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terminológia, melyet az állítólagos nemzetközi filmipar alkalmaz a nem angol nyelven
forgatott filmekre. egyik közvetlen kulcsa azoknak a problémáknak, amelyeket a nyelv megválasztása okoz a producereknek. Az "idegen nyelvű" terminussal, úgy tűnik, egy kalap alá vehető az összes film, amelyet nem angol
nyelven forgattak. Amint arról már az
ötödik fejezetben szóltunk, ennek a felfogásnak igen káros következményei
vannak. Ha egy nem angol nyelvű
film megbukik a nemzetközi piacon,
többnyire azt feltételezik, hogy a nehézségek nagyrészt a használt nyelvből erednek.
Másrészt viszont sok európai producer, aki a film témája támasztotta
követelmények ellenére az angol nyelvet választotta, szinte nézhetetlen filmeket állított elő. Azt mondják, a nagyobb költségvetésű filmek, amelyek
finanszírozásukat nagyrészt a nemzetközi piacról várják, bizonyos területeken komoly nehézségeket tapasztalnak
az előzetes eladások során: különösen
Észak-Amerikában, Japánban és NagyBritanniában. Ennek következtében a
legnagyobb európai filmeket többnyire
inkább angol nyelven forgatják. Amint
a Media Business School/British Screen Advisory Council A nyelvi kihívás az
európai filmben (The Challenge of Language in European Film) círnű jelentése rámutat, ezek a filmek "pontosan
olyan nagyléptékű, nagy költségvetésű
alkotások, amelyeknek a legjobb esélyük lenne a nemzetközi közönség
meghódítására ... Ehelyett [az európai
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Nem feltétlenül egymást követő számokban, de folytaljuk a Screen International és az EFA (Európai Filmakadémia) közös kiadványában (A Dose of
Reality, 1993) található problémafelvető
esettanulmányok közlését. (A sorozatot
nyitó fejezet áprilisi számunkban olvasható.)

európai

adag
filmipar

producerek] elkötelezték magukat a kisebb filmek mellett, amelyek kétségkívül sikeresek helyi viszonylatban, és
egy kis szerencsével eljutnak külföldön
a művészmozik közönségéhez."
Egy nemzetközi kereskedelmi szakember így fogalmazott erről; "Nagyon
kevés európai forgatókönyvet lehet
utaztatni. A producereknek realisztikusnak kell lenniük, ha a forgatókönyv
külföldön valóban eladhatatlannak néz
ki. A legjobb ilyenkor, ha otthon csinálják meg, abban a reményben, hogy
olyan művészmozis siker lesz belőle,
mint a My Life As A Dog, amelyre egyből ráharapnak. ha jól indult a saját országában. Nem feltétlenül rossz kereskedelmileg. ha valaki a saját nyelvén
forgat egy filmet, sőt, gyakran ez a
jobb választás. A társaságoknak nem
elég, ha egy producer azt mondja,
hogy angol nyelven készül filmet csinálni. Ezt meg is kell indokolni, a filmnek valanúlyen módon kötődnie kell
az angol nyelvterületekhez. És nem lehet egyszeruen angolra fordítani a dolgot - angolul beszélő forgatókönyvíróra van szükség, másképp a tervből
nem születik semmi jó."
Az MBS/BSAC szeminárium során
az egyik csoport a következő témát
vizsgálta: "Bemutatás/forgalmazás bevétel és politika." A vitában fény derült a nyelv megválasztásának néhány
anyagi kérdésére. "Óriási különbség
van egy francia és egy angol nyelvű
film eladása között" - mondta Philippe de Chaisemartin, a Gaumont cég
kereskedelmi vezetője. "Nem a nyelven múlik, de a nyelv az egyik tényező" - mondta, és példának hozott fel
egy jó gyártási feltételekkel készült angol nyelvű filmet, Ridley Scott 1492: a
Paradicsom meghódítása című művét (42
millió dollár), amely tízszer nagyobb
bevételt hozott, mint Jean-Paul Rappeneau Cyrano de Bergerac című filmje (18
millió dollár), pedig ez utóbbi szintén
jó gyártási feltételekkel rendelkezett, és
ugyanaz a sztár volt a főszereplője.

Az angol

nyelv

pártján

ások, mint Dieter Geissler a
CineVoxtól, azt állítják. hogy a
•
producereknek angol nyelven
kell filmet csinálniuk. ha ott akarnak
lenni a nemzetközi piacon. Geissler felidézi azt a bizonyos problémát,
amellyel Franciaországban szembesült,
amikor a CineVox 1990/91-ben koprodukciós partnert keresett Carl Schenkel
Knight Moves című filmjéhez.

realitás
helyzetéről

A költségvetés nagy része az egész
világra kiterjedő előzetes eladásokból.
bankkö!csönökből és biztosításokból
származott. Ennek következtébe~ a CineVox meg volt győződve arról, hogy
a filmet angol nyelven kell forgatni.
Ám annak érdekében, hogy hivatalosan is német-francia koprodukciónak
minősüljön, a francia CNC ragaszkodott hozzá, hogy a filmet németül
vagy franciául forgassák. A CineVox
ezt lehetetlen követelésnek tartotta, mivel épp azzal a szándékkal ütközött,
hogy a filmet a nemzetközi piac számára készítsék.
Nem találtak semmilyen kompromisszumos megoldást, így hivatalos
koprodukció helyett a francia partnerek létrehoztak egy társaságot Los Angelesben, hogy az bonyolítsa az összes
pénzügyi tranzakciót. A Knigh! Moves
amerikai-német koprodukció lett, és
angolul forgatták. Michel Boehme a
CineVoxtól így nyilatkozott erről:
"Amikor a film elkészült, nagy sikert
aratott Európában. Két évvel később a
franciák megkérdezték, miért nem lett
francia-német koprodukció, arnire a
válaszunk ugyanaz volt, mint korábban: francia nyelven nem lett volna
ilyen nagy píaca." Boehme egyébként
azt állítja, hogy az Európai Közösségnek és Németországnak a filmkészítés
nyelvére vonatkozó törvényei sokat
enyhültek az utóbbi két évben.

A producer úgy is foglalkozhat a
nyelv problémájával, hogy előre tervez, felismerve, hogy egyfajta költségvetést igényel egy film, ha az anyanyelven forganák. míg jóval nagyobb
összeget kell rá fordítani, ha angolul
készül. Per Holst, dán producer (Hódíló Pelle) egy olyan terven dolgozik,
amely pontosan jellemzi a lehetséges
alternatívákat. A Skandináviában nagy
sikert aratott, több mint egyrnillió példányban eladott regényből. a Dina
könyvéből írtak egy kétórás forgatókönyvet. De Holst elhatározta, hogya
dán nyelvű verzió mellett megírnak
egy teljes angol nyelvű változatot is
1993 őszére.
Attól függően, hogyan fogadják a
forgalmazók és a nemzetközi kereskedelmi vállalatok az angol nyelvű változatot, Holst el fogja eldönteni, hogy
visszamegy-e, és Skandináviában készíti el a filmet - ahol óriási az érdeklődés, és elég pénzügyi támogatás van
egy 6 millió dolláros költségvetésű
filmhez -, vagy megpróbál nagyobb
vállalatokat és lehetőség szerint nemzetközi sztárokat magához csábítani.
"Ha a második utat választjuk. ez azt
jelenti, hogy sokkal több pénzre lesz
szükségünk, valószínűleg úgy 11-12
millió dollár körül" - mondja Holst.
"Másrészt viszont nemzetközileg ismert skandináv tehetségekkel és egy
már nagyjából kész költségvetéssel
rendelkezünk a dán nyelvű változat
számára.
Így próbáltam a Hódító Pelle gyártását is megszervezni. Kétszer olyan
hosszú, kétrészes forgatókönyvünk
volt, de akkoriban nem tudtam semmilyen pénzt szerezni Skandinávián kívül." Holst azt mondja, szívesebben
dolgozna koprodukciós partnerekkel,
akik egyenlő arányban ruháznak be a
vállalkozásba, és abefektetésük megtérülésében érdekeltek, mint hogy a tévécsatornáknak való előzetes eladásokból tegyen szert pénzre: "Itt Skandiná-

Kétnyelvű

viában nem vagyunk hozzászokva az
előzetes eladás módszeréhez. Biztos
vagyok benne, hogy az összes barátunk meg fogja nézni a Dina könyvét komolyan azt gondolom, hogy ez egy
nagy film lesz. De igen nehéz előhozakodni sztárnevekkel és megfelelően
csomagolni a dolgot. Nem vagyunk
hozzászokva az üzleties megközelítésmódhoz. Amikor kész lesz az angol
nyelvű forgatókönyv, mindent meg fogok próbálni. Mindenkinek megmutatom. Biztos lesznek ötletek, amelyekre oda fogok figyelni. Lehetőséget aka-

rok teremteni arra, hogy kiderüljön,
van-e külföldi érdeklődés, szükséges-e,
hogy angolul csináljuk meg a filmet."
Bo Christensen. aki szintén tapasztalt dán producer és most a SCRIPT
(European Script Fund - Európai Forgatókönyv Alap) igazgatója, azt állítja,
hogy a nyelv kevésbé jelent problémát
bizonyos történelmi filmeknél. ahol a
nyelv valódisága nem olyan fontos. A
kortárs tematikájú filmek azonban nehezebben nyerik meg az Egyesült Államok és Nagy-Britannia közönségét, ha
szinkronizáltak vagy feliratosak.

forgatás?

olst a Dina könyvénél kizárja
azt a lehetőséget, hogy angol
és dán nyelvű változatot is készítsenek; azt állítja, ez nem praktikus
megoldas, és a kreatív alkotásnak sem
használ: "Úgy gondolom, ez a rnódszer agyonüti az egész dolgot. [Egyszeruen l jó filmet kell csinálni, anna k
lesz majd közönsége, és külföldre is eljut, de csak ha valóban jó film. Nem
hiszem, hogy túl sokat kellene aggódnunk a nyelv miatt, de azért a választási lehetőség hasznos lehet."
Más producerek is egyetértenek abban, hogy a kétnyelvű forgatás nem
reális módja a nyelvprobléma elkerülésének, nem is beszélve a 25-30"/o-os
pluszköltségről, amellyel az összkiadásokat megnöveli. Az MBS/BSAC szemináriumon Timothy Burrill, brit producer (Tess, A szeretéJ, Bitter Moon) rámutatott arra, hogy az ő tapasztalata il
kettős forgatásról az volt, hogy "nem
igazán érdemes, mert rengeteg pénzbe
kerül, és kínszenvedés a színészeknek
is, akiknek kétnyelvűnek kell lenniük".
Szerinte ha a producer szorosan
együttműködik a rendezővel, létrehozható egy más nyelvű változat is, amely
"legalább olyan jó, sőt néha jobb, mint
az eredeti." Így készítették el szinkronizálás és más-más nyelveken beszélő
szinészek kombinációjával Jean-Jacques Annaud AszeretéJ című filmjét.
A nyelv megválasztásának problémáján túl a marketing és a reklámozás
szabályait különleges energiával és figyelemmel kell alkalmazni egy olyan
nem angol nyelvű filmre, amelyet például sikeresen akarnak forgalmazni az
Egyesült Államokban. Az EFOO (European Film Distribution Office - Európai Filrnforgalmazási Iroda) egyik kiadatlan tanulmányában, amely az európai filmek amerikai forgalmazásának
lehetőségéről szól, számos amerikai
független forgalmazó hangsúlyozza
annak fontosságát, hogy jó minőségű
anyagokkal támogassák az idegen
nyelvű filmek bemutatását. "Az amerikai forgalmazóknak több új igényesen
fordított angol feliratos kópiára van
szükségük - egy nem elég. Gyakran
azért nem érvényesülhetnek a filmben
rejlő lehetőségek, mert rossz hangú,
gyenge kópiát mutatnak be egy fesztiválon, és ezt értékeli a sajtó" - mondja
Paul Cohen az Aries Releasingtől.
A sajtóanyagok, beleértve a rendező
életrajzi adatait, a filmelőzetesek, a fo-

tók és a nyilvánosság számára készített
videokazetták mind "alapvető követelmények, melyeket gyakran figyelmen
kívül hagynak" az európai producerek,
állítja a jelentés. Csak az amerikai forgalmazóval való szoros, megértő
együttműködés révén teremthet a producer maximális esélyeket arra, hogy
filmje - bármilyen nyelv ű legyen is az
- eljusson a közönséghez.
Mindezeken túl a jó minőségű felirat vagy szinkron elengedhetetlen.
Nem feltétlenül fogják vonzani a közönséget, de ha rosszul vannak megcsinálva, tönkretehetik egy jó film külföldi esélyeit. s így aligha lehet meszszebb jutni az első csalódott vásárlónál.

szasiker lett, és a határokon túlra is hamar eljutott.
Andi Engel, a Cyrano brit forgalmazójának, az Artificial Eye-nak az igazgatója hangsúlyozza, hogy egy idegen
nyelvű film forgalmazása Nagy-Britanniában igen kemény marketing kihívást jelent. Ez jól tükröződik abban is,
milyen árakat készek fizetni a forgalmazók az idegen nyelvű filmekért.
"Egy amerikai angol nyelvű filmért bizonyos esetekben 3-5 millió dollárt lehet fizetni, de egyetlen épeszű ember
sem fizet többet félmillió dollárnál egy
idegen nyelvű filmért. Kétlem, hogy
bárki akár ennyit is fizetett volna. Ha a
forgalmazónak feliratos filmje van, ezzel általában az amúgy is kevés moziba járónak csak egy kis részét célozhalja meg.
Csak akkor lehet sikerről beszélni,
ha a film áttör a szélesebb nézői rétegek felé. Az olyan filmek, mint a Jean
de Florette, a Manon des Sources, a Metro, a Trop belle pour toi és a Cyrano de
Bergerac mind képesek voltak erre. A
forgalmazó csak akkor reménykedhet
nagyobb bevételben. mikor azok az
emberek is elmennek a rnoziba, akik
egyébként nem kedvelik a feliratos filmeket."

Az áttörés

e hogyan tudja a forgalmazó a
maximálisra növelni egy film
esélyeit arra, hogy teljesítse az
"áttörés" feladatát? .Különbözö dolgok keverékére van szükség" - mondja
Enge!. "Nem lehet előre tervezni a dolgot, és amikor megtörténik, nagyon
boldoggá teszi az embert. A sajtóelőzetesek mindig nagyon fontosak a feliratos filmek számára, sokkal inkább,
mint az angol nyelv űeknél. A plakátoknál egyszeruen a francia kampányt
követtük. De az egyik legfontosabb tényező a film feliratainak magas színvonala." Ezeket a Franciaországban élő
angol szerző, Anthony Burgess írta
meg, majd egy feliratozó megszerkesztette őket. "Kitűnő ötlet volt a producereinktől. hogy egyik legjobb irónkat
kérték fel a feliratok megírására. Biztos, hogy ez sokat jelentett. Sokan
mondták, hogy a feladat nagyon nehéz
lesz. Hogyan lehet a rímelő verssorokat befogadhatóan átírni? Burgessnek
sikerűlt."
A Cyrano minden idők legsikeresebb
idegen nyelvű filmje Nagy-Britanniában. Engel szerint több mint 2,7 millió
font (4 millió dollár) hasznot hozott, és
több mint 40 OOO videokazetta készült
belőle, mindenféle formában, ideértve
a gyújtők példányait is. Abban, hogy a
film ilyen óriási kasszasiker legyen,
fontos tényezőt játszottak a vidéki mozik. Engel hangsúlyozza, hogy ilyen
eredményt soha nem lehetett volna elérni, ha a filmet nem fogadja el a multiplex moziközönség - amely többnyire
nem kedveli a feliratos filmeket - és a
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Esettanulmány:
Cyrano de Bergerac
(Interjú
Andi Engellel.
az
Artificial
Eye német
származású,
brit
forgalmazójával)

Cyrano de Bergerac Európában
az egyik legsikeresebb nem
angol nyeívű film az utóbbi
évek termésében. A Jean-Paul Rappeneau rendezésében készült kosztümös
dráma, amely 1991-ben elnyerte a legnagyobb európai kasszasikernek járó
díjat a Screen Internationaltól, több mint
25 millió dollár bevételt hozott 1991
végéig.
A 18 millió dolláros költségvetésű
film számos díjat nyert, köztük az
1990-es César- és Felix-díjat, Gérard
Depardieu pedig ugyanebben az évben
a legjobb férfi alakítás díját kapta Cannes-ban. Bár az amerikai filmakadémia
megvonta tőle a legjobb külföldi filmnek járó Oscart egy sajnálatos helyi
sajtótévedés miatt - a Time magazin
megjelentetett egy rosszul fordított interjút, amelyben Depardieu elmondta,
hogy tanúja volt egy nemi erőszaknak,
amit a cikkben úgy lehet érteni, hogy
"részt vett" benne =, a Cyrano 1991-ben
mégis Oscart kapott a jelmeztervért. A
népszerű színdarab Rappeneau és Jean-Claude Carriere által elkészített
filmadaptációja jelentős európai kasz-
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vidéki mozik nézőtábora. Engel mégis
úgy tartja, hogy "a Cyranóhoz hasonló
eset csak úgy minden öt évben egyszer
fordul elő", és meggyőződése, hogya
forgalmazóknak igen sok nehézséggel
kell szembenézniük, amikor nem angol
nyelvű filmet forgalmaznak az Egyesült Királyságban.
"Igen figyelemre méltó, hogy Németországban 300.000-500.000 jegyet
adnak el a rendszeresen előforduló,
szinkronizált európai filmekre. Franciaországban is erős hagyománya alakult
ki a szinkronizálásnak, amit én a
nyelvkérdés legjobb megoldásának tartok. Ugyanakkor Nagy-Britanniában,
ahol szintén szinkronizálunk, a forgalmazók igen boldogok, ha 50 OOO jegyet
el tudnak adni egy idegen nyelvű filmre, a 100 OOO pedig óriási sikernek számít.
A szinkronizálás talán nehezen
emészthető szemantika i értelemben, de
nem hiszem, hogy a feliratozás könynyebb eset. Zavarja a képet, vonalai átszelik a premier plánokat. Nagy-Britanniában az is a problémához tartozik, hogya gyerekek és a fiatalok utálják a feliratokat." Engel szóba hozza az
épp most elkészült francia kasszasikert, a Les visiteurs-t (Jöttünk, láttunk,
visszamennénk). Azt állítja, hogy a Les
uisiteurs igen jó kísérleti nyúl lett volna
a szikronizáláshoz Angliában, de a forgalmazók sajnos úgy határoztak. hogy
feliratozzák. "A Les oisiteurs talán elég
nagy siker lesz, amit mégsem lehet
majd összehasonlítani a franciaországi
vagy németországi eredményekkel.
mert a film egy nyárspolgári közönségréteget céloz meg, amely nálunk
nem szívesen megy feliratos filmekre."
Engel azt mondja, a Les uisiieurs egy
mókás film, de rosszul fordították benne a humoros részeket.
Az egyik tényező, ami a forgalmazásban a szinkronizálás ellen szól, a
feliratozáshoz képest nagyobb kiadás;
olyan összeg, amelynek előteremtése
nem túl könnyű. Aszinkronköltség átlagosan 60 OOO és 100 OOO font (88 OOO150 OOO dollár) között mozog, mig a
feliratozás csak 3000 fontba (4500 dollárba) kerül. A gazdasági tényezők
azonban változnak, mégha lassan is. A
kis költségvetésű filmeket, amelyektől
nem várnak kiugró sikert, túl drága
szinkronizálni, mondja Enge!. 80 OOO
font túl sok, amikor esetleg még a film
jogaiért is kevesebbet fizet az ember.

A szinkronizálás
ségessége

szük-
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e ez az érvelés nem tartható
tovább, mert a piac egyre drágább filmeket kíván. A tapasztalat azt mutatja, hogy minél drágább
egy film, annál nagyobb rá az esély,
hogy hasznot hoz. Ebből a szempontból nagyon érdekes lesz a Cerminal európai és nemzetközi bemutatója. Ha az
európai filmek drágábbak lesznek, és a
forgalmazóknak többet kell fizetni értük, akkor a 80 OOO font már csak
egyetlen tétel a költségek között. A forgalmazók a számokat fogják nézni, és
azt mondják majd: "Ha már fizetünk
300 OOO font (450 OOO dollár) előleget,
és 200 OOO font (300 OOO dollár) a marketing, akkor ne sajnáljunk 100 OOO fontot (150 OOO dollárt) egy valóban jó
szinkronért. Így a filmet lehet játszani
vidéken is, amire nincs lehetőség, ha feliratos." Egyes európai országokban a tévéforgalmazók fedezik a szinkronizálás
költségeit. De a brit televízió, a Channel
4 kivételével, most éppen nagyon ellenséges a külföldi filmekkel szemben.
A szinkronizálás másik nagy akadálya a brit sajtó csökönyössége. Engel
így szólt erről: "Ha szinkronizálnánk
egy filmet, az összes sajtóorgánum engem rugdosna, és nyárspolgárnak kiáltana ki. Az első forgalmazót, aki ezt kipróbálja, biztos, hogy kiütik, aztán
majd fokozatosan ismét talpra állhat."
Ezzel szemben a Guardian kritikusa,
a FIPRESCI elnöke, Derek Malcolm elfogadja az idegen nyelvű filmek szinkronizálásának szükségességét az Egyesült Királyságban, de azt javasolja,
hogy mindkét formát ki kellene próbálni, ami lehetövé tenné, hogy amozisok a közönségük kívánalmainak
megfelelő verziót választhassák.
Engel azt a következtetést vonja le,
hogy "a szinkronizálásnak életünk részévé kell válnia", még az Egyesült Államokban is, ahol a világon a legerősebb az ellenérzés a szinkronizálással
szemben.
Angus Finney
Pócsik Andrea fordítása
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Utrius
színes magyar film
díszlet: Vayer Tamás
zene: ifj. Kurtág György
Írta, rendezte, fényképezte: Grunwalsky Ferenc
Fiatal Művészek Stúdiója, Magic Media, 1993
Magyarországon forgalmazza a Budapest Film

Grunwalsky Ferenc legújabb filmjét, az
Utriust, melynek a 25. magyar filmszemle rendezői díját ítélték, négyen
kezdtük el nézni a bemutató után pár
nappal, a Művész mozi kistermében.
Aztán valahogyan a végére lettünk tizen. Az alábbi elemzés ilymódon, közönség híján szinte magánbeszélgetés
értékű. A papír-, és a nyomdaköltség
tulajdonképpen luxus. A 35-ös nagyítás, és a moziterem bérlete úgyszintén ...
A jövő mozgóképes alkotásait az
ember a barátainak csinálja majd.
llyesformán jövendölt köriilbelül másfél évtizede Bódy Gábor, s kicsit korábban a kedves Truffaut. Ez akkor most
a Jövő! Senki sem gondolta azonban,
hogy ilyen keserves lesz visszavedleni
- fogalmazzunk kissé eufemisztikusan
- egy tömegművészetből arísztokratikussá lett múfaj művelőjévé.
Ma semmilyen eszköz nincs a kritikus kezében, hogy teltházakat csináljon egy filmnek, mely történetesen
megérintette. Az elemzés nyílt levél az
alkotónak. Intim gesztus, mint amilyen
intim hatókörű a mű. Empatikusan
egyeztetünk: ez esetben én, hogy mindent "jól fogtam e", nem kopott-e még
el a szemem és a lelkem, s az alkotó
[most G. E], hogy vajon képes volt-e
hozzátenni akár egy rövid félmondatot
a sokak által befejezettnek gondolt históriához a képről, mely egyszer megmozdult.
Pedig dehogyis van vége ennek a
történetnek!
Grunwalsky Utriusa többek közőrt
azért izgalmas, mert azzal a nagyon
erős ambícióval készült, hogy tovább
görgesse a mozgóképes történések fonalát, s egészen konkrét, napi aktuálitású kérdéseket tegyen fel az ügyben,
hogy lehet-e érvényesen fogalmazni
film helyett videokarnerával, s ha igen,
akkor mi is van a képkivágattal, a
fénnyel, a hanggal, a színésszel, továbbá milyen jelenetekbe kell tördelni azt
a század folyamán már többször elmesélt, és a jelek szerint [lásd: életiink!]
mindannyiszor hatástalannak bizonyuló alaptörténetet az egyszeri, boldogságra vágyó közemberről. s az őt irgalmatlanul legázoló diabolikus történelemről.
Ugyanakkor az Utriusban
az is
megragadó, hogy valamiképp dolgozik
a műben a tudás, hogy a megszenvedett, s talán működőképes válaszok
nagyon is fontos formanyelvi kérdé-

sekre - meg a ma szokásosan Szerbia
fedőnév alatt összefoglalható létezésbeliekre -, egy kicsiny és egyre kisebb
erőtérben rezonálnak csupán. Az Utrius ebben az értelemben intim rnű, de
nem úgy, ahogyan a még gyanútlan
pályatársak jövendölése szólt. A film
minden formai megoldása egy régi típusú kamerás ember fájdalmas, vagy
felszabaditó űjheroikus, s kényszerűen
újarisztokratikus állapotáról tudósít.
Az Utriust Grunwalsky maga írta,
rendezte, és fotografál ta. Csakúgy,
mint az Egy teljes napot, a Kicsi, de nagyon erőst, vagy aGaIdberg variációkat.
A Nemcsák Károly, illetve Gáspár Sándor által eljátszott nyomorult kény-

szergyilkosok "egyszerű történeteivel"
- melyek másként egyszerűek, mint a
Szomjassal kikísérletezett roncs sztorik
- kezdett bele a rendező egy addigi
pályájához képest teljesen új fejezetbe.
Darabosra, tépettre szerkesztett, zsigerien nyers filmek ezek, nagyon kis
pénzből,
gyakran
videotechnikára.
Ezekben, s a Szomjassal készült valamennyi műben a BO-asévek eleje, közepe óta ott a felismerés, hogy sürgősen meg kell tanulni másként forgatni:
függetlenül, olcsón, lehetőleg minél
szabadabban. Továbbá, hogya
régi
[értsd: Kádár kori] magyar filmet jellemző áthallásos, intellektuális rnodellek helyett brutálisari egyszerű primer

Grunwalsky Ferenc filmje
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történeteket lenne jó inkább lefotografálni, s fájdalom, de ehhez ki kell találni az évtizedek óta jól-rosszul rnűködő, sirnára gyalult, artisztikus "magyarfilmes" mesélés helyett valami
újat. Grunwalskyn, [és Szomjason] kivül nemigen vannak mások, főleg nem
a középgenerációs rendezők közül,
akik - már a 80-as években! - [lsd. Falfúró, Egy teljes nap, Kicsi, de nagyon
erős] meglépték volna a mozgókép rohamos demokratizálódásának kezdetén
a művészi túléléshez szükséges lépéseket.
Negyedmagarnmal nézem az Utriust
[mely minden ízében művészet, brabúrosan korszerű, s valamennyi filmes
koloncot maga mögött hagyva pontosan azon a sűrű, szaggatott - Bódyval:
"jeltudatos"-, generális mozgóképnyelven beszél, amelyen filmeseink nem
tudnak, s azt gondolom, ez valamiként
mégis csak közös bún.

Utrius - valaki más
Grunwalsky a 70-es évek óta nevelgeti
magában Utrius Pál "egyszerű történetét".
Agyerekember Utrius egy polgári
kölyök-Woyzeck, vagy egy coeteau-i
enfant terrible kicsit gyámoltalan magyar változata. A nővére testének felfedezése körüli gyönyörökből ragadja el
1914-ben a katonai behívó. A hadseregben azután - a rendező legfrissebb Narancsbeli nyilatkozatát idecitálva - rövid úton "megpróbálják elhülyíteni,
még mielőtt elkezdene gondolkodni."
Utrius, mint a megbolydult világ még
első rutintalan lázadója konokul ellenáll. [Utrius - uterus - latinul: más]
Majd a legostobább halállal hal meg,
vérmérgezésben. a Irontszolgálatot szabotálandó vakbélműtét során. Amíg él,
a nővérének írt levelei tartják életben.
A 93-ban még Közjátékkén indult produkcióban ezek a levelek tagolták volna a művet,
Utrius Pál szerelmes a nővérébe. s a
számára élni adatott idő rövidsége miatt nem derül ki, hogy tudna-e szerelmes lenni másba is. Tragikusan rövid
történetét mindössze néhány, nagyobb,
akár hagyományosnak is mondható jelenetben mondja el a rendező, ilyesformán: Utrius, zsebében az összegyűrt
behivóval vadul összeverekszik a barátjával: a sorozó bizottság parancsno-

ka révetegen néz a hosszan előregörnyedő Utrius fenekébe; egy alkalmas
földhányás körül a friss katonát alaposan megcsuklóztatják (Lumet Dombjából, vagy Herzog Woyzeckjéből ismerős képek). Utrius megkéri az ezredorvost, aki a - nyilván tudatosan megidézett - Woyzeck történetében is fontos
negatív szereplő, hogy operaíja meg
valami álbetegséggel...s máris a film
végénél tartunk. Ez a kevés számú jelenet szerkezetében, tempójában míntha lazán tartaná a rokonságot a szabályos filmekkel. melyek meg-meglódulva, s a fontos részeknél letáborozva
részletezőn szokták szövögetni hőseik
sorsát, proporcionáltan irányítgatva a
nézői rokon és ellenszenveket. Grunwalsky semmi ilyet nem tesz, mert
mindez - a hagyományos elbeszélés nem is érdekli. Ezt a néhány, a szokványos filmes mesélést imitáló blokkot
trükkökkel, speciális világítási effektekkel manipulált, archív álló s mozgóképekkel, sőt nyomtatott szöveggel telezsúfolt, törmelékes, de nagyon izgalmas képsorok veszik körüL
A rendező talán azért sarabolja oly
végletesen egyszerűre U. P. tőrténetét.
hogy szabadon foglalkozhasson mással: az arcok, a közelik iránt táplált
szenvedélyes vonzalmának kiélésével;
az 1994-es és az 1918-as jelen közti titkos összeköttetések kiépítésére kitalált
audiovizuális játékokkal; az archív képekben rejlő, a magyar film tanúsága
szerint kimeríthetetlen lehetőségekkel
[lásd Magyar Dezsőtől Bereményin át
Enyediig, Forgácsig az archívokkal
próbálkozók sorát); s tovább, az archív
anyagok és a videoképek összeeresztésének, sőt összedolgozásának esélyeivel.. .hogy csak a fontosabbakat említsük. Az eredmény meggyőző: egy sűrű, robbanó erejű hangkép montázs talán a mozin túl, de a videoarton még
innen.

Mindez nem véletlen. A két alkotó
hasonlóan működő forró racionalitása,
a művészi attitűd, mellyel sistergő érzelmeket akarnak kikényszeríteni az
agyonmanipulált, meggyötört nyersanyagból, s a szabadság, meIlyel a
mozgókép gyorsan változó technikai,
nyelvi eseményeihez alkalmazkodnak
[Bódy esetében sajnos minden állítmány múlt időben értendő), mindez
talán egy nagyobb tanulmányt is megérne.
Az Anzix legnagyobb eredménye
annak idején az volt, hogy Bódy a történelmi filmek álhitelesítő módszereihez képest egészen másként teremtette
meg a múlt századi Amerika egyik
csataterének mozgóképi illúzióját. A
nyersanyag közvetlen manipulálásával,
a celluloid beégetésével, utólagos roncsolásával, a korabeli fotókat imitáló
maszkokkal magát a filmtekereset tüntette fel hitelesen réginek. Ebben a törekvésében az sem zavarta, hogy a
megidézett korban még fel sem találták a filmet.
Valójában Grunwalsky is ilyesmit
akar: amikor egymásra kopírozza
egyébként töredékes jeleneteit, vagy
túlvilágítja, beégeti a szereplők arcát,
furcsa színű maszkokat lógat be slendriánul az objektív elé [látom, hogy belógl], lemásolja, majd egymás mögé
vágja első világháborús archív beállításokat, mindezzel a talált film illúzióját
keltve szeretné elvegyíteni anyagát a
lO-es évek dokumentumaivaL
Mindketten erősen manipulálják a
hangot is. Az Anzix hangcsíkja gyakran az érthetetlenségig kopott, hiszen a
formanyelvi fikicó szerint együtt öregedett a képpel.
Grunwalsky rengeteg dolgot kitalál
a hangra, varázslatosan játszik a hangGrunwalsky ezt a nagyon "nem sza- sávval az egész film folyamán. Mivel
bad" történetet a lehető legszabadabgyakran hangosan instruálja színészeit
ban meséli eL Komolyeredménynek
a jelenetek felvétele alatt is, szinte sotartom, hogy az Utrius ugyanolyan
sem használ eredeti hangot. A szinkerővel működik a vásznon. mint a tv ront viszont sokszor - finoman, vagy
keretben. Valamiként lebeg a két, alig- egészen durván - élesúsztatja. A szealig összeegyeztethető közeg fölött. A replő szájmozgatására nem illenek a
moziban meglep az erős kisérletes jel- szavak. Máskor valami épp megszüleleg, a képernyőn pedig - mert a moni- tő, a kimondott szó, és a belső hang
tor az ilyesmit nehezen túri - váratlaközti bugyogást ragaszt a színész szánul művészinek hat az egész.
jára. Az is előfordul, hogy szinkroniÉrdemes megkockáztatni a kisérleti zálja a néma archív figurákat. [Ezzel
játékfilm műfaji megjelölést, elsősorban
egyébként Bódy is eljátszott a Privát
Bódy Gáborra utalva, aki talán először Magyarországban.) Grunwalsky például
alkalmazta ezt az Amerikai anzixszal
csúnyán megviccel egy frontkatonát.
kapcsolatban, az Utrius ugyanis erősen aki épp mászna ki a lövészárokból, de
rímel Bódy [egyébként 20 évvel koráb- . a mozgássor újra és újra elakad, a kabill felvetéseire.
tona vissza-visszagömyed, miközben a

már nem mozi

gonoszkodó rendező naturális öklendéshangokat húz a kép alá. [Az Utinusnak egyébként komisz, ördögi humora van, ami a rendező eddigi önálló
filmjei ismeretében teljes novum.)
Grunwalsky gazdagabban játszik gyakran épp a hang révén - az idővel,
a jelen és a múlt közti távolságokkal.
mint azt Bódy tette. Néha váratlanul
közelrántja vázlatos figuráit, a fülünkbe szuszognak, motymorognak valamit, majd visszahullanak, eltűnnek az
épp csak fellapozott történelmi pillanatban. Az archívképszoba alatt gyakran kattog a képzeletbeli vetítő hangja,
visszatuszkolva a már-már jelenkori
bakákat saját idejükbe. Többek között a
film bonyolult hangkollázsa teremti
meg a mű izgalmas pulzálását a világháború 80 éve volt valósága és a jelen
között.

rendezett rendetlenség
Érdemes végigkövetni azt a művészi
logikát, most már az Anzixtól függetlenül is, amelyet Grunwalsky az Utilusig
bejárt.
Az origó feltétlenül az a Szomjassal
közösen tett felfedezés [lásd. Falfúró,
Könnyfl vér ... ), hogy a szinte átláthatatlan káosszá zavarodott valóságot [s ez
a káosz lelki és látványbéli egyszerre)
itt és most semmiféle értelmes képi
rendbe, vagy klasszikusnak, hagyományosnak mondható kompozícióba nem
lehet belegyömöszölni. A világ rendetlenségét igazabb és hitelesebb egyfajta
optikai "rendetlenséggel" ábrázolni.
Ez a kamera pozícióját illetően például azt jelenti, hogy a vízszint felborulhat, a szereplő kieshet a képből, kitüntetett, "optimális" látószöget keresni felesleges, nem feltétlenül kell betartani a képek egymásutánjában a kötelező nézésirányt, a jelenet tartalmát tolmácsolhatja egyetlen túlnagyított részlet.. .stb. A kamera minden hagyományos kötöttség alól felszabadul, többnyire kézben van, már csak azért is,
hogy olyan közel hajoljon a szereplőhöz, amennyire csak lehet. Mindez videóval persze jóval egyszerűbb, mint
filmkamerával. Felborul természetesen
a kötött világítási szabálytan is, nem
szükséges a fénynek összehúzni az
egyazon térben zajló eseményeket, segítheti, megtámogathatja a színészt, a
jelenet belső tartalmát ...
Szakítás ez a .míndent látó kamera"
ösztönösen
működtetett
ideáljával.
mely szerint: amit a kamera lát, az a
világ. S a filmes mesélés legrégebbi törekvéseinek mond ellent: hogy tudniillik a képek kompozícionális zökkenők
nélkül szervüljenek képsorokká.
Grunwalsky önálló filmjei, melyekben a cselekmény, ha egyszerű is, mindig drámai erejű, teli vannak extrém
látószögekkel, expresszív fényekkel.
naturális szuperközelikkeL A Grun-

walsky által fotografált Szomjas filmek
- ahol a rangos, sorsjelölő "történet"
helyett már csak alpári "sztorik" vannak - zötyögősek. dekomponáltak, a
képsorok önálló képekké hullnak szét,
de épp attól izgalmasak, mert minden
pillanatban optikailag is bármi megtörténhet.
Mindez persze: rendezett rendetlenség. Egy széteső világ egymásra dobált
alkatrészeiből szerkesztett mozgóképes
kollázs. Legalább annyira képzőművészeti, mint filmes tett.
Az Utriusban a már ismert Grunwalskyt idézik az extrém látószögek, a
kézi kamera attraktív jelenléte, vagy a
szuperközeliben
felvett döbbenetes
magánszámok. Derzsi "szabadverse" a
letolhatatlan nadrágról. a nevetőgörcsesei küzdő Nemcsák megbuggyant
tisztje, a görcsösen feszülő száj...az értetlen Andorai [egy másik tiszt), bepólyált fejjel, mérgesgázok puffasztotta
arccal, Szabó István, a sztoikus orvos
jóságos arcredőin.. ..
Új hatás az Utriusban, s persze logikusan következik az eddigiekből a szereplők arcán megjelenő, remegő, el-elmozduló, erős fényfolt. mely megsárgult, fényt kapott régi filmtekercseket
vagy fotográfiákat imitál [videoképpell]. Ez a furcsa fény, melyet sosem
igazol semmilyen díszletelem. egy
nagy, megvilágított tükörből származik. Mindez az egész vállalkozás metaforája is lehetne: az Utrius videóra rögzített, majd filmre átírt archív imitációként: a fény kalandos útja a visszaverő
és elnyelő eszközök labirintusában.
A film végén a rendező beborítja
Utrius sírját a hatalmas tükör összetört
darabjaival. A következő mű, a Shakespeare gyermekei bizonyára majd valami
más eszköztől kel életre.
Grunwalsky az Utriusban akkor a
legmerészebb, amikor művészi céljait a
televíziós clipkultúra által nap mint
nap koptatott videotrükk - arzenálra
bízza. A legtöbb filmes - okkal - irtózik a videotrükktőL Mértéktelenül és
funkciótlanul pazarolják rossz ízlésű
technikusok a legfantasztikusabb effekteket a legsilányabb mozgóképes tákolmányokra. Ezért szinte bármelyeffekt
használata azzal a veszéllyel jár, hogy
belépteti a nézőben a clipnarkózist.
Ezen a ponton a legnehezebb az Utrilist megítélni. Mindössze arról számolhatok be, hogy engem Grunwalsky áttűnéses, félig exponált képei megérintettek. S az Utrius nővéréről készített
festményhatású fürdőzős képet gyönyörűnek láttam.
Az Utriusban Grunwalsky tulajdonképpen meghosszabtbította alapállítását a rendetlen, elfuserált világról a világháborús téboly kezdetéig. logikusan, hiszen valahol ott kezdődött a
máig tartó Nagy Rendetlenség. A szarajevói gyilkosság, melyet a rendező
bravúrosan
rekonstruál
újságoldalakból. megmozgatott álló, és megállított mozgóképekből, szilánkokra szakitotta azt a világot, amelyben még
utoljára rend volt. Grunwalsky kollázs
elemei, a szabdalt. tépett mozgóképfecnik a nagy világháborús bumm, a mai
káosz eredettörténetéből vétettek.
Muhi Klára

Kaszás Géza
Katarzyna Walter-Sakovitch
Darvas Iván
Zenthe Ferenc

Halál sekély

vízben

színes német-magyar-osztrák film
írta: Petényi Katalin, Gyöngyössy Imre
fényképezte: jankura Péter
zene: B. Bíró Zoltán
rendezte: Gyöngyössy Imre, Kabay Barna
Satellit Film, Mafilm MIT Stúdió, Wega-Film, 1993
Magyarországon forgalmazza a Hunnia Plusz

Rendszerváltás vagy hatalomváltás?
Esetleg mindkettő együtt? Vagy egyik
sem? Az 1990-esszabad parlamenti választásokkal beteljesülő történelmi-politikai fordulat egzakt definiálásával
ma Magyarországon a legkülönbözőbb
szinteken próbálkoznak az emberek
(úgymond a legszélesebb értelemben
vett társadalmi érdeklődés centrumában helyezkedik el): a kocsmai beszélgetéseknek éppúgy témája, mint az értelmiségi elit médianyilvánosság előtt
folyó polémiájának; éppúgy okozója
borgőzös svédtornáknak, mint józan
megfontolásból fogadott "örök harag"oknak. Természetes, hogy a művészek
is igyekeznek állást foglalni e mindenkit érintő dologban. Filmek is készültek szép számmal az elmúlt négy évben, amelyek a változás belső tartalmának értelmezését tűzték ki célul, s a
megközelítések széles skálájáról a közelmúlt negyven esztendejének elhallgatott tényei éppúgy nem hiányozhatnak, mint a műfajok repertoárjából a
"politthriller" (Petényi Katalin).
A politikai krimi műfaját, amellyel a
hetvenes években Franciaországban és
Olaszországban a jéghegy csúcsát
megkarcolva, jobb esetben összekanstolva próbáltak meg a rendezők bírálatot mondani a hatalomról s ezen keresztül a társadalmi rendről, s amelyet
talán mindmáig a görög Costa Gavras
mivel a legigényesebben, most a Németországban
élő
Petényi-KabayGyöngyössy trió használta föl a hazai
viszonyok ítéleterejű kritikai ábrázolására. Valóságos esemény, Elbert János
irodalmár és műfordító 1983-as rejtélyes halála az alapja filmjüknek. de
mint már a forgatás előtt adott interjúikban előre jelezték. a történetet több
ponton is megváltoztatták, mondván,
nem egyedi esetről, hanem egy jelenségről van szó, hasonló "állami bűntények" a volt szocialista országok
mindegyikében előfordultak. Ez az
úgynevezett
általánosítás
rettentő
rosszul sül el a filmben. Részint azért,
mert a történetbe emelt fiktív és hipotetikus elemek célirányosan egy dogma felé mutatnak, s így az embernek
az az érzése támad, hogyaforgatókönyv ezen részeit a "rendszerváltó"
politikai pártok propagandaanyagainak legostobább, kizárólag primitív indulatok keltésére alkalmas, megalapo-

zatlan állításaibólollózták össze; részint pedig azért, mert ezen az "ideológiai" kereten belüli elbeszélés, illetve
annak előadásmódja semmiféle önmagán túlmutató vagy általánosítható tartalmat nem hordoz. A szereplők ugyan
néha tesznek ilyen jellegű kijelentéseket, mintha következtetéseiket a történtek alapján vonták volna le, holott
ezeknek semmi köze a cselekményhez,
így szinte nem is a filmből beszélnek
ki, hanem a semmiből. Jól tudjuk,
hogy a KGB működéséről és rémtetteiről szóló hírek és információk szenzációértéke fordított arányban áll jelentőségiikkel, s a téma sekélységén a film
készítői mintha nem is akartak volna
túllépni, legföljebb az írható a javukra,
hogy mindvégig hűek maradtak a eimbéli jelzőhöz, sőt a eimben szereplő
másik két szóhoz, a halálhoz és a vízhez is: mindkettőből van elég a filmben.
Az első jelenetben az 1991-es Budapesti Búcsúról láthatunk képeket, az
emberek a szovjet csapatok kivonulását ünneplik, egy hatalmas képernyőn
'56-os archiv fölvételek peregnek, ám
egy középkorú hölgy csöndben sírdogál a boldog embertömeg kellős közepén. Fiatal férfi jelenik meg, nyakában
ülő kisfia megkérdi tőle, vajon miért
sír a néni, mire az apuka nagy empátiával azt feleli gyermekének, hogy van,
aki számára túl későn jött ez a rendszerváltás. Mindez az '56-os képeket
sugárzó képernyővel szemben. Gyöngébb idegzetű emberek már ilyenkor
fölállnak és kimennek a moziból, hogy
ugyan hagyják már végre őket békén
az ilyen didaktikus marhaságokkal,
különben is, ilyesmit orrvérzésig láthatnak-hallhatnak A Hétben, a Híradóban, vagy bármi egyéb "objektív tényföltárást" célzó tévéműsorban. S fájdalom, nekik van igazuk, mert ennél már
csak rosszabb következik, igaz, szisztematikusan adagolva (narratív késleltetés vagy dramaturgiai fokozás?), a legnagyobb sületlenséget pedig a film végére hagyják az alkotók.
De addig még sok sekély jelenet lepereg a vásznon! A bevezető képsorok
után nagy nyomasztó sötétségben folytatódik a történet. A könnyező hölgy
emlékezik: három évvel korábban egy
KGB-sbudai villában konyakkal és falra vetített szörnyűséges fotókkal arra

próbálják rávenni az elvetemült, de jól
nevelt ügynökök, hogy férjéről folyamatosan informálja őket. A férj ugyanis kémikus, éppen föltalált egy csodaszert a harci gázok semlegesítésére, s
úgy néz ki, titkolni akarja a dolgot.
Mármost ha felesége elvállalná a csúnya besúgást, akkor alig maradna a
filmben olyan szereplő, aki nem spionkodásból tengetné nyomorúságos közép-kelet-európai életét, mert ebben a
sztoriban mindenki ügynök, a többség
két vagy több titkosszolgálatnak is dolgozik. Ettől a tudathasadásos állapottól
viszont sem rejtélyesebb, sem izgalmasabb nem lesz a film, hanem éppen ellenkezőleg. Mindez úgy kulminál,
hogy az időközben a KGB által elrabolt kutató kiszabadításáért folyó tűzharc jelenetét a film készítői már csak
a föl-fölvillanó torkolattüzekkel merik
megvilágítani, így leplezve, hogy ők
sem tudják eldönteni, kinek kire is kell
lőnie, a színészek pedig két durranás
között keresztneveket kiabálnak bele
az éjszakába, hátha így legalább ők rájönnek, ki kivel van, ami egyébként a
közönséget már aligha érdekli: aki idáig kibírta, úgy dől a nevetéstől, mintha
egy akciófilm-paródiára váltott volna
jegyet. (Gyanítom, hogy az ezt megelőző, a kémikus kínvallatását ábrázoló
epizód sokkhatását sem tudták néhányan elviselni. Szochorror: szegény férfinek egy orosz "A kommunizmus
győzni fog" falfölirat alatt kell állnia
föltartott kézzel, majd mocskos vízzel
teli kádba nyomkodják a fejét. Rémséges!)
A film efféle dilettáns megoldásokon keresztül akar rávilágítani egy érthetetlen mechanízmusra, illetve így
akarja rávezetni a nézőt az Elbert-ügy
mindmáig homály borította részleteire.
Hogyan is foghatnánk föl ép ésszel,
hogy valaki külső "ráhatás" nélkül belefullad a térdig érő vízbe? Elberttel állítólag ez történt, nem is hisszük el,
hogy öngyilkos lett, a balesetet is lehetetlennek tartjuk, de ugyanúgy nem hihetünk a film drámai hatást fokozó
.Jeleményének" sem, amikor a halálhírt követő döbbent csöndben a KGBügynök-asszísztens-szeretö a következőket mondja a feleségnek: "Tiborral
már évek óta viszonyunk volt. (Hatásos
szünet) Sokszor voltunk együtt itt a
nyaralóban. meg a laborban is. Néha

hajnalig bennmaradtunk. (Még hatásosabb szünet) A tudós felelősségét senkivel nem tudta megosztani." Röhej. De
ez már ismét a nézőtéren. Erre a Mártát alakító színésznőre haragudhattak
valamiért a rendezők, mert neki kell
kimondania minden olyan mélyértelmű tanulságot, melyeknek semmi közük a lejátszódó eseményekhez, így finoman szólva - nevetségesen hatnak.
(Például amikor volt férjével közli,
hogy köpönyegforgató közös ismerősükkel él együtt, hozzáteszi, hogy "mi
itt összekeveredtünk Európában".)
Hihetnénk, a rendszerváltás majd
mindent a helyére tesz. A kémikus fia
is hazatérhet külföldről (ahol közben
híres zeneszerző és karmester lett), de
a történet annyiban mégis hűséges a
valósághoz, hogy érzékelteti, sok minden sötét még e honban. De ennyire?!
Lehet. A filmben a KGB volt magyarországi főnöke aktív fénykorában nyugaton alapozza meg szakmai hímevét.
s ma magas állami hivatalt tölt be, éppen a prívatizáció területén. A fiú apja
emlékére írt zeneművének bemutatóján az első sorban ott ül egymás mellett az egész díszes kompánia, mindenféle ügynökök, hitszegők, köpönyegforgatók, esküdt ellenségek és becsületes emberek, egyszóval mindenki, aki
a főbb szereplök közül még életben
maradt. A titkosszolgálati kövületek
mindenesetre a kémikus fiával is végeznek. s mivel rend a lelke mindennek, konzekvensen a sekély vízbe helyezik a holttestet, talán már nem is a
látszat kedvéért.
Kabay Barna filmjük kapcsán azt
nyilatkozta nemrég az Elbert-ügyről,
hogy "fölháborított mindhármónkat az
a primitíven megkonstruált dramaturgia, amellyel mindezt tálalták. Különösen megdöbbentett bennünket, hogy
hogyan merték ilyen provokatívan pestiesen szólva - 'hülyére venni' az
egész országot!" A Halál sekély vízben
arról tanúskodik, hogy nemcsak akkori
indulataikat őrizték meg az alkotók, de
sajnos átmentették a "tálalás" szellemiségét is. Mentségükre legyen mondva, nem provokatívan: a szakmai hibák ezt lehetetlenné teszik, s egy idő
után csak a nevetőizmokra hatnak. Az
írásom elején említett kérdésre (hogy
minek is nevezhető pontosan a változás, ami 199O-bentörtént) a film igen
homályos választ ad, pedig nagyon
erőlködik ez ügyben, semmiképpen
sem akarja a nézőre bízni a történtek
értékelését. Igaz, hagynak a végére egy
plusz poént a készítők (hiszen krimiről
van szól), amelynek szintén levonják a
tanulságát (természetesen Mártával
mondatják el), de ezt már nem lövöm
le, volt elég áldozat vásznon és nézőtéren egyaránt, hogy ha másért nem is,
ezért érdemes legyen megnézni a filmet.
Szárnyas Gábor

Kőzápor
Raining Stones
színes angol film
írta: Jim Allen
fényképez te: Barry Ackroyd
zene: Stewart Copeland
rendezte: Ken Loach

Vannak a filrnkritikának könnyebb útjai. Persze végsősoron minden filrnkritika "könnyebbik út", főleg az ilyen
néhány flekkes kis ismertetések, melyek lényege, hogy csupán szerzőjük
Channel Four Films, Parallax Pictures, 1992
beszél: ő szólítja meg a filmet, esetleg
Magyarországon forgalmazza a Mokép
elmeséli, az hogyan szólította meg őt,
nem kell mást tennie, vesz egy aránylag friss angol filmet, kimazsolázgatja
Bárány-) jelenet transzfiguratív ellenbelőle a pozitívnak mondható momen- nál is siralmasabb helyzetben van, lán nem kell különösebben hangsúlyoznom, hogya konzervatív jelen eset- pontjaként a film zárása a kislány és
tumokat. ezeket felmutatva radikális mégis képes aránylag torzításmentes
Thateher ben szélsőségesen liberális t jelent) kor- az apa Áldozását mutatja. Ez az agnus
kritikával él a honi viszonyokat illető- képet adni aszigetország
Dei helyett valami különös ovis Deivel
en, miközben jelentősen felülértékeli a utáni korszakának társadalmáról (lásd mány tevékenységének köszönhetően
induló jelképsor tehát igen erős vázat
kiindulópontul szolgáló alkotást. Szá- Kőzápor), míg ez, mutatis muiandis, ko- (legalábbis így látja Loach) "alászállt"
ad a filmnek - csak éppen teljességgel
munkásosztály
helyzetének
leírásán
fárántsem
mondható
el
a
hazai
állapomon kéri a magyar filmrendezőktől az
radozik, sokkal inkább az e szituáció funkciótlanul.
tokróL
angol kollégáikat olyannyira meghatáHasonlóan problematikus - sőt,
Van azonban nehezebb út is, ami által diktált cselekvésformák igazolarozó társadalmi és szociális érzékenységet, melyből nemcsak viszonylagos már nem a komparativitás csalóka ös- sán. S miután ez az igazolás Loach-ban már-már a visszaélés határát súrolja a plébános figurája is, akit Loach szánszakmai tisztességgel összetákolt erőt- vénye. Sajnos a Kőzápor csak a magyar- sajnos (?) a film szempontjából a priori
dékai szerint valószínűleg pozitív alaklen és hipóízű történetecskékre futja, országi filmgyártás - tegyük hozzá: ki- megvan, az egyébként bámulatos
hanem valóban elemi indulattal feltörő zárólag a kilencvenes évek első felében plaszticitással kidolgozott figurák cse- ként kellene elkönyvelnünk. de én azt
lekedeteinek motivációja egyedül a hiszem, sokkal inkább a keresztényi
kiáltásokra (lásd Kőzápor). Számon kéri és kizárólag a fenti szempont szerinti gyatra viszonyaival összehasonlítva rendezői premissza helyességének bi- gondolkodás tökéletes félreértése motia magyar filmfinanszírozási rendszer
válhatja tetteit, ami annál is súlyosabb
hiányosságait, melyek olyan körülmé- tűnhet kiemelkedő produkciónak (és zonyítása lesz. Bármennyi dokumentanyeket teremtenek, hogy ha mégis ké- persze kizárólag az említett szempon- rista elemet használ is fel Loach, a dra- vétek, mivel az éjszakai gyónás és feloldozás jelenete a legerőteljesebb pillaszülne munka, mely a fent emlitett ér- tok iránt érzékeny szernlélő számára). maturgia csupán akkora mozgásteret
nat és leglényegesebb pont a film alapengedélyez
a
szereplőknek,
amennyi
A
filmet
sajátos
módon
éppen
a
fenzékenység új és hiteles bizonyítéka lenne, nagy valószínűséggel kizárható. tebb pozitív értékként tekintett érzé- épp megfelel a kiinduló elképzelésnek vetően etikai jellegű érvelésre épülő
hogyelkészítéséből
a televízió rnint kenységéből fakadó elkötelezettsége te- - ezáltal e plasztikus figurák nem töb- szerkezetében. Fordulópont, méghozzá
azért, mert Loach itt támogatja meg az
bek, mint egy morálfilozófiai érvsor
hatékony támogató, kivenné a részét, szi problematikussá. Az elkötelezett
(rendszernek már bajosan nevezhet- általa üdvösnek és egyáltalán elfogadhaszemben mondjuk az angliai viszo- (jilm)m{ívészet mindig is ellentmondányokkal (lásd Kőzápor). És végül szá- sos megítélésben részesült, főleg száza- nénk) hiperrealista pontossággal meg- tónak tartott cselekvési normákat a katolikus egyluíz - ebből a szempontból mon kéri a honi filmes - tágabb érte- dunkban, és a film éppen egy olyan formált panoptikurnfigurái. Nevezzük
ami valószínűleg
nevén a gyereket, vérbő moralizálás óriási tekintélyével,
zajlik szemeink előtt, a rendező a ha- még az anglikán többségű Angliában
gyományos, a magántulajdon tisztele- is létezik. Nem hinném, hogy bármetén alapuló (ha úgy tetszik: kis)polgári lyik papnak feladata, vagy inkább joga
erkölcsfelfogást ütköztéti az egyén lehetne az önáltatást választatnia egy
hozzátartozóiért vállalt felelősségének hívővel, annál is inkább, mivel itt már
etikumávaL Kétségkivül mindkét felfo- nem gyeptéglalopásról van szó a Kongás igen szilárd alapokon és tradíció- zervatív Párt klubjából. hanem egy kon nyugszik, bár én - ellentétben Lo- mégoly gonosz - ember haláláról. De
ach-csal - egyáltalán nem vagyok attól tartok, az ilyen típusú vita könymeggyőződve a kettő közötti konflik- nyen szétfeszítené egy ilyen "néhány
tus feloldhatatlanságáról, de leginkább flekkes kis ismertetés" kereteit.
Persze ezek nagy többségükben
arról nem, hogy bármelyik is (a Kőzáolyan
argumentumok,
amelyeket
por esetében az utóbbi) maga alá gyúrugyanennyi joggal lehetne felhozni a
heti a másikat.
film védelmére - hiszen mi kifogásolPedig Loach mindent bevet, hogya
szembenállást kihangsúlyozza, sajátos nivaló lehet abban, hogy egy rendező
"elkötelezett" filmet készít? Vagy memódon leginkább a katolikus egyház
tekintélyét. A filmen végigvonuló egy- lyik műalkotás készül a prekoncepció
házi szimbolika és annak áthallásai saj- teljes 'kizárásával? Esetleg mi kivetninos néha már-már értelmetlen, de min- való van abban, hogy valaki kapcsolódenképp zavaró asszociációkat szül- dási pontokat-keres a katolikus egyház
útmutatása ihoz? És miért ne lenne
lemben: rnűvészeti - szemlélet tragikus helyzetbe "született bele", amelyben nek: itt van például a nyitó képsor
beszűkültségét, mert nem képes sem esztétikán kívüli szempontok beemelé- nagyszabású, sikerrel végződő birkalo- tartható az az álláspont, hogy az indilétrehozni, sem elismerni egy olyan be- se a mű immanens közegébe könnyen pás-jelenete, amelynek csupán a végén viduum elesettségéért és alacsony tárderül ki (mármint a két főhős számá- sadalmi helyzetéért kizárólag a társaszédmódot, mely egyrészről nem a fil- a mű autonómiájának megsértését mi kifejezés szélsőségein. másrészről pontosabban ennek vádját - vonta ma- ra), hogy a befogott állat nem Bárány, dalom a felelős, tehát jogos az ellene
ga után. És miután nem mindenki Ei-- hanem csak egy Birka, s mint ilyen ér- való lázadás? Mindezek a kérdések nem az elképesztő közhelyszerüségen
alapulna, hanem olyan beszélt köz- zenstein vagy Codard. akiknek tehet- téktelen. A hentes, aki Bárányt szíve- és még mennyi más! - tökéletesen érsége és frissessége elbírta a filmjeikre sen vett volna feketén (úgy értem, kéz vényesek, és mi csak örülhetünk. hogy
nyelvet célozna meg, amely mondjuk
alatt), a Birkát nem veszi át, de azért legalább Nagy-Britanniának van egy
egy premierközönségnyi embernél va- rárakódó, csöppet sem ellentmondáslamivel nagyobb társadalmi csoport mentes ideológiát, nem mindenki Ma- levágja nekik, hogy korcsmáról korcs- olyan tévétársasága, a Channel 4,
amely képes, ha nem is remekművek,
számára tenné érthetővé, emészthetövé kavejev vagy Sjöman, akik magától ér- mára házalhassanak a hússaL Hamar
de legalább moziforgalmazásban is élés relevánssá a filmeket, és az azokban tetődő természetességgel gyúrták egy- megtudjuk, hogy ntindketten munkataglalt problémákat (lásd Kőzápor). Pe- be az 'esztétikumot a politikummal, e nélküliek, egyikőjük lánya éppen az vezhető filmek gyártására és finanszírozására.
vád gyakorta beigazolódott. Jelen eset- Elsőáldozására készül. És ha míndez
dig - mondhatja a "könnyebbik út" ha hihetünk a brit rendezőknek. az ot- ben úgy tűnik, Loach nem annyira egy nem tenné elég egyértelművé a monuVasák Benedek Balázs
tani filmgyártás talán még a magyar- társadalmi szituáció, a konzervatív (ta- mentális szimbolikát, a Birka- (esetleg
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Peter Falk
Horst ucl\ho
Nastassja Kinski
Heinz Rühmann
Solveig Dommartin
Bruno Ganz
Mihail Gorbacsov
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Távol es mégis közel
In weiter Ferne, so nah!
színes-fekete-fehér német film
írta: Wim Wenders, Ulrich Zieger, Richard Reitinger
fényképezte: Jürgen Jürges
díszlet: Albrecht Konrad
zene: Laurent Petitgand
rendezte: Wim Wenders
Road Movies- Tobis Filmkunst, 1993
Magyarországon forgalmazza a Magyar Filmintézet
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Kötelességünk a jócselekedet, és amilyen szerencsések vagyunk, úgy irányítja lépteinket a Gondviselés, hogy
bárminők lett légyenek is szándékaink,
eleget teszünk a Parancsnak. Lám,
Wim Wenders sem habozik, enged szíve sugallatának, s fölnyitja a lezárt, kerek egészet. Hollywoodi módra sorozattá formálja az egyszerit és megismételhetetlent, vérét veszi a csodának,
hogy másokat nernzzen (így inspirálja
például az 1993-as Cannes-i Fesztivál
zsűrijét arra, hogy kitüntesse).
Képzeljük el, hogy sikerére való tekintettel az Író elviszi hőseit Lüneburg,
Lipcse, vagy akár Waterloo alá, s ismét
akad közöttük valaki, aki kifekszik a
felhőket lesni, hogy ujabb meg újabb
gondolatai szülessenek az életről! És
Madame Chauchat testén megint átles
egy kívánesi röntgenfényképész, vagy
kiderül, hogy nemcsak a Madelaine, illetve a tea zamata képes felidézni
Combray-t, hanem - többek között - a

sarki pék croissant-ja is. Gyönyörködtetésünkre és épülésünkre a végtelenségig ismétlődhet tehát minden lelemény. Akár a Paradicsomban érezhetnénk magunkat (a Pokol inverze csupán)! A magam részéről sürgősen be is
fejezném akkor múvelődésemet. Maradnék tudatlan inkább és bohó.
"Valami jót kell tennem" - darálja
Wenders földreszálit angyala is, ki belehallgatott teremtőjének lelkébe, s annak ismeretében verklizi unalomig.
Igen, valami jót kell cselekednünk, ám
kétszer nem tehetjük meg ugyanazt,
mert abból már hamisság kerekedik.
Legyen bár találó egy kijelentés, ismétlése, variációja korántsem az, hiszen
változik közben a hely, az idő, és a
szóló. Ami egy merev, kikezdhetetlennek tűnő, kétpólusú világrendben
igaznak érzett, amire úgy felsajdultunk
a Fal keleti és nyugati oldalán egyaránt, az a mélabús szivhang hamiskásan cseng "elkutyulódott" világunk-

ban, ahol már a helybéli taxisok sem
emlékeznek, merre húzódott egykor a
szocializmus gigantikus védrnűve.
Most kellene jót tennünk csakugyan, elérkezett az ideje, hiszen reményeink megcsúfoltattak, és nincsen
rnire várnunk tovább, magunknak kell
elviselhetőbbé formálnunk az életünket. A megszállók távoztától, vagy
újak eljövetelétól nem várható semmi
jó. Befellegzett a megváltás-teóriáknak,
de hol kezdjük akkor és mivel? A vágy
puszta emlegetése, a régi nóta ismételgetése kevés.
Lassan vonszolódnak a percek, s
mintha még mindig a Berlin fölött az ég
néhány (méltán) kimaradt snittjét látnánk, egy valamikori nagy meccs fáradt dokumentumait. Damiel korosabb
lett, bár így is jól áll neki az olasz pizzás imágója. Lánya született, bensőséges viszonyuk egy másik családéra
emlékeztet: Stalkeréknél volt ilyen szoros a kötelék. Konrad, az öreg sofőr

homályos múltját idézgeti, kitűnő alkalmat kínálva egy kis esszéizálásra a
német történelem folyamatosságát illetően. A közemberek életének egyedülálló izgalmai közé azonban nemcsak
az innét-onnét kiszakitott aforizmák
furakodnak be, ezeket még elviselné a
műalkotások hagyományos emelkedettségéhez szoktatott lelkünk, odasunnyog az aktuálpolitika is, sajnos.
Fölbukkan a vásznon egy valódi hiresség, Gorbacsov maga, hogy Tyutcsevet
szavaljon. és a világ sorsán morfondírozzon. Amennyire örültünk a Vasember Anna Walentynowiczának és Walesájának egy évtizede, annyira zavar
most a prédikáló ex-főtitkár. Nincs
kedvünk nosztalgiázni vele (könnyezzék meg az afgánok, ha kedvük tartja),
színes portréját szívesen kikéménk
magunknak.
A párkák új. szálat szőnek közben,
amihez semmi közünk egyelőre.
Gengszterfélék tűnnek föl, talán a Coppola-filmek mintájára magánnyomozás
zajlik, és fotózkodás. Szívesebben néznénk az új, fád angyalkat. Raphaelát.
ki oly távol áll eddigi képzeteinktől
(nem szerint is megoszlanának az angyalok?), hogy azt találgatjuk, melyik
fodrászműhelyból szalajtották. Beszélni
ugyan nem tud, viszont még mindig
vonzóbb látvány, mint az erőltetetten
idézgetett negyvenes évek, melyek világába minduntalan visszapenderítenek.
Áldozatai - ilyen az ember - felejtenék már, az angyaloknak meg semmi
okuk, hogy emlékezzenek rá, elvégre
ők mindig voltak, vannak és lesznek.
Időn kívül rekedt tanúk, s nem közvetítők, miként hangoztatják. Cassiel, a
magára maradt égi sem tolmács, tehetetlen szemlélője csupán az embereknek és a velük zajló eseményeknek
mindaddig, ameddig a részvét és a
szeretet ugyancsak emberi érzése csodát nem művel vele: földre száll, hogy
beavatkozzon a dolgok menetébe.
Idáig követtük a Berlin fölött az ég
szerkezetét, s az órányi remake után
akár el is búcsúzhatnánk, nincsen miért folytatnunk. Életünk - idáig ezt
hallottuk, láttuk és tapasztaltuk - más.
Talán színes, talán zajos, mindenesetre
nem szolgál magyarázattal ama mélabúra, ami a legnagyobb élménytől
megfosztott angyalokat áthatja. Cassiel
beilleszkedésének története nem azé a
filmé, amit eddig láttunk, már az átváltozás sem hozzá illő. Damielét annak idején szívesen néztük, hiszen egy
nagy szenvedély motiválta, cimboráját
viszont legföljebb a társtalanság unalma készteti a szánakozáson felül arra,
hogy levesse szárnyát, lófarkas haját és
vértjét. (Közbevetőleg:miért szólongatja majd Raphaelát minduntalan, ha addig nem volt fontos neki a jelenléte?)

Belecsöppen végre az áhított időbe, ám
hangulata mit sem változik. Némi hevülést követően ugyanolyan langyos
bánattal ömlik szét a berlini tájon, mint
korábban. Talán úgy érzi, nincsen meg
benne a művészi hajlam és készség,
ami az idő élvezetéhez szükséges,
vagy egyszeruen ilyen a látásmódja, és
képtelen változtatni rajta?
Hangulatának megokolása fogyatékos. Hiába hajtogatja Cassiel, hogy
nem tett még elegendő jót, ha egyszer
tudjuk, mert láttuk: nem küldetéses.
Maga választotta a pályát, s legföljebb
a kegyelem jeleként értékelheti. ha alábocsájtják. Vagy ott volna a baj, hogy
az embereknek "nincsen mögöttesük"?
Ekként vélekedve bizony jókorát téved
a frissen megtestesült, hiszen mi volt ő
addig, ha nem az?! Leginkább egy kevéssé teologikus állítás igazát ismernénk el: magány senyveszti. Bár ezt
sem érezzük meggyőzőnek, hiszen
messzire kerüli hőn áhított barátját, s
szívesebben játssza továbbra is egy égi
küldött szerepét a rászorultak körében.
Gyökeret nem ver a földön.
Halál árnya borul a Berlin fölött az
ég életet választó bizakodására. Egy lehető, de nem megokolt halálé, mert
ahogy az élettől búcsút vesz Cassiel,
az sem a világból és annak ábrázolásából következik. Wim Wendersnek sikerült a lehetetlen: egy azzal minden ízében ellentétes rnűbe gyömöszölni az
összes akciófilmes közhelyet. Ropognak a pisztolyok, fegyvert csempésznek, van túszszedés, zsarolás, és mindez olyan alacsony szinten, ahogyan az
ma már a televízióban sem megengedett. Parodizálna? Poénjait Makavejev
ellötte már. Tárgyában, miként annak
bemutatásában sem lelünk magyarázatot erre azon felül, hogy ideológiailag
szükségszerű egy rendkívüli eseménysorral ellentétezni a földreszállást. Azzal ugyanis elveszítette jelentését a
film, megszűnt mitologikus kerete is,
semmi sem indokolja hát a tapasztalati
valóság és a túlsó világ összekapaszkodását. Egyedül az igen szépen sikerült
kiállítási etűdben fogadható el egy
ilyen "átjárás", a folytatódó múltidézéseknél azonban már nem.
Találni kellett valamit, aminek révén
a láthatatlan világ megőrizheti helyét
és szerepét a műben. Erre a katolikus
dogmatika kínált esélyt a gonosz lélek
feltételezéséveL Az ellenpólusként
szolgálhat, és - Wenders értelmezésében - csakugyan közvetít is ember és
emberfölötti között, mivel tetszése szerint ölt alakot. A Sötét Angyal hatalmát azonban bizonyítani illenék, nem
érheti be holmi közönséges kis balesetek kreálásával, miként a Berlin fölött az
égben. Az ő léte a kaland. Nagyon színes legyen hát a sztori, melyben fölbukkan, különben szürkének, erőtlennek hat.

Nehéz elképzelni nála idegenebbet e
filmtől. Hogyan kerül a csizma az asztalra, mit keres itt egy hirtelen előketort Fekete Szemüveges? Gyaníthatóan
benne ölt testet, amit eddig a világ
hordozott magában. Automata géppuskák fészkéből. egyik oldalán szürke, másikon tarkára pingált betonfalak
tövéből sandított elő a Gonosz, mintegy társadalmasított volt, közös félelemként lapult mindannyiunkban.
Most személyessé válik újra, egyéniségként bukkan elő. Itt van bőrdzsekiben, motoron, a Hell's Angels mintájára,
ahogyan a rendező szabad gyermekkorának mozija mutatta. Mégsem kelt félelmet, ellenkezőleg, némi szánalmat ébreszt csupán, hiszen hol van ő a Nagy
Kísértőktől? Nemhogy Mefisztó, még
egy Kandúr is kinevetné. Démoni erőt
hiába várunk tőle, szerény kültelki vagány, a végzet szorgalmas kishivatalnoka.
Követői hasonló törpécskék az árnyékvilágban. Legnagyobb bajuk, hogy
nincs kapcsolatuk égi mentorukkal. A
Gonosz időnként felhasználja, majd ejti
őket, kisugárzásából azonban nem részesülnek. Vagy haszonleső nihilisták,
miként Cassiel főnöke, vagy elmeháb0rodottak. ahogyan a nevezett úr támadói. Erkölcsi értelemben egyikük sem
nevezhető rossznak, mivel hiányzik
belőlük a képesség cselekedeteik következményeinek felmérésére. legföljebb megtévedtek és ostobák, így a velük támadt konfliktus is súlytalan.
Nem érződik belőlük az ártó szándék,
de még a sors hatalma sem. Történetük
unalmas, önmagában érdektelen mozimese csupán. Ráadásul hazug előzményekre épül, hiszen a Foglalkozása: neonácit készítő kortársakkal szemben az
ugyancsak német Wenders beéri egy
amerikaias közhellyel: a fasiszták utódai gengszterek, az alvilágban (értsd:
csatornákban) élnek, és hülyék.
A film - valamint Wenders eddigi
pályájának - mélypontja azonban így
is a langyos, köztes. mert megigazuló(?) ember bemutatása. Winter magánnyomozó működésével és hattyús
halálával nem tudunk mit kezdeni: paródiának
szellemtelen.
önmagában
giccses. Olyannyira
meghökkentő,
hogy hatásától nem menekedhetiink
Cassiel gumiköteles produkciója láttán
sem. Mi tagadás, szívesebben vennénk,
ha lábunk előtt lehelné ki lelkét az
egykori angyal, s nem az igen mutatós
és kiáltóan jelképies magasságban, útban ég és föld között, mivel bármenynyire parádés ötletnek lássék is, hibádzik kissé: kötelékei nem tartják
meg a pusztulót. ellenkezőleg, végeznek vele. Egyébként sem szellemalak ő
már, hanem téveteg, képzelgő ember.
Sokak ragyogásának visszfénye csillan meg e művön, Wenders izzása
azonban hiányzik belőle. A Hegyi Beszédet idézi mottó gyanánt a rendező:
"A test lámpása a szem. Ezért ha a
szemed tiszta, az egész tested világos
lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az
egész tested sötét lesz." (Máté 6,22-23)
Kár, hogy művére bízta a folytatást:
"Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség!"
Sneé Péter

Wenders,
Herzog
A hetvenes évek két legnagyobb német rendezője, Wim Wenders és Werner Herzog a
tavalyi Viennalén beszélgetett egymással és
a közönséggel a Távol és mégis közel bemutatója alkalmából. Az elhangzottakból
megszerkesztetl szövegel a szegedi UKUS
filmklub Viennale-különkiadásából veltük
ál.
• (Herzog) Wim, szeretettel köszöntünk Bécsben. remélem. otthon érzed magad itt nálunk. Mindjárt szerétném is fölvetni a kérdést, hol van az
embemek a hazája? Ott, ahol lakik? Te
Berlinben laksz, a filmedben Berlin
mégis hűvös, barátságtalan városnak
tűnik.
• (Wenders) Szeretem Berlint, jó
város. Egészen különleges érzés ott élni, az életnek van valami más helyekkel összehasonlíthatatlan minősége.
• A keleti rész különösen érdekes.
Az volt az érzésem, ott még lehet igazi
emberekkel találkozni. A nyugati részt
nehezebb elviselni. Az egyesülés óta
minden megváltozott, már a foci sem
az igazi...
• Berlin nagyon furcsa lett. Keleten
is megjeléntek a fényűző kirakatok, de
ettől csak olyan lett, mint egy díszletváros: elölről csinos, hátulról viszont
látszanak a régi, kopott házfalak. Az
emberek tényleg mások keleten, más a
pillantásuk ...
• Ha száműznének Németországból, hová mennél? Eljönnél Bécsbe?
• Bécset nem ismerem.
• Fellini otthonra talált Rómában,
és Róma a filmjeinek is otthona tudott
lenni.
• Számomra nem volt annyira fontos, hogy ott forgassak, ahol lakom ...
• A pályád során rendkívül sok
helyen forgattál, kulturális határokon
is átléptél: a Hammettel igazi amerikai
filmet akartál csinálni. Akkoriban aggódtam, nem veszel-é el Hollywoodban. De végül vissza találtál Európába,
a német nyelvhez ...
• Nyolc évig éltem Amerikában ...
Akkor ijedtem meg, amikor egy-egy
német szó már nem jutott eszembe.
Angolul álmodtam... Akkor éreztem,
hogy vissza kell térnem Németországba. Egész életemben szerettem az amerikai mozit, nagyon akartam, de én
nem tudom csinálni.
• Az embereket azok a filmek érdeklik, amelyek az ő környezetükben
játszódnak. Hollywood is elsősorban a
hazai közönségnek dolgozik. Nekünk
ez sokkal nehezebb. Úgy értem, az ember nem állhat másfél lábbal valahol, el
kell határoznia magát, nincs közép-atlanti film... A filmed nem amerikai, de
nem is német. Ezt én felettébb nyugtalanítónak találom. Horst Buchholz például hol angolul, hol németiil beszél a

filmben. Hová álljunk a nyelvet illetően?
• Azzal, hogy visszatértem Németországba, visszajöttem a nyelvem hazájába is. Az amerikaiak úgy mondják:
visszament Európába. Nem részletezik.
hogy Olaszországba-e vagy Németországba. Most itt dolgozom, hát német
filmet csinálok ... De rá kell jönnünk,
hogy ma már nincs nemzeti filmgyártás, mert nemzeti közönség sincs. A
Távol és mégis közel európai film, nekünk, európaiaknak szól, Amerikában
be sem mutatják. Csak most kezdem
megérteni, mit is jelent Európa ...
• Az egyik legamerikaibb film,
amit valaha láttam, a Wise Blood volt.
John Huston rendezte amerikai regényből, amerikai ízlés szerint, amerikai stúdió-keretek között. Egy prédikátor vándorútjáról szól... Ez a film
Amerikában megbukott, a kritikusok
szerint túlságosan európai film volt.
Az európai film kulturális definíciója
előttem még egyáltalán nem világos.
• A napokban Itáliában jártam, és
megdöbbentett,
az egész
ország
mennyire aggódik Fellini sorsáért. A
tévéhíradó először az ő állapotáról
adott hírt. A filrnművész náluk a legfontosabb emberek közé tartozik.
Ön szerint mi a baj a mai amerikai
filmekkel?
• Az, hogy a legtöbbjük üres. Tele
vannak képekkel, de a tekintet hiányzik a felvételekből. Fellini és Bergman
filmjeiben olvashatunk a sorok között,
én is beleadhatom magam a filmbe, én
is újra feltalálhatom a filmet, amit éppen nézek. Az amerikai filmek nem
hagynak teret a nézőnek, mindent készen tálalnak. szép, hatásos képeket ...
A nézőre nem marad semmi. Az európai film felhívás: Tégy valamit! Talán
ez lehet az európai film definíciója: a
néző is legyen alkotó!
• Akármennyire is súlyos a nyomás rajtunk, félelem nélkül tovább kell
dolgoznunk. A rossz kritikák nem szabad, hogy szárnítsanak. Akárhova
megy az ember, úgyis fütyülnek rá, el
kell viselni ...
• Te csak tudod.
• Ez téged sem tarthat vissza, soha
nem is tartott.
Szentté avatsz.
• Szükség van filmekre. képekre,
amelyek megrendítik a nézőt. Fellini
éppoly fontos, mint Hölderlin. Az
amerikai filmeket elfelejtik, a te filmje-
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id viszont a testrészeinkké válnak. Jön
egy film... Paul Newmannel a főszerepben. .. aztán egy idő múlva már senki
nem emlékszik a filmre, csak arra, hogy
Paul Newman játszott benne... Paul
Newman jó...
• Én nem szeretem. (Nevetés odalent) De azért élhet nyugodtan ... 001gozzon ....
• Lehet az amerikai filmgyártást
közönségközpontúnak tartani, de nézőkre nekünk is szükségünk van.
• Szerintem nem ez a legfontosabb.
Egy verseskötet, amit senki nem olvas,
még nem hiábavaló.
Hogyan működik ma a vizuális kultúra? A legtöbb háztartásban ma már
vagy negyven tévécsatorna fogható.
Az emberek, ahogy végigkapcsolgatnak a műsorokon, néhány tizedmásodperc alatt felismerik, mit látnak: hírek,
focimeccs, ahá, egy német krimi! Aztán
reklám, arról gyorsan továbbkapcsolnak. .. Mindazonáltal úgy tűnik, az olvasási kedv nem múlt el. Akik tévét
néznek - elveszítik az életet, akik olvasnak - azoké az élet. Ez természeti
törvény, nincs kivétel, mint egy matematikai axióma ...
•
Igenis!! (nagy nevetés) Nem,
nem ... ez így van, szerintem is. Ezért
is nem tartok már tévét.
• Focimeccset lehet a tévében nézni, az izgalmas ... Nézni az osztrák válogatottat, lehet, hogy egyszer talán legyőzi a világválogatottat, aztán meg
kikap a Feröer-szigetektől.
• Azért nem szabad elfelejtenünk,
hogy az amerikai mozin nőttünk fel.
• Hát én nem. Az én első kedvenc
filmjeim a Dr. Fu Man Chu-filmek voltak. Még ma is visszacsengenek ...
Azt akarják mondani, hogy az amerikai filmek rosszak, a maguk filmjei
pedig ...
•
Ezt egyikünk sem rnondta.
Hollywoodot nem kell elátkozni, csak
tudomásul kell venni, hogy nem a mi
kultúránk.
• A néző szabadon választhat:
amerikai filmre vesz-e jegyet vagy európaira.
• Nemrég láttam két 17 év körüli
fiút a moziban, amint a műsort böngészték. Az egyik talált egy filmet, mire a másik: Az egy német film, ne azt!
Aztán kinéz tek egy amerikai filmet ...

Itt most kritikával kell illetnem a
Viennalét. Nagyon szép kiadványokat
jelentetnek meg a napi programokról,
színes képekkel, ingyen, mindenki vehet egyet ... De nézzük csak meg: kinyitjuk, és mindjárt egy teljes lapnyi
cikk egy amerikai filmet ajánl. Aztán
következik néhány angol, francia vagy
olasz film, és az újság végén röviden
még bemutatják az esedékes német
vagy osztrák filmeket. Ettől eltekintve
szép a program, mindenféle film megtalálható benne ...
• Nem érzem magam találva, már
nem vagyok a Viennale igazgatója.
Amit mondtál, az talán azért van így,
mert a Viennale legfőbb célja, hogy
visszaszoktassa a közönséget a moziba. .. egy iinnepélyes filmhét keretében... Ha az operaházban Pavarotti
lép el, az egész város felbolydul, ha a
színházban történik valami hasonló,
ugyanúgy ... A mozi viszont még mindig nem teljes jogú része a kultúrának... Bécs a zenéről híres, egy-egy
mise felér egy hangversennyel. A legtöbben csak ennyit várnak ettől a várostól, a moziból már nem kérnek ...
• Így van.
Neeem!
• Ez nem a tömegek hangja. Ez itt
különleges publikum.
• Halljunk néhány kérdést!
• A kérdéseiket Wimnek tegyék fel,
én most csak kísérőmotívum vagyok ...
Az imént azt mondtad, szeretsz a
képek között olvasni, az új filmedben
viszont
állandóan
beszélnek.
Úgy
érezted, hogy a képek önmagukban
nem hatnak?
• A korai filmjeimhez képest tényleg sok a szöveg, annak idején tiz percenként ha elhangzott egy szó... A
szöveget és a történetet nem tartottam
sokra. Ma viszont a szép képekről
mindenkinek a reklám jut az eszébe, a
giccs, ezért már csak szavak által lehet
valami szépet kifejezni.
• Nem értek egyet. Egy film hangulatának meg teremtésében a képeknek nagyobb szerepe van, mint a zenének. A legszörnyűbb kép, amit filmen
láttam, John Carpenter Halloweenjében
egy közönséges utcakép volt. Egy
amerikai kertvárosi mellékutca, családi
házakkal, fasorral mindkét oldalon.
Ezen az utcán keresztben egy férfi

alakja halad át, s az utca közepére érve
szembenéz a kamerával. Aztán szótlanul továbbmegy... Nekünk tíz percre
lett volna szükségünk ilyen hatás elérésére. Egy egyszeru kép, de ez teremti meg a film hangulatát, kitör a
cselekmény kontextusából. és kiolthatatlanul betelepszik a lelkünkbe ...
• Jó, de ez ma már nem megy. A
kép már kevés. Az Országúton némán
is hatalmas alkotás lenne, de a szép lelkűség kora már elmúlt. Ma barátságtalan filmekre van szükség, haraggal teli
filmeket várok. A film ellenrnodell tud
lenni, ez pedig olyan privilégium, amiért harcolni kell.
A Viennalén fut egy gyermekfilmsorozat, de alig van köztük német
film. A gyerekeimet szívesen vinném el
jó német gyermekfilmekre, de hát nincsenek ... Miért?
• Ma a gyermekfilm címe: [urassic
Park. Azért már láttam jó gyermekfilmet, ha jól emlékszem, 1969-ben. (Mindenki nevet) A gyerekeknek ma nem
ez kell, a felnőtteknek szóló filmeket
szeretik. Ám az is figyelemre rnéltó,
hogy Spielberg a gyerekeinek nem engedte megnézi alurassic Parkot. Ez nekem nagyon tetszik, ahol lehet, elmondom.
Gondolja, hogy a művészi igény és
a közönségsiker ellentétben áll egymással?
• Ez nem választás kérdése.
• Nincs recept arra, milyen film
lesz sikeres, és milyen nem ...
• Annak idején véletlenül sem gondoltam volna, hogy a Berlin felett az ég
ilyen óriási sikert fog aratni. Sikeresebb lett, mint a Paris, Texas.
Mi a véleménye az ázsiai filmművészet eliiretiirésérál?
• Az idén én"elnököltem az ázsiai
elsőfilmek fesztiválján, Tokióban. Csodálatos filmeket láttam ... Az első dijat
egy pekingi filmnek adtuk, amely húsz
kivénült színészről szól, akik operaelőadást tartanak egy parkban, mert a
színházban már nem engedik őket játszani. Hihetetlenül szép filmek készülnek ma Ázsiában, kár, hogy alig-alig
jutnak el hozzánk. És micsoda ostobaság, hogy a cannes-i Arany Pálma-dijat
nyert kínai film a Viennale programjában a kinai címén szerepel, amikor
mindenki csak az angol címét ismeri:
Fareiaell to My Concubine (Isten veled,
ágyasom!).
Azt mondtad, hogy a képek helyett
most inkább a szövegre kell figyelni.
De ez a film már annyi nyelven szól,
hogy az ember képtelen mindent megérteni!

• Hát igen, maguk még szerencsések, hogy a Viennalén végig angol felirattal vetítik a filmet. Nem győzöm
eléggé hangsúlyozni, hogy a film nemcsak kép, de hang is. A vak nagynéném is néz filmeket, a hangokat hallgatja. A dolby stereo itt Bécsben sajnos
nem működött úgy, ahogy mi akartuk,
hogy az első hangszórókból szóljon a
beszéd, a hátsókból a zene. Ez elég
szörnyű, de előfordul. A mozik megveszik a drága dolby stereo berendezést,
aztán rosszul szeretik be.
Mi a mondanivalója ezzel a második berlini filmmel?
• Hogy miért csináltam meg a
folytatást? Először is ott élek Berlinben, és mindennapi tapasztalatom,
hogy az a világ, amit a Berlin felett az
ég ábrázol, nincs többé. Az a film kordokumentummá vált. Úgy éreztem, tovább kell mesélnem ... mi történt azután, mi lett az angyallal, aki nem
akart emberré válni. Másodszor pedig
nagy szerencsétlenséget érzek Németországban, mindenki vádol valakit. 89ben, amikor a fal ledőlt, azt reméltük, a
világ jobb lesz. Ma viszont úgy tűnik, a
világ rosszabb lett. Alátásmódunk megváltozott, ez a film a szeretet nélküli pillantásokról szól. Esküszöm, akkor, 87ben még nem akartam folytatást...
A Berlin felett az ég letört, a Távol
és mégis közel feldobott. Talán ezért
utálják a kritikusok.
• Szerintem azért, mert szembenáll
a korszellemmel. Meg az is igaz, hogy
a kritikusok szeretnek rosszat mondani, azt hiszik, attól hiresek lesznek.
Csak nézzék meg, mit Írtak a korabeli
lapok Beethoven IX. Szimfóniájáról,
vagy emlékezzenek azokra, akik Mozartot pocskondiázták ...
Ezt a filmet miért nem Handke írta?
• Mert nem kértem fel. Nem akartam ismételni ... Handke most a maga
filmjeit csinálja.
Mi lesz a következő produkdója?
• Itt az ideje, hogy csináljak egy
vígjátékot. Most már elég komoly vagyok hozzá. Werner, játszanál benne?
(lejegyezte: Nevel6s Zoltán)

~

EPERTORTAK,
A szegény paraszt feleségét mindig fe!hívatták a
kastél yba, ha nagy vendégség ígérkezett. Segített
akkor ott a szakácsnak,
volt. A parasztasszony
zott, baromfit tisztított,

aki maga is igen nagy úr
fát aprított, krumplit hámotortakrémet
kevert - aztán
egy ízig beszámolt hites urá-

odahaza mindenről
nak.
- Micsoda
dínomdánom volt megint! Micsoda
lakoma! Befejezésül eperkrémes torta! Bizony, a gróf
urak mind a tíz ujjukat megnyalták utána!
A paraszt hallgatja csak, hallgatja megannyiszor
ezt a történetet; egy szép napon aztán vége szakad
a türelmének,
az asztalra csap, és így kiált:
- No hát egyszer már én is kérek eper krémes
tortát!

- De édes uram - így a parasztasszony
-, nincs
hozzá eprünk!
- Van aszalt körténk épp elég! Csináld körtével!
- Jó, de vajunk sincs a krémhez!
- Akkor csináld zsírral!
- Honnét vegyem a szép fehér lisztet? Csak az a
fél zsák rozslisztünk

maradt! ..

- Megteszi. Csináld hát rozsliszttell
- No és a tojás? TIzenkét

tojás!

- A míndenségít neki, hát veletek asszonynéppel
sehogy se boldogul az ember? Mondtam, asszony,
nekem torta kell, eriggy a konyhába, de egy-kettő!
A parasztasszony
nekiáll. szitál, kever, süt, vár ..
aztán szó nélkül visszatér a tortával. Az urának
sincs kedve a sz6noklatokhoz.
Csak levág egy sze-

letet, beleharap, majszolgatja, majd leszögezi: - Látod! - És lassan hozzáteszi még: - Csak azt nem tudom, mit kell ettől a gróf uraknak az ujjukat nyalogatru! (Lénárd Sándor: A római konyha. Magvetó,
1986. Fordítota: Tandori Dezső és Tandori Ágnes)

Különlegességet, de minél többet! Valami jó kis film kellene, amelyikben jó
sok egzotikus meg különös van. A különössel Oscart vagy minimum jelölést
lehet nyerni, mert a különös a mi epertortánk. Nincsen pontos értékrendünk.
amelyik alapján megítélhetnénk, így
tátott szájjal figyelünk, engedékenyebbek vagyunk, megesszük az egészet,
úgy ahogy van. Mindezt azért, mert
nem vagyunk különösek, általánosak
vagyunk, egyszerre vágyjuk és féljük
az egzotikumot. Holly Hunter a Zongoraleckében (The Piano) nyújtott alakításáért Golden Globe-ot és Oscart kapott. Néma. Illetve nem beszél. Az Es{}emberben Dustin Hoffman autista. Az
asszony illatában AI Pacino vak. Az Ébredésekben Robin Williams kómában
fekszik. A Philadelphiában Tom Hanks
AIDS-es, ráadásul homoszexuális. A

Zongoralecke
készítői szerint egy hendikep kevés a
sikerhez. Legyen ez a pszeudonéma
egy gyermekét egyedül nevelő anya,
még jobb, ha özvegyasszony, akkor
filmidőn kívüli megrázkódtatást is belekalkulálhatunk
összetett
lelkébe.
Menjen Új-Zéland vadonjába, de ne a
mostaniba, mert az kevésbé érdekes,
mint a múlt századi. Legyen a felesége
egy olyan férfinek, aki megállás nélkül
fésülködik. (Nagyon fontos, hogy még
ilyen látszólagos apróságokból is süssön a szokatlanság, a furcsaság, az extremitás, az egzotikum.) A vadonban

vegyék körül éppen domesztifikálódó
őslakosok - akik de natura izgik nekünk =, és zárt közösségben élő, elvakultan protestáns telepesek. Legyen ez
a nő szexuális téren száz évvel modernebb a koránál. hogy még nyomorultabbul érezhesse magát a szent fazekak
között. Otthon, minden szokásjogot
felrúgva ne teljesítse házassági kötelességét, de szenvedélyesen szeressen bele valakibe, aki analfabéta, és fehér
ember létére a bennszülöttekkel barátkozik. A "viszony" ne úgy kezdődjön,
mint rendesen. A romantikus illetve
klasszikus szerelemábrázolás alapján
egymás szemébe kellene nézniük. és
fokról fokra mindjobban egymásba
szeretniük, annak rendje és módja szerint. Itt nem. Ha már a film összes létező szála többszörösen terhelt az egzotíkumtól, akkor itt is villantani kell
valamit, lehetőleg perverzet. Legyen ez
mondjuk a prostitúcióval összekötött
voyeurizmus. Egyébként éppen a prostituálódással függ össze a film legnagyobb csemegének szánt momentuma ... Ez a néma, szenvedélyes, vadonba kerülő özvegyasszony (és emlékezzünk az eddig felsoroltakra is, hátrányos helyzet, stb.) mániákusan szeret
ZONGORÁZNl. Van is egy zongorája,
képes volt csónakon magával hoz(at)ni
Új-Zélandra, ám eleinte nem játszhat
rajta, mert kőszívű férje nem cipeli fel
a házhoz, hanem hagyja, hogy a tengeri szél telefújja a parton sós homokkal.
ilyenek a fésűmánok! Az asszonyka
kénytelen egy darabig a konyhaasztal
szélébe farigcsált billentyűkön kamuból zongorázni, de végül a tanulatlan
és mosdatlan szeretőjelölt megoldja a
helyzetet. Először azt hisszük, legalábbis úgy teszünk, mintha azt hinnénk, hogy a férfi "egy művészlélek",
"a zord külső meleg szívet takar", meg
a többi maszlag, aztán gyorsan rá kell
jönnünk, hogy "ő is csak azt akarja".
(Ezt az alaptanulságot minden film
kapcsán le lehetne írni, a Zongoralecke
forgatókönyvírója ráadásul nő, úgy látszik, neki eleve ez a meggyőződése.
Lelke rajta, gondoljon, amit akar!)
Megkezdődnek az álzongoraórák,
az analfabéta nem is akar megtanuJni
játszani, hanem a billentyűket próbálja
feláron eladni amindenáron zongorázni
kívánó asszonynak. Egy fekete billentyű egy nyakbaszagolás, két fehér billentyű egy szoknyaalánézés, a licit szabályainak megfelelőert srófolódnak az
árak fölfelé. Mígnem egymásba szeretnek. Miért is ne tennék, azt már tudják
egymásról, hogy a zongora billentyúiért kölcsönösen bármire képesek. Innentől a dolgok legalább húsz percen
keresztül úgy alakulnak, ahogy a különösségre nem törekvő átlagfilmekben

szokás. Aztán, hogy ne legyen hiányérzetünk: a boldogság pillanatában néma
hősnőnk a tengerbe zuhan. Víz alatti
felvételek, légzsáktól duzzadó abroncsos szoknya, süllyedő zongora, a film
képi világához egy molekulányira sem
kapcsolódó látványelemek, nyilván
"érdekesnek" szánták őket. A végén
valami mondanivalószerű is van.
Az, hogy Holly Hunter miért kapott
Oscart a végtelenül ellenszenves, topogó és öntelten szenvelgő nő megformálásáért, nyilván a mi szempontjainkon
túlmutató szempontrendszer szerint
értelmezhető csupán. Ha egy látó színész vakot játszik, és azt lehet rá mondani, hogy "éppen olyan, mintha vak
lenne", akkor az a tökéletesség maga.
Ha Hunter pont olyan, mintha ... r akkor díjat érdemeL A minthán van a
hangsúly, gondoljunk csak a csomagküldő szolgálatok katalógusaiban fellelhető és igen nagy népszerűségnek
örvendő "mintha-tárgyakra". Villanykörtébe zárt pálinka, teknősbéka alakú
ropitartó. csavarhúzó formájú túlélőlámpa, tizennyolc karátos bizsulánc. és
még megannyi szellemes vagy szellemtelen dolog, ugyanannak a logikának a termékeként. Valami tökéletesen
más(nak látszik), mint ami. Ha ráadásul még azt is tudjuk, hogy a dolog
nem az, aminek látszik, és mégis tökéletes, akkor teljes az örömünk. Egy
AIDS-esnek soha nem lehetne akkora
sikere egy AIDS-es megformálásában,
mint Tom Hanksnak, akiről tudjuk,
hogy nem AIDS-es, de szerintünk éppen olyan, mintha ... AszÚlészek mesterládájának fogható fel egy-egy hendikep szerep. Aki titkarnőt játszik, azon
nincs mit álmélkodnunk, hiszen a szereptudás megítélése nem esik kívül a
kompetenciánkon. Ám egy némáról.
egy ősemberről vagy egy homoszexuálisróI a fene tudja, hogyan viselkedik
és hogyan érez valójában. Elképzeljük
illetve látjuk őket, aztán az őket alakító
szinészek munkáját összevetjük a feltételezett valósággal, és megállapítjuk.
hogy "majdnem olyan, mintha" vagy
"éppen olyan, mintha", (Az a - százalékos arányban elenyészőnek tekinthető - kisebbség, amelyiknek az adott
dologról személyes tapasztalatai vannak, általában nem szokott nyilatkozni,
vagy kényszeredetten annyit rnond,
hogy ez is több a semminél.)
Holly Hunter sikerénél azonban jóval érdekesebb, hogy Jane Campion
magáért a forgatókönyvért kapott Oseart. Ez alátámasztani látszik a bevezetőben mondottakat. A forgatókönyvek
elbírálása megegyezik a tornaversenyek pontozásával: több cukahara =
több pont; több félfordulat = nagyobb
taps; ugráskombináció = győzelem.

Ezzel próbálkozott Kevin Costner is.
Most megmutatta, hogy mit tud mint
producer. Az elkészült film címe

Rapa Nui
A Húsvét-szigeteken játszódik. Újra
kezdhetjük a csavarmenetek letekerését, mint a Zongoraleckénél, mert sajnos
itt sincs sokkal kevesebb belőlük. Egzotikus, távoli környezet. Időben jócskán visszalépünk. még a sziget felfedezése előtt vagyunk, nincsenek izgatott
turistacsoportok, nem lehet sehol sem
hamburgert kapni, az őslakosok nem
lépnek méterenként eldobált rágókba,
nem találunk esernyőt magasba tartó
idegenvezetőt. a főteret nem lepik el a
galambok, mert főtér sincsen, nem árusítanak eredeti népdal-feldolgozásokat
tartalmazó magnókazettákat, és majdnem eredeti népviseletre emlékeztető
ruhadarabokat. Ruhadarabok sincsenek. A történetet körülbelül úgy nézzük, ahogy a Húsvét-sziget lakói néznének egy etelközi színes kalandfilmet.
Nem tudunk róluk semmit, ezért végig
gyanakodhatunk, hogy matyóruhás
nyereg alatti húspuhítást látunk-e
csángó szavakkal vegyített nyelvújítás
előtti palócul. Azt a fajta szimbolikus
"BASIC"-nyelvet használják, amelyhez
jól hozzászokott már a fülünk az indiánfilmek alatt, kár, hogy folyamatosan a mai angolra épül. ("Tarzan szeretni Jean, venni neki mosogatógép,
szép, mint a habokból felkelő esthajnali felleg.") A bennszülöttek jobbára ruhátlanok, sárral kicsit be vannak maszatolva. tetováltak. a férfiak többsége
szakállas, ágyékkötőt és különleges
formájú ékszereket hordanak. Autentikus nyilván a zene is, pánsíp és rokonai.
Zavarban van a néző, hiszen egy
húsvét-szigeti től sem kérheti számon,
hogy első hallásra tudja megkülönböztetni az őshonos pentaton dallamokat
a bugylibicskás műdaloktól. Ahogy teszem azt - Árpád és Keszi párbeszédének alapján is nehéz lenne eldönteni, milyenek az erőviszonyok, tényleg
ütődöftek voltak-e, értettek-e a vezetéshez, vagyegyszerűen azért tartjuk
őket egy kicsit lassúagyúnak, mert néhány száz évvel előttünk születtek.
A helyi varázsló erősen emlékeztet
minket egy politikai tiszt és egy szektavezető keresztezésére. Ha jóindulatúak vagyunk, akkor megint eldönthetetlen, hogy filmes közhellyel van-e dolgunk, vagy etnográfiai-történelmi pontossággal. A bermszülöttek vagy Rövidfülűek vagy Hosszúfülek. Ez nem
világnézeti hovatartozást, esztétikai felsőbbrendűséget vagy genetikus külön-

KEVÉS HABBAL
idősebb gyerekek különben veglg jól
szórakoznak, ők még nem gondolkodnak azon, miért kell mindig besározni
a bennszülötteket. és miért szólal meg
néha a szintetizátor is, ha egyébként a
pánsípot és a tengert halljuk.
A tizenhat évnél idősebbek akarvaakaratlan négyszínnyomásos, fényezett, nemújrapapíron készült prospektusokra gondolnak, azokra, amelyeket
az aluljárókban osztogatnak az utazási
irodák által felfogadott munkanélküliek. A huszonhat éven felüliek pedig
egyenesen Ottlikra gondolnak: "Jó, ha
egy regényíró ismeri azt, amiről ir: a
Nógrád megyei tájszólást, a tahiti viseletét, a főúri társalgó berendezését, a
dán magánjogot, egy nagyvilági hölgy
alsóneműjét, avasesztergályozáshoz
szükséges mozdulatokat vagy egy tökfilkó gondolatait. Jó, ha szó szerint
tudja, miket mond például egy szellemes ember, s nincsen ilyesféle megoldásokra kényszerítve: A parton jellegzetes öltözetükben jártak fel-alá a bennszülöttek. (... ) Tahitiben szarongot viselnek
(... ), jó, ha ezt ilyen pontosan meg
tudjuk mondani, a hangulat, a hú ábrázol~~, az epikai hitel szempontjaból.,,2
Vannak persze olyan rendezők és
forgatókönyvírók is, akik tisztában
vannak ezekkel a szempontokkal. Ez
látszik a

Tőrbe csalva
spanyol filmen. 1868-ban játszódik Madridban, Il Izabella királynő
uralkodása és viharos szerelmi kalandjai idején. Hőse egy visszavonult vívómester, maga a megtestesült becsület,
az a fajta úriember, aki egyszerre tűnt
el a világból a párbajokkal. Ennek a vívómesternek van egy titkos vágása,
megtanít rá egy ismeretlen nőt, majd
rövid időn belül több halottat találnak
Madridban, mindegyikükkel az a bizonyos titkos vágás végzett.
Nincs rejtély, nem kell nyomozni, a
nőre gyanakszunk, és igazunk is van,
vége. Aki nem látta a filmet, az most
talán arra gondol, hogy ez a történet
unalmas, banális, és egyáltalán, mire jó
az ilyen szimpla mese? Pedig ez a film
jó, hiába unalmas és banális. Az a fajta,
amelyikre gyerekkorunkban vasárnap
délutánonként órákat vártunk a tévé
előtt. Kosztümös. Kalandfilmnek csak
óvatosan lehetne nevezni, esetleg a szó
hatvanas évekbeli jelentése alapján.
Nagyszabású jelenetekben történik a
szinte semmi, néhány odavetett mondat a barátságról, az aktuálpolitikáról,
a nőkről és a bajuszokról. Komótos
tempóban nézheljük végig a vívóórákat, szabályos alapállásokkal és udvarias gesztusokkal. A helyén van mincímű

bözőséget jelent, hanem kasztokat.
Akinek hosszúra van nyújtva (mesterségesen) a füle, az elnyomhalja azokat,
akiknek nem lóg kösöntyű a cimpájukon. A két kaszt arra is jó, hogy beléjük lehet ágyazni egy Romeo és Júlia
történetet.
A távoli és egzotikus sziget televíziós világjáró-magazinokból jól ismert
látványossága a sok-sok tengerre néző
szobor. Ezek történetére is magyarázatot kapunk: elég egy félbolond uralkodó ahhoz, hogy a világ muveszettörténészei évszázadokon keresztül
vizsgálhassanak valamit, és képeslapokat lehessen küldeni valahonnan. Az
ugyan nem derül ki a filmből, hogy
csak a szklerotikus törzsfőnök akarja-e
mindenáron felépíttetni a Nagy Mohay-t, vagy ez része a helyi legendavilágnak. Ahogy azt sem tudjuk meg,
tényleg kalappal a fején kell-e megformázni vagy jó hajadonfőtt is. Mi csak
annyit látunk, hogy a Rövidfülűek folyamatosan építkeznek, már egy szál
fát sem találni a szigeten, mert mindet
elhasználták Mohay-szállításra. Megváltójuk a Madárember. aki egy jég-

hegy képében jelenik meg. Megérkeztét megelőzi a helyi Olimpiával felérő
tojásszerző-verseny, A versengő felek
azzal a dramaturgiával mutatkoznak
be, ahogy a wrestling-sztárok teszik az
EuroSporton. Egyikük szerencsetojást
is tart magánál, mint a Jég veled kedves, jamaikai raszta bobversenyzője.
Indul a verseny, öt-, de inkább nyolctusa. Mindent szabad, ami sportszerűtlen, végül eredményt hirdetnek. A
győztes lesz a következő periódus köztársasági elnöke?, királya?, törzsfőnöke? Semmivel sem látszik nagyobb felelőtlenségnek, mint a rianásos Duna
jegén toporogva választani királyt.
A film plakátjairól olyasmi is kiderül, ami a filmből nem. Például, hogy
1722-ben vagyunk, éppen 42 évvel a
felfedezés előtt. A tudatlan néző esetleg 73 évre tippelt volna, de az nem jó.
Kevin Costner szerint fő a pontosság
és az alaposság, el kell dönteni, mikor
játszódik egy film, mert az sok egyébre
is hatással van. A Rapa Nui története
42 évvel a sziget felfedezése előtt zajlik, és passz. Utána lehet nézni.
A körülöttünk ülő hat évnél alig

den, vívóruhák. török, ételek, italok,
hintók és politikai röplapok.
A film nem tűzte ki célul, hogy
másfél óra alatt zanzásítva megismertessen minket a spanyol történelemmel, nincsenek jellemrajzok, a színészek játéka ad választ a forgatókönyv
hagyta kérdésekre. A látvány minden
egyes része aprólékosan kidolgozott.
de nem mesterkélt, és nem steril. A
Té5rbe csalva nem szól semmiről, nem
mutat meg semmit, nem leszünk sem
okosabbak, sem jobbak, és ez a legüditőbb tulajdonsága az egész produkciónak. Korrekt mese. Nagyon ritkán lehet találkozni vele.
A mesékből most egyébként bő a
felhozatal, van ijesztős, mosolyogtató,
még fantasztikus is. Nagyjából ezt a
hármat próbálja ötvözni a

Szellem
ben

a gép-

című amerikai film. Egyszer volt, hol
nem volt egy gonosz bácsi, aki elkezdte bizergálni az elektromos hálózatokat, beférkőzött a számítógépekbe és
minden egyébbe, amit memóriával lehet programozni és távirányítóval lehet működtetni. Ez a gonosz bácsi akit csak az egyszerűség kedvéért hivunk így, mert egyébként magnetikusan összesűrűsödött részecskehalmaz
(elnézést azoktól, akik értenek hozzá
és marhaságnak tartják, de nem én találtam ki!) - be tud hatolni a memóriákba, és kénye-kedve szerint megváltoztatja azokat. Áldozatokat szemel ki
magának, és válogatott módszerekkel
öl. A rejtély kulcsa itt is a szerelern.
pontosabban egy vágyott nő. Ez a
rosszéletű részecskehalmaz úgy véli,
hogy a nők megh6dításának legbiztosabb módja a félelemkeltés. Szerencsére nem jön be neki, de amíg ezt megtudjuk, addig van nagy izgalom. Megbolondul a mosögép, bekapcsol a sütő,
bezárul az úszómedence teteje, kivág a
mikró, mind-mind nagyon rosszkor. A
mi lakásainkban egyelőre kevesebb veszély leselkedne ránk, ha egy hasonlóan gonosz bácsi az életünkre törne.
Igaz, hálóza tra kapcsolt gépünk elég

riporternő. Gere mosolyogva veglgszenvedi a filmet, sosem passzolnak a
dolgok, pedig ő úgy gondolta, hogy
egyszerre hárman lesznek boldogok, és
a madarak is fütyörésznek majd a fejük felett. Ehelyett kiderül, hogy sem a
nyitott házasság nem rnűködik, sem a
szeretőtartás. Kecske sem lakik jól, káposzta is elfogy, mi pedig sajnálhatjuk
ezt a szegény, érzelmei között őrlődő
férfit, aki nem akarja észrevenni, hogy
mindezek ellenére még mindig megőrülnek érte a nők, egyik jobban szereti, mint a másik. Tragédiával végződik
ez a szentimentális és álságos lerágott
csont, melyben fél perc erejéig felbukkan egy a filmművészetben párját ritkító jelenet: Richard Gere, a sikeres és
vonzó férj a reggeli első fogmosás közben, a fürdőszobában megkívánja a Saját Feleségét. Lehet, hogy új korszakába lépünk a szerelmi jeleneteknek?!
Van még mostanában két western
is, ezek is a lerágott csontok közé sorolhatók. Egyik a

sok van. Hajszárító, porszívó, ébresztős rádió, fax, elektromos kés, turmixgép, konyhamalac, villanyborotva, hifi
center, karácsonyfaégö, bimbamcsengő,
riasztó, masszírozógép. villanyremoska, távirányítós dömper, fűkasza, időprogramos locsoló, teafőző - jobb bele
sem gondolni. Szerencsére mindig
akad egy jó bácsi is, aki igaz, hogy
csak egy paraszthajszállal okosabb a
gonosznál. de az a győzelemhez éppen
elegendő. Tanulság: legjobb kinyomva
tartani a villanyórát, és odafigyelni fizikaórákon.

Tombstone
halott város

Csekkben a tenger (Biankó
bankó)
Ez is mese. Itt is a számítógép a főszereplő, és az elmaradhatatlan hozzáértőkisfiú. Az amerikai filmekben ma már a
problémák zöme úgy oldódik meg,
hogy egy kisfiú (nagy ritkán kislány)
odaül a számítógéphez és bekotyog
valamí utasítást. Akik kételkednek
ezeknek a jeleneteknek a realitásában,
azok menjenek el a legközelebbi IFABO-ra. Látni fogják, hogy míg a felnőttek tágra nyílt szemmel járkálnak a
standok között, és igyekeznek szakértőnek tűnő kérdéseket feltenni a dealereknek, addig az általános iskolás gyerekek belefeledkezve játszanak-dolgoznak a Iegújabb szoftvereken. Nem kérdeznek semmít. Ahogy a Blank Check
főszereplője sem. Ó csak annyit szeretne, hogy többé ne kelljen kettő dollárból gazdálkodnia a Vidámparkban. ha
barátai ötvenesével veszik a zsetonokat. A mindenáron való meggazdagodásra törekszik, ehhez még a szerencse
is beüt, és két hétig élhet, mint az a bizonyos Marci. Egy millió dolcsit költ el
gondolkodás és csont nélkül. Mister
Macintosh-nak nevezi magát, sofőrt
bérel limuzinnal, ládaszám veszi az
eperfagyít, kipróbál mindent, amit mi
már rég ismerünk a Friderikusz-Showból (sumószerkót, ragadós mennyezetet...), egy dologról marad csak le. Hiába a sok suska, nem tudja felcsípni a
nálánál tizennyolc évvel idősebb nyomozónőt. Egyébként az összes álma
teljesül, de azért kellő szocdemes felhangja is van a filmnek, megtudhatja
belőle minden hatodikos, hogya pénz
nem boldogít, ha dugdossuk mások elől, és előbb-utóbb úgyis elfogy, tehát
hosszútávon kifizetődőbb nagyvonalú-

másik

Az utolsó törvényen kívüli

nak lenni. Apuci és anyuci megbocsátanak, a zseniket pedig nyitott kapu
fogadja a Szilikon-völgyben.

Elbaltázott
nászéjszaka
Ez a félig-meddig mesefiJm már inkább az érettségiző korosztálynak szól,
indításként a Fiatal Művészek Klubjában érezhetjük magunkat, nagy a füst,
sok az ember, mindenki alternatív és
tehetséges. Fellép a színpadra egy fiú,
elszaval-énekel valamí versszerűt, a
többiek kinevetik. Most énekelte el
negyvenedszer. Arról szól, hogy a csajok lehetetlenek, nem tökéletesek és
veszélyesek is. Ez a fiú Mike Myers a
Wayne világából, és meglepően jól játszik. Kevesebb kényszeredett poént
adnak a szájába, így azon a kevésen
még szórakozni is lehet. Folytonos nőszerzési akciói közben ráakad az igazira (a bájos Nancy Travisre a Facérokból), ám róla is kiderül, hogy gázos.
Hentesüzlete van, és nagy valószínűséggel ő a baltás gyílkos. Mit tehet egy
felhevült férfi? Megadja magát a sorsnak, reménykedik, hogy félreértésről
van szó. De mi lesz, ha mégsem? Ha a

lány tényleg szeret baltázni? Ez csak a
nászéjszakán fog kiderülni, de akkor
esetleg már késő lesz. Még jó, hogy a
srác skót származású, s kockás szoknyában járó, és Rod Stewartot kecskedudázó családjában akad egy rendőrtanonc, aki magánnyomozásba kezd.
Ez a leendő hekus mellesleg a paródiafilmek stílusához illő jelenetek során át
okítja felettesét a "helyes" rendőri magatartásra, a káromkodásra, az ordítozásra és az önkényeskedésre, ahogy
azt a Serpicóban látta. Az átnevelés és a
nyomozás eredménye maradjon titok.
Legyen elég annyi, hogya végén a Fikában újra szól a dal.
A Nagy Fehér Férfiak is láthatnak
egy újabb őket igazoló filmet, a címe

Intersection Vágyak vonzásában
Főszereplője Richard Gere, Sharon Stone a másodhegedűse. Kedvelt közeg:
jól menő építészmérnök férj, beosztottja a tehetséges tervezőmémök feleség.
Nő céltudatos, férj szentimentális, elhidegülnek, férjnek szeretője lesz, sikeres

Külön-külön semmi esetre sem érdemes beszélni róluk, a recenzens legnagyobb szívfájdalmára. Vérbeli mozibajárók számára még mindig a legnagyobb csemegének számít a westernfilm, és elég sajnálatos dolog, hogy nagyobb örömöt szerez százhuszonnyolcadszor végignézni a Volt egyszer egy
Vadnyugatot, mint az újabbak közül
bármelyiket. A most bemutatott kettőre
egyaránt jellemző, hogy nem tartják
tiszteletben a műfaj szabályait, sem a
tempóját, sem a felépítését; de a hagyományoktól való elrugaszkodás nem
jár együtt semmiféle megújhodással.
Unalmasak, blődek, antiwesternek.
Egyetlen említésre méltó tény, hogy Az
utolsó törvényen kiuűli főszerep ét Mickey Rourke játssza, jól. Évek óta várt
már a magányos és törvények nélküli
hős szerepére, most ennek megfelelően
lubickol is benne. Egy tincsnyi bajusz,
vékonyra tépdesett szemöldök, fejkendő, szigorú tekintet, félmosolyok. Egyszerre adja a hőst és a múfaj paródiaját, azt nem lehet mondani, hogy megerőltetné magát, mégis az ő alakítása
az egyetlen, aniire a két filmből emlékezni lehet. Pedig az ember látványos
terpeszáJJásokat várt hátulról fényképezve, pisztolypörgetést a mutatóujjon,
agancspróbálgatásokat az ellenfelek
között. Ehelyett szürke por mindenütt,
Az utolsó törvényen kioűíioetv még nők
sincsenek.
Kuczogi Szilvia

Lily TomIin - Tom Waits
Frances McDormand - Peter Gallagher
Annie Ross - Lori Singer
Jack Lemmon
Lyle Lovett
Buck Henry
Huey Lewis

Rövidre vágva
Short Cuts
Színes amerikai film
Raymond Carver novelláiból írta: Robert Altman és Frank Barhydt
fényképezte: Walt Leoyd
látványtervező: Stephen Altman
zene: Mark Isham
rendezte: Robert Altman
Avenue Pictures - Fine Line, 1993
Magyarországon forgalmazza a Flamex

Bambán bámulom a metróban a lejárt
politikai plakátokat. Eljátszom az ötlettel, mi lenne, ha mondjuk nemcsak
pártok, bankok és megacégek, hanem
forgalmazók is óriásplakátokon hirdetnének (néha) filmeket. Mit kéne mondjuk fölími az Altman film plakátjára.
Hogy "Rövidre vágva - igazán csak 3
óra 9 perel" Vagy hogy "Itt egy filmben kilenc történetet, huszonkét igazi
amerikait láthatsz!" Netán egyszerűen
csak annyit: "Végre vígjáték! Fekete
komédia!" Mindenesetre jó sok helyet
kéne hagyni az önkéntes plakátkiigazítóknak. Az újsághirdetésben aztán,
ahol juthat idő és figyelem hosszabb
szövegekre is, lehetne élni esetleg a negatív reklámmal: belesúgni a vájt fülekbe, hogy mi minden nem ez a film:
nem kaland, nem akció, nem krimi,
nem western, hanem... Bár az újsághirdetésben talán már széljegyzetelni
kéne a plakátot. Nem is olyan biztos,
hogy az olvasó még emlékszik Altman
nevére - végülis a M.A.S.H.-t csak a
Filmmúzeum játszotta vagy 15 éve.
Kezdjük tehát a széljegyzetekkel.
Robert Altman még a mozifenegyerekek előtti rendező generációhoz tartozik. Az ifjú illúziógyárosok, új mítoszcsinálók berobbanása előtt ő volt a 70es évek amerikai rendezője. 45 évesen
1969-ben csinálta meg Isten, haza, hadsereg szentségét porba döntő fekete
komédiáját a koreai háborúban alpári
tréfák közt is biztos kézzel operáló sebészeiről - és berobbant vele a filmpiacra. Ez a siker tette lehetövé, hogy
vagy tíz évig folyamatosan dolgozzon.
Miközben az ifjak kezdték felépíteni az
új mítoszokat, ő sorra próbálta a
klasszikus amerikai műfajokat és szinte módszeresen lerombolta mítoszaikat, a politikát, a western t, a countryzenét, a szórakoztatóipart, a privát és
nyilvános nagy társadalmi rendezvényeket. Amikor több filmje nem sikerült vagy nem lett siker, eltúnt a színről vagy tíz évre. 92-es filmje, A játékos
megint sikert aratott, ezért forgathatta
le két évvel korábban elkezdett filmjét,
a Rövidre vágva címűt. Mostanában díjakkal borítják el, minden lehetőséget

felkínálnak neki, rengeteg interjút ad.
Nevetve emlegeti bennük, hogy már
vagy negyedszer kezdi újra. De nem a
közönséget hibáztatja. Mindig is stúdiókeretek közt dolgozott, mindig a
közönségnek csinált filmeket, és mindig a saját szabályait igyekezett betartani. A néző untatását tartja a legnagyobb bűnnek. De a rutinszerű szórakoztatóipart gyűlöli. Ezért váltogatta
annyit a műfajokat, a korokat, és a
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kontinensnyi Amerikában az országrészeket. "Igyekszem mindig olyan filmet csinálni, amilyet nem tudok.
Egyébként közben tán még el is aludnék." Változatos életművében többször
felbukkan egy műforma, amit ha
pénzhet jut, 5-10 évenként újra elővesz: ez az igazi műfaja, a sokszereplős, sokszálú körkép (nevezték már
szőttesnek, falikárpitnak, csataképnek),
a hangneme gyakran morbid, éltető
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közege a zsivaj, a nyüzsgés, a káosz amiben Altman valamiféle rendet rak.
ilyen volt a M.A.S.H., ilyen a 74-es
Nasoille, a 77-es Esküvő, a 79-es Health
- 24, 48 szereplőt mozgatott bennük és ilyen az új film, 22 szereplővel, 9
történettel.
Miben különbözik ez a filmfajta az
átlag amerikai filmtől? Abban, hogy
nincs hőse, sem egyszemélyes, sem az
egy személyt 2-3 főre elosztó kollektív
hőse. Hogy nincs központi története,
következésképpen
nem érvényesül
benne a célratartás amerikai dramaturgiája, a célkijelölés - erőfeszítés-sor siker (néha bukás). Nincs benne kizárólagosság, egyirányúság, nem kínál
recepteket, azonosulási mintákat, nincs
mítosz, a szereplők nem mind szépek
és tökéletes fizikumúak. Altman több,
egymás mellé rendelt történetet mond
egyszerre, nála minden figura egyenrangú, akik valamely fontos cél megvalósítása helyett amúgy hétköznapian
élnek.
Olyan közelről mutatja alakjait,
mintha egy helyi tévéjáték szereplői
lennének, szinte második családunk.
De a tévéfilmtől (a sorozattól pedig
méginkább) megkülönbözteti, hogy itt
mindenkinek csak egy megvilágító története van, ami nem ismétlődik, esetleg variációját látjuk, de az megint más
elemmel bővül, és mivel egyik sem
folytatódik, nincs idő megunni őket.
Egyszeriek, megismételhetetlenek. A
klasszikus lineáris tévéjáték szerkezet
leleplezné a történetek kisszerűségét,
laposságát, Altman ravaszul széttördeli, összefűzi, kifürkészhetetlen ritmusban és osztásban adagolja őket - közhelyekből kibogozandó rejtvényt épít.
Régi trükkjét. filmjei egyik hires szerkesztő elemét, az egymást fedő dialógusokat itt most az egész film szerkezetére kiterjeszti. 6 már akkor több
hangsávot használt, amikor ez még
nem volt technikai evidencia: dialógusait más dialógusokkal. beszédfoszlá-

nyokkal, tévé-, rádióhanggal, hangosbeszélővel stb. fedte le, így rejtve el a
dialógusok laposságait, s téve érdekessé és jelentőssé a mégis kihallható részeket.
Koncentrált idő, sűrített tér, emblematikus történet - elvben ezek a jó mű
paraméterei. Vegyük sorra őket. Altmannak a 90-es években már kisebb
apokalipszisokra van szüksége, hogy
filmje idejét kimesse az időből. Szigorú
időkeretbe. a muslincairtás és a földrengés napja közé szorítja filmjét. Napoknál nagyobb egységet jelöl ki, általánosabb viszonyítási pontokkal - a
szereplők és a néző emlékezetébe erősen bevési, mégsem személyes, csak a
családban érvényes időszámítást használ (amílyen pl. a születésnap lenne,
amiből kettő is van a filmben). Mindkét katasztrófát megélik és lereagálják
a szereplők - az utolsót, amikor már
mindenki eljátszotta (nagyrészt) a maga történeté t, mindenki, az elsőt csak
azok, akiknek a helikopteres muslincairtószer permetezésével dolguk van: a
gyerekes családok sikoltva fedél alá
kergetik csemetéiket meg a kutyákat.
Másnap pedig indulhat dolgára a medencekarbantartó, aki mestersége folytán a legtöbb figurával találkozik. A
katasztrófák által kijelölt időkeretben
intenzíven, telítetten múlik a sűrűnek
tűnő idő. Attól tűnik ilyennek, mert folyamatos, mert a szereplők közt vannak éjszaka élők és dolgozók, nemcsak
nappaliak. Folyamatosan úsznak át a
nappalok éjszakába, az éjszakák hajnalba - mintegy kórusként fűzi össze,
köti át őket magyarázó, kommentáló,
kiemelő dalaival a jazz-klubban éneklő
énekesnő.
Ha már az időt sikerült ilyen hatásosan kijelölni és folyamatosan marokra fogni, a terekben Altman lehet
nagyvonalúbb. Korábbi hasonló filmjei
mindig egy térben sűrűsödtek, most
kószál a városrészek. negyedek között
- végig Los Angeles valamelyik elő-,
vagy külvárosában marad - a hely
nagyjából esetleges. Nem fontos, csak
amennyiben alkalmas. Legfőbb jellemzője - Amerika legújabb korí jelképe az üres utcák, ahol gyalogos nem jár,
csak autók. Ahonnan ki-ki behúzódik
többé-kevésbé komfortos cellájába. Néhány nyilvános térben véletlenül öszszefutnak. és többnyire egymást fel
nem ismerve szét is rebbennek a szereplők: koncertteremben, jazz-klubban,
cukrászdában, kórházban, ételbárban mely helyszínek viszont már korántsem véletlenül, valamelyik szereplő
munkahelyei. A történetek egyébként a
lakásokban zajlanak, ezekhez néha előkert is társul medencével. de többeknek kirándulniuk kell, ha természetbe
akarnak jutni.

A történetek közege és tárgya korántsem a munka (nem bontakozik ki
az ismert amerikai szaktudás mítosz
sem), bár minden férfinak van munkája, foglalkozása, s két gyenge kereső
mellett a nő is dolgozik (a taxisofőr
pincérnője és a medencekarbantartó
felesége), a vizsgálódás tárgya a privát
Amerika, a magánélet, és a szabadidős
Amerika.
Kis sejtek, párok párhuzamos életrajzait látjuk. Házaspárokét. Kettő (a
rendőr ill. a medencakarbantartó) sokgyerekes, három egy gyerekes (itt az
egyik, a pincérnő lánya már felnőtt és
külön párt képez; a pilóta házassága
már szétment, de a férj vissza szeretne
jönni; a harmadik a tévésék), három
gyermektelen még (bohóc-horgász, festőnő-doktor, maszkmesterék), a negyedik anya-lánya kettős (a kórusként
napszakokat átkötő, történéseket kommentáló énekesnő és a bensőségesebb
pillanatokban zenélő csellista lánya).
Mindössze két generáció - huszonéves
fiatal felnőttek és tíz-tizenöt évvel idősebb középkorúak - meglepően szűk
és szoros az életkori "minta": a történetből teljesen kimarad nak a tizenévesek (és velük a tinédzser kultúra és
IIÚtoSZ),nincs a filmben egyetlen párját (vagy bármít is) kereső, akaró,
"életkezdő", és teljesen kimaradtak az
öregek - a huszonkét szereplőből csak
egyvalaki öreg - a tévés apja, külön
betétszámmá is válik fölbukkanása.
A kétszemélyes cellák élete robbanás előtti állapotokat mutat, a kisebb
nagyobb robbanások rendre be is következnek, majd a visszarendezódések
is. A nőcsábász, alkoholista, tehetetlenkedő férjeket visszafogadják az asszonyok, férfifaló feleségétől már elvált a
pilóta, a visszarendeződések nem tűnnek végleteseknek. A félrelépések, a
családi ágyak körüli problémák jelzések: kifejezés- és kommunikációs zavarokra utalnak. S akik megfizetnek értük: a gyerekek. Hasonlóan rideg férjgyűlölet kergeti öngyilkosságba az
énekesnő lányát, mint a pilóta elvált
feleségének keménysége, amíkor szigorúan azt mondja ötéves fiának: "Az
apád egy strici!". Ez a gyerek még mosolyogva rázza a fejét. Szabályosan
rosszul lesz viszont harminc éve nem
látott apja felbukkanásától a tévébemondó - mind kiderül: egy korábbi
generációs elvált gyerek -, és képtelen
legyűrni undorodó iszonyát. Az apa
(Jack Lemmon) életkorával és viselkedésével is kilóg a filmből - ő még egy
régebbi Amerika fia, ő még kommunikál a kórházban (egy másik beteg szüIéivel, a nővérekkel), míg unokája rettegve szűkölő szülei kizárólag az orvossal állnak szóba. Heroikus mutatványra vállalkozik: megpróbál újra
kapcsolatot találni a fiával, reméli,
hogy a betegágy mellett engedékenyebb lesz. Naiv hit ez, ő mégis elhozta ócska kis bűvészmutatványát a beteg unokájának, ő még legalább próbálkozik. A film egyetlen más szereplője nem igyekszik legalább ekkorát
lépni a másik felé - akár naivan, akár
nevetségesen de valamennyit enyhíteni
a súlyos értetlenségeken. Az unoka halálát a leszűkült kommunikációs képességek végpontjának is tekinthetjük:

a gyerek valójában nem a gázolásba
hal bele, hanem féltő anyja tanításába:
idegennel nem beszélhet, idegen kocsiba be nem szállhat.
Mesteri kézzel csornózza, szövi Altman komor történeteit, és közben lassan földeríti, komédiába fordítja őket.
A-t megszakítja B egy morzsájával,
majd behoz egy újabb elemet C-be,
hogy azonnal D-t szője tovább. Tematikájukban történetei egymás variációsorai. Szabályként állapítható meg motívumairól, hogy soha egyet sem hagy
magában. Előbb vagy utóbb legalább
egy, de inkább két ponton visszaköszön a filmben minden egyes motívum. A történetek elemeiként is és a
történeteket összefűző motívumokban
is. Gyakran használ két, minden háztartásban megtalálható technikai eszközt a történetek (és helyszínek) átkötésére: a tévét és a telefont. A tévékészülék mindenütt nyitva van, néha bele is kotyog az életekbe (pl. ugyanolyan balesetről szól, mint amít épp látunk), de a felnőttek közül kizárólag a
tévébemondó nézi magát illő figyelemmel, egyébként a gyerekeké: ők kuksolnak előtte minden lakásban. A felnőtteknek pusztán információ-forrás:
felfigyelnek rá, amíkor bejelenti a muslincaölést és amíkor összegzi a földrengést, de kizárólag a tények érdeklik
őket, a magyarázatok soha. A tévénél
sokkal fontosabb a telefonok működése: majd minden háztartásban ez az
egyik állandó zajforrás: a feleségek beszélnek rajta a férjek számára nyomasztó mennyiségben reggel és este,
amikor ők épp távoznak vagy hazaérnek. Két történetben pedig főszerephez
jut a telefon: a tévébemondó felesége
nem ment el a cukrászhoz a gyerek
megrendelt tortájáért, ezért a cukrász
durva hívásokkal zaklatja, Démonikussá válik a telefon a medencekarbantartó felesége kezében (és házasságában):
az asszonya háztartás, gyerekgondozás automatikus mozdulatai közben
folyamatosan telefonszex szolgálatot
teljesít: közönyös egykedvűséggel és
elképesztő nyelvi és akusztikai leleményességgel. A film alakjai közt ő az
egyik igazi profi (a másik a pilóta, a
bosszúállás profijaj. Tökéletesen elkülöníti munkáját és életét. Csak azt nem
veszi észre, micsoda feszültség gyűlik
fel ettől a férjében. Aki majd udvarlás
helyett ütlegelni kezdi az imént leszólított lányt, s mintha sziklát vágna hozzá, elindítja a földrengést.
A leggyakoribb képi összekötés a
víz. Az akvárium halakkal régi elidegenedés- és gyakran perverzió-szimbóIum a filmben. Nagysága a státuszt jelzi. Itt a szomszéd lakására felügyelő
asszony bámulja megigézetten s visz
anyjának, a pincérnőnek ajándékba kis
lombikban két apró halat. A saját külön úszómedence is régi közhely. amerikai jómód-szimbólum, Altman filmjében is társadalmi különbségeket jelez,
ám egyúttal az egyik szereplő munkájának tárgya. A szabadidős horgászat,
különösen a szakértelmet és helyismeretet követelő angolna horgászás
ugyancsak az amerikai életmód-mitosz
egyik eleme. Ebből bomlik ki az a
morbid történet, hogya nehezen meglelt folyószakaszon három férfi komó-

tosan körbehorgássza a vízihullát, s
csak a weekend végén, hazatérőben jelenti megfelelő helyen. Ez a film egyik
legerősebb története, képileg is. Ennek
fényében teljesen érthető, miért használja olyan sokszor a rendező a vízképeket: praktikusan helyszíneket tud
összekötni vele, hangulatokat sejtet, hívó rímeket helyez el, amikre majd
megjön a válasz. A motívum variációsorában pedig a nagyszerkezet, a történetek egymásra kopírozása ismétlődik:
az egyes motívumok magukban mind
esetlegesek és közhelyesek. ám mivel
mindegyiknek van valami egészen
konkrét szerepe is, így sorrá rendezve
és variálva megint működni kezdenek.
A harmadik motívum (pontosabban,
ha a zenét is beszámítjuk. már negyedik), ami hol apró háttér-elem, hol remek poén, képvicc, hol az egyik történet fontos eleme, s végül a film mondanivalójának döntő része lesz: a
maszkok, álarcok. Köznapi szerepével
kínlódik a film valamennyi figurája.
Rosszul játsszák a férj, a feleség, az
anya, a gyerek szerepét, mert képtelenek kommunikálni a másikkal. A legkisebb sejtben, a párosban sem ismerik
a másikat (önmagukat még kevésbé).
KÖzhelyes szerepsémákat (álarcokat,
uniformisokat s más jel-öltözékeket)
működtetnek. Ezért támad gyakran az
az érzésünk, hogy láttuk már korábban őket, ugyanilyen szerepben, hasonló történetben. A viselhető és fölcserélhető maszkok szűkös körét, és a
maszkok arcra ragadásának fokozatait
látjuk: a rendőr már csak hamis póz aiban él, a telefonos fiatalasszonyra végleg ránőtt a közöny, másokon a történtek hatására megolvad, megreped, ők
igyekeznek gyorsan újabb közhely-arcokat találni. De olyan pillanatokat is
láttunk, amíkor a régi szerep lehull, az
új még nincs kitalálva, s az ember bután, tehetetlenül áll.
Altman befejezésül még megcsinálja
figuráin a földrengés-próbát: sorra végigveszi, ki mit csinál a föltételezhetően utolsó pillanataiban. Nagyrészt
ugyanazt, amít eddig: élik tovább az
szerepeiket. annyi különbséggel, hogy
mintegy harmaduk ezúttal valamítől
mámorosan önfeledt, s ettől valamível
lazább, őszintébb szerepében. Az Amerika-körkép nem túl magasröptű: a történetek és a játékosok prirnitívek, kisstílűek. közönségesek, gyakran mocskosak, - de rendkívül energikusak és
mulatságosak. Altman szarkasztikus
látásmódjával
illúziótlanul
mutatja
meg őket, bár gyöngéden szereti a jó
játékosokat, őszintén drukkol nekik.
Az ítélkezést - erkölcstani komédiáról
lévén szó - okosan a nézőre hagyja.
Akit izgalmas játékkal ajándékoz meg.
Összerakhalja akirakósjátékot - vele
együtt megélheti a rendrakás izgalmát,
és szép nagy kínálatból választhat magának kedvenceket: figurákat, sztorikat, képeket, dalokat. A történetek egymásba bonyolításával és a széles választékkal óhatatlanul aktivitásra serkenti nézőjét: mérlegelésre, döntésre,
értékelésre.
Rajta!

Urbán Mária

Gyöngyössy Imre 1930 -1994

Virágvasárnap
ön katolikus pap?
- Igen.
- Kommunista?
- Igen.
- Ezen mit ért?
- A javak megszerzését közös erővel, és az igények szerinti egyenlő elosztását. Itt a földön is.
- Ez túl egyszerű, de szép. És Isten?
- Isten foglalkozzon a halállal, de az
élettel az emberek."
.r:

Virágvasárnap
fekete-fehér magyar film, 1969
írta és rendezte: Gyöngyössy Imre
o: Szécsényi Ferenc, z: Sárosi Bálint,
sze: Frantisek Velecky (Sztankay István), Tóth Benedek, Hegedűs Erzsi,
Iványi József, Koncz Gábor, Medgyesi Mária, Gelley Kornél, Philippe
March.
Mafilm 1. Stúdió
Az Örökmozgó bemutatója (június 28.)

Egy lehetséges párbeszéd a hatvanas
évek filmművészetéből. Gyöngyössy
Imre első játékfilmjében hangzik el a
főhős, Simon pap és egy francia tiszt
között a 19-es Tanácsköztársaságot követő megtorlások idején. Pontos, lényegretörő mondatok. A kérdéseknek
és a válaszoknak is súlya van. Nem,
ilyen párbeszédet nem lehet kényszerből írni. Hit kellett hozzá.
De hát miért ne lett volna hit? A
század legmodernebb szellemű évtizedének végén vagyunk, amikor mindenre egyenesen rá lehet kérdezni,
amikor mindent újra lehet gondolni, s
eközben erőre kap még valami, ami a
húszas években sem volt túlzottan is-

mert: a tolerancia. A szellemi körök
egymás nézeteivel barátkoznak. A keresztények Marxot olvasnak, a kommunisták aBibliát bújják. És a pozitív
értékek mentén megkezdődik egy soha
nem tapasztalt intenzitású közeledés.
A Virágvasárnap szellemében kísérlet
a kommunista forradalmiság keresztény értelmezésére. Bár a korszak több
kelet-európai filmjéhez hasonlóan két
testvér forradalmi koncepcióját ütközteti, a vörös Urenus tanítónak közel
sincs akkora szerepe. mint fivérének, a
nyitottkapusok vezérének, Simon papnak. A testvérek vitája, konfliktusa az
erőszak alkalmazhatóságáról mellékszállá zsugorodik. Gyöngyössy óvakodik a leninista vitafilmtől. alig foglalkozik a Tanácsköztársaság utópiáival.
A papot állítja középpontba. Ütközései
az egyházzal és az elnyomó hatalommal teremtik meg a mű egységét. Az
alkotó számára fontosabb ez az analógia, mint a forradalmi értékteremtés.Simon papot sajátjaiüldözik. Már a forradalom előtt is nyomoznak utána. A püspök bizalmatlan vele szemben. Aztán
jönnek a különitményesek, a művészi
fokon megvalósított megtorlás.

Minden világos. A keresztény kommunizmus is, az analógiák üzenete is.
Az igazi kísérlet azonban formai jellegű. Kósa Ferenc és Sára Sándor Után
Gyöngyössy Imre is megpróbálkozik a
hagyományápoló,
népballadisztikus
filmelbeszéléssel.
Grúziától Bulgáriáig az egész régióban divatos volt ekkoriban ez az ábrázolásmód. Meggyőző belső logikája, a
nemzeti kultúra felvirágoztatásának lehetősége átütő sikert ígért számára.
Csakhogy efféle elméleti keresztezésekből, bármily kézenfekvőnek tűnjenek
is, ritkán születik hatásos új forma. Paradzsanov esetében nem szabad elfelejteni, hogy ő sosem próbálta a népművészetet modem ideológiákkal, vagy
legújabb kori történelmi eseményekkel
elegyíteni. A Tízezer nap és a Fe/dobott
kő a legsikeresebb vallalkozások közé
sorolhatók e téren, de mai szemmel
bennük is fölfedezhető némi műviség.
Ez érdekes módon mindenekelőtt a
népábrázolásban jelentkezik. Paradzsanovtól eltérően, a történelmi-társadalmi folyamatok modellálására törekvő
folklorisztikus magyar filmekben a nép
merev, tömbszerű; gyakran életidegen
tömörséggel fogalmazza meg ízes bölcsességeit. Mindenről tud, hallgatása is
sokatmondó.
De minden problémájukkal együtt,
van valami, amiben felülmúlhatatlanok
a népies irányzat filmjei, s ez Gyöngyössy Imre Virágvasárnapjára is érvényes: kivételes erejű képi kompozíciókkal gazdagitották a magyar filruművészetet. Rátaláltak a természeti jelenetek
ritmusára, költői kontextusba helyezték az emberi testet. Vizualitásukban
őrizték meg a korszak frissességét. Ezt
érzem ma is a Virágvasárnap kissé rendezetlen, sok jancsós elemet felvillantó
tételeiben, egy rendezői életmű ígéretes kezdetében. Gyöngyössy Imre végül más műfajokban bontakozott ki, de
hosszú próbálkozásai a népies film területén, keresztény-kommunista Simon
papja számomra valahogy biztosabban
őrzi emlékét.
Forgács Iván

~

A Fecske es a Cinege
A film bolondjai - A Cinémathéque francoise

A Fecske és a Cinege
(L'Hirondelle et la Mésange)
francia, 1920.
rendezte: André Antoine, írta: Gustave
Grillet, fényképezte: René Guychard,
zene: Raymond Alessandrini, szereplök: Ravet, A1cover, Maylianes, Maguy Delyac
Az Örökmozgó bemutatója (június 24.)
Május elején olyan szerenesébertvolt részem, hogy Párizsban, a Cinématheque
francaíse restaurált filmjeiből válogathattam az Örökmozgó műsorához.
Reggelente, mikor az avenue Kleberen
mentem a Chaillot Palota felé (ott található a Cinémathéque vetítőterme),
sohasem hagytam ki, hogy hátra-hátra
ne nézzek a Diadalívre, mert a látvány
mindig szíven ütött. Hát igen, Párizs
maga a költészet ...
De el kellett szakadnom a város varázsától, mert várt Paul, a vetítőgépész, kitöltötte a vizespohár kávét, és
megkinált sonkás croissant-jából, majd
- mivel született cinéphil - részletesen
kommentálta az aznapra kikészített filmeket.
A gépházból kijövet, a labirintus folyosón végig, rácsodálkoztam arra a
túlfűtött, barokkos kiállításra, amellyel
a francia filmtár tiszteleg Henri Langlois
és imádott filmrnűvészete előtt.
ilyenkor már rendszerint mellém
szegődött a Cinématheque macskája.
Az a titokzatos, testes kandúr, akit
mindenki számon tart és kényeztet.
Nem tudják, honnan jött és mikor, de
tény, hogy ott van már jó ideje, részt
vesz a filmtár életében, őrzi a filmtekereseket, felügyeli a vetítéseket. és éjszaka
bejárja az épületet. A Cínématheque jeles munkatársai egybehangzóan állítják, hogy ő Henri Langlois reinkarnációja...
A vetítő bejáratánál egy pillanatra
megálltunk Langlois kétméteres arcképe előtt. Kicsit sokkoló látvány. De hát,
ha hihetünk a legendának, sokkoló
személyiség lehetett ő maga is. 22 éves
korára 11936-banl annyi filmtekereset
gyűjtött össze, s tárolt lakásában, pincéjében, fürdőkádjában, lavórjaiban.
hogy barátaival megalapíthatta a Cinématheque francaise-t. 1977-ig /haláláigl irányította viharos támadások és
rajongó szeretet közepette. A film bolondja volt. Mániákusan, megszállottan
gyűjtött és mentett mindenfajta filmet.
Lehet, hogy nem tudott sem tárolni,
sem konzerválni, sem rendszerezni,
sem adminisztrálni, s irdatlan problémákkal hagyott hátra tízezernyi filmet,
de a világon senki sem tudott úgy lelkesülni és lelkesíteni a filmért. mint ő.

Ma már mítosz, hogy a nouvelle vague
nemzedéke az ő vetítőjében nevelkedett. És nemcsak az a híres nemzedék. ..
Langlois szellemisége azóta sem
hagyta el a Cinématheque francaise-t.
A filmtárnak ma is fő tevékenysége a
filmek mentése, restaurálása, rekonstruálása és bemutatása a közönségnek.
A 80-as években beindult nagyszabású
programjukkal több száz némafilrnet
mentettek meg.
Miközben a Cinématheque kényelmes vetítőjében a technikai bravúrral
kitűnő állapotúra felújított szép régi
filmeket néztem, azon gondolkodtam,

nek és a lírai hangnak folyamatos, ölelkező jelenléte. Van egy jelenet a filmben, mikor mind a négy szereplő a fedélzeten tartózkodik, s elfojtott izgalmuk szinte tapintható. Mindnyájan figyelnek valamire. Az apa kormányoz,
kémleli a folyót, nehogy mellékcsatornába tévedjen az uszály. A fiú sejti, hol
kell lennie az elrejtett gyémántnak, s
szinte remegve lesi, megpillantja-e az
uszály fordulásakor a ládikát. Az
anyának gyanús a fiú, s aggódva követi minden mozdulatát. A lány pedig,
aki szerelmes, tiszta érzelme minden
igézetével a fiú pillantását keresi.
Ha az uszály mellékágra téved, ak-

miért van az, hogy a mai néző a némafilmeket csodálattal, elismeréssel, kíváncsisággal nézi, de úgy igazán parttalanul belefeledkezni csak a hangosfilmekbe tud. És akkor Paul befűzte a
gépbe André Antoine 1920-ban készült
L'Hirondelle et la Mésange lA Fecske és
a Cinegei című némafilmjét, s engem
úgy hatalmába kerített a csoda, az a
megmagyarázhatatlan valami, a befogadás élménye, hogy elfeledtem minden addigi morfondírozásomat. A történet "egyszerű, mindennapi" emberek
életét idézi meg. Az apa hajós, van két
uszálya la Fecske és a Cinege/, azokon szállít árut Belgiumból Franciaországba, s néha csempészéssel is foglalkozik. Feleségével és lányával éli ezt a
vándoréletet. Felveszi kormányosnak.
segítőnek Micheit. A fiatalember beleszeret a lányába, de pénzszerzési vágya erősebb aszerelemnél. Kifigyeli a
csempészáru rejtekhelyét, és megpróbálja ellopni. Az apa rajtakapja, s a
drámai helyzetben megöli. A holttestet
eltünteti a víz, s az uszály megy tovább ...
Amit ezen a történeten belül igazán
sikerült megteremteni, az a feszültség-

kor csak nagy erőfeszítések árán tudják visszavontatni a helyes mederbe. A
vontatás rettentő küzdelem, de a fiú és
a lány, mellkasukon a kemény hevederrel, boldogságként élik át, hiszen
szeretik egymást, s lelkiállapotukban a
közös munka gyönyörűség. Mikor
megállnak vizet inni, s izzadtan, felhevülten ledőlnek a töltés friss füvére, tekintetükön. mozdulataik feszültségén
látszik, milyen jó lenne most átölelni
egymást. De a képmezőbe szép lassan
beúszó uszály jelzi, hogy dolgozni kell,
s ők szinte a nézővel együtt fojtanak el
egy leheletnyi sóhajt. A szemérmesen
váltott, futó csók a lány számára az
örömteli jövő ígérete. Néhány nap
múlva, éjszaka, erről a jövőről álmodik
éppen, miközben apja a fiú holttestét
próbálja egy hosszú rúddal jó mélyre,
a folyó fenekére rejteni.
Van ebben a filmben valami különlegesen szívszorongató talányosság.
Mondhatnánk, hogy azért olyan modern, olyan eleven, olyan "neorealista",
mert végig eredeti helyszínen vették
föl, mert a szerepeket nem színészek,
hanem egy hajós család játszotta, mert
végig több kamerával dolgoztak, s így

minden jelenet állandó mozgásban
van, ráadásul halad az uszály, folyik a
folyó, változik a táj, s veliik összefonódva a szereplők érzelmei. De túl
ezeken a kitűnő megoldásokon, André
Antoine tudhatott még valami titkot,
amitől ez a mű töretlenül hat ma is.
Persze lehet, "csak" arról van szó,
hogy átüt a történeten az alkotó személyisége, véleménye a világról, és néhány érzés, melyek nagyon közel állnak a mai emberhez.
A filmet végül is nem mutatták be.
A Pathé cég visszautasította a forgalmazást, úgy ítélte meg, hogya mű stílusa idegen a kor nézői ízlésétől. A Cinématheque 1983-ban bukkant rá a
film mintegy hatórányi. még megvágatlan muszteranyagára. Henri Colpi
irányításával, a forgatókönyvre támaszkodva restaurálták az eredeti alkotást. Így történhetett meg az egyébként rekordszárnba menő esemény,
hogy 64 évvel forgatása után 11984benl mutatták be a filmet. Minden bizonnyal nagy pillanat lehetett ez a Cinématheque életében.
Jelen voltam, amikor éppen egy Renoir emlékének szentelt munkát fejeztek be. Egy évvel ezelőtt bukkantak rá
arra a négyórás anyagra, ami aPartie
de campagne IMezei kirándulás, 19361
című film forgatásáról maradt fönn
/próbálkozások, ismétlések, instruált
jelenetek I. Ebből szerkesztettek meg
egy 2 órás filmet, amely Renoir munkarnódszerét igyekszik érzékeltetni.
Megragadni az előre megszerkesztett
ötleteket és az improvizációkat. A Cinématheque lelkes csapatának munkája rendkívül érdekes, igazolja André
Bazin híres tanulmányát Renoir módszeréről, a "méthode Renoir"-ról. De a
legelső benyomás, amely a nézőt lenyűgözi, az az egyik legnagyobb francia filmrendező szerénysége és udvariassága munkatársaival szemben. Az ő
egyéniségéból fakad az a szeretetteljes
öröm, ami a stáb munkáját jellemzi.
Mikor ezt a nem mindennapi filmösszeállítást egyik éjszaka befejezték a
Cinérnatheque-ben, másnap reggel a
végleges mű megtekintésére máris
összegyűltek a vállalkozás munkatársai. Vetítés közben nem mellém ültek a
puha fotelekbe, hanem az oldallépcsőkön kuporogva szoritották egymás kezét, vagy csaptak egymás vállára,
szenvedélyesen be-bekiáltva véleményüket, hogy mit sikerűlt, mit nem sikerült megoldani. Mindnyájan ismerjiik azt az érzést, mikor egy hosszantartó munka a végéhez ér, mikor a reménytelenségnek és a bizakodásnak az
állandó hullámzása lezárul. A macska,
érezve, hogy gazdái az emberi élet
szép pillanatát élik át, tapintatosan az
én ölembe húzódott. Onnan nézte végig a filmet, s elégedettnek látszott.
Traser Mária

Párizs ég?
Mathieu Kassovitz

a Fő utcában

Lolánok, a gyönyörű fé/vér lánynak kél
szeretáje van: [amel, a komoly, fekete joghallgató és Félix, a rap- és bicikíimániás
zsidó lótifuti. Egy napon Lola összeismerteti őket, és közli velük, hogy gyermeket
vár, de nem tudja, melyikük az apa... [gJj
indul a 26 éves Mathieu Kassovitz e/sll
nagyjátékfilmje. A Métisse (Keverék,
1993) dma életerős antirasszista komédiát
a budapesti Francia Intézet mutatta be az
idén már második alkalommal megrendezett Fiatal Francia Piimesek Fesztiváljának
nyitóestjén, az ifjú forgatókönyvíró-színész-rendező jelenlétében.
Apám, Kassovitz Péter 18 éves koráig
Magyarországon élt, 1956-ban ment ki
Párizsba. A hatvanas évek közepe óta
rendez filmeket. Eleinte a televíziónak
dolgozott, első mozifilmjét csak 1978ban készítette el. Tavaly dokementumfilmet forgatott Budapestről a francia
tévé számára, legfrissebb játékfilmjét
(Drőle d'oiseau) pedig idén mutatták be
a francia mozik, szép sikerrel. Ami a
nagyszüleimet illeti, nagyapám, Kassovitz Félix híres politikai karikaturista
és rajzfilmkészítő volt, nagymamám
pedig még mindig itt él Budapesten.
Kétéves korom óta minden évben eljövünk ide apámmal. hogy meglátogassuk.
• Hogyan tanultad ki a filmrendezői szakmát?
Apám mellett. Hivatalos filmiskolába sohasem jártam. 17 éves korom óta
segédkezem filrnforgatásokon, 20 évesen kezdtem rövidfilmeket és videoklipeket készíteni.
• Fi/med címe nem La Métisse (A
félvér lány), hanem csak Métisse, ami
- ha jól sejtem - felszólító módnak is
felfogható, s így az etnikai keveredésre
buzdít ...
Nem, a métisse mint igealak nem nagyon használatos. de a névelő elhagyásával valóban arra akartam utalni, hogy
ez nem a főhősöm története csupán, hanem magáé az etnikai keveredésé. Párizsban minden kultúra jelen van, állandó kölcsönhatásban. Kellemes olvasztótégely, mégis létezik benne a rasszizmus, Le Pen és pártja, a Front National.
A filmem egyik alapkérdése a következő: ha nem vagy rasszista, vannak fekete és arab barátaid, ám egyszer csak
megtudod. hogy a barátnődnek vagy a

feleségednek van egy fekete szeretője,
hogy nevezed a fickót? "Szemét néger"
vagy csak "szemétláda"?
• Mi ennek az olvasztótégelynek a
jövője?
Mindenki azt szeretné, ha nyugodtan, békében mennének a dolgok, de a
történelem rengeteg ellenpéldával szolgált már. Egy jó kis forradalom várható, ami átbillenti majd az ingát, és akkor tiszta lappal újra lehet mindent
kezdeni. Már most is nagyon erős a
rendőri elnyomás, gyakoriak a rasszista megnyilvánulások. Párizs bármelyik
pillanatban lángra lobbanhat.
• Mint Los Angeles?
Párizsban azért más a helyzet. Még
nem kaptak lángra egész városnegyedek, csak egy-egy lakótelep. A fiatalok
állandó harcban állnak a rendőrséggel.
szinte hetente vannak kisebb zavargások Párizs, Bordeaux vagy Nizza külvárosaiban, de ezeknek a média nem
szentel elég figyelmet. Ha majd összefognak és felgyújlják a fővárost, akkor
végre oda fognak figyelni rájuk. A következő filmemet éppen erről a témáról, a külvárosi fiatalok és a rendőrök
összecsapásairól forgatom majd, fekete-fehérben, nagyon kevés pénzből, a
lehető legnagyobb függetlenségben. La
Haine (Gyűlölet) - ez lesz a címe.
• A Métisse-ben a "faji kérdések"
felvetésén túl is rengeteg a közös pont
Spike Lee filmjeivel. Hősnőd, Lala
több szeretőt tart, akárcsak a She's
Gotta Have It című korai Spike Leeműben Nola, te magad biciklivel közlekedá, szemüveges szeretőt játszol,
hasonszőrű figurát, mint saját filmjében Lee. A sapkádon a film ed címe olvasható - ez is tipikus Spike Lee-reklámfogás ...

lmádtam a She's Gotta Have it című
filmet, mert én is pontosan úgy éltem,
mint a Lee által játszott figura. Egyébként nem vagyok a rajongója, a Szemet
szemért után készített filmjeit már nem
szeretem. A Lola névvel sem Spike Lee
Nolájára, hanem Stanley Kubrick Lolitájára akartam utalni, de erre eddig
egyetlen kritikus sem jött rá. Ami a
sapkát ileti, ímádom a reklárnfeliratos
dolgokat. A barátaim csináltak nekem
egy Métisse feliratú satyekot, én pedig
szívesen hordtam a forgatás során.
• Mennyire önéletrajzi ih letésíí a
filmed?
Inkább csak életrajzi. A filmbeli figurák létező személyek, ismerem őket,
a barátaim. A szituáció, a történet
azonban fiktív.
• A barátaid önmagukat alakitották?
Nem, hivatásos színészekkel dolgoztam.
• Az általad játszott
karakter
meglehetősen komikus .
ilyen a személyiségem, önmagamat
adtam. Mint színész, autodidakta vagyok, bár a Marx-testvérek sokat hatottak rám ...
• Filmedben fontos szerepet játszik
a rap is.
Régóta ezt hallgatom, ez az én igazi
zeném.
• Zenélsz is?
Nem, bár a főcímoldalon. mely az
etnikai keveredéstól való félelmet ostorozza, együtt dolgoztam az Assassin
együttessel.
• Hogyan készült a Métisse?
A francia filmgyártást a CNC (Centre National de la Cinématographie Nemzeti Filmközpont) tartja életben:
minden mozijegy árából egy bizonyos

százalékot ők kapnak, az így összegyűlt pénzt pedig újra kiosztják francia filmek számára. Na, ebből mi egy
fillért sem kaptunk, mert nem volt
kész forgatókönyvünk. A tévétársasagoktóI sem tudtunk pénzt szerezni. A
Métisse végül a fiatal francia filmesek
felkarolásában vezető szerepet játszó
Lazennec produkciós iroda segítségével készült, velük csináltam eddigi három rövidfilmemet is. Nagyon szűk
költségvetésből forgattunk, de remek
hangulatban.
• Véleményed szerint kik az uJ
francia filmes mezőny legjobbjai?
Jeunet és Caro (Delicatessen), illetve
a belga [aco Van Dormael (Toto, a hős).
Nekik van mondanivalójuk, és képesek
is azt egyéni módon előadni. A fiatal
francia filmrendezők nagyrészt ugyanazt csinálják, mint az elődeik húsz éve
egyfolytában, semmi eredetit.
• És az olyan elsőfilmesek, mint
Amaud Desplechin (Az őrszem) vagy
Xavier Beauuois «(Észak)?
Nagyon jók, de látni kellene a következő filmjüket is, mi újat képesek
hozni. Ugyanez a helyzet Belvaux.
Bonzel és Poelvoorde esetében is. A Veled is megtörténhet remek debütálás annyira új, erős és egyéni, mint például David Lynch első munkája volt annak idején -, de senki nem tudja elképzelni, hogyan lehet továbblépni egy
ilyen speciális film után.
• Kik a példaképeid a filmtörténetből?
Nem túl eredeti az ízlésem: Orson
Welles, Alfred Hitchcock, Charles
Laughton - mint A vadász éjszakája című film rendezője -, Francis Coppola,
George Lucas - amikor még aktív filmes volt -, illetve Steven Spielberg.
Számomra ő "a" rendező, ő az, aki leginkább megértette, mi is a filmrendezés.
• Technikailag?
Technikailag és emberileg egyaránt.
Erős történeteket tud előadni, mégis
könnyedén és elegánsan. Szfnészvezetőnek is kiváló.
• A francia rendezők közül kik voltak rád nagy hatással?
Carné, Renoir, Franju. A modernebbek kevésbé fognak meg.
• Első rövidfiltned a Pierrot le Pou
(Bolhás Pietrot) cimet viselte. Mit jelent neked Godard és a nouvelle vague?
Mindent megváltoztattak, mindent
újraírtak. Godard korai, dolgait kedvelem, de a mostani filmjeiből már nem
értek egy kukkot sem.

Déri Zsolt

A kép hatalma:

Leni Riefenstahl
félelmetesen
gyönyörű
A kép hatalma: Lern Riefenstahl
félelmetesen
gyönyörű élete
(Die Macht der Bilder. Lern Riefenstahl
német-belga
dokumentumfilm,
1993)
írta és rendezte: Ray Müller
Az Örökmozgó bemutatója
1993 nyarán, egy nagyszabású
retrospektív filmsorozat keretében, a berlini
Arsenal moziban bemutatták
a világ
leghíresebb
sportfilmjeit,
köztük Leni
Riefenstahlnak
az 1936-os olimpiát
megörökítő
kétrészes
alkotását. Mint
art-mezikban
szokásos, a film vetítését
bevezető előadás előzte volna meg. Leni Riefenstahl
azonban a vetítési jog
visszavonását
helyezte kilátásba, ha a
szervezők nem állnak el terv üktől. A
rendezőnő
által kifogásolt
film történész így meg sem jelenhetett a mozielőadáson,
bevezetőjének
szövegét
azonban kiosztották a nézők között. Ez
a kis közjáték csak apró, jelentéktelen
ütközete
annak a háborúnak,
amely
1945 óta dúl a világ és Leni Riefenstahl
között. Filmjei és személyisége
viták
kereszttüzében
állnak, ő maga elzárkózik a nyilvánosság
elől, nem ad interjúkat, de minden eszközzel igyekszik
megvédeni jogait és jóhírét, különösen
az utóbbit, ami nincs neki. Leni Riefenstahl mindenki számára gyanús, és
Leni Riefenstahl
mindenkire
gyanakszik. Az idén tölti be 92. életévét. Talán
a halál közeledte késztette a rendezőnőt arra, hogy kamera elé álljon és számot adjon életéről, műveiről. Ray Müllernek, a dokumentumfilm
rendezőjének mindenesetre
kivételes szerencséje
volt, hogy ő lehetett Riefenstahl első és
valószínűleg
utolsó szócsöve a világ
felé. A szerenesén
kívül persze nem
kevés ügyesség, taktikai érzék, önuralom és hideg fejű józanság kellett ahhoz, hogy elkészíthesse
filmjét. Ezek
azonban
már a dokumenturnfilrnes
erényei, azé a rendezőé, aki hibátlan,
kiváló művet alkotott.
Leni Riefenstahl mindmáig
a világ
talán leghíresebb filmrendezőnője.
akiről úgyszólván
semmit sem tudtunk,
hiszen személyiségére
sötét árnyat borítottak legismertebb filmjei, melyekkel
Adolf Hitlert és a náci Németországot
szolgálta. Ez újabb nehézséget jelentett
Ray Müller számára, aki a teljes életútróI akart részletes képet adni: a pályakezdő évekről ugyanúgy, mint a náci
propagandafilmes
"érett korszak" -ról
és mindarról, ami 1945 után következett. Müller aprólékos gonddal, elkülönítve mutatja be Riefenstahl pályájának mindhárom
korszakát, miközben
megőrzi az életmű egészének töretlen

ívét, és a személyiség törései t is képes
elfogultság nélkül ábrázolni.
Riefenstahl
műveinek
egységét
a
szépség keresése adja. Első korszakában akkori életeszményét,
a másodikban a politikát, a harmadikban
a természetet esztétizálja. A dokumentumfilm legkevésbé előre kalkulálható
részének a portré megalkotása bizonyult.
Riefenstahl ugyanis lenyűgöző személyiség: rendkívül intelligens, kiváló színészi képességei vannak, az álcázás, a
csúsztatás, a ködösítés minden trükkjét
ismeri és alkalmazza.
Hogyne tenné,
hiszen Müller filmjének számára óriási
a tétje: az utókorban megkerülhetetlen
kútfőként fog szolgálni, bizonyítékként
egy perben.
Ezért minden
szavára,
gesztusára ügyelt, és feltehetően a világ legkeményebb
cenzorának
bizonyult. Ezt igazolják a film azon jelenetei is, amikor megszakítja a forgatást,
és leáll vitatkozni egy beállításon vagy
a megvilágításon.
Ha valaki, ő pontosan tudja, hogyan hat a vásznon. Azt
csák elképzelni tudjuk, milyen késhegyig menő harcot folytathatott az öszszekötő szöveg általa túl élesnek talált
megfogalmazásai
miatt. Akik számára
Müller munkája nem tűnik elég rárnenősnek. vegyék figyelembe,
hogy itt
egy egészen különleges helyzetről van
szó: Riefenstahl nemcsak interjúalanya,
hanem kéretlen alkotó társa is a filmnek. Legfélelmetesebb
fegyvere azonban a kora. Gátlástalanul
felhasználja
92 évét arra, hogy lenyűgözzön
bennünket. Mindenkiben
eláll a lélegzet,
amikor egy 92 éves nő könnyűbúvárként alámerül a Karib-tenger korallzátonyai között, hogy megsimogasson
egy több méteres
ördögráját,
vagy
hogy közeli felvételt készítsen egy táplálkozó cápáról. Müller talán nem is
akart kitérni a rendezőnő
követelése
elől, és örömmel illesztette be filmjének végére a tengeralatti felvételeket.
hiszen ezek valóban szenzációs jelenetek. Az elkerekedett szemmel bámuló
egyszerű
nézőnek
némi időre van
szüksége,
hogy
megszabaduljon
az
erőteljes személyiség
varázsától. s elgondolkodhasson
a látottakról és hallottakról. Müller azonban ehhez is hozzásegít bennünket.
Riefenstahl nem filmesként
kezdte
pályafutását, hanem táncosnőként. Korai filmszerepeiből
képet kaphatunk
arról, hogyan értelmezte a tánernűvészetet. A weimari köztársaság
avantgárd művészeti szcénájához
tartozott,
ígéretes tehetségnek
tartották,
stílusa
leginkább
Mary Wigmanét
követte,
Max Reinhardt
támogatását
élvezve

sokat ígérő karrier elé nézett. Egy baleset miatt azonban le kellett mondania
választott pály ájáról. Ekkor keresi fel
Arnold Fanck filmrendezőt. és felajánlja neki, hogy dolgozzanak együtt. Ez a
magától
értetődő
természetességgel
megtett gesztus egyszer még meg fog
ismétlődni pályáján: 1932-ben, amikor
Adolf Hitlert keresi meg egy hirtelen
belső impulzus hatására, és az eredmény szintén művészi kooperáció lesz.
Fanck és Riefenstahl találkozása mindkettejük számára gyümölcsözőnek
bizonyult. Riefenstahl hegymászóvá
képezte ki magát - ez egyfajta folytatása
az emberben rejlő belső szépséget és
harmóniát
kifejezésre juttató korábbi
táncosnői
tevékenységének
-, Fanck
pedig Riefenstahl személyében
találta
meg az általa megteremtett filmes műfaj, a hegyifilm szépséges női sztárját. A
Fanck-féle
filmtípus
sajátosan német
jelenség. A magas hegyekben játszódó,
többnyire melodramatikus
témákat feldolgozó filmeknek nem elhanyagolható társadalmi,
politikai és ideológiai
vonatkozásai
vannak.
Több-kevesebb
szállal kapcsolódnak
a wilhelminus
századvég
és századelő új konzervatív
ihletettségű Jugendbewegung
és Wandervogel mozgalmához.
Ezek a nagy
létszámú ifjúsági mozgalmak
részben
generációs, részben ideológiai okokból
elutasították
a polgári
társadalomba
való beilleszkedést,
és a természetbe
menekülést propagálták.
Életérzésüket
és ideológiai preferenciáikat
tükrözik a
húszas évek hegyi filmjei. Férfi hőseik
a völgylakók társadalmával
szembeforduló, heroikus eszményeket
megvalósítani kívánó közösségi társadalom
eIőhírnökei. A nő megjelenése bomlasztólag hat a férfiközösségre, hiszen rivalizáláshoz vezet, ami rendszerint valamelyik férfihős halálával végződik. A
nő megzavarja
a férfiak és a hegyek
viszonyában
megtestesülő
természetes
harmóniát.
Müller Fanck két jelentős
hegyifilmjéből. A szent hegyből (Der heilige Berg, 1926) és a Ph Palü fehér poklaból (Die weisse Hölle vom Piz Palü,
1929 - társrendező. G.W. Pabst) is felidéz néhány emlékezetes részletet. Riefenstahl nem nyilatkozik arról, hogyan
viszonyult szerepeihez. inkább az alpinista nő mítoszát építgeti. Minden nyilatkozatnál többet mond azonban első
saját rendezésű filmje, A kék fény (Das
blaue Licht, 1932). Ez a film két vonatkozásban
is túllép Fanck alkotásain.
Egyrészt a jelen idejű melodramatikus
action-tematikát
egy emelkedettebb
allegorikus mesébe helyezi át, másrészt
megalkotja
a korábbi
férfi-centrikus

élete
hegyifilrn "feminista" variánsát. A materiális alapokon nyugvó polgári társadalmat szimbolizáló hegyi falu világának tagadását Junta, a Riefenstahl által
alakitott nőalak jelképezi. A harmonikus szépség
világát fenyegető
sötét
erőket itt férfiak képviselik.
Filmje
ennyiben korábbi szerepeinek kritikája.
A hegy ebben az esetben is egy olyan
felsőbb hatalom szimbóluma,
amely a
vele szimbiózisban
élők személyiségét
képes megszabadítani
mindazoktól
a
korlátoktól, amelyek a polgári társadalom individuumaira
jellemzők. A hegyifilrnek mítosza a bátrak közösségéről szól, és a tragikus halált gyakran
fordítja át a halál kultuszába.
Nem
meglepő, hogy Siegfried Kracauer és
Susan Sontag a náci film elődjének tekintik ezt a műfajt. A hegyifilm pontosan illeszkedik abba a német kulturális
tradícióba, ahová a Heimatliteratur
alkotásai is tartoznak. A német társadalom hagyományos
kötöttségű,
a modemizációval
szembeforduló
részének
politikai felhangoktól korántsem rnentes programművészetéről
van
szó,
amely eszményeit
a völkisch mozgalomban találta meg. Abban a mozgalomban tehát, amelyből az NSDAP is
származott.
A film készítésekor
a közismerten
mozi őrült
Hitler
már
rajongott
Riefenstahlért,
aki egy újfajta sztártípus megtestesítőjévé
válhatott
volna,
ha megmarad
színésznőnek,
Erre ő
maga is utal a filmben, amikor [osef
von Sternberghez és MarIene Dietrichhez való viszonyáról beszél. Sternberg
észrevette,
hogy Riefenstahl
Dietrich
tökéletes
ellentéte.
Nem a férfiakat
tönkretevő
vamp,
hanem
a természetes, naiv, aszexuális nőtípus megtestesítője. Riefenstahl azonban nem elégedett meg semmiféle sztárszereppel,
ennél többet akart, amit az akkoriban
igen ritka tény is bizonyít, hogy rendezéssei próbálkozott.
Egyedül kívánta
megmászni a maga által választott csúcsokat, és nem férfi sztárok oldalán,
mások filmjeiben. Ehhez a pályamódo-

sításhoz ismét segítségre volt szüksége:
1932-benfelkereste Adolf Hitlert. Akárcsak emlékiratában. nyilván a filmben
sem az igazságnak megfelelően tudósít
találkozásukról. Riefenstahl már Fanck
esetében is tökéletes ösztönnel talált rá
egy olyan "rokon lélekre", aki hasznára lehet. Tehetségével, öntudatosságával, megszállott perfekcionizmusával
és nem utolsó sorban szépségével pillanatok alatt a Führer kegyeibe férközhetett. Nem kockáztatott sokat, hiszen
a beszélgetés előtt az adjutáns már felvilágosította arról, hogy Hitler lelkesedik filmjeiért. (A szeni hegy-ben szereplő gigantikus ablak olyan nagy hatással volt rá, hogy az ötletet felhasználta
obersalzbergi villájának tervezésekor.)
Riefenstahl Hitlert hipnotikus, karizmatikus erejű személyiségnek írja le,
de - a dokumentumfilmben nyújtott
"alakitását" látva - ő is hasonlóképpen
hathatott Hitlerre. Bár a részleteket sohasem fogjuk pontosan megtudni, a találkozás eredményét ismerjük: Hitler
felkérte Riefenstahlt, legyen "filmjei
rendezője". Riefenstahl példa nélküli
karriert csinált anélkül, hogy bármiféle kapcsolatban állt volna korábban a
náci párttal. a hatalomátvétel küszöbén
megbizást kapott Hitlertől. hogy alakítsa ki a párt és a Führer imázsát. Kívülről jött és mindenkit megelőzött,
megelőzte a párt propaganda ügyekben felelős vezető funkcionáriusát,
Goebbelst is. (Viszonyukat mindvégig
feloldhatatlan, kölcsönös gyűlölet jellemezte.)
Hitler már 1933-banmegbízta a rendezőnőt, hogy készítsen filmet a párt
győzelem utáni első nagygyűléséről. A
hit diadalának
(Sieg des Glaubens,
1933) kudarca több tényezőre vezethető vissza. Egyrészt Goebbels ekkor
még megpróbálkozhatott azzal, hogy
bürokratikus akadályokkal nehezítse a
forgatást. Másrészt "a nácik még nem
tudták, hogy kell náci módra menetelni": a fennmaradt filmrészletek inkább
egy börleszkbe illenek, mintsem egy
náci propagandafilrnbe: a felvonulási
téren teljes káosz uralkodik, csetlő-botló, nevetségesen fontoskodó figurák
mászkálnak össze-vissza. Harmadrészt
a filmben állandóan együtt látható a
két vezér: Hitler és Röhm. Utóbbi még
nem tudja, hogy hamarosan első számú áldozata lesz a náci párt egyetlen
nagyszabású tisztogató akciójának, az
előbbi pedig nem tehet majd mást,
megpróbálja Röhmöt kiretusálni a törtérielemből. Goebbels pirruszi győzelmet arat: a filmet megvágják, a látszat
kedvéért néhányszor levetítik, aztán
dobozba kerül. Riefenstahlnak azonban van még hitele, 1934-ben újabb
megbizást kap. Ezúttal biztosra megy,
az előbbi kudarcot Goebbelsre hárítja,
kiprovokálja megszégyenítését, majd
minden támogatást megkap és elkészí-

ti minden idők legsikeresebb propagandafilmjét, Az akarat diadalát (Triumph des Willens). Sikerrel alkalmazza a Fancktól tanult vágási technikát,
amelynek segítségével az egyébként
statikus hatást keltő felvételek is megelevenednek. állandó mozgás részévé
válnak. A kezdő képsorok, amikor a
Führer repülőgépen a felhők közül leszáll Nürnbergben, a hegyifilmek képi
világát és esztétikáját idézik. A Piz PaIii... fáklyás jelenetének látványvilágát
egy az egyben felhasználja az esti felvonulás megőrőkítésekor. Szó sincs arról, hogy dokumentumfilmet látnánk.
Ezt a filmet három egyenrangú alkotó
készítette: Hitler, Speer és Leni Riefenstahl. Propagandafilmről van szó,
amely művészi hatást kiváltó eszkőzeit
tekintve Riefenstahl mozgóképes szakértelmén, valamint Speer és Hitler építészeti ismeretein alapszik. Máig érvényesnek tekinthetjük Cracauer megállapítását: "Olyan zavarba ejtő aspektusok tárulnak itt fel, mint a visszatükrözött képmások sora egy tükörlabirintusban: a nép valódi életéből egy hamis valóság épült fel, amelyet valódiként adtak el; de ez a hamis valóság,
ahelyett, hogy végcél lett volna, csak
kész jelmez egy filmhez, amelynek azután egy hiteles dokumentumfilm jellegét kellett öltenie. Az akarat diadala
kétségkívül a birodalom pártkongresszusának filmje; de a kongresszust
magát is úgy rendezték meg, hogy létrehozza Az akarat diadalát, azzal a céllal, hogy feltámaszthassák általa a nép
eksztázisát." (Siegfried Cracauer: Caligaritól Hitlerig. A német film pszichológiai története. Magyar Filmintézet.
1993, 264.0.)
Az akarat diadalának legismertebb toposza az eksztázis: egyrészt a tömegeké, másrészt a Führeré. A tömegek
eksztatikus, feminín önalávetése találkozik a Führer beszédekben és gesztusokban kifejeződő orgiasztikus hatalmi
eksztázisával. Önalávetés és korlátlan
hatalom egyesülése alkotja a nemzetben és a náci államban megvalósuló
közösséget. amely a Nép és Vezére
nászából keletkezik. Ez a mitikus náci
imázs, aktuális fogyasztásra szánt, pro-

pagandisztikus hatást keltő emblematikus sűrítmény Riefenstahl alkotása. A
mítosz elemei természetesen univerzálisak, a toposz pedig német. Benne van
a német politikai gondolkodás egy
meghatározott irányzata, amely a múlt
század hetvenes éveitől gazdasági érdekképviseletekben, pángermán összefogást hirdető egyesületekben, kisebbnagyobb újkonzervatív pártokban, obskurus, okkult politikai szektákban, politikai próféták írásaiban, és a hozzájuk
sorolható völkisch irodalomban, költészetben jutott kifejezésre. A náci rnitosz
nem egyszeruen ezek summázata, sui
generis elemei is vannak (ellentétben
az újkonzervatív völkisch örökséggel,
egyáltalán nem modernizációellenes).
Riefenstahl természetesen tiltakozik
a propagandafilm vádja ellen. Azt állítja, hogy sohasem volt náci. A szó szoros értelmében talán nem is volt az.
Riefenstahl elsősorban filmrendezőnő
volt. Filmjeinek alapján alkalmasnak
látszott arra a feladatra, hogy propagandafilrnet készítsen Hitler számára.
Fritz Lang is alkalmasnak látszott valami hasonló feladatra. Lang azonban ha nem is oly határozott magátólértetődőséggel, mint visszaemlékezéseiben
állítja - végül is nemet mondott, elhagyta Németországot. Riefenstahlból
náci szimpatizáns, mitlaufer vált. Megszállottsága és karriervágya megakadályozta, hogy bármit is figyelembe vegyen, ami megzavarhatta volna érvényesülését: nem voltak morális aggályai. Olcsó, szánalmas kibúvókkal védekezik: a könyvégetés alatt Grönlandon forgatott, a Kristályéjszakán épp
New Yorkban tartózkodott, és tudjuk
ugye, hogy az amerikai sajtó mennyire
elfogult volt Németországgal szemben.
Tagad, pedig minden szömyűségről
tudott, tudott, mert maga is tapasztalta
őket. A háború kitörése után Lengyelországba küldik, hogy készítsen filmet
a hadieseményekről. Ismerjük a fényképet, Müller is mutatja filmjében,
amelyen arca eltorzul a borzalomtól.
amit lát. De nem sokkal később gyomorforgató stílusú táviratban gratulál
Hitlemek a párizsi bevonuláshoz. Azt
állítja, ezt azért tette, mert hitt abban,

hogy Párizs elfoglalásával véget ér a
háború, és beköszönt az a béke, amelynek a Führer már Az akarat diada/aban
is megszállott apostola volt. Hogy is
van ez? Véget ér a háború Párizs elfoglalásával? És mi lesz Párizzsal ezután? Mindenesetre az Olimpia-film
után (Fest der Völker; Fest der Schönheit), amelynek vágásával1938-ban készül el, nem csinál több propagandafilmet. Elkezdi a Mélyfó/d (Tiefland) forgatását, amely valóban minden konkrét, közvetlen politikai utalástól mentes játékfilm, de csak az ötvenes években tudja befejezni. (Igaz, a forgatáshoz koncentrációs táborból "kölcsönzött" cigány "statisztákat".) Az eddigi
szimpatizáns a negyvenes években a
rugalmas elszakadás taktikáját választja. Lengyelországi tapasztalatai óta
csak gesztusokat tesz, propagandával
nem foglalkozik. Szakmai becsvágya
már kielégült. Az akarat diada/áért az
1937-es párizsi világkiállításon aranyérmet kap, többek között Julien Duvivier és René Clair jóvoltából. Az Olimpia-film is jó úton van a halhatatlanság
felé, nemzetközí díjak özöne után a világ tíz legjobb dokumentumfilmje közé
kerül, egyébként teljesen megérdemelten. Riefenstahl 1944-re datálja eszményei összeomlásának kezdetét. Az ok:
a Führer nem volt kívánesi a szövetségesek által szétbornbázott német városokra és gyerekeket küldött a frontra.
1945-ben pedig elkerülhetetlenné válik
a szembesülés: meg kellett néznie a
Dachauról készített amerikai dokumenturnfelvételeket. Ez az igazság pillanata. Amikor arról beszél, hogy a halál megváltást jelenthet számára, hihetünk neki. Szomorú és tragikus pillanatai ezek Müller filmjének.
Riefenstahl azonban túlélésre ítéltetett. A hatvanas években kezdődik
"műkedvelő" korszaka. Fényképeket
készít és filmet forgat a nubákról, egy
Dél-Szudánban élő bennszülött törzsről. Csodálja a szép, meztelen testeket,
a bennük megnyilvánuló szépséget és
harmóniát. Még mindig védekezik, ezúttal Susan Sontag könyörtelenül éles
kritikáját utasítja vissza: a nubák művészien láttatott teste és a náci
szépségeszmény között nincs semmi
összefüggés, nem is létezik náci esztétika, és így ő sem lehet ennek hirdetője. Aztán arról beszél, hogy a nubák a
betegeket és az öregeket bezárják egy
házba, nehogy megzavarják az egészség és szépség harmóniáját, és ez így is
van rendjén, mert ami egészséges, az
szép és megfordítva. Gondoljunk itt
egy percre Peter Cohen A rombolás építészete című - szintén az Örökmozgóban vetített - dokumentumfilmjére, az
elfajzott művészet elleni náci argurnentációra...
A film elején Riefenstahl arról beszél, hogy ő már egy másik világban
él. A film végére kiderül, hogy mindez
szó szerint igaz. Leni Riefenstahl tizennyolc éve könnyűbúvárként tengeralatti felvételeket készít. Talán ez az utolsó
menedék, amit a sors még megadott
neki? Az emberek között már nem találja helyét. Korallokat. cápákat filmez.
Ráják a társai.
Sándor Tibor

Kiséránk,

a múlt
MEDIAWAVE

Ott voltak valamennyien, a lázadók, a
bebukottak, az elüldözöttek, az önként
távozók, a látogatóba visszatérők, a
vissza sohasem térők, a hajléktalanok,
az omladozó házakban évtizedek óta
hajlékot találók, a nincstelenek, a reménytelenek, a csendben aláhullók, a
megkapaszkodók, mintha sok-sok filmen, egymás melletti vásznakon párhuzamosan peregnének a történetek,
arcokban és szavakban formálódnának
életképletek és lehetőségek, de leginkább lehetetlenségek, felidézve a választás befejezett vagy folyamatos aktusát, visszatekintve és előre nézve,
mit hozott, mit hozhatott volna, s miért deficites sokszor és kétirányú mindig a mérleg, nekik, életszereplőknek,
akik átsétálhatnának egyik filmvalóságból a másikba, hogy megbeszéljék
gondjaikat, álmaikat és álmatlan éjszakáikat, vitázva a sorssal. vitázva önmagukkal, mert a migráció élménye és tapasztalata a legellentmondásosabb il
világon, akkor is, ha olyan történelmi
gyökerű és múltba vesző, mint azé il
cseh népcsoporté, mely százötven évvel ezelőtt települt le Temesvár környékérr', s mai utódaiknak viszonylagos elégedettsége (még a Ceausescudiktatúra idején) jótékony elzártságuknak is köszönhető, mert ezek a hegyi
emberek, szokásaikat megőrizvén, nem
is tudják, mily kevéssel beérik, s csak
ezért kívánhatják a maguk "jólétét"
anyaországi testvéreiknek, akiknek az
élete korántsem telt nyugodtan, akár
'45 előtt, akár utána - de ez már egy
másik film2, melyben arról hallunk,
miként üldöztek el és telepítettek be
állami önkénnyel népcsoportokat, hogyan kerültek határon túlra harminc
kilós csomagjaikkal a szudéta-németek,
s jöttek helyükbe ruténok a romániai
Máramaros vidékéről azért, hogy legyen munkáskéz, legyen termelés, de
nem azért, hogy legyen igazi hazájuk,
igazi otthonuk, mert amit kaptak, csak
szép szólamok, összekuszált viszonyok
és megállapodni nem tudás, örökös
hajszoltság, de ők ezerszer jobban jártak, mint azok a nyugati hadifogságból
visszatért orosz katonák, akiket egyenesen a sztálini lágerekbe szállítottak',
kegyetlen körülmények közé, melyekről ma már igen sokat tudunk, s új
adalékkal a film sem szolgál, bemutatva a felszámolt táborok helyét, a megszenvedett életek hulladékrétegeit, s
annak ellenére, hogy Kolima a történelem szemétdombjára került, a megrövidített és megnyomorított túlélők eleven emlékként hordozzák magukban,
akárcsak a varsói gettólázadás egyik
felkelője a maga "élményeit,,4, amint
napról napra, óráról órára felidézve
mondja el környezetének megélt történelmét, hiteles és tárgyilagos, olykor
megrendült hangon, mert szörnyü és
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még mindig közeli múltról szól az emlékezés, a haláltranszportok megakadályozásáról, a túlélés csekély esélyének megragadásáról, hogy legyen jövő,
még akkor is, ha olyan, amelyből aztán
jobb, ha elmenekül az ember, példázza
ezt a folyamatot az Oroszországból
emigrálók nagy száma, ki Amerikába,
ki Izraelbe'', pedig ez az ország is komoly nehézségekkel küzd a befogadottak ellátása terén, kénytelen lakókonténerekben elhelyezni az egyidőben érkező orosz és etiópiai bevándorlókat.
akik között éppúgy jelentkeznek faji
előítéletek, mint bárhol másutt il vilá-

nan felhívhatja Etiópiában maradt anyját, emberi szót válthat, s valahogy
csak ellesz a következő telefonhívásig.
míg csillagtalan fekete ég borul a táborra, a konténerlakókra, akik arról álmodoznak, hogy egyszer igazi házban
élhetnek. a tengerparton vagy máshol,
de nem ezen a senkiföldjén, amelyben
az a legrosszabb, hogy átmeneti volta
ellenére sokaknak végleges megoldás.
s ehhez nem lehet mit hozzátenni, marad <1 sehova scm tartozás, maradnak

gon, de <1 rendezés érdeme, hogy mégis a közös sorsot hangsúlyozza kiválasztottai bemutatásával, az átérzett
keserűséget, a kínzó másodrendűséget,
a kiszorítottságot és lenézettséget a
megállapodottak, az igazi izraeliek részéről, akik (amilyenek) maguk sohasem lesznek, de nincs már visszaút,
kétséges az előre- is, marad az etióp
fiú mindennapi futása, mely jelképes
és gyakorlati, menekülés az adott helyzet sivársága, önmaga bénultsága elől,
menekülés egy telefonfülkéhez, ahon-

az erős orosz gyökerek, akárcsak abban a fiatal hölgyben. aki hatévi Egyesült Államok-beli emigráció után tér
vissza
az 1991-es kapitalizálódó
Moszkvába'', s amit tapasztal, keserűséggel tölti el, mert egyrészt, amint
hallja a tanácsházán. ez (ideológiailag?) még mindig "Lenin országa",
másrészt a pénz uralma - a bűnözők
fenyegetése - határoz meg mindent,
vannak, akík a sztálini terror megtapasztalása után is megmaradtak bolsevikoknak, vannak háborús veteránok,

akik annak örülnek, hogy legalább az
amerikai filmesek részt vesznek történelmi megemlékezésükön, amikor senki más nem törődik velük, s vannak
fiatal üzletemberek, akik hetek alatt
dollármilliomosokká avanzsálnak. míg
idős asszonyok az aszfaltra kitett használt portékáikat árusítják. de ez csak a
felszín, ami igazán elveszett, ami iránt
soha nem enyhülő nosztalgiát érez a
látogató, az az emberi kapcsolatok
egykori közvetlensége, melegsége, barátságossága, ezért vesz és visz magával a nő Amerikába az ócskapiacról
egy szovjet zászlót, ami pedig a múltat
érinti, végleg lezárult, s így kellene
lennie <1Z évszázadok
óta együtt élő

délszláv népeknél is, ha nem hag~ák,
hogy egy olyan őrült pszichiáter
fertőzzön és uszítson, aki (nyilván nem
egyedül) a boszniai szerbek háborúját.
a kegyetlen irtóhadjáratokat
az ősi mohamedán-török
hódítók és behódolóik
mai leszármazottai
elleni jogos "hitbéli" harcnak próbálja feltűntetni, csakhogya kamera kegyetlen tükör, a vonzónak és emberinek
kreált önkép a
gúny nyilait vonzza magára, lelepleződik az, akit nacionalista gőg és gőz éltet, kövületként. egy olyan múlt képviselőjeként, amelyről joggal reméltük.
elszámoltunk és leszámoltunk vele, de
a m ú l t tovább él, nemcsak háborús
agresszorként és uszítóként.
hanem békésebb formákban is, lepusztult házfalakban,
elhanyagolt
körnlezetben,
amint azt a vilniusi negyed
állóképjellegű mozgóképei tanúsítják, a tömör
és ökonomikus ábrázolás szép példáját
adva, mert nincs más a filmben, mint
egy-két utca- és udvartotál. egy konyhabelső.
néhány
ember, egy partizándal meg két gyerek, amint az érkező és dolgukra igyekvő mentősök után
kémlelnek. de benne van egy egész
életforma, minden nap és minden lélegzetvétel, az "itt élned, halnod kell"
fogcsikorgató
egyszerűsége
és természetessége, a nincs-más-út
harag nélküli elfogadása, mint ahogy el kell fogadniuk
kiszolgáltatottságukat
azoknak a kazah pusztai embereknek
is,
nőknek és gyerekeknek, akik dermesztő fagyban vagy olvasztó hőségben
várják a vonaton érkező kenyérszállitmányt", amely mindig kevés, amelyért
mindig verekedni kell, egy olyan világban, ahol "ellátás" és "vállalkozási
szellem" még mindig nincsenek köszönő viszonyban
egymással,
mégcsak
idegenül sem méregetik egymást, nem
idegenek ellenben azok a módszerek,
amelyeket a tambovi körzetben10 és
persze másutt is alkalmaznak,
mikor
az esti járőrök begyűjtik a részegeket
és az úgynevezett
huligán-elemeket,
akiket már jó ismerősökként fogadnak,
a parancsnok jópofa történeteket mesél
róluk, s fel sem rémlik, hogy másként
is lehetne, a rendőri század elégedett,
az udvaron pionírokat avatnak, felváltva szól a regiment marsa és egy érzelmes dal, a világ imigyen még elmehet
néhány
évtizedig,
mondja-kérdezi
a
groteszk hangvételű film, de nincs változás máshol sem, például a lengyelbelorusz határon11, ahol a nyugatról
érkező
vonatszerelvények
tengelyeit
kell átállítani a cári idők leleményére, a
szélesebb nyomtávú orosz vágányokra,
ahol komótos egyhangúsággal
végzik
rutinfeladatukat
a munkások,
miközben a magasba emelt kocsikból kíván-

esi turisták figyelik a nem mindennapi
tevékenységet, ahol két világ találkozik
teljes értetlenséggel,
miközben az abszurditás legegyszerubb,
testközeli bemutatásának válunk részeseivé, s ez az
abszurdítás az' élet olyan alapvető tényeihez. állapotaihoz
is kapcsolódik,
mint amilyen az öregség és magárama12
radottság abban a filmben , melyben
ismét a sűrítés iskolapéldájával találkozunk, a magányosan
álló ház idős
asszonyának
egy-egy mozdulatában
a
létezés magába zárt, örök körforgása
jelenik meg, egy-egy súlyos szempillantásában napszakok, évszakok sűrűsödnek, egyazon táj változó fényviszonyú képei rétegződnek egymásra, mig
a távoli országúton
elzúg egy autó,
csend van viszont, mélységes csend
abban a temetőben, ahol fiatalasszonyok szorgoskodnak
a sírok körül, s
ahogy a kamera hátrál, és egyre több
sírra esik pillantás, egyre több sírkövet
mutat közelről. fényképpel vagy vésett
arcvonásokkal.
valami különös érzés
hatalmasodik
el bennünk, valamennyi
sírhant alatt fiatalok, csecsemőkor
és
húsz év között, s csak néhány perccel
később, a film végén értesülünk arról,
hét évvel vagyunk Csernobil után13, a
katasztrófa
gyerekáldozatokat
szedett
és szed, gyerekek is szereplői annak a
filmnek, mely olyan emberekről szól,
akik a pályaudvaron
és környékén élik
mindennapi
életüket14, vannak közöttük elkeseredettek
és megelégedettek,
közös sorsuk pillanatfelvételei
megrázó látképet és léthelyzetet nyújtanak, s
ami bennük a legszörnyűbb, otthonról
elüldözött tíz év körüli gyerekek néznek szembe a kamerával, a teljes kilátástalansággal,
mert ilyen életindulás
után mi is következhet, b e I s ő s z ám ű z ö t t e k ők, akárcsak - egészen

másfajta
életkörülmények
között
azon szobrászok egyike, akiket az elmúlt rendszer kultúrtestületei
mindig
háttérbe szorítottak, kiállitásaikat letiltották, az adott megbízásokat
visszavonták, de ez a művész, Berezeller Rezső1S, alkati pesszimizmusát
legyőzve
és kifejezve, mégis töretlen életkedvvel
és életerővel alkotta meg rnűveit, torz,
rút, nyomorék figuráit, melyek nem illettek a deklarált szocialista embereszmény hústalan-vértelen
panoptikumába, de tenni akkor is kellett, ha az
eredmény csak a művész számára volt
kézzelfogható,
s ennek kapcsán ritka
szép mondatokat hallhatunk az alkotás
gyönyörűségéről
és belső parancsáról,
mert Berezellernek - és még sokaknak
- nem az a fontos, hogy nevük fennmaradjon, hanem hogy a mű megszülessen és éljen, akárcsak aportréfilm,
melyben
a rendezőpáros
az emberi
személyiségre koncentrálva azt fedi fel
lépésről lépésre, mi is valójában mű és
művész kapcsolata, miért és hogyan
csak ez a szobrász hozhatta létre ezeket az alkotásokat, beléjük formázva
saját életét, szenvedéseit, művészi vonzalmait. hasonló ez a hozzáállás, mint
a szerzők erdélyi naiv művészekről
kezdett sorozatában, ahol ugyancsak a
kitűnően
kiválasztott
alanyokkal
az
emberi-művészi
magatartások
páratlan, s etalonná nemesülő szép példáit
tudták felmutatni, s ezeket a felfedezéseket, sugárzó emberi portrékat
nekünk is észre kell vennünk, hogy egyre kevesebb méltatlanul mellőzött művész/ ember legyen, mint Berezeller.
aki a művésztársak
féltékenysége,
a
kritika negligáló attitűdje, a kultúrpolitika elutasító magatartása folytán a rámért csendben akart meghalni is, pedig
- késői elégtételként - már szóba ke-

rült főműve, a monumentális Apokalipa konstrukció darabjainak elszállítása meg is kezdődött, csak
éppen a művész halála után mégis abbamaradt, mert - valahogy még mindig - kísért a múlt.

szis felállítása,

Lalík Sándor

A beszámolóbanemlített
dokumentumalkotások
1) [ana Sevcíkova: Piemule (cseh, 35
mm,43 min)
2) Jana Sevcíkova: Jakub (cseh, 35
mm, 65 min)
3) Mihail Mihejev: Kolima (orosz, 35
mm, 63 min - versenyen kívül)
4) Jolanta Dylewska: A varsói felkelés
krónikája (lengyel, 35 mm, 72 min)
5) Julie Shles: St. Jean (izraeli, video,
64 min - versenyen kívül)
6) Jeanne Collachia: Kenyér és só
(USA-orosz, 35 mm, 95 min - versenyen kívül)
7) Pawel Pawlikowski: Szerb eposz
(angol, 16 mm, 40 min)
8) Matelis Arunas: Tíz perccel Ikarus
repülése előtt (litván, 35 mrn, lD min)
9) Erszain Abdrakhmanov:
ZsanahArka (kazah, 16 mm, 10 min - versenyen kívül)
IO) Andrej Karpenko: Mucskap, Tambov állam (orosz, 35 mm, 28 min)
11) Marcel Lozinski: 89 mm-re Európától (lengyel, 35 rnm, 12 min)
12) Evald Otterstad: Amindas világa
(norvég, 16 mm, 12 min)
13) Jurij Terescsenko: Hét könnycsepp
(ukrán, 35 mm, 9 min)
14) Eldora Trajnova: Neonfényes mesék (bolgár, 35 mm, 26 min)
15) Gulyás Gyula - Gulyás János:
Kicsi mérges öregúr (magyar, videó, 60
min - versenyen kívül)
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Vakuszai bácsi és a tekerőiantos:
Dettre Gábor
• Van egy jogi diplomád, a nyilatkozataidban
nagyon karakteres,
vehemens a politikai véleményed,
azonban sem a filmjeidben, sem a
magánéletedben nem politizálsz.
Miért?
Mert ez egy folyamat, és csak
most kezdődött el igazából bennem, egyébként kifejezetten szeretnék.
Nagyon későn érő vagyok minden szempontból, és bizonyos dolgoknak az átlátására csak mostanában nőttem föl. Mostanában azonban elhatároztam, hogy igenis, a
munkámban és a magánéletemben
is politikus abb akarok lenni. Kezdek részt venni bizonyos dolgokban. Ez nem vehemencia kérdése,
hanem nagyon szeretnék segíteni,
egyszerűen nem tudok úgy élni,
hogy ne próbáljak meg segíteni.
Csak annyi mindent csináltam életemben, hogy elapróztam magam
bizonyos módon, pl. a kinti léttel. ..nem egy egyenes vonalú fejlődésem
volt, ezért is értem későn.
• Az amerikai léted nem lassított le, nem vonta el a figyelmedet a lényegi dolgokról?
Nem hiszem, hogy így van. Egy másik kultúrát megismertem, egy új
nyelvet megtanultam, egy másik országba teljesen beilleszkedtem. Ezzel
csak nyer az ember. És hogy visszautaljak. persze egy csomó konkrét tudásom nincs a magyar politikai viszonyokról, mert kimaradt, de már
nem is érdekel, sokkal magasabb szinten érdekelnek a dolgok, sokkal
univerzálisabb szinten próbálnék meg segíteni és fogok is.
• Miért mentél el, miért nem próbáltál itt elkezdeni valamit, valami
anarchista dolgot? Valamit, ami rád jellemző
Nem volt lehetőségem. Ez az ország nem volt olyan, én meg abszolút
nem voltam fölnőve a feladatokhoz. másodsorban pedig ezt az országot
nagyon szűknek éreztem. Utáltam itt lenni, egyszerűen utáltam minden
mozdulatot, amit itt tettem, minden napot. Gyerekkorom óta el akartam
menni, az én családomban a zárt, totalitárius, ha úgy tetszik, kommunista iránynak nem ujjongtak. Bár jól éltek a szüleim, mert apám orvos
volt, de az ő élete teljesen tönkre volt téve. Ö abszolút nagystílű, nagy
volumenű ember volt, és egy gazdag családból származó ember, mindig
magában hordozta a gondolatot, hogy sem intellektuálisan, sem kulturálisan, sem tudományos, sem anyagi tekintetben nem azt teszi, amit akar,
mert elzártan élt, mint egy szigeten.
• Nem inkább menekülés volt ez a részedről a felnőtté válás elől...?
Ahhoz nem voltam felnőve, hogy aktív, komoly szerepekben gondolkodva akkor elkezdjek felnőtt életet élni ebben az országban. Ahhoz viszont elég eszem volt, és több ambícióm, hogy megnézzem a világot,
mint egy mesterlegény, egy szakmát kitanult céhlegény a középkorban,
hogy elmenjek és körülnézzek a világban, és abszolút újrakezdjek mindent egy magasabb szinten. Természetesen nem anyagi javakért mentem
el, hanem hogy ideológiai, szellemi, kulturális teret, szabadságot nyerjek, hogy meglássam a világot.

• Úgy érezted, hogy a te életed
másra van predesztinálva?
Én úgy éreztem, hogy mindanynyian másra vagyunk predesztinálva. Egyébként úgy gondolom, hogy
teljesen más életet kellene az embernek élnie, mint manapság. Az
emberek 99%-a pusztán belenyugszik abba, hogy úgy él, ahogy a társadalmak az életiik határvonalait
kialakítják. Én ebbe nem nyugodtam bele soha .
• Ha belenyugvásról esett szó, engem nagyon izgat, hogy az a pár
százezer ember, közöttük jó néhány
ezer értelmiségi a közös szellemiséget kihasználva miért nem tett
valamit? Miért ment el inkább?
Erről én azt tudom mondani,
hogy valamit akartam csinálni a jogi egyetemen, de kirúgtak félévre
pillanatokon belül.
Egyébként ma sem megy csak
úgy. Nonszensz, de próbáltam csinálni egy természetvédelmi műsort a tévében, hónapokat dolgoztam rajta, a minisztérium is segített, minden megvolt, és mégsem ment. Soha
nem fogom megtudni, miért.
Ez egy baromira nehéz, korlátolt, gyűlölettel, rosszindulattal teli ország. Kevés ilyen ország van. A magyarokat két dolog teljesen meghatározza: a kisebbrendűségi érzés és a gyűlölet. Ez persze nem faji specialitás, hanem az utolsó 700 év történelmének egyenes következménye.
Velem kapcsolatban is megnyilvánul. Vagy irigyelnek, és azért nem
segítenek, vagy azt gondolják, hogy sikertelen vagyok kint, mert kvázi
hazajöttem. Nem értik, hogy azért jöttem haza, mert filmet akartam itt
csinálni, egy millió dollárt hoztam rá, és azért akartam itt megcsinálni,
mert magyar vagyok. Odaát már felépítettem az egzisztenciámat, és úgy
gondoltam, hogy egyszer megint megpróbálom itthon is. A gyűlölet és a
kisebbrendűségi érzés bizonyos mértékig nyilván bennem is megvan, de
talán én még idejében mentem el.
Soha nem akarok végleg visszajönni, mert provinciális és pitiáner,
ami itt van. Ez jól látszott például a filmszemlén. Nem mintha nem lettek volna jó filmek. De a rendezésnek köszönhetően még ezeket is áthatotta a provincialitás .
• Mit tapasztalsz itt mostanában?

elégített ki. A képzőművészetet imádtam, mert a szüleim úgy neveltek.
Nekem nem voltak meséskönyveim, az más kérdés, hogy annak idején
Magyarországon nem is voltak igazán, illetve csak rendkívül szerény
választékban. Én meg Hokusai képeskönyvet kaptam apámtól. Akkor,
amikor még beszélni sem tudtam rendesen. és mivel nem tudtam kimondani, Vakuszai bácsit mondtam, ami a szüleimnek nagyon tetszett,
el is neveztek Vakuszai bácsinak 3-4 évesen. Hallottam Utamaroról, Hokusairól, Hirosige és Yositosi is ismert volt a családban, mert a szüleim
nagyon szerették a japán fametszeteket. s ezáltal én is megszerettem
őket. Ezektől a japánoktól, aztán Mizogucsitól és Ozutól hihetetlenül sokat tanultam. elképesztő a kompozíciós készségük. Ozunak legalább 2030 filmjét láttam, rádöbbentem. hogy a legnagyobbak között van, így is
van e1könyvelve, de sajnos itt nem nagyon ismerik.
Itthon egyszerűen nem volt módom bekerülni a főiskolára, kint el-
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Végtelen szomorúsággal tölt el, ami történik: a cigány, a zsidó gyűlölködés, a hatalmi torzsalkodások.
• De hát ez Amerikára is érvényes, nem?
Nem. Előfordul, de nem állandó. Ott ezer apró kedvességet tapasztalok naponta, itt pedig ezer tüske nap mint nap.
• Nagy filmek?
Igen, a "nagy" filmek elkészítésére is eljött az idő, és itt, Európában
szeretném megcsinálni őket.
Ezerszer elmondtam már, most is
szögéből,
az fantasztikus volt. Arra gondoltam,
A színésznő és a halál rövid mérlege
elmondom, mert így is gondolom,
hogy filmen ez visszaadható. és sikerült is... BeAmerikában más sem csinált nagy fil2 óra 44 perc helyett csak kb. 2 óra 24 perc
met. Fel lehet sorolni rengeteg nevet:
szívja az embereket, ahogy ezt mondták, és ezt reélet, halál, szeretetbotrány, petíciók, a legjobb doFellinitől Tarkovszkijig, Rohmertől
méltem mindig is.
kumentufilmért járó megosztott különdíj
Bergmanig, Passolinitől Truffaut-ig,
Godard-ig, és ezek mellé nem tudsz
New York Times
Bemutató: ?
egyetlen .amerikait sem sorolni. EnÜltek benn az emberek, és nem akartak kijönni.
nek tudatában mi a francot küszködöm én. Amerikában nem lesz mű- D e t t r e G a' b o r világszertára
Nemzetközi közönség volt: franciák, a New York Tivészfilmeket gyártó szakma.
mestól, németek, svájciak...sb.
20 perc
Van egy Jim [armusch, de azt senki
sem gondolja komolyan. hogy ő az
vizualitás
A Filmszemlén leállították a filmet kb. 20 perccel
előbb említettekkel egy szinten van.
A színésznő (Gáti Kati) csak beszél, beszél, beszél
Sokan élvezik a filmjeit, de közelében a vége előtt, ebből nagyon nagy botrány volt. Ültek
sincs az előbbieknek, sem művészi,
benn az emberek, és nem akartak kijönni. Így tud- és mégis van ennek egy megkapó vizualitása is.
sem formanyelvi. se gondolati-filozóAnnak ellenére, hogy egyetlen ember beszél. Teljefiai értelemben. Scorsese sem volt, de tam meg, hogy mennyire tetszett nekik a film.
mondjuk ő megcsinálta a Taxi Drivert.
sen puritán szerkezetű a film, melyben a végtelen
napnak az órái
De jó, vegyük úgy, hogy Jim [arEgy forgalmazó, vagy nem tudom, ki, elhatároz- hosszúságú snitteket a felvillanó gondolatok és az
musch megcsinálta aStranger than
Paradise-i, vaW vegyük úgy, volt egy ta, hogy neki anyagilag az a legjobb, hogyha a na- álmok mechanizmusának megfelelően rövid képekCassavetes. Ö igen, ő egy zseniális
rendező volt, nagyszerű dolgokat csi- pot, a nap óráit úgy tudják megforgatni, hogy 12 kel töröm meg.
nált. De ő is csak azért tudta megcsi- filmet be tudjanak mutatni. Ebbe a konstellációba
két kamera
nálni, mert világhírű, díjazott, őrült
Két kamerával és nagyon szimpla designnal van
nagy pénzekért dolgozó színész volt, egy 2 óra 24 perces film nyilván nem fér bele, mert
aki belenyomta a pénzét a filmekbe. akkor kevesebb fér egy napba ...
megoldva, a természetben, egy parkban ülünk, egy
És azt is mindig elmondom, hogy mitó partján.
marakodás
kor már mint jogász, a filmszakmába
éppen csak belekóstoló magyar kiA gyártásvezető és a stúdió közti marakodásban
lombok
mentem Amerikába, nekem CassaveA par knak különböző részletei jelennek meg, hol
se nekem nem fizették ki a rendezésért járó díjat, se
tes jelentette a művészfihnek egyik
csúcsát az európai "Fellinik" mellett. a film felnagyításáról nem hajlandók gondoskodni, közeliben. hol totálban. hol majdnem teljesen absztMindig az élt bennem, hogy Cassave.rakt kompozícióban. melyről először nem is tudod,
ami a forgalmazását is meghiúsíthatja.
tes nagyszerű rendező. És amikor kihogy mit ábrázol, majd kiderül, hogy lombokat.
mentem, kiderült, hogy videón megtelefonbeszélgetések
kaphatatlanok a filmjei, soha de soha
pislogás
Egy nagyon "beszélős", csöndes film a halálról.
nem lehetett látni őket Amerikában,
Időnként a színésznő testének részletei, például a
még New Yorkban sem, ami a leg- Kati mesélése számomra mindig is ilyen volt, még
amerikaibb város.
mielőtt a filmet megcsináltuk, a telefonbeszélgetése- szeme vagy a pislogása le van lassítva, ahogyan én
• Akkor hol jegyzik Ót?
Itt, Európában jegyzik, mint film- ink alkalmával és a személyes találkozások során. nézhettem őt ott.
történeti nagyságot. Na persze, amiszuperközeli pólusok
Elsősorban a telefonbeszélgetések voltak meghatákor feldobta a bakancsot, mindjárt
Egy darabig korbonctanon dolgoztam (18 éves
másnaptól volt egy teljes sorozat a rozóak. Amit az anyja haláláról mesélt a saját szemMOMA-ban (a New York-i Museum
of Modem Arts). Ez tipikusan amerikai jelenség. Addig hiába akartam vesztettem egy csomó időt, és csak most kezdek oda eljutni, hogy igazi
megnézni a Premiert, a New York árnyait, az Arcokat vagy a Szere- filmeket csináljak. Eddig három játékfilmet rendeztem. de még nincs
tetáradatot, egyiket sem adták sehol. Nem véletlen, hogy egy Fellini meg a saját stílusom. Valószínűleg alakulóban van!!! Mindegyikben van
egyfajta elemeltség, egyfajta szürreális igény, dehát még biztos nem tavagy egy Bergman nem ment Amerikába dolgozni.
láltam meg a saját hangomat.
• Te miért választottad a (művész)filmet kifejezési eszközül, ha AmeriTúl sok minden érdekel, de már gyerekkorom óta akarok filmet csika ennyire ellehetetlenítette, illetve soha nem is teremtette meg a lehenálni. A hatvanas évek végén, a hetvenes években nagyon nagy korszatőséget fennmaradására?
Teenager koromban írtam én is, mint mindenki, de az írás soha nem ka volt a filmnek. Filmkultúra órák voltak az Iskola Televízióban, ami-

csinálta, meg a La Ronde című filmet, a dán Carl Dreyert, a japán Ozut
emliteném, és Bergmant.
Kétségtelen, amikor én Jelessel együtt dolgoztam mint asszisztens, nekem nagyon tehetségesnek tűnt, és az is volt, de úgy érzem, azóta nem
csinál jó filmeket. Rám a mentalitása, a szemléletmódja hatott, de azért,
mert nagyon hasonlított az én gondolkodásomra.
Megvannak a gimnazista korom végén írt forgatókönyveim, melyekben a hasonlóságok ugyanúgy tetten érhetők, holott még nem ismertem
őt. Vagy például a kinti első nagyjátékfilmjeimben ugyanazok a dolgok
fellelhetők, amiket a Jeles közben itt megcsinált, anélkül persze, hogy
láttam volna az ő dolgait. Ma már azonban sem művészileg, sem emberileg nem tartom őt mesteremnek. A kompozíciót illetően Grunwalskytól tanultam nagyon sokat. Egyszer átutaztuk részegen Amerikát, New
Yorktól Los Angelesig. Egész idő alatt be voltunk rúgva, közben végig
polaroiddal fotóztunk. Úgy gondolom, ő egy világszínvonalú, zseniális
olyan zsákutca, amelybe most sokan belekerültek, operatőr, a rendezései azonban nem
állnak közel hozzám.
és nincs belőle kiút. De szerintem ez nem igaz.
• Jeles nevét nem véletlenül hoztam
szóba, mert ott érzek például hasonkísérlet
lóságot, amikor bölcseleti vagy naEz ugyanolyan kísérlet, mint amikor a monokrogyon
mély
mondanivalót
adsz
matikus képeket csinálták Rodcsenkóék. Ide el kel- (adtok) olyanok szájába, akik tolmácsolásában ez inadekvát, akiknek a
lett jutni. Ez egy kísérlet, el kellett jutnom a dolgok
gyermekisége, tisztasága hangsúlyozteljes leredukáláshoz, hogy onnan újra fel tudjam épí- za a tőlük nem várt közléseket.
Igen, azt hiszem, ez nagyon lényeteni a vizualitásomat, a történeteimet, és adekvátan ki
ges dolog, mert ezáltal az őszinteségtudjam fejezni mai világunk komplex őrületét.
nek, egyfajta mélységnek és életszagúságnak magasabb fokát éri el az
MTV (Music Television)
ember. Egy ősi, állati ártatlanságú
Az MTV (Music Television) meg az egész kamu gyermek, egy süketnéma, egy dadogó, vagy egy magyarul nyökögve bereklámszakma a teljesen felhigított vizualitásától,
szélő karakter az őszinteségnek, a kisemmihez semmi közzel nem bíró, ritmusosan fejezés mélységének megkapó régióiba képes behatolni.
összevagdosott képeitől, a dögösen megdesignolt
Van azonban egy nagyon lényeges
képek a jelentésnélküliségétől vissza akartam jutni a különbség köztünk. Az, hogy Jeles
dolgok lényegéhez, a gondolatokat kifejező szemek, valóban nem szereti az embereket, tele van gyűlölettel, és ez az oka anaz emberi arc mélységéhez.
nak, hogy én elkanyarodtam tőle.
Bennem ugyanis a hosszú évek során
dokumentumfilm
felgyülemlett gyűlölet lassan feloldóAmerikában abszolút nem érdekli az embereket a dott, és segítő szándékká, szeretetté
való igazság. Ott elképzelhetetlen, hogy ekkora né- alakult. Bár gyűlöletemet nem vesztettem el teljesen, bennem van még
zettséggel menjenek a dokumentumfilm ek. Egészen most is nagyon sokakkal szemben, és
fantasztikus, hogy itt 10 hetet lehúzott az egyik do- időnként kirobban belőlem, egyre kevésbé gyűlölök.
kumentumfilmem. De persze ide is kezd betörni az • Miből fakad ez a gyűlölet?
Talán tisztánlátásból. Én Jelest sem
amerikaszerű felpepsizett látszatvilág. melyben a
kritizálom a gyűlölete miatt. Olyan
magyarok is egyre kevésbé hajlandók szembenézni kristálytisztán ugyanazok voltak valaha a kirohanásaink, hogy megdöba valósággal.
bentem. Jeles egyszer a Latinovits kálakásunk
vézóban (amikor még volt Latinovits
A mai világban már itt is élhetek, ott is, most hu- a filmgyárban), feldühödve, hogya
stúdió elsíbolta a filmjére szánt pénzt,
zamosabb ideig vagyunk itt, de van lakásunk New úgy belevágott a falba, hogy azt hittük, kidől a helyéből.
Yorkban.

nek megjelentek a könyvei Bíró Yvette szerkesztésében. A FilmkuItúra remek volt, az összes megvolt nekem kezdetektől fogva.
Egyébként baromi küzdelmes dolog a filmkészítés, a legnagyobb versengés ezen a területen van, az egész világon nincs 8-10 ezer filmrendezőnél több, tehát hihetetlen a küzdelem. Még egyetlen ilyen terület van,
a zenekari karmesteré talán, belőlük még kevesebb van egy országban.
Tizenöt, tíz vagy annyi sem. Tehát karmesterből van a legkevesebb ...
mell űrhajósból.
• Es mi a helyzet a dokumentumfilmmel?
A dokumentumfilmet is nagyon szeretem, és elmondhatom magamról, hogy a riportfilmjeimmel is elértem egyet s mást, azzal, hogy teljesen merészen és őszintén, magamhoz hűen próbáltam dolgokat bemutatni. Itt is, kint is mindig volt eredménye, ezt próbálom folytatni és magasabb szinten csinálni. Természetesen dolgozom a "nagy" filmen, for-

koromban), és halottakat tömtem, mert miután kiveszik a halottakból szerveket, összeesnek, és a temetésen snasszul néznének ki felöltözteve, ezért kitömik őket, visszavarják a koponyát, szóval egészen
iszonyatos dolgokat kellett csinálnom. Abban az
időben tusolás közben nem tudtam a meztelen testemhez nyúlni, mert pont ugyanolyan zuhanyrózsával mostam napközben. a vért a halottak testéről.
Folyton szuperközeli pólusokat, üveges szemeket,
merev ujjakat láttam évekig. Ma is sokszor eszembe
jut a testem egy-egy részletéről ez a korszak.
elmosódott fotók
Vannak fotók, egészen elmosódott, szemcsés fotók, mindig egy kislányt ábrázolnak, és .kezeket körülötte.
az anya keze
Az anyának a keze, aki meghalt, aki miatt ez a
film készült, akiről beszél, mint a végtelen és feltétel nélküli szeretet alanyáról és tárgyáról. Maga az
anya soha nem jelenik meg a filmben.
beszélő arcok
A beszélő arcokat nagyon szeretem, amikor semmi más nincs a képen csak egy érdekes, szép arc, és
történetet mond el. A valós történetek kvázi leképezése helyett én azt tartom legnemesebbnek, legtisztábbnak, legőszintébbnek, ha az ezekben a történetekben részt vevő emberek arcára tudunk koncentrálni, ha végig tudjuk követni küzdelmeiket.
zsákutca
Bakáts Settenkedő azt írja, ez nem is film, ez egy

gatókönyveim vannak benn, dolgozom rajtuk ... De úgy látszik, még nagyon sok jóakaróra, protektorra van szükség, mert filmjeim kvalitása
eddig nem volt elég. Filmterveimre az idén egy vasat sem kaptam .
• Szerinted kik hatottak rád a rendezők közül? Úgy érzem, hogy mivel
Jeles Andrással dolgoztál együtt teljesen kezdiiként. természetes módon
néhány rá jellemző vonás nálad is fellelhető. Jól érzem ezt?
Lehet, ezt nem tudom, én Fellinit, Max Ophulst, aki a Lala Montezt

1992 The Diary of the Hurdy-Durdy Man
(A tekerőiantos napjója)
1992 Intermezzo
Tévéfilmek (rendezó):
1989 The Three-Mlte Island Accldent
(Baleset a harrlsburgl atomerőmüben)
1992 A próféta
DokumentumfIlmek (rendező):
1990 Araouane (Virágoskert a Szaharában)
1993 A holnap érdeklődés hiányában elmarad
(Tomorrow Has Been Cancelied for Lack of Interest)
1993 A felettünk való mindig megterítl aszfalunkal (The Almighty Always Lays Our Table)
1993 Kerubokkal harcoigatok
(Fightlng My Cherubs)
1993 A színésznő és a halál
(The -Actress and the Death)
Játékfilmek (producer):
1986 Anna
1987 The Shaman (A sámán)
Tévéfilmek (producer):
1989 The Pan Am 103 Accident
(A Pan Am 103 tragédiája)

)

Én hasonlóképpen, tehetetlen dühömben egyszer akkorát vágtama
falba, hogy eltört a kezem, vagy egy másik alkalommal, Amerikában,
egy ajtón nyomtam át a kezem. Egyszer meg mérgemben úgy belerúgtam valamibe, hogy a lábam tört el. Mindezt a tehetetlenség v.áltj" ki.
Az ember érzi, hogy a környezete tele van gőggel, hatalomvággyal, és
megakadályozza a cselekvésben azokat, akik tenni akarnak valamit a világért. Úgy hiszem, Jeles is így érez, s
attitűdjében a legőszintébb művészek
Amerikából azt hoztam, hogy sokkal keményebviláglátás
egyike. Talán a kifejezőeszközei nem
Ma már ez nem ügy, ma már nemigen mennek ki _ ben tudok dolgozni, komolyabban, kitartóbban,
olyan őszinték.
• Mit értesz az őszinteség hiánya az emberek, sőt! Visszajönnek. Az én időmben nem szemben az itteni mentalitással, megszokással.
alatt?
európaiság
Azt, hogy nem mer egy jelenetet így volt,· én kimentem, és azt hittem, nem fogom
úgy megrendezni, ahogy az először
Amerikában viszont egy nagyon erős európaisálátni többet a szüleimet, de négy év múlva meglátoeszébe jut, túl egyszerűnek találja,
nem bízik magában, mindig rátesz gattak New Yorkban. A világlátástól kinyílik az em- got képviselek.
egy lapáttal. A jeleneteinek nincs eleje ber lelke, gazdagodik. Afrikában, Ázsiában, Eurókamat
és vége, nincsenek bennük normális
Művészileg nem tudtam ezt igazán kamatoztani,
pában, rengeteg helyen forgattam.
érzelmek.
• Nem lehet, hogy régebbi és mostabár a szakmában hihetetlen respektussal fogadták.
kompromisszumok
ni gyűlöleteid kompenzálásaként jeAkármit nem tudok elérni Amerikában, kivéve,
330.000$
lenik meg a humánum, a feltétel
nélküli szeretet, a segitő szándék a hogyha kompromisszumokat kötök, akkor pedig
Csináltam olyan alacsony költségvetésű filmet,
filmjeidben? Csökkenteni az előzőekmár nem azt teszem, amit akarok, amiért kimen- amivel 8-10 millió dollárt kerestünk mindent összeből fakadó bűntudatot ...
Nem, ez valóban teljesen őszinte. tem.
véve. Azt nem én rendeztem, ott producer voltam.
Régebbi írásaimban ugyanúgy megfüggetlen filmesek
"filozófájuk"
van ez a humánum, mert én gyű1öltem a gyűlöletemet; tele voltam utáA leghíresebb amerikai művészfilm vállalat, a
Az USA-ban a filmekben sem, de az életben sem
lattal, pedig tudtam, hogy ezt nem
lehet semmilyen elvért, ideológiáért igazán kiállni, Mirimax több pénzzel rendelkezik, mint a magyar
szabad, és küszködtem vele.
• Még mindig nem világos ez az an- mert abban a pillanatban valakinek az érdekeit sér- filmes cégek, tévé, rádió, reklámfilm együttvéve,
tagonisztikus gyűlöleted ... !
Gyűlöletem az emberi butaságból ti. Hagyni kéne azt, hogy emberek, csoportok kiáll- mégis független filmesnek tartja magát. Független is
táplálkozik, a rosszindulatúságból, a janak az ideológiájukért, filozófájukért... filozófá- a még nagyobb profi stúdióktól, de nem az a pénzhatalomvágyból, a felhalmozásból, a
hajhászástól, a profit vágyától, és így sem politikápusztításból, amit látok magam kö- ért... valami fával kapcsolatos... Amerikában így
rül, és ami természetesen engem is öli meg vagy laposítja el a demokrácia a radikális jával, sem termékeivel nem hasonlítható az európai,
megfertőzött bizonyos mértékben. Ha
állami támogatást élvező, a filmet művészetnek teértelmetés gondolkodást.
mindenki úgy élne, mint én, pedig én
nem vagyok jó ember, vagy mint Jekintő cégekhez.
SOOeniber (a stáb)
les András, vagy mint a művészek
New York University
A szervezéshez nagyon kell érteni, mert különnagy része, akkor a világ nem ilyen
A kis független filmesekkel, amilyen Jim [arlenne. Mert mi meghoztuk azt az ál- ben nem tudod átvinni az akaratodat, nem tudod
dozatot, hogy bármi más helyett mű50-60 embemek elmagyarázni, amit akarsz .. Volt musch, Spike Lee, Eric Mitchel, akikről jóformán
vészettel, azaz szeretettel foglalkonem is tudnak itt, mind együtt jártam a New York
zunk, ami nemes dolog, de nehéz be- olyan filmem is, ahol 500-an dolgoztunk együtt.
lőle megélni. Én például lehetnék
Universityre. Egyszer anyámék küldtek nekem egy
gyökerek
nagy nemzetközi jogász, és talán tudNem érzem úgy, hogy igazából kötődöm akár Filmkultúrát. Volt benne egy cikk A mai amerikai film
nék is vele segíteni, bár nem hiszek
már a jogban, valóban csak a szerevagy valami ilyen címmel, és képek Eric Mitchelről
tetben hiszek.
egy országhoz is.
meg Jim Jarmuschról. Meg is mutattam Ericnek,
munkabírás, munkatempó
• Hiszel abban, hogy a filmek, a
filmjeid vannak akkora hatással,
hogy megértetnek, megvalósítanak valamit abból az eszmeiségből, amit nőtt, mert óhatatlanul felszínesebbek, primitívebbek, mint mondjuk az
irodalom. A filmnek és általában a vizuális kultúrának igenis baromi
lefestettél?
Nem vagyok még olyan sikeres és ismert, hogy erre határozottan azt fontos szerepe van. A Lumiere-galaxist éljük, ahogy Báron György
tudjam mondani, igen, de az eddigiekből azt látom, hogy talán igen. mondta a filmszemlén, a Gutenberg-galaxissal szemben. Ebből az objekMivel ma már nem olvasnak az emberek, és tökéletesen leszamák, ha tív tényből fakadóan úgy látom, hogy komoly lehetőségek vannak, és
Leonardo most festené meg a Mona Lisát, holott akkor csodájára jártak hogya filmek, köztük az én filmjeim hatásosak. Ha nem hinnék abban,
messziföldről. Szóval, mivel ma mindenki leszarná Leonardo da Vincit, hogy bármilyen szűk körben is, de tudok segíteni velük, akkor nem
az irodalmárokat és a zenészeket is, így a film és a tévé szerepe meg- csak, hogy nem csinálnék filmeket, hanem tényleg öngyilkos lennék,

(a filmszemléről), amit írtam, hogy ne álljon ki így az ország egyik vezető színésze, ne szarja le a közönséget azzal, hogy improvizál, mert nem egy Madame Curie, nincs olyan egyénisége, nincsen annyi
esze, meg nem is egy Barbra Streisand, nincs hangja, nincs humora. Tanulja
meg inkább az összes poént A-tól Z-ig, hogy azok igenis üljenek, mint azon
a senki által nem kedvelt Oscaron is, ahol a legspontánabb hangulat mögött
is kemény hetek nagyon aprólékos munkája van. Nem lehet önmagadat
adni, hacsak nem te vagy Einstein vagy Madame Curie, de ez sem a Verebes, sem az Udvaros Dorottya esetében nem áll fenn.
Nem lenne szabad, hogy egy ilyen volumenű esemény gálája. ciki legyen. Nem tudom, miért kellett Oscar díjátadásra emlékeztető gálát rendezni ott, ahol a balkáni düh és primitívség, de ugyanakkor az európai
szenzitivitás is sokkal nagyobb mértékben van jelen, mint az amerikai
Elvből nem viselek feliratokat, ezt az egyet kivé- kultúra, ahol a filmek is teljesen mások, ahol minden egészen más, nem
ve, ami rajtam van, mert ez az egyik filmem címe.
tudom miért kell híres amerikaiak stía tekerőlantos naplója (Diary of The Hurdylusát utánozni. Ne jöjjenek alpakka
ruhába öltözött táncosok, nagy nadGurdy Man)
rág a levegőből meg nem tudom mi.
Ezt a filmet Amerikában csináltam. A tekerőlan• Valóban kifejezetten irritáló ez az
tos én vagyok, azaz Brad Dourif, aki Oscar-díjat ka- állandó plagizáció,
ez a rosszul
utánzás, mert nem hiszem, hogy ma
pott a Száll a kakukk fészkére című filmben nyújtott
semmit se lehetne megrendezni e nélepizódalakításáért.
kül. Tényleg nem lehet?
kezek
Dehogynem lehet... Csak sokan
nem tudnak, és azokat inkább kézimeztelen bőr- és testfelületek
targoncára kellene beosztani, nem
szemek
művészi munkára.
mosolygó száj
víz
• Lehet, hogy azért ilyen a helyzet,
mert sem maguk a rendezők, sem a
óceán
színészek nem veszik komolyan se
habok
magukat, se a filmeket, se a közönséhullámok
fák
get?
Sajnos ez az igazság. Magukat még
bokrok
komolyan is veszik, a nézőt, a tömebűzös, gőzölgő, óriási szemétdombok
get, az egyszerű népet nem veszik
lebegő bevásárló szatyrok
komolyan.
sirályok
dübörgő autók
• Akkor valami vidámat: megcsinálod a "nagy játékot"?
füst
Hát ezt nem tudom ... A filmszakcsend
mában
ez állati szerencse kérdése, de
zaj
én nagyon dolgozom rajta.
zűrzavar
Nagyon fontos szerepe van annak,
születés
amit te is mondtál, hogy magadat kopusztulás
molyan vedd, és így dolgozz rendünyugalom
letlenül! Goethe mondta azt, hogy
sikoly
zseninek lenni szorgalmat jelent. Ez
remény
megvan bennem. Most már csak a
zsebkalkulátor
többi körülmény szerenesés találkozákönyv
sa kéne, hogy a nagyfilm is bejöjjön.
gyapjú
• A szargalom ment meg a tartalselyem
matlanságtól, a középszeTŰségtől, az
földszínek
unalmasságtól?
pszichedelikus színek
Igen.
Biblia
sivatagi homok
Kocsmáros Rita

nem azért, mert depressziós vagyok, hanem mert semmi értelme nem
lenne alétemnek.
Az egy más kérdés, hogy művészetet csinálni egyre nehezebb, de hát
mi végülis eddig a filmről beszéltünk, művészfilmet csinálni egyre nehezebb, egyre inkább meg kell találni a kompromisszumokat.
• És mit láttál mostanában, ami tetszett?
Mike Leight Mezítelenül című zseniális filmjét. De azzal kapcsolatban
is végtelenül feldühített az emberi butaság. A fordítás borzasztó gyenge
volt. Az egyik legfontosabb, legérdekesebb jelenetet is félreértették. Amikor a főhős a Via Dolo Rosáról beszél, ami Jézus kálváriájának mai utcája Jeruzsálemben, és igen nagy jelentősége van a filmben, valami teljesen
mást feliratoztak, valami Vica de Roce nevű utcát vagy mi a francot, homaga is meglepődött rajta, éppen pincérként dolgozott egy étteremben ...
karizma
Lehet egy ember okos, lehet művelt, de hogyha
nincsen benne karizma, valamiféle sziporkázás, tehetség, akkor képtelen vagy odafigyelni rá, nem köt
le, egy percre sem tud érdekelni.
marginális csoportok
Azoknak csinálom ezeket a filmeket, akik nem
tartoznak bele a marginális csoportokba, akik lenézik ezeket az embereket. Bennem segítőkészséget,
szimpátiát vált ki már pusztán a látványuk is. Azt
remélem, hogy ha én őszintén, egyenesen, manipuláció nélkül mutatom be őket, akkor ugyanazt az
érdeklődést, szimpátiát tudom kiváltani másokból,
amit én érzek irántuk.
halál
Nagyon régóta érdekel a halál, a haldoklás lélektana, illetőleg a halál filozófiája. Az emberek megpróbálnak a halál tudatától elszakadni, attól a ténytől, hogy egész biztosan bekövetkezik. Ha nem a
habzsolásban, az élet, a tárgyi felhalmozás kultuszában élnénk, hanem továbbra is abban a tudatban, hogy részei vagyunk a természet nagy körfolyamatának, egy sokkal nagyobb egységnek, mint
ez a körölöttünk levő, látható világ, szóval ha
mindezt elfogadnánk, akkor máshogy tudnánk élni,
és máshogy viszonyulnánk egymáshoz.
feliratok

lott tisztán hallottam, hogy a pasas Via Dolo Rosát mondott. De ezer
más dolgot is rosszul fordítottak, vagy le sem írtak, csorbítva ezzel a
film lényegét. A műnek így egy teljes rétege elveszett.
~ásnap rögtön felhívtam a Budapest Filmet és összevesztem velük,
mert nem tudtam elsiklani e felett. De hallottad volna, mit mondott az
az ember, akivel beszéltem, mennyire nem érdekelte az egész, mennyire
leszarta a dolgot.
• Hallottam, hogy a fesztiválon nagyon felhúztad magad?
Mert dühít a butaság és az érdektelenség. Nem véletlenül írtam a Ma-
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öröksége
Sadoul nagyjából azt mondja el a
némafilmről, amit Pascal a csodákról: nem kell és nem is lehet többé
némafilinet csinálni, mert a némafilmek már megvannak. elérték a
tökélyt.' A némafilmnek két évtized kellett, amíg kialakította formanyelvét és műfajrendszerét, s
modernizálva
vissza pergette az
emberiség egységesített mitológiáját. Miután ez a nagy kollektív
eposz lepergett, olyan technika i
újítás vált szükségessé, melynek
közegében újrakezdhették a mitológia visszapergetését.
1929. szeptember 14-én szólalt
meg a Fórum moziban az Ének/él
bolond. Mit hoz a holnap? A mozipark átállása nem várt sebességgel
halad, de sem a szakma, sem a közönség nem tudja eldönteni, a hangosfilm első diadalai után sem, hogy "marad-e a hangosfilm vagy
visszajön a némafilm,,2. A közönséggel szorosabb kapcsolatban álló mozisok jobban hittek a hangosfilmben, mint a filmvállalatok. melyek érdeke, hogy a bevált termékek gyártását folytassák, amig lehet. 1929-ben
Kertész Mihály szólal meg magyarul a Noé bárkájához forgatott bevezetőben, 1930-ban Willy Fritsch énekel magyarul a Vasárnap délutánban. Az
első magyarul megszólaló mozidarabok osztrák és német filmek, az első
magyar rendező által inszcenált filmek Franciaországban forgatott Paramount-produkciók. Nagy a tolongás az elsőség rangjáért. Jellemző a bizonytalankcdásra, hogy Lajta Andor a háromszáz méteres Hány óra Zsuzsit a "legelső magyar hangosfilmnek't', A szép Pongrátzné krinolinját az
"első magyar hangosfilrnnek,,4 nevezi. Gaál Béla hangosít ja a Csak egy
kislány van a világont, amelyet 1930 májusában mutatnak be, de a hangosított némafilmet ekkor már senki sem tekinti igazi hangosfilmnek, miután az Egyesült Államokból és Németországból megérkeztek az utóbbiak. Nemcsak a kezdet nehéz, a kezdet meghatározása sem könnyű, az
a kérdés, hogy a különféle kísérletek között hol az a kezdet, melynek a
történeti folyamat vizsgált egésze valóban folytatása? Ez az első egész
estét betöltő, magyar alkotók által itthon készített, nem pusztán utóhangosított nagyjátékfilm: A kék bálvány. Vessünk egy pillantást a nemzetközi mezőnyre, amelyben A kék bálvány fellépett. 1929-ben készült Harry
Beaumont: The Brodaway Melody of 1929, Lubitsch: The Love Parade,
Hitchcock: Zsarolás és Walter Ruttmann: A világ melódiája című filmje.
1930-1;Ianmár ma is állandóan játszott alap filmek születtek, mint például--Fíitz Lang: M, Joseph von Sternberg: A kék angyal, Georg Wilhelm
Pabst: Nyugati front 1918, Wilhelm Thiele: Die Dnú von der Tankstelle. Eric
Charell: Táncol a kongresszus, René Clair: Párizsi háztetők alatt és Mervyn
Le Roy: Kis Caesar. 1931-ben, A kék bálvány évében készült filmek René

Clair: A milliója, Carl Dreyer: Vámpírja, William Wellmann: Kirzelfensége és a Nagyvárosi fények. 1931
áprilisában kezdték forgatni az első magyar hangos nagyjátékfilmet
a Bónyi Adorján regénye alapján
készült A kék bálványt, melyet
1931. IX. 25-én mutattak be a
Royal Apollóban.
A némafilm a húszas években
átszellemül és intellektualizálódik.
A magyar filmgyártás ebben az
időben csak vegetál. A kék bálványt, sőt a harmincas évek
klasszikus polgári komédiájának
egész aranykorát sem érthetjük
meg, ha nem tartjuk szem előtt,
hogy a némafilm művészi korszakából kimarad tunk. A Horthyrendszert az első években a gazdaság és a társadalom újjászervezése foglalja le. Azt sem tudni
még, hogy az ország életképes-e:
Mohács óta páratlan történelmi, politikai, gazdasági, kulturális és lélektani sokkot kell feldolgozni. A szorongasok, yész- és pánikreagálások
ideje ez, miközben végül a kirobbanó világválság is tetézi a helyi válságot. A tőkések nem tudják eldönteni, lehet-e és érdemes-e filmet gyártani a Trianon után összezsugorodott piacra. Hevesy Iván szerint 1921-től
a piacot uraló amerikai és német filmtőke tervszerűen fojtotta el a magyar filmet. A magyar gyártók "sohasem számíthattak arra, hogy a
trösztszellemmel összetartó idegen kölesönzők engednek-e kegyesen néhány hetet a mozik műsorában ... meleg kézrázással gratuláltak a magyar szerzőknek, de ... nem tehetnek semmit, mozijaik műsorai már a
szezon végéig teltek."S 1924 óta születnek hivatalos tervek a filmgyártás
fellendítésére, de csak 1926-tól került napirendre a magyar film újjáélesztése. A hangosfilm siet a kezdetben nem különösebben eredményes
újjáélesztő törekvések segítségére. A világ moziku1túrájának elsőrendű
motoria, az amerikai film, egyszerre - nyelvileg - idegenné vált: a tökéletlen szinkronizálás nevetségességgel fenyeget, a feliratozás pedig elriaszthatja a lassan böngésző, műveletlen moziközönséget. A sikeres amerikai filmek európai verzióit a közönség nem fogadja el, hamisítvénynak, pótléknak tekinti. A hangosfilm ösztönzi a nemzeti filmgyártások
fellendülését.
A magyar hangosfilm arculatát tehát alapvetőert meghatározza, hogy
olyan némafilm kultúrára épül, melyből a művészi korszak kimaradt. A
magyar némafilm hallatlan virágkorának látszó háborús évei (1915-ben
26, 1916-ban 46, 1917-ben 74, 1918-ban 101 film készült) nem jelentenek
jó minőséget. A siker, a felfutás megelőzi az önmegtalálást. Konjunktúra
ez, és nem virágkor. Hevesy szembeállítja a pesti filmekkel a kolozsváriakat, s [anovics filmjeit többre értékeli, mert "elütöttek filmjei az európai, egyre inkább nemzetközivé mosódó filmstílustól. Erősebben mint a
budapesti filmdarabok.,,6 Hazai némafilm gyártásunk derékhadát a ci-
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nizmus és kisigény rossz szövetsége jellemzi: "Ez a filmkultúrában a felfogás bizonyos cinizmusát jelentette, szórakoztató iparnak nézni a filmkészítést, mélységes megvetéssel a tömegek, a moziközönség iránt.',7 A
film akkor fut fel, ha más művészetek meghíúsultjai, a zavarosban halászó, szélhámoskodó dilettánsok kezéről a "szent lelkesedés" vagy legalább egy bölcsebb cinizmus kezére kerül, mely minőséggel, szellemmel
szolgálja ki a közönségigényt. Balogh Béla, Kertész és Korda személyében veszik át a filmet a régi művészetek lecsúszottjaitól az új művészet
felemelkedői. Az idealista, de középszerű Balogh Bélával ellentétben
Kordának és Kertésznek eszébe sem jut igazi, nagy művészetet csinálni,
a filmet elsősorban üzletnek tekintik, de megértik, hogy a legjobb minőség az igazán nagy távlatú üzlet, s nem az erők spórolásával, hanem
megfeszítésével kell filmet csinálni. Kertész hosszú pályáján csinál kommunista és antikommunista, konzervativ és liberális filmeket. Székely
István és Gaál Béla a harmincas évek két legnagyobb hazai mestere
ugyanilyen könnyedén viszonyul az ideológiákhoz. De a visszhangzott
eszméket jobban megfogalmazzák a hívőknél: ők a nagy beleélők.

szennycsatornákból" felfakadt "Zerkovitz-kultúra" ellen tiltakozó kultúrkritika tekinti kérdésesnek. Napjainkban a műveltségi elit minden
frakciója többé-kevésbé tömegkultúra-ellenes; a magyar mozi felvirágzásakor az elit egyik frakciója sem volt az, legalábbis nem a ma illendőnek
tűnő mértékben. Ma illik hangoztatni, hogy az amerikai film "a világ elsőrendű szellemi környezetszennyező tényezője." Márpedig az emberek
szeretik ezeket a filmeket. El kellene lesni sikerük titkát, mi az, ami által
belopják magukat távoli kultúrák fiainak és lányainak szívébe. Vajon
miért érzik a nézők szorongásaik és vágyaik pontosabb kifejezésének az
amerikai filmet, mint a hazai produkció t?
Kodolányi Feketevízének úrigyereke a parasztfiúk közvetítésével találkozik a tömegkultúrával. Ezek a fiúk úgy fantáziálnak. mint a hasonló
korú New York-i gyerekek, például a Zsákutca-banda kis csavargói. A
Feketevíz kegyetlen, kemény kritikáját adja a középosztály kultúráj ának,
és idealizálja a paraszti kultúrát, de nem tekinti a parasztokat muzeális
folklórlénynek vagy honi vadembernek. Kultúrájuk részeként mutatja be
a mozi és krimi tömegkultúráját. Az úrigyerek a vakmerő játékok akrobatikáját, a kis ajándékokért szeretkező lányoktól szerzett erotikus tapasztalatokat és a ponyva mesekincsét kapja vulgáris barátaitól. Három
meseanyag szövi át a fiúk életét, a Vadö/ő indiánrnitológiája, az induló
A korabeli filmszükséglet természete
hajók felfedező- és kalózszimbolikája, s a krimi, melynek asszimilációját
Kodolányi különösen érzékletesen idézi. A parasztfiúk ízes tájszólásában
Európa két világháborúval kétszer kiütötte magát, Amerika a két hábo- a krimit angolszász pizitivizmusából kiforgató népmesei stílusban szülerú igazi nyertese: az első világháború után birtokba vette a világ filmpi- tik újjá a műfaj. "Vatson, a nagy detektív - kezdi a náthás Pallag Pali,
acát, a második világháború után megerősítette hegemóniáját. Az kihúzza magát, zsebreteszi a kezét, széles ajkát lebiggyeszti s úgy áll ott
elsöprő erejű amerikai hangosfilm szuggesztiójával magyarázható, hogy megvetett lábbal, büszkén. Csak a rövid pipa hiányzik a szájából. - Vatelső hangosfilm ünk, mintha koprodukció volna, Amerikában játszódik, s son a nagy detektív. Marná röggel békocogott Brovn, aztán jelöntötte: a
amerikai-magyar szerelmespárra építi a cselekményt. A születő magyar Hudson mellett meggyilkolva találták a negyedik emeletön a szép Alihangosfilm mind az amerikai, mind a német befolyásnak ki van téve, de cét. Ékszörei hiányoznak. Azomba megindétottam a nyomozatot. Idoa német film tartalmilag, szellemileg kevésbé hat rá. Hevesy Iván sze- métott rendőrkutyámmal kimentem a Hudsonhoz. Megvizsgáltam a
rint "a magyar moziközönség kezdettől fogva nem szerette a német fil- holttestöt. Vérébe feküdt a szép Alice." E vulgáris szürrealizmus inkább
meket"S. A német filmgyártással szorosabbak és termékenyebbek a emlékeztet a Twin Peaks jobb képsoraira. mint hamvába holt krimikísérmunkakapcsolatok, az amerikai inkább a tehetségeket elszívó erőként je- leteinkre. A nyomok az angol alkirályhoz vezetnek. A magyar Watson
lenik meg. Ugyanakkor a magyar film szellemileg tehetségesen kifosztja egyfajta János vitéz, ki nem ismer akadályt, mert számára semmi sem
az amerikait. eltanul tőle rnindent, ami erejéhez mért, s azok az erények, szent, hivatalos tekintély előtte meg nem áll, mert e földön jutalmat sem
amelyekkel be lehet törni a világpiacra, valóban az amerikai filmtől ta- remél. Watson bátran vádolja az angol alkirályt, aki egy ideig dühösen
nulandók. Az elitárius ízlés inkább németes orientációjával szemben a ordítozik, majd váratlanul megtörik. "Így fogtam el az angol alkirályt,
tömegízlés egyértelműen az amerikai filmhez kötődik, a magyar han- biza."lO
Kodolányinál, míg az "autentikus" parasztfiúk angol krimit mesélgosfilm pedig egyértelműen a populáris utat választja, tehát az amerikai
utat.
nek, a hervadt, szomorú úrinő autentikus népzenét zongorál. "Aztán
Filmkultúránk egyértelműen populáris kultúraként, tömegfilm-kultú- még föl sem ocsúdhattam meglepetésemből, már népdalt játszott az
raként született. A többi európai filmkultúra nem ilyen homogén. A ma- anyám. Ezeket a dalokat úgy szokták játszani, cigányos kacskaringókkal
gyar film tökéletes közönyt árul el a kísérletezésben gazdag kor művé- sulytásozva, hogy a sok huszár kötés között elvész a dal. De anyám egészi ambícióival szemben, Hollywoodnál is hollywoodiasabbak vagyunk, szen máskép játszott."n Az úrigyerek Jókait olvas, a parasztok Sherlock
az első három-négy év Hollywoodja ugyanis nem áll szemben olyan Holmes-t. A parasztfiúkkal való megfürdés a faluvégi vízben, a kitörés a
végletesen az európai film művészi ambícióival és kísérletező kedvével, zárt, sértett és szorongató középosztályi kultúrából, a "barbár" mulatsámint a későbbi. Az induló magyar hangosfilm az 1935-re megmereve- gok, a kimaradás alkonyatóráig, a Feketevízben nagy kaland dá válnak. A
dett Hollywood mentalitását előlegezi. A német, francia, angol kísérlete- kalandvágy és szenzációéhség mint a bátortalan és túlkontrollált kultúra
zések nem találnak visszhangra, mert akit érdekelhetne a filmművészet, fojtó légköréből megérthető reakcióképződés. és a mozi mint kalandpótlék nagy szerepet kap a középosztályi fiatalok lelki háztartás ában. A
azt nem érdekli a film.
Sadoul így jellemzi a világuralom következményeit: "Az amerikai mágikus mozi szirénhangjai áthatolnak az osztálykultúrák barikádjain.
film elvesztette nemzeti jellegét.,,9A korábban ízes, egyéni alakok a kép- Még a Bánffy-trilógia tilosban járó arisztokrata szerelmesei is moziba
zelet világdiktátorává váló Hollywoodban szinte hieratikus figurákká, a járnak. A Horthy-korszak középosztálya lenézte, de nem gyűlölte a tő"jó" bálványaivá válnak. A viszonylag zárt, tradicionális, helyi, vidéki megkultúrát, ami viszonylagos védettséget jelentett a népszerű filmműkultúrákkal szemben a nagyváros kultúrája vegyes és nemzetközi. A fajok számára, és lehetővé tette a régió legéletképesebb filmformáinak
kulturális keveredést, amit a nemzeti kultúrán belül a nagyváros képvi- felvirágzását. A "nép" nem a "népélet" ábrázolását követeli, nem tárgy
sel, az egyetemes világkultúra szintjén az amerikai tömegkultúra képvi- akar lenni, sem az ábrázolás, sem a népnevelés tárgya, hanem alany,
seli. Egykor Párizsra mondták, hogy a szellem fővárosa. Hollywood a olyan filmeket akar, melyek nem élete tényeit tükrözik, hanem törekvémítosz fővárosa. A hollywoodi tömegkultúra egyfajta vizuális pidgin- seit, látásmódját, szempontjait. A tömegbázist kereső középosztály és a
nyelv, mely nagy egyszerűsítéseket vállal az egyetemes érintkezés ked- felfelé törekvő, felemelkedni vágyó tömegek élményeinek kommunikácivéért. A pidgin a keleti kikötőkben létrejött angol-kínai keveréknyelv,
mely a déltengeri és afrikai kikötőkben újabb nyelvi elemeket vett fel.
Elnevezése - ez is jellemző - az angol business szó kínaiasított kiejtéséből származik. Hasonlóképpen formálódott, az amerikai és egyéb szimbolikák érintkezéséből, a fantázia pidgin-nyelve, a tömegkultúra. A világ
tömegkultúrája az amerikanizálás mozgatóerejének látszik, pedig Amerika csak összefoglalja és visszaadja azt, amit a nemzetek kultúrájából
magába szívott, hogy újra kisugározza, mindig a szükségletek - piaci
vásárlóerő közvetítette - hatalmának engedelmeskedve.
A döntően amerikai orientációjú kezdeti magyar hangosfilm kultúra
értékét elsősorban az "angolszász kultúrszemét" és a "nagyvárosi

ója formálta ki a kor filmjét. Keveredik benne az, ahogy a lenti tömegek
naivan megálmodják a középosztályi életet, és az, ahogy ez a fiatal középosztály - szintén naivan - önmagát látja.

Műfaji útkeresés
Az elszegényedett Lóránt György báró (jávor Pál), élelmes inasa, Péter
(Gózon Gyula) társaságában, állástalan pincérként ténfereg Amerikában.
A kék bálvány hőseinek kiinduló szituációja, a bevándorlók kallódása, a
klasszikus gengszterfilmnek is kiindulópontja. Hőseink ott jelennek
meg, ahol a gengszterek, az éjszakai lokálokban és úgy, mint a gengszterek, zsebre tett kézzel, szájuk sarkában lógó cigarettával, a szemüket beárnyékoló kalapban, könnyű öltönyben, kabát nélkül, miáltal a kalap
fejfedőből védekező, álcázó eszközzé válik. Sötét lyuk Jávor szobája,
melynek ablakából csak ablakok látszanak. Ablakok néznek szembe ablakokkal: kietlen reflexivitás lép a hazai táj helyébe, és itt van már a magasvasút is, a nagyvárosi hektika zajos, legázoló képe, mely a King
Kongban, az első nagy katasztrófafilmben is fontos szerepet kap nemsokára. A kietlenség steril bármiliője, a hazátlanság búbánata, a hónapos
szoba a magasvasút tövében: a nagyvárosiasított byronizmus kellékei. A
kék bálvány olyan motívumokból épül, melyek némafilmi múltja és hangosfilmi jövője nagy, de találkozásuk nem szerencsés, hiányzik a rendet
csináló, frappáns lelki képlet. A külön-külön is kétségkívül hatékony
motívumokat nem elég véletlenszerűen összegereblyézni. Hiába abevált
ötletek, ha hiányzik a frappáns alapötlet, a mindent bevilágító, egységteremtő kulcsmotívum.
Az úri csavargó és az intellektuális lumpen a kor fontos figurái (Dos
Passos, Céline, Istarti, Döblin, Tersánszky stb.). A Céline és Cenét műveinek erőit és erényeit egyesítő és előlegező Remenyik Zsigmondnál a
csavargó intellektuel tudatosító tanúja az ember magára hagyottságának
és a méltatlanság teljességének. A proletarizálódás poklát éles érzékenységgel és kíméletlen ésszel felfegyverkezve kijáró úr nem égi lényként
éli át az embersorsot, hanem emberi lényként a kárhozottakét. A züllött
úri csavargó sorsa a rendszerint élethossziglan tartó erőfeszítésekkel
görcsösen kozmetikázott örök emberi sors csapdáinak és mélységeinek
feltárását szolgálja, míg a siker;el polgárosuló urak, kik jövendő filrnkomédiáinkban az előbbinél nagyobb szerepet kapnak majd, modernizációs vágyálmok megtestesítői. Jávor és Gózon mindattól a konvencionális
tehertől megszabadul a tengeren túli hónapos szobában, amit Kabos
Gyula kénytelen magára venni a Hyppolitban. Az elszegényedés, a kivándorlás igazi kalandfilm kezdete lehetne, az emberi lény pőrére, végső, nyers, egyszerű lényegére vetkőztetése.
Mindketten pincérek, az úr is szolgál, és - az amerikaiakkal szemben
- a szolga is európai úr. Gózon titokzatos szolgákat játszik, akik sokszor
úribbak uraiknál, s azt sugallják, mindenki volt már úr, s lesz még szolga. Irigylésre méltó sors a szép, teljes pálya. Jávornak már nem adatott
meg, nem volt módja ilyen szépen megöregedni, teljes pályát befutni.
Úr és szolga sajátos, komikus viszonya a férj-feleség viszony munkamegosztási struktúráira emlékezető komikus barátságok sorába tartozik
(Stan Laurel és Oliver Hardy vagy Abbot és Costello párosától Dean
Martin és Jerry Lewis kettőséig a példák száma szaporítható). Az élelmes szolga és az élhetetlen úr kettőségében az előbbi gondoskodik a
mindennapokról, az utóbbi az elvekről, a nagy játszmákról és a végső
győzelemről. Az utóbbi a jobb életről, s az előbbi, hogy megérjük. Gózon cselédfigurája könnyedén tiszteletteljes, graciózusan alázatos, nincs
semmi kisebbrendűségi komplexusa, úgy alázatos - a fokozott udvariasság gesztusaként - ahogy egyik úr, az udvariasabb rangjáért versengve,
a másikkal. Ez a szolgálat, akárcsak a lovagi szolgálat, szerep, mellyel
nem jár szolgalélek és cselédsors, s így lázongó ressentiment sem. A tradicionális koncepcióban minden úr szolgál egy nagyobb urat és a legna-

gyobb úr a közt szolgálja. A szolgaság az erények erénye és nem a szégyenek szégyene. Péter inas a mellét veri, amikor ura visszakapja elvesztett birtokát: "Visszakaptuk a birtokunkat!"
Úr és szolgája csavargók is, viszonyuk Don Quijote és Sancho Panza
kapcsolatára is emlékeztet. A westerni és gengszterfilmi alaphelyzet a
férfibarátság motívuma felé indit, de Don Quijote és Sancho Panza lovagi mitológiáját kijózanító szkepszissel hűti le egy másik asszociációs
rendszer, a cirkusz bohócszimbolikájának öröksége. A cirkusz öröksége
az alternatíva, a vidám, élelmes, alantas, csetlő-botló, gátlástalan naivitásában végül mégis sikeres figura és az előkelő, jólértesült, korholó, mégis szerencsétlen alak szövetsége. A Hyppolitban a Csortos-Kabos párosban testesül meg, A kék bálványban pedig a Jávor-Gózon párosban. Két
"úr és szolgája" film! A kék bálványban úr és szolgája meghódítják Amerikát, megcsillogtatják erényeiket, az amerikai nő csak mintegy győzelmi
serlegként kerül átnyújtásra. A kék bálványban a szolga az élelmes és az
úr a melankolikus: a szokásos szereposztás. A Hyppolitban az úr a sikeres vulgáris figura és a szolga a felfuvalkodott melankolikus. Ezzel a
Hyppolit, megkettőzve a komikumot, megfordítja a szokásos viszonyt.

Az úrfogalom elpolgáriasítása
"Nem az állással van a baj Péter! Itt, bennem borult föl valami." Kétezer
hold veszett el, de A kék bálvány nem a gazdasági válsággal és nem is a
semmittevő aranyifjú züllöttségével magyarázza az elszegényedést. Az
előkelőség, a bizalom, a nagyvonalúság, az erények könnyelműsége tette tönkre hősünket, nem a tékozló örörnhajhászás. Péter: "Én mindig
mondtam, nem lehet jó vége, kölcsönözni, váltókat aláírni másoknak.
Most aztán itt vagyunk, úr és szolga, pincérek mindketten." Három
marcona alak veri némán a blattot a sivatagon és a bozótoson túl, a világvégi faházikóban. Egyikük felháborodottan megszólal: "Az nem úriember, aki folyton nyer!" Az nem úr, aki csak nyer, akiben nincs semmi
védtelen. A kék bálványbeli báró, mint majd A vén gazember bárója is, szégyelli megszámolni a pénzt, nem nézi meg, mit ír alá, kötelezőnek érzi
az anyagiak megvetését: ellentétbe került társadalom és kultúra, anyagi
és szellemi tőke, gazdaság és ízlés. A születő magyar filrnkomédia által
felvázolt első kép tanúságtétele szerint a kor hőse erényeibe bukik bele.
A komédia derűs világképében mindig marad valami az idillből. a bűnöket mellékalakok képviselik, rágalmazók, akarnokok, szélhálmosok,
csalók. Az erény hiánya e társadalomban lehet sikerrecept, de nem téma
a romantikus komédia számára. A lovagi erényt átváltozva látjuk viszont egy új, prózaibb világban, melyet az ökonómia sorshatalmai uralnak és nem az istenek. A regl erényekből filmkomédiánk
koncepciójában új bűnök lesznek, mindenek előtt önmagunkkal szembeni bűnök, s az új kor kezdeti bűneiből, a pénzsóvárságból, empátiátlanságból, könyörtelen tárgyilagosságból - ha e bűnök vétkesei, az eredeti
felhalmozás mohóságán túlesve, megtanulnak mértéket tartani - a modem racionalitás erényei válnak. Jókainak a régivágású típusok erényei
(Régi jó táblabíráké) és az előnyomuló kapitalizmus erényei (Fekete gyémántok) iránt is van érzéke. Mikszáth és Herczeg vonalán kibonatkozik
az élősdivé lett úrivilág (ön)bírálata, a bírálat legegészségesebb, nemes
és bölcs formája, mely a saját csoport hibáit és más csoportok erényeit
tudatosítva teszi lehetővé az erények elsajátítását, kumulációját, míg a
fordítottja, a más kultúrák gyalázásával kombinált hencegő öndicséret,
inkább a sajtóban jelentkezik, nem az irodalomban. Tolnai Lajosnál
mind a politikai-jogászi kultúrájú hatalombirtokló réteg (A polgármester),
mind a kezdődő kapitalizmus kíméletlenségének és önzésének bírálata
megjelenik (Báróné ténsasszony), mind az "úri világnak", mind a kapitalizmusnak elsősorban bűneit látja: Harsányi Kálmán és Szabó Dezső elődjeként. Molnár Ferenc, Herczeg és Csathó ezzel szemben mindkét,
egymással harcoló és egyezkedő, egymást kizsákmányoló vagy megtermékenyítő világban felfedezik az erényeket. Ezt az utat folytatja filrnkomédiánk, melyben erények és bűnök különbsége nem lényegi, nem
anyagi és tartalmi, pusztán funkcionális. Az úri bűnök egykori erények,
azoké, akik elvesztették lábuk alól a talajt, a kapitalizmus bűnei új erények, melyek birtokosai még nem sajátították el az ízlés mértékét. Ezért
a komikum úgy is megjelenik, mint minden erény bűnné válása, szk1e-

rozisa vagy infantilizmus a, és úgy is,

mint a kibontakozás ígérete az egymásra való rászorulas felismerésének
feltételével. A kor magyar filmje úrról
és parasztról. dzsentriről és polgárról.
munkásról, házmesterről és hivatalsegédről egyaránt vonzó, kedves portrékat rajzol, idegen tőle a hisztérikus
ressentiment. A magyar polgári komédia kis Magyarországában mindenki
elfér, s egymásra számítva dolgozzák
ki utópiáikat.
A Hyppolitban a társaséletet és az intimitást is az érvényesülés szolgálatába
állító modernizáció igényei késztetik a
régi, hanyag, kényelmes világból jövő,
de
élelmes,
teljesítrnénycentrikus
Schneidert, hogy magánéletét és személyiségét is átalakítsa, s ennek része
a bajusz elvesztése, egyfajta kasztráció.
Ugyanezt a kasztrációt képviseli a A
kék bálványban a nők rövid haja. A
szőrzetvesztés mint kasztrációs áldozat
a filmkomédia szemünk előtt szerveződő jelrendszerének egyik első modernségszignálja, mely máris az ambivalenciára utal: a modernizáció kasztrációvá
válhat, mely lekopaszt és nyersanyagként taszít az elgépiesedett élet vágóhídjára. A modernizációkészség melankolikus, a múltszeretet pedig önironikus. A kettős ambivalencia teszi őket
összeegyeztethetővé. Ez még nem a
"vas és acél országának" könyörtelen és túlhajtott modemségeszménye.
A romantika által az európai kultúrába táplált melankolikus töltés a modernség emberi arculatát biztosító belső fék, a szubjektivitás megerősítése a tisztán külső civilizatorikus önszabályozás, a tárgyi növekedés öncélúságával szemben. A nem erőszakosan kenetteljes szelídség mindig
rezignált. A komikumot is a rezignációs töltet teszi szelíddé. Ez a bölcs
komikum.
Hősünk olyan Don Quijote, akí magán már nem tud segíteni, de másokon még igen. Jávor úgy járja Amerikát, mint a gyámoltalant segítő és
a gonoszt lebíró Herkules és Maciste a földi tereket. A lovagi motívum
egyúttal továbbviszi a cselekményt, így jutunk New Yorkból a westernek miliőjébe. Lóránt báró megvéd egy szegény sorsjegyárust, és farrnot
nyer a tőle vásárolt sorsjegyen. A magyar polgári filmkomédia két forrása az úriemberi kód és a szerelmi kód, a filmek szemantikai világának
két alapvető, konstruktív alkatrésze az úriember valamilyen fogalma és
egy szerelemkoncepció. Szüntelenül jelenvaló a kultúrember fogalmának
tisztázására irányuló erőfeszítés, a viselkedés kulturáltságának és a jellem nemességének problémája. Az "úr" szociális értelemben az uralkodó osztály tagja, a többség fölé emelő hatalom és tulajdon birtokosa,
kulturális értelemben a kultúra birtokosa. A legprimitívebb vulgáris úrfogalom mások lehengerlésében, megalázásában és terrorizálásában látja
az "úriság" kritériumát. Ezt a primitív úrfogalmat villantja fel Arany János Epilógusában: "Ha egy úri lócsiszárral /Találkoztam s bevert sárral:/Nem pöröltem,-/Félreálltam, letöröltem." Úriság és népiség feudális
eredetű szembeállításában az úr a teljes jogú - birtokos - állampolgárt
jelenti, szemben a jogfosztott tömegekkel. A polgári ÚTiságfogalomaz úr
fogalmát a megbízhatatlan, beszámíthatatlan, nemtelen emberrel, a csibész fogalmával állítja szembe. Ebben az értelemben mondják egymásnak régi regényeinkben, filmjeinkben: "Te nem vagy úr, kérlek." Nem
úr, aki nem fizeti meg kártyaadósságát, mert nem úr, aki nem tartja be
adott szavát. A polgárosult úriságfogalom harcot folytat mind a parvenü
sznobizmus sal, mely az úriságban pusztán a distinktív funkciójú szokások és divatok majmolását és a tékozló fogyasztást látja, mind a továbbélő feudális úriságfogalommal, mely a hatalmi pozíciókon való osztozkodást szervező kritériumrendszer.

A régi magyar filmben az intimitás szervező elve a "szerelem", a
nyilvánosságé az "úriság". Az előbbi a másik egyénhez, az utóbbi a közösséghez való viszony idealizált vezérképe. Az ősmítosz és a deszakralizált elbeszélő művészet közötti alapvető közvetítő és újító elvek a "hősiesség" és a "szerelem" fogalma. A vulgáris mitológiák szakadatlanul
modernizálva őrzik a lovag archetípusát, mert a tömegek nem lefelé, hanem felfelé akarnak homogenizálni. Az epika hőse valamilyen leszármazott értelemben mindig lovag és szerető (vagy ezek meghiúsult örököse,
aki éppen ettől szenved). E szervező elvek rangja a kor polgári közgondolkodásának szelíd modernizációs koncepciójából is következik. Az
"úr" fogalma az angol gentleman fogalom módján általánosult: amíg a
szavak szentségében és a szabályok, megegyezések szellemében hisznek
- bárhogy késlekedik mindkettő =, még együtt halad a kapitalizálódás
és a polgárosodás, a tőkefelhalmozás és a mentalitások szelidítő transzformációja. Az úriemberi kód mint dramatikus erő a komédia korszakát
mindvégig uralja, csak a háború idején veszít jelentóségéből.

Mr. Cinderella színre lép
A kék bálvány alaphelyzete Mikszáth: A Noszty fiú esete Tóth Marival című

regényének öröksége, a férfi-nő viszonyt az úri-polgári és a magyaramerikai oppozíciókkal kombinálja. Az amerikai Mary szeme megakad

a busongó magyar úron. Az önveszejtő dac, amely gazdaságilag a végromlást jelenti, a megmenthető mentése készségének hiánya, a kevéssel
be nem érő attitűd, mely csak felül tud lenni, s ha nincs legfelül, inkább
vállalja a nagy zuhanás t: a báró esztétikai tőkéje. A lányt izgatja az alantas pozícióba jutott nagyúr. A sima és jelentéktelen, bókoló és hajbókoló
világvárosi tucatgavallérok versenyképtelenek a betyáros arisztokratával. A bukott nagyúr elveszíthetetlen esztétikai tőkéje a kor realista regényében is megjelenik: Bánffy György trilógiájában a lezüllött, részeges,
beteg Gyerőffy gróf a gyönyörű kocsmároslány sírig tartó hű szerelmének tárgya.
Mary szobája inkább magyar vidéki alsó középosztályi szalont idéz,
az operetthangulat sem illik a felvágott nyelvű, emancipált amerikai
milliomoslányhoz. (A Maryt alakító Radó Nelli sem vált be, az 1932-ben
fellépő Rökk Marika és az 1933-ban bevezetett Ágai Irén lesznek az első
sikeres női sztárok. A sztárrendszerek női ága nehezebben bontakozik
ki, de végül gazdagabb lesz.) "Találkozunk, tudom mi még ... rr - énekli
a lány. Édeskés, hívogató, váró, bűvölő dalt ad elő, míg a Hyppolitban
búcsúztató, szakító dalokat énekelnek a nők. A beteljesületlen várakozás
dalát a milliomoslány, a polgári pénzvilágot képviselő szerelmes adja
elő. A kék bálvány hősnőjének pillogását, a némafilmi szemaforszemeket
a konzumnői szerepkörben viszik tovább, például Erdélyi Mici a Hyppolitban. Itt azt jelzik, hogy a milliomoslány és a báró között a gazdasági
előnyök és kulturális hátrányok fordított viszonya áll fenn. A nő naivan
beszédes megjelenése a némafilmtől örökölt szemaforszínjátszás eszközeivel jelzi, stílusosan karikírozza a frivol stílustalanságot. A túlságos
közlékenységet és gátlástalan önkifejezést a kultúra közönségesebbnek
érzi, mint az inkognitót, a titokzatos, néma magányt. Az újgazdag tapintatlanul kiabál, szerénytelenül tolong, nyughatatlanul nyüzsög, szakadatlan kommunikációs kényszerben szenved, mert csak hangosan tud
gondolkodni; ő feledi nyitva a száját, s a bámész kerek szem is egyenértékű a nyitott szájjal. A triviális nő csábjeleinek csatornája nem ismer
szünetjelet. A férfi hátrányai gazdaságiak, előnyei kulturálisak. A nőnél
fordítva van. Az egymással tükörviszonyban levő előnyök és hátrányok
kiegyensúlyozása vezeti a cselekményt a kibontakozás felé.
A nagy szivarral pöfékelő pénzeszsák lánya megkívánja a szegény
urat, akinek bizonyitania kell, hogy nem hozományvadász. A házasságot az hátráltatja. hogy a hoppon maradt rivális által megvádolt kérő
anyagilag jól járna. A Golddiggers-filmek milliomos férjre vadászó kóristalányai felvállalják a célt, a hasonló helyzetű férfi nem vállalhatja fel. A
férfinak nem megengedett a szexuális karrier, a szerelmi felemelkedés.
A tipikus "aranyásó" nő csinos, a tipikus "aranyásó" férfi előkelő. A férfi mint "aranyásó" elszegényedett, a nő mint "aranyásó" szegény. A milliomos-vadászatot felvállaló szegény nők végül, prózai és cinikus céljuk
ellenére, beleszeretnek egy nincstelen csibészbe (Van aki forrón szereti),
akiről jobb esetben kiderül, hogy milliomos inkognitóban (Golddiggers of
1933). A férfiak, amennyiben cinikusan felvállalják a prózai célt, pórul
járnak, ám ha idealista módon szeretnek, szabad jól járniok. A néző elvárja, hogy a szerelem önzetlen legyen, de azt is, hogy az önzetlen szerető jól járjon. Ez a népmesei költői igazságszolgáltatás öröksége a tömegkultúrában.
A szegény kérőtől szerelmi bizonyítékot követelő komédia segítségére
sietnek az elhibázott, szétesett western maradványai. Úr és szolgája elmennek parasztnak, törpe-parcellán gazdálkodni vidékre. Jávor egyformán otthonos a csavargók lakta bódéban és az előkelő szállodában. A
vidéki út megmutatja az úrban a parasztot. A lánynak éppen ez imponál. Ezúttal nem kell jóvátennie a hősnek, hogy "csak" paraszt, áldozatokkal bizonyítva a magasabb státuszú polgárnő iránti szerelmét (vö. Ali
That Heaven Allows). A nő nem éli át a Lady Chatterley szeretője hősnőjé-

nek kínos konfliktusát. Itt épp az az előnye az úrnak, hogy nem vesztette el teljesen a paraszti erőt és életképességet, belőle sem halt ki az, ami
kezdetben csak az igazi parasztban. a szolgában látható. Erre jó a kettős
kerülőút, mely Amerikába, s tovább, a farmra vezet. A birtok visszaszerzése ezek után lélektanilag és dramaturgiailag fölösleges. A szerelem
igazolásához sincs szükség rá, s az esztétikai tőke rehabilitációját is zavarja. Legfeljebb a tradicionális férj- és férfikép megerősítését szolgálhatja. Az udvarló maga sem tudja, hogy gazdag. A gazdag úr ideiglenesen
lecsúszott Mr. Hamupipőke. A férfi, aki csak vendég Mr. Cinderella szerepében - ahogyan Capra: Platinaszőke című filmjének hősét elnevezték
-, valójában a nép közé leereszkedő álruhás kalifa, Harun al Rasid variánsa. Hamupipőke-tudatú Harun al Rasid. A címzett ismeretlen hősnője
vagy a Pesti mese trógere szegény, aki gazdagnak hiszi magát, a Pesti mese kis prolilánya vagy A kék bálvány hőse szegényként él, nem tudja, milyen gazdag. Helyzetük túl- vagy alábecslése mindig a szereplők próbatétele, s nagy mobilitás igazolja, hogy a szegény is jó gazdagnak (ez intelligenciapróba értékű metamorfózis), és a gazdag is jó szegénynek (ez
az erényeket, derekasságot, lelkierőt igazoló erkölcsi próbatétel).

Fel Nyugatra, fiatalember!

I

Bárónk, miután úrként csődbe jutott Magyarországon és szolgaként
New Yorkban, felfedezi a Vadnyugatot, a vad és szabad, kriminális és
agrár Amerikát. A kék bálvány fordulata westernt ígér, mellyel az amerikai tömegkultúrát adaptáló európaiak gyakran megpróbálkoztak, néha
kedves, sikeres műveket hozva létre, mint [irí Brdecka: Limonádé Joe című regénye és ennek filmváltozata vagy Dan Pita: Vendégek a Vadnyugaton című filmje, melyek mégis többnyire arról tanúskodnak, hogy a
helyi tömegkultúra, a másodlagos amerikanizmus nebulózus szintjén,
nem lép fel - az italowestern vagy a hongkongi akciófilm módján - a
tömegkultúrát a helyi fantázia forrásaiból újjászülő, gazdagító, temperamentumos erőként. Nebulózus westemként lép fel tehát A kék bálvány,
de még a másodlagos western ígéreteit sem tudja beváltani, A magabiztos kezdeti lendülettel a patetikus pionírepika határai felé törő film a
határvidéken bizonytalankodni kezd, s a csavargáepika kevesebbre kötelező komikus változatában oldja az emberiség új honfoglalásának
perspektíváját. A hiányzó hit kurtítja a westernt csavargóepikává,
ugyanaz a szkepszis, amely egykor a lovagi epikából is csavargóepikát
csinált. Nem véletlen, hogy a polgári társadalom amerikai újraalapítói
éppen fordítva, az archaikusabb lovagi fantázia és az eposz mozgásformáival töltötték fel a csavargáepikát, új pátosszal látva el a tér szimbolikáját és a hős archetípus át.
A régi Dél háborút vesztett, kallódó hőseinek zord melankóliája megszólítja a mozinézők szívét. Westernős-e a magyar úr? Meg tudja-e csinálni, amit a westernek pionírjai. parasztjai és obsitosai? A megtört lendület, tétlen ábránd, önemésztő dac és passzív busongás, miután a korforduló regényei, a polgárosodás lelki feltételeit és akadályait tematizáló
nagy művek (Köd, A porban, Almok álmodója stb.) mélyen analizálták a típust, a komédiába is átöröklődik. Jávor számtalanszor eljátssza még a
dacos, busongó veszélyeztetettséget, az előkelő visszavonulást az élet
harca elől. Még ha a Jávor által játszott hős legyőzi is önmagát, s meg is
hódítja is az életet, Jávor előbb akkor is eljátssza a veszélyeztetettet. a
féltett személyiséget, kinek igényei túl nagyok, eszményeiből túl sokat
kellene feladni a megvalósítás során, ezért szívesebben vállalja a begubózó kallódást. A westernhős a cselekvéstől a törvényig, a háborútól a
békéig, a rablótól a lovagig vezető utat járja be. A magyar úr a szándék
és a tett között nyíló belső végtelenbe van bezárva. A western mint parasztmitológia minden urat bizonyos értelemben Harnletnek tekint.
A western a paraszt önállósulásán alapul. A kék bálványban a paraszt
az úr kísérője marad. Az igazi western parasztja Európában hagyta az
urat. Ez a western műfajt megalapozó primér vagy fundamentális szelekció: az úr már nem volt agrár lény. Ha a westernben megjelenik az
úr, ott ő a paraszt kísérője. Ennek elbűvölő végakkordja a farmer és az
ügyvéd viszonya Fordnál, az Aki megölte Liberty Valance--t című filmben.
Frivol nagyvárosi melódiák kísérik a bárót és inasát Nyugatra, nem
folklorisztikus ihletésű patetikus westemzene. A westernt visszaveszi.
beolvasztja magába a frivol komédia, de csak miután közben már féligmeddig körvonalazódott a Gózon Gyula által játszott figurában az igazi

westerni hőstípus: ahogy előveszi serpenyő nagyságú zsebóráját, odakinn, a sivatagban, őserdőben, ahol áll az idő, dupla geg, mert az idő
időszerűtlen az ősvilágban és mert, méretei révén, ez az óra inkább CÍmerpajzs, mely így egyszerre jelöli gazdája civilizációs ambícióit s ezek
naivitását, pontosan a westerni hősök szemantikai pozíciójában helyezve el a figurát; ősi és modem értékek, természet és kultúra, város és vidék közvetítőjeként. A western dalai előre utalnak, az ismeretlenbe hívnak, Gózon Gyula vándordala honvágy-dal, de nem a bujdosó siráma,
indulószerű temperamenturnával a westernek dalaihoz hasonlóan, ellenállhatatlanul vezet, de visszafelé: hazahív. A dalt a paraszti szereplő
énekli. Az úr sehol sincs otthon, a paraszt mindenütt otthon van, mégis
ő a hű, aki az idegenben is az otthont teremti újjá, ellenállással és öniróniával töri az angolt, viszi magával a magyar szót, és úgy él kint, mintha egy darab otthoni eget is hozott volna, mert a paraszt itthon is kozmikusan él. A hűséget tehát a paraszti szereplő testesíti meg, de hűsége
vidám. "Álmomban otthon búzaföldön vagyok." Ez a hűség csak látszólag korlátolt. Kozmikus jellegében minden hasonló hűség felismeri önmagát, igazolják és nem sértik egymást. A két amerikai paraszt is fellelkesül a dalra, ők is rágyújtanak, Gózonnal éneklik: "Egy város van csupán, mit szívem imád." Gózon Gyula már csak fütyöli a dalt, cifrázva, a
nyelv is fölösleges, Gózon imára kulcsolt kézzel fütyöl, de csibészes,
nem kenetteljes, bár meghatott, kedves csirkefogó marad mindig, mint
Dz Bence a regényben. Ez a film így végül elsősorban Gózon filmje, kinek kedvességével,· természetességével, pátoszával, humorával és temperamentumával nehezen kelhet versenyre a mesterkéltebb, tétovább,
fáradtabb generáció.
Nemcsak az a probléma, westernhős-e a magyar báró, az is kérdés,
pionír világ-e még a XX. századi Amerika. A két válasz: nem és nem.
Az idő sem alkalmas. A XX. századi átkelő nem a westernek hanem a
gengszterfilmek Amerikájába érkezik. Ez az Amerika már telített, s
olyan harc folyik benne, mint Európában, egymás víz alá nyomásáért.
Hőseink farmot nyernek, de kiderül, hogy még hatan megnyerték. Fehér oszlopos kúriát vártak, omladozó pajta várja őket, amilyenben otthon állataikat sem tartanák. Furcsa kollektivizmus színhelye a farm,
mely az orosz filmek termelőszövetkezeteire is emlékeztet, másrészről
az amerikai filmek gengsztertanyaként szolgáló hegyi kunyhóira, ember
nem járta kőviIágban. A westerni dramaturgia által megkivánt perspektívát gáncsolja a pénzeszsákra redukált Amerika-kép. Amerika itt nem
olyan horderejű érték, mint a westernekben, ezért az átkelés a tengeren
és a sivatagon nem az erkölcsi felszabadulás útja. A kék bálványban
Amerika csak egzotikum, ahol a báró felcsíphet egy szép vadembernőt,
mint Parcus Leó a bolíviai őserdőkben. Luis Trenker világában Amerika
már ez utóbbit sem nyújtja. A magyar film ellentmondása, hogy Amerika-barát, mégsem tud mit kezdeni Amerikával. A kék bálvány ide-oda
hányódik a modem civilizáció és az őt képviselő amerikai produktivitás
tisztelete, valamint az európai ember kulturális felsőbbrendűségi érzése
között. A sikeres Amerika vonz, a naiv, kulturálatlan, szellemtelenül
prakticista, lelketlenül pragmatikus Amerika taszít; a ráció vonz, a gazdasági racionalitás semmi által nem ellensúlyozott kegyetlensége taszít.
Az európai kultúra és a nemzeti tradíció vonz, de ennek felületes, jelszószintű propagandisztikus kultusza taszít, mert kenetteljes frázissá
aszott, hiányzik belőle az érzelem őszintesége s az ezzel járó friss kritikai szellem, fantázia, humor és nagyvonalúság.
Az elsorvadó westernkezdemények a csavargótörténetre redukálódtak, de ezen a szinten sem tartja magát a kaland. A frivol szalonkomédiák és erotikus bohózatok tematikájához való megtérés kényelmi reagálásai által korrumpált film sem az Amerika-bűvöletet nem tudja feldolgozni, sem az európaiak fenntartásait. A nőket, az otthont, a kultúrát jelentő világ elhagyását bemutató western nyers férfivilág felé való menetelést, ideiglenes eldurvulást ábrázol, kegyetlen és kietlen, edző és próbára tevő közeget, hova csak a győzelmek eredménye- és jutalmaképpen tér vissza a nő. A westernben aranyra vadásznak, nem asszonyra, a
föld, a ló, a marha a legfőbb érték. A western szellemével ellentétes a
szerelmi szédelgés bulvárkomédiája. Ha már csaló a western hőse, inkább kártyacsaló mint asszonycsaló, kézenfekvőbbnek érzi a kártyát. Az
induló westernt bohózati ötlet alakítja vissza szerelmi komédiává: a
lány sorsjegye is nyer, így a testi-lelki szerelmi egyesülést megelőzően
gazdaságilag, a farm résztulajdonosaiként egyesülnek. A bárót a nő, a
nőt pedig a másik udvarló követi Nyugatra. A farm a könnyű szerelmi
háromszög kulisszaszerű háttere. A bohózat olyan akciófilm, melyben
az akció nem harc, csak kalamajka, s a gátlástalan naivitás és a jóindula-

tú butaság tartja állandó mozgásban. A kék bálvány segítségül hívja a bohózat könnyű álkonfliktusait, de igazi bohózattá sem válik, mert a hősi
kalandfilm örökségeképp túlságosan tiszteli az ábrázolt figurákat.
Egyik kései, jelentős komédiánk, a szintén westerni elemekre épülő
Végre magva már itt, a kezdet kezdetén, A kék bálványban megvan: a férfivilágba behatoló nő, amint megzavarja a férfiakat feladatuk teljesítésében. A konyhai ügyetlenkedés vagy a reggeli mosdás a patakban a Végre felé mutat. A vadonba került élhetetlen úrilánynak - például A mohikán dobok mentén (Drums along the Mohawk) hősnőjének - bizonyítania
kell házias, otthonalapító minőségeit, s minél kevésbé tudja mindezt a
hasonló filmek hősnője bizonyítani, a szerelem annál nevetségesebb:
minden kudarca komikum forrása (Végre). A lány annál inkább fölös teher, sokat követelő s keveset nyújtó bálvány - a "kék bálvány" kis kínai
szobor, melyre Mary vágyik - minél felületibb minőségeivel vonz, s minél gyermetegebb szemmel nézi őt a szerelem, és ő a világot. A férfiak
nehéz feladata azonban, mely a Végre című filmben már jól megalapozott, A kék bálványban nem bontakozik ki. így a lánynak nincs mit zavarnia, s fejlődésének megállapításához sincs mércénk, mint a Hawksfilmekben, ahol a nőről kiderül, hogy hasznos társ, nem teher és akadály. A gengszterek közé csöppent Mary Hófehérke az óriás törpék között: mind a tét nélküli szerelemhez asszisztál. Maryt a természet hozza
össze szerelmével. "Én soha az ágyamban nem aludtam ilyen jól, mint
itt, ma éjszaka... Ez a farm a világ leggyönyörűbb helye" - mondja a
sötét, piszkos viskóban. E szavak egy másik - falura megtérő - amerikai
lány, Az új rokon hősnője szavait előlegezik. A városból a vidék, a Nyugat felé vezető mozgás előre jelzi a hazatérést a nagyvárosi Amerikából
az agrár Magyarországra, nemcsak Jávorékét A kék bálványban, hanem
Az új rokonbeli Perczel-hősnő útját is.

Tétova ifjonti hév és temperamentumos
meglett kor
A hatvanas évek művészi korszaka előtti, önbizalmában rendületlen tőmegfilm boldogságmitológiáját sem a gazdasági válság, sem a világháború nem ingatja meg. A boldogságmitológia a kallódás szimbólumait
próbára tevő erőkként használja fel, a válságból kivezető emberi erények
keresését állítva a képzelet erőfeszítéseinek középpontjába. A kallódás és
megpróbáltatás motívumai, melyek minden kalandmitológiában az életkorok közötti átmenet válságszimbólumai, a gazdasági válság óta a társadalmi átmenet válságszimbólumaiként is szolgálnak. A válság és
átalakulás szorongásvíziói, akár az individuális, akár a kollektív válság
és változás szimbólumai, pontosan olyan szelekciós rendszerek, mint a
Lévi-Strauss által A nyers és a főtt elején elemzett mítosz, amelyben folyón kell átkelni, hová a nép fele belefullad, míg a másik fele megalapítja a tagolt, rendezett társadalmat. A mítoszban úgy jön létre a mai
értelemben vett társadalom, miként a hangok kontinuumából is akkor
születik tagolt nyelv, ha választunk belőlük, rögzítve a választás által teremtett feltűnő különbségeket. A komédia demitizáló törekvéseket is befogadó szelídülés eredménye. A komédia ugyanis az emberi
tulajdonságok szelekciója, míg az akció- és terrorfilm, akárcsak az ősi
mítosz, továbbra is az emberek szelekciójához kapcsolja a jövő által ki-

vánt tulajdonságok keresését. A kék bálványban sem a kaland uticélját,
sem az út végigjárásának feltételét jelentő erények képletét nem sikerült
tisztázni. A kék bálvány cselekményének alapja az életkezdet mítosza. El
kell hagyni a primér szocializáció viszonyrendszerét, kilépni az ismeretlen nagyvilágba, elvágni a függések szálait, hogy az ember megkezdhesse saját életét. Ebben az ifjúi korcsoport tagjai, a kezdet azonos feladatai
előtt állva (itt úr és szolga, ami megfelel az idősebb és fiatalabb fiú lelki
pozíciójának) szövetségesek. Minél mélyebb, vulgárisabb, archaikusabb,
archetipikusabb élményrétegekre épít a film, világnézete annál aktivistább. A kék bálvány westerni-akciófilmi vitalitásigényének azonban nem
tud megfelelni a filmet készítők kultúrája.
A kék bálvány kudarca és a Hyppolit sikere közös okokra vezethető
vissza. A Hypplitban az apa- és lakáj figura, akik a kalandos akciófilmben
tipikus mellékfigurák lennének, középpontja nyomulnak, az elmúlt,
idős, öreg világ képviselői dominálnak, míg a szerelmespár, a vulgárisabb kulturális szintek fő narratív hatóanyaga, csak epizodikus fűszerként szolgál. A Hyppolit alapja a második átmenet, a felnőttség és öregség közötti katarzis, az érett kor válsága. Jung szerint a válság alapvető
lelki tematikája a megbarátkozás a halál gondolatával. Miután az ember
meghódította az ismeretlen közeget, a világot, megalapozta sikerét,
megélte sorsát és felmutatta eredményeit, bejelenti rá igényét a társadalom, beszövi viszonyaiba, kisajátítja, asszimilálja, engedelmeskednie kell
a társas szolidaritás korlátozó kötelmeinek, ami annál nehezebb, minél
nagyobb önállóság és szabadság a siker, a hódítás feltétele. Olyan film is
elképzelhető, melynek hőse, miután mindent elért, hogy rangjához méltóan éljen, felvesz egy előkelő lakájt, akiről utóbb kiderül, hogy ő a halál. Ez a film nem is lenne olyan messze a Hyppolittól! Ez a jelentés is
kétségtelenül hatékony, ha nem is poentírozott, a középkorú figurák
konfrontációjának előtérbe kerülése következtében kétségtelenül jelen
van a Hyppolit drámai hátterében. A szekundér szocializáció - nem elvileg szükségszerű, de gyakorlatilag fenyegető - önlemondása, a szociális
karaktermaszk kidolgozása is egyfajta relatív lelki halál, a perfekt társaslény is olyan, mint a rnesehős, aki minden állatot megkérdezett, hogy
mit javítson a rajzán, s a rajz, mely minden igényt kielégített, egyre kevésbé hasonlított a kezdeti képhez, mely szép is volt, és az övé is volt. A
kék bálvány kivonuló, hódító, ifjúi mitológiája elbizonytalanodik, megtörik, a Hyppolit öreges bölcsessége s rezignált iróniája töretlen lendületű
és végiggondolt. A kék bálvány kalandot ígér, de nem tudja beváltani ígéretét. Az egyetemes szocializáció kalandszimbolikáját kiszorítja az erotikus szocializáció boldogság-szimbolikája. A magyar filmkomédia jövője
körvonalazódik: az ember-világ viszony konfliktusai, a sors viharai egy
pohár vízben, a férfi-nő viszony rnikrokozmoszában tükröződnek.

Az öszvérfilm poétikája
A farmon, férfias harci feladat és célkitűzés, kalandos erőpróba híján hiszen dolgozni, fizikai munkát végezni csak nem fog egy magyar báró!
- hősünk tétlenségre kárhoztatott. Az isten háta mögötti köves földdarabon - mely leginkább a nyomor legendájaként induló York 6rmester kiindulópontjára emlékeztet - nincs rá mód, hogy a dzsungelt lebíró
yhlandorként
(Trader Horn) nagy vadászk~~t ~Salam_on,király. ~incse),..va~!
az elemekkel harcolva, népek megmentőjeként (Annz Indzaban) tündoköljön, ezért kriminalisztikus motívummal próbálják kitölteni az utolsó
tekercset. A szobor eltűnése és a nyomozás azonban sem a korábban' felvezetett problémákat nem világítja meg, sem önálló érdekességre nem
tesz szert, erre nincs már idő, s a motiváltság sem elég komoly. A műfajkeveredés zűrzavarában nem hagyják egymást kibontakozni a műfaji
mitológiák. Nem jön létre olyan törvényszerű elvárási tér, melyben a
fordulatok alkalmasak lehetnének az értelem kikristályosítására. A kék
bálvány az első kísérlet a modern magyar szórakoztató film megteremté-

sére, a Kádár-korszak hit nélküli felelőtlenséggel eszkábált hibrid szórakoztató filmkísérleteinek elődje: kudarc. A sikeres tömeg film kultúrákat
a növekvő specializálódás és műfaji differenciálódás jellemzi. A pénzsóvár és embermegvető sznobok, kik a mítosz felett állónak szeretnék tudni magukat, de artisztikus művészetet sem tudnak létrehozni, pontosan
eme cinikus, konfúzus bolondozásban kötnek ki mind a mai napig,
mely, mind alacsonyabb szinten, kietlenül újratermelődik. A kék bálvány
megmutatja, hogy a hajlam már ekkor megvolt, de az álmegoldások hajlamát néhány bukás megfékezte, még nem vált fő vonallá, korstílussá.
A Hyppolit cseh, a Tavaszi zápor francia tőkével készült. A külföldi tőke
az első időben aktívabb filmgyártásunkban, mint a magyar. Hollywood
és az UFA nyújtogatja csápjait a tehetségek felé. A szakembergárda elsősorban a berlini stúdiók neveltje. Gyakori a két verziós film és a nemzetközi produkció. A Tavaszi záport Cecil BDe Mille operatörje. Peverell
Marley fényképez te, főszerepét Annabella játszotta. Nem tudni még,
hogy a nemzetközi filmipar kihelyezett műhelye leszünk-e, vagy létrejön egy eredeti arculatú nemzeti filmgyártás. A Heinz Hille rendezte A
vén gazember ugyanolyan erőtlen, mint A kék bálvány, hiányzik a lokálkolorit, a koprodukciók nemzetközi miliőinek sterilitása és díszletszaga érződik rajta. Ilyen lesz az Egy éj Velencében is. A kék bálvány első forgatási
napján mondotta Scitovszky Béla belügyminiszter: "Arra kérem a magyar közönséget, hogy a gyárból hamarosan kikerülő magyar filmeket
tekintse nemzeti alkotásnak.,,12. Az uralkodó elit a nemzeti kultúra történelmi formáival való kontinuitást értékeli, a tömegek a köznapi ember
vágyainak és szorongásainak közvetlen reflexeit méltányolják. A tömeg
tömegkultúrát követel, amilyet az amerikaiak csinálnak. Nyugat-Európában úgy oldották meg ezt a konfliktust, hogy az ünnepek kultúrája- s
a nemzeti reprezentáció kultuszaként intézményesült a nemzeti tradíció
ápolása, s a mindennapi feszültséglevezetést szolgálja a tömegk~~~.
Az amerikai film példaképszerű, de a közönség nem az amerikai film
utánzását várja, hanem azt, hogy a magyar film szükségleteinkből, emlékeinkből. reményeinkből ugyanúgy felépítse saját élő, mai, a felmerült
tömeges hangulatváltozásokra
gyorsan reagáló populáris mitológiáját,
mint az amerikaiak a magukét. A közönség csodálja és élvezi az amerikai filmet, de az amerikaiak jobb amerikai filmet csinálnak, ezért bukik
meg A kék bálvány, mely az amerikai filmeknek még szolgai utánzata.
A műfaji keveredéssel járó problémahalmozás lehetetlenné teszi a motívumok igényes feldolgozását. Nem zárható le, csak elvágható a cselekmény. A megalapozatlan happy end erőszakolt formalitássá változik. A
Jávor által játszott figura nem kap elegendő alkalmat életképességének
bizonyítására. Méltóságos rokon érkezik: "Visszaszereztük a birtokaidat!" A szerzők fölöslegesen ajándékozzák meg a bárót az aktív westernhős maradványait is agyonnyomó birtokkal. A birtok visszanyerése
nem bizonyítja ugyan, hogy a báró mindaddig nem volt hozományvadász, de a Jávor magabiztos férfi varázsával felszerelt figura úgy áll előttünk, mint aki bármilyen nőt megkaphatna, így még ha hozományvadász lenne, az sem bizonyítaná, hogy nem szeret igazán, hiszen ha mindenkit megkaphatna, a sok közül kiválaszthatná azt a gazdag nőt, akit
igazán szeret.
A megoldás: visszatérés a kiindulópontra, ugyanannak a miliőnek a
restaurációja, melynek krónikus bajaira utalt a kallódó báró sehová sem
vezető kitörési kísérlete és gengszterfilmi díszletek között, halványuló
emlékként felderengő byronizmusa. Nem fedeztük fel Amerikát, sem
magunkat. A film bukása leleplezte értelmetlenségét, a közönség értelmesen reagált.
Idézett művek:
1. Georges Sadoul: A filmművészet története. Bp. 1959.251-252.0.
2. Lajta Andor: A tízéves magyar hangosfilm 1931-1941. Bp. 1942. 14.0.
3. uo. 14.0.
4. uo. 15.0.
5. Hevesy Iván: Adalékok a magyar némafilm történetéhez. Filmkultúra. Filmelméleti és filmművészeti szemle. 9. szám. 1961. október. 155.0.
6. uo. 135.0.
7. uo. 135-136.0.
8. uo. 144.0.
9. Sadoul, id. mű, 232.0.
10. Kodolányi: Feketevíz. In. Kodolányi János Művei (Athenaeum kiadás.) Bp. én. 33.0.
11. Kodolányi: Szakadékok. uo. 268.0.
12. Lajta, id. mű, 22.0.

Aki hallotta

a filmet

- Lohr Ferenc visszemlékezéseiből

A hatvanas évek második felében ismertem meg egy debreceni szinkronszemlén. Már akkor is a szakma doyenjei közé tartozott, pedig az
összegzés dolgos évtizedei még előtte voltak. Számomra Furu bácsival
- általában a háta mögött, de nagy szeretettel becézték így a barátai és
a tisztelői - megelevenedett a filmtörténet, hiszen sokat hallottam úttörő jelentőségű hangmérnöki munkásságáról, olvastam gondolatgazdag írásait s tapasztaltam: milyen nagy tisztelet övezi személyét az
abszolút tekintélyeket nem nagyon tűrő hazai mozivilágban. Aztán
folyamatossá vált a kapcsolatunk. Gyakran kértem tőle véleményt s
ha információra volt szükségem, mindig bizalommal fordultam hozzá.
Egyébként mindenkinek készségesen segített. Ismeretlen telefonálók
kedvéért feltúrta az archívumát. Színészgyerekek leszármazottjainak
anekdotázott órákon keresztül. Ifjú és élemedett rendezőknek magyarázott átszellemülten a vásznon felhangzó mondatok, sóhajok, zenei
és más effektus ok árnyalatai nak fontosságáról. Nála alaposabb opponenst lámpással sem lehetett találni, ha disszertációk, forgatókönyvek,
kéziratok stb. elbírálásáról volt szó. A fentebb említett rendezvényen
- s néhányszor később is, amíg a magyar film tolmácsainak összejövetelét el nem söpörte a pénztelenség meg a széthúzás - a hallgatóságot valósággal elbűvölte okos észrevételeivel, gyakorlatias tanácsaival,
kikezdhetetlen logikájával. Máskor és máshol ugyancsak brillírozott.
Előadásai élményszámba mentek. Megnyilatkozásaiban - eredeti hivatásának megfelelően - mérnöki erényeket csillogatott.
Tanúja lehettem szellemi frissességének. Tanulmányokat publikált.
Könyveket jelentetett meg. Ahol csak tehette, népszerűsítette évtizedeken át kikristályosodott nézeteit a mozgókép hangtartományainak
funkciói ról. Természetesen elfogultan tekintett a maga terrénumára,
de azok közé tartozott, akik meghajoltak az okos ellenérvek előtt.
Igyekezett lépést tartani a rohanó idővel. Rendszeresen járt vetítésekre. Néha vallott az eszményeiről, pedig kedvvel húzódott a privátszféra függönye mögé. Egyszer szemérmesen elmondotta, hogya modem kísérleteket - bármilyen görcsösek legyenek - többre becsüli a
hagyományos rutin rugóira járó alkotásoknál. Persze arra nagyon vigyázott: nehogy megsért sen bárkit is szókimondásával. Példátlan jóindulattal minősített embereket és gesztusokat, jellemeket és szándékokat. Tartózkodott a szélsőséges ítéletalkotástól. Ha valakiről vagy valamiről lesújtóan vélekedett, elegáns fölénnyel parírozott. "Passzolt",
ahogy a kártyajátékban szokás.
A meseautó-korszak leghíresebb mozidarabjaiban működött kőzre.
Sok tucat pillekönnyű filmecske főcímén szerepel a neve. Többször
faggattam: tudja-e, hogy álomgyári produktumok kiszolgáló személyzetének volt a tagja? Válaszaiból kiderült: nem tette vakká sem a divatos rendezők, sem az ajnározott sztárok közelsége. Neki az volt a
feladata, hogy hiteles hang-atmoszférát teremtsen. Ezt még akkor is
vállalhatta, ha az esztétikai mércét roppant alacsonyra állították.
Hál'istennek értékes alkotások megformálás ához is hozzáj árult (az
Emberek a havason,.hogy csupán egyetlen példát említsek, az ő fantáziáját is megmozgatta). Tapasztalatait A filmszalag útja című vaskos
könyvben adta közre a negyvenes évek elején. Ez a mostanában nehezen fellelhető kötet Szőts István legendás Röpiratával és a Vszevolod
Pudovkin-füzettel együtt a hazai film-literatúra fontos állomása.
Kapott pofonokat is. Úgy reagált rájuk, ahogy kell: ment tovább a maga útján. És talált olyan tevékenységeket, melyek ismét felgyújthatta
örök szerelme tüzét. Amikor a körülmények úgy alakultak, hogy a pálya szélére szoótották, elmélyedt a teóriában. Tipológiát teremtett a
hangminőségek osztályozásával. Érzékletesen elemezte az emberi
hang, a zene, az ének, a zörej stb. változatait. Balázs Bélát a látható,

-

Lohr Ferencet a hallható ember érdekelte. Néhány tétele axiomava
vált. Mint pl. az, hogy a színészek a hangjukkal is játszanak. Vagy
hogy a hangépítkezés alapvető en befolyásolja a dramaturgiát. S legfőképpen: a hangművésznek (szerette ezt a szókapcsolatot, talán ő maga
találta is ki) felül kell emelkednie a technikán. Munkája egyik alappillére (lehet) a művészi harmóni ának.
Hetvennyolc évesen védte meg akadémiai doktori értekezését - tudományos rangra emelve kutatási eredményeit. A hallom a filmet című
curriculum vitae-ben végső tanulságként ezeket a sorokat vetette papírra: "Akadémiai munkámmal, sőt az egész életpályámmal azt vélem
igazolva látni, hogy a gyakorlat és az elmélet összekapcsolása éppen
olyan fontos, mint a szem és a fül szerepe a filmalkotásban. A beszéd
kihagyása a film művéből lehet kísérlet, nosztalgiairányzat, de a
hangkultúrát ma már nem lehet elhanyagoini. Sajnos, szakmai életpályám nagy részét valamiféle burkolt harcban kellett eltöltenem azzal
az indokolt vagy nem indokolt nézettel szemben, amely az ismétlődő
egyoldalúságot, mondhatnám monokultúrát makacsul hirdeti a filmalkotásban. Ennek a harcnak nyoma bizonyára érződik az életművem
felépítésében és jelen munkámban. Nem feltételezés, hanem valóság
a belső konfliktusom ezekkel a monokulturális nézetekkel szemben.
A harc azért volt nehéz, mert nagyrészt nem nyíltan folyt, hanem burkoltan, és rendszerint csak végeredményében vált nyilvánvalóvá előttem. Azoknak az alkotóknak a felfogásában bízom, akik felülemelkednek a parciális vagy személyi érdekeken és hajlandók a munkájukhoz időt szánni a legjobb hangi alternatívák kikeresésére. Ezek a
»nem véletlenűl« hangosfilmek egyben azt is igazolják, hogy a tudományos kutatás eredményei milyen nagy hatással vannak a művészetre."
Különleges értéket képviselnek épületakusztikai tervezései. Olyan nevezetes objektumok működéséhez járult hozzá nemzetközi elismerésekkel honorált munkájával, mint a budapesti Népstadion (azt hiszem, így hívják még), a moszkvai KGST-palota, az algériai sportaréna, színházak és mozik sora. Ez a "mellékes tevékenység" bőven elég
lenne egyetlen súlyos életműhöz. Hadd említsem meg végül pedagógiai ténykedését. Több felsőfokú intézményben tanított s rendkívül
büszkén emlegette, hogy idős fejjel meghívták néhányelőadásra a
Színművészeti Főiskolára. Igaz, katedrára vágyott, ez az álma azonban
nem teljesült.
Lohr Ferenc tevékeny és termékeny kilencven évet élt. Róla szólva arcpirulás nélkül írhatjuk le a most százszázalékosan érvényes közhelyet: pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Közel s távolban nincs hozzá hasonló
megszállott próféta, aki a hangnak olyan szerelmese lenne, mint ő volt.
Az alábbi visszaemlékezéseket az OSZK Történeti Interjúk Videotára
számára készült beszélgetés szövegéből válogattuk.
Veress József
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Én a fihnrnel együtt nőttem fel. Egész kis gyerek voltam még, amikor
feltalálták. Ezt az időszakot úgy éltem át, mint akinek semmi köze nem
lesz a filmhez, csak később kerültem ebbe a világba. Kezdetben hegedűművész szerettem volna lenni, de apám arra ösztönzött, hogy ha van
más tehetségem, mint a művészet, akkor inkább valami komoly pályára
menjek, és ezért beiratott a reál iskolába. Hétéves koromban kezdtem el
hegedülni, az édesanyám nagyon forszírozta a hegedülést, borzasztóan
igyekezett, hogy belőlem ezen a téren is legyen valaki. Kitűnő tanuló
voltam, mindenből jelesem volt, úgyhogy én tartottam a búcsúztató t,
amikor az osztályunk elköszönt a tanári kartóI, az iskolától. Engem nagyon szeretett a tanári karnak egy jó része, az igazgató maga is, úgyhogy kaptam egy ösztöndíjat, amellyel be tudtam iratkozni a
Műegyetemre. Annak idején, egész fiatal koromban az egyetemi moziban is játszottam. Egy barátommal, Keresztesi Jóskával, akivel Zuglóban ismerkedtem meg - zuglói lakos voltam -, és aztán egy zenekarban
is működtiink, vele vállalkoztunk arra, hogy az egyetemi moziban, a
Horánszky utcában, ma is áll ez az épület, szombaton és vasárnap aláfestő zenét játszunk a némafilmekhez.
Én hegedültem, a barátom pedig zongorán kísért. De bevezettük azt
is, hogy magyar nótákat játszottunk a felvételek előtt. A közönség hozzászokott, és öt perccel előbb jött el, hogy muzsikáljunk, mert ez olyan
otthonias hangulatot teremtett, hiszen az egyetemi mozi mindössze 120
személyes volt.
A dolog egyébként úgy működött, hogy Renáth Béla, aki később az
Urániának volt az üzemvezetője, adott nekem előre egy listát, hogy milyen hangulatokra kell fölkészülnöm, és annyiféle kottát vittünk magunkkal. Készültiink ezekre a hangulatokra, effektusokra. Vigyázni kellett például arra, hogy amikor Karenina Anna a vonat elé veti magát,
nehogy a Megy a g6zös Kanizsára című dalt játsszuk el. Volt olyan mozi,
ahol citeráztak vagy egyéb hangszerrel játszottak, de általában a zongora volt akkoriban divatos. Később történt aztán a komoly váltás: a Royal
Apollóban vagy az Omniában húsztagú zenekar játszott. A zenét kifejezetten erre a célra komponálták, és már nemcsak a film hangulati részét
erősítették, hanem egyben a zörejeket is imitálták. A pofonütés a cintányéros volt, a madárcsicsergést pedig, már nem is tudom, valami kis
hangszerrel utánoz ták. A zenekar egyik tagja ezzel volt elfoglalva.
Négy és fél év alatt elvégeztem a Műegyetemet, és 1927-ben megkaptam a gépészmérnöki diplomát. Ma talán elektroakusztikusnak is lehetne mondani, mert akkor még a hidrológia, az elektromosság meg a mechanika egybetartozott, nem ágazott úgy szakokra, mint ma. Arra mindenesetre jó volt ez a pár év, hogy az alapfogalmakat megismerje az
ember. Hangmémök akkoriban még nem volt, és tulajdonképpen vitatható, hogy egyáltalán mennyiben jogos ez a kifejezés, mert az édesanyám használta először, ő mondta, hogy hívjanak hangmérnöknek. És a
dolog bevált, hangfelvétel vagy egyszerűen hang helyett kezdték kiírni,
hogy hangmérnök, és azóta mindenki hangmérnöknek nevezi magát,
sokszor olyanok is, akik csak a magnókat kezelik.
A század elején elkezdődött egy olyan áramlat a filmesek részéről,
hogy a kinematográf művészet is legyen, ne csak mutatvány. A 10-es
években történt, hogya Casinóból elindult egy menet, és a mostani Blaha Lujza térre, ahol volt egy mozi a mai Corvin áruház helyén, fogatokkal jöttek az arisztokraták a klubbóI, hogy megnézzék azokat a filmeket,
amelyeket jórészt róluk csinált a lóversenyen az operatőr. Arra volt kí-

vánesi mindenki, hogy önmaga látszik-e a filmen. Bekiabáltak vetítés
közben, hogy nézd, ott van a mit tudom én milyen gróf, mire az illető
fölállt és fogadta a tapsot a nézőtéren. ilyen jelenségek mutatják, hogy
már igyekeztek a fihnrnűvészetet nem abban a mutatványos rangban
tartani, ami inkább a Városligethez kötötte.
Az egyetemen elterjedt rólam, hogy nagyon komolyan hegedülök, és
a barátaim rendre fölkértek, hogy ilyen-olyan esküvőn, amamának,
templomban, meg itt is, ott is hegedüljek. Egyszer a Józsefvárosi Templomban hegedültem egy kitűnő mérnökember, Kauzer János esküvőjén.
Az ő barátja volt Szigeti József főmérnök, aki Berlinből jött, Siemens rádiós létesítményeket kívánt itthon beindítani, és ehhez keresett megfelelő embereket. O is ott volt ezen az esküvőn, és megkérdezte, ki hegedült, mert tetszett neki. Bemutattak a Siemens főmérnökének. Ezzel vette talán kezdetét az én korszakom, ő ugyanis kérte az életrajzomat, és
beterjesztette Bécsbe. Hozzájárultak volna, hogy alkalmazzon itt, Magyarországon. Akkor a rádió még aránylag elég szűk körben terjedt,
csak kis kristálydetektoros készülékeink voltak, amelyek egész halk
hangokat adtak, és a tűt mindig a megfelelő helyre kellett tenni. Lámpás
készülékek alig voltak. Én mindenesetre nagy lelkesedéssel vállaltam
volna a megbízást, de három hét múlva azzal jelentkeztek, hogy a Hunnia Filmgyár hangos berendezést akar vásárolni, és a Siemenshez fordult. Pont a Siemenshez. Hát ez nekem annyi volt, mint egy hatos találat.
Behívtak, és egyszerűen azt mondták, hogy egy hét múlva utazom
Berlinbe. Erre azért nem számíthattam, és hiába voltam jó füllel megáldva, de fogalmam se volt az egész dologról. Nekem elölről kellett kezdeni. Azonnal fölhívtam a barátomat, aki egyébként előadott a Kandó
főiskolán, hogy mondjon nekem a rádióról egy pár óra alatt valamit,
mert akkor nemhogy televízió, de még rádió sem volt. A televíziót még
az 1941-es könyvemben is'képrádiónak hívtam, olyannyira nem létezett.
Szóval ilyen állapotok mellett, teljesen elölről kezdtem elméletet és gyakorlatot, ami határozottan vízbeugrás volt. Nem volt kihez fordulnom.
Az igaz, hogy időnként feljött az igazgatóm Berlinbe, és érdeklődött,
hogy egyáltalán bejárok-e, és mit csinálok, de úgy látszik, megnyugtatták, hogy még ott vagyok, még tanulok, úgyhogy karácsonykor is ottmaradtam hegedülni. Mert érdekes módon a hegedűt ott is magammal
hordoztam, és a lakótárs ak meghívtak karácsonykor hegedülni. Emellett
végig az éltetett, hogy beletanulok majd ebbe a mesterségbe, és én fogom itthon, a Hunnia Filmgyárban elkezdeni a legelső hangfelvételeket.
Ez természetesen óriási ambíciót jelentett arra, hogy ne csak németül tanuljak, de ebben az elég különleges szakmában is úgy képezzem magam, hogy meg legyenek velem elégedve.
Elém raktak egy nagy kapcsolási vázlatot. Eleinte azt se tudtam, hogy
itt miről van szó, de nem sokat magyaráz tak. Ók nem azért voltak ott,
hogy engem tanítsanak. Mindenesetre valahogy eljutottam odáig, hogy
beengedtek az UFA műtermeibe. Babelsbergben egy mérnök mellé kerültem, aki pont A kék angyalt csinálta, úgyhogy láttam Marlene Dietrichet, sőt egy asztalnál is ültem vele. A mérnök egyébként nem engedett
a géphez nyúlni, csak nézhettem, hogyan dolgozik. Egyszóval, megengedte, hogy mellette legyek. Ez volt a maximum, amit a gyakorlatban
elsajátítottam.
Ezt az óriási apparatúrát, amelyet 1930-ban kezdtek nekünk építeni,
1931 márciusára leszállították Magyarországra azzal a feltétellel, hogy a
Klang emberei itt beszerelik, üzemkészen átadják, és én majd az ő felügyeletükkel csinálom A kék bálványt, az első magyar hangosfilmet. Erre
azonban nem volt nagy szükség, mégpedig a következő okból. A bajor
hangmérnök, Dustmann dolgozott velem annak idején Berlinben is, ő
adott nekem feladatokat, és olyan jóban voltam vele, hogy itthon édesa-

nyám kiadta neki alakásunk szalonját. én meg szombatonként elvittem
ide-oda. Nagyon élvezte a társaságot, olyannyira, hogy végül egy magyar lányt választott ki magának feleségül. Na most ez a kolléga átadta
ugyan nekem a berendezést, de inkább udvarolt, így aztán A kék bálványt már magam csináltam.
Akkoriban mindent eredetiben kellett fölvenni a műteremben. Tehát
ha énekeltek. akkor ott kellett ülnie a zenekarnak, ott kellett lennie a
mikrofonnak láthatatlanul, esetleg több mikrofonnak, a zenészeket gyakran szét kellett szórni, némelyikük csak tükörből láthatta akarmestert.
Eléggé szét is estek. Például éppen ennél A kék bálvány számnál, mert
sok egyéb gondom is volt, mint az ének és a zene együttese. Az egyik
jelenetben például egy vonat jön elő a hegy mögül, amit a szereplők az
ablakon keresztül látnak. A műtermi terepen egy kis játékvonat bukkant
itt fel, amelyik természetesen csak zizegett. Na most nekem nem volt
semmiféle vonathangom. mi több, a Rádiónak sem volt, pedig a Rádióval állandó kapcsolatot tartottunk, hogy szükség esetén adjanak valami
lemezt, megfelelő állathanggal vagy egyéb zörejfölvétellel, és azt tudjuk
átjátszani filmre. De itt nem volt, úgyhogy a mai napig, ha játsszák a filmet, vonatzaj helyett csak egy kis zizegés hallatszik.
Az első tíz évem, mondjuk úgy, kemény önképzés volt. Egyedül arra
figyeltem, hogy technikailag jól csináljam meg ezeket a filmeket, tehát a
hang olyan legyen, mint az életben. Erre neveltek Berlinben, hogy a mínőségre vigyázzak, és a cselló az cselló legyen a hangszórón keresztül is.
104 produkcióban vettem részt az első tíz év alatt. Nem volt megállás.
Ha szombaton befejeztünk egy filmet, vasárnap reggel már ott állt az
új díszlet. Igaz, reggel 6-kor még tízezres lámpákkal melegítették, hogy
a festék megszáradjon rajta, de 8-kor így is ott kellett állnunk teljes készenlétben. Ezért nem voltam 14 évig szabadságon.
Nem értem rá sokat gondolkozni. ott volt a napi feladatom. Olvasni
kellett a forgatókönyveket, amelyekben a hang szempontjából hallatlan
naivitások voltak, hiszen a forgatókönyvírók még annyit se értettek
hozzá, mint én. Olyasmit írtak például a forgatókönyv hangoldalára.
hogy "ajtókilincs hallatszik". Hát ezt úgy is hallja a mikrofon, ezt nem
kell leírni! Mondjuk annak, hogy "kutyaugatás kívülről", van valami
dramaturgiai jelentősége. Egyik fő témám az volt, hogyan válhat külön
a hang a képtől. Ha teszem azt, nem halljuk, hogy az ajtón kívül kutya
ugat, akkor valamilyen módon láthatóvá kell tenni a dolgot.
Fejős Pál számomra egy külön jelenség volt. Egyrészt nagyon tiszteltem, másrészt viszont teljesen elvetettem egy eredeti gondolatát. A tisztelet onnan származott, hogy Arnerikából jött, és olyan módszereket hozott, amelyeket én még nem ismertem. Szájtátva hallgattam, és nagyon
örültem, hogy segített. Azt mondta például, hogy jobb néha utánozni,
mint a valóságot fölvenni, és azt is megmondta, hogyan csináljuk. Ha az
esőhanggal volt problémám, akkor azt mondta, száraz borsót kell egy

szitában úgy forgatni, hogy zizegő hangja legyen. Akkor persze még
nem voltak olyan gépeink, mint a maiak. Amit nem szerettem nála, az
egy zseniális gondolat volt, amiben kezdetben én is benne voltam, mert
azt hittem, hogy tényleg ez a jövő zenéje. Még a Tavaszi zápamál is úgy
véltük. hogy ez a sokféle nyelv biztos zavarja a külföldi nézőket, hogya
föliratozás nem jó, és egyáltalán, minek az a rengeteg szöveg. Erre lj azt
csinálta, hogya Tavaszi záporban csak egyetlen szó volt, Annabellának
az a szava, hogy "édesanyám". Ezt franciául mondta, aztán németül, és
négy nyelven egyszeruen be lehetett vágni. Minden más hang komponált zene volt, méghozzá nem akármilyen zene. Egybenyitotta a két műtermet, és ezt a 63 méter hosszú helyiséget telerakta zenésszel. 1lZ zenekart szerződtetett, a Ránkival - nem a mostanival - komponáltatta meg
a zenét, hogy nagyszabású legyen. Az ő alapgondolata az volt, majd lehet hallani, hogy ez tíz zenekar. Nekem csak kilenc mikrofonom volt, és
óriási problémákkal kellett szembenéznem. amelyeket jóformán még
megfogalmazni sem tudtam, mert akkor még nem értettem az épülétakusztikához. A 63 méter kiterjedésű hang egyszerűen olyan kavalkádot
okozott, hogy az első pillanatban megrémültem, és lejjebb kapcsoltam
az egyes mikrofonokat, hogy ne hallatsszék minden, mert zavart. Ez egy
komoly csalódás volt: nem a nagyszerűsége jött ki a zenének, hanem a
problematikussága. Mindegy, ezt ma már úgysem lehetne ilyen formában megcsinálni.
Vannak eszméim, gondolataim, amelyek nem fejeződnek be a halállal.
Egyszeruen úgy érzem, hogy néhány dolog nem volt hiába. Talán továbbfejlesztik az eddigi dolgaimat, talán újrakezdenek mindent, mert
úgy látjak, hogy zsákutcába kerűltem. a lényeg az, hogy jóakarattal,
szakértelemmel mindenki a tehetségéhez képest tegye a dolgát. Erről
nem lehet lemondani, ez mindenkor, mindenben érvényes. Talán egyedül a politikában nem, mert ott minden pillanatban megtámadhatnak
valakit akkor is, ha a legjobb akarat munkál benne.
Egy dramaturgnak a fia, aki kint élt mostanáig Londonban, nemrég
hazalátogatott, eljött hozzám, és a beszélgetés közben egyszer csak azt a
furcsa kérdést tette föl, elnézést is kért érte, mert nagyon intim, hogy
boldog vagyok-e? Hát ilyet még senki nem kérdezett tőlem. Először
meghökkentem. és mondtam is neki, hogy te vagy az első, aki ezt kérdezi tőlem az életben. Direkt fogalmazásban nem is lehet erre válaszolni. Amikor persze az embemek sikere van, akár szakmai, akár emberi,
akkor azt kell mondania, hogy boldog. Hát én 88 évig dolgoz tam egy
olyan szakmában, amelyet szeretek. amely kezdettől fogva érdekelt engem. Igaz, külsőleg kerültem bele, mert hegedűművésznek készültem.
de a hegedűmmel is sikerült boldog emlékeket gyűjtenem.
Én tulajdonképpen a helyzetemnek megfelelően sikerrel mentem át
életem buktatóin. Belekezdhettem mindenféle újdonságba, én voltam az
első hazai hangmérnök, én csináltam először teremakusztikai tervezést
az országban. Akadtak irigyeim, de ez is csak azt jelzi, hogy ez az egész
valami fontos dolog volt. Úgyhogy ebből a szempontból igenis boldognak érzem eddigi életemet.

Nincs különösebb oka,
hogy szeressen filmezni
A kamera

előtt

Máté

Gábor

"Jól jegyezze meg, kedves Barátom!
Mindannak, amit csinálunk következményei vannak. De az okos
és helyes cselekvés nem mindig terem valami kedvező t és a visszája
nem mindig valami kedvezőtlen t,
hanem sokszor éppen ellenkezőjüket váltja ki. Nem gondolja Eckermann?"
Goethe
Nagyon őszintén megmondom: lelkem legmélyén egyáltalán nem szeretek filmezni. A Mielőtt befejezi röptét a denevér sikere után szívesen forgattam volna még. És éreztem is, hogy most nagyon jó állapotban lennék,
hogy megint csináljak valamit. Ugyanakkor azt is tudtam, hogy ez Magyarországon nem úgy van. Joggal gondolhattam, hogy azután a film
után engem bombázni fognak forgatókönyvekkel, válogatnom kell majd
a jobbnál jobbak közül, és néhányat el kell utasítanom. Ehelyett három
évre rá játszottam egy nagyon kis szerepet Zsombolyai filmjében... Azóta tulajdonképpen két további szerepet kaptam. Tehát nincs is különösebb okom, hogy szeressek filmezni. A " ...de azért mégis" - a
hiúságom, és néha a pénztárcám. Egy filmes forgatási nappal megkeresem a nettó színházi fizetésemet, ami néha kihúz a bajból. A lényeg az,
hogy valahogy mégiscsak működik egy olyan dolog, hogy szeretnél
megmaradni, szeretnéd, ha maradna valami lenyomat rólad, ami te
vagy, ami te voltál... Ez egy ilyen dolog. Ha jól sikerül egy film, akkor
szeretjük, hogy filmezünk, és akkor olyan jó arra gondolni, hogy ez
megvolt, hogy megcsináltad. Mert a színészet illékony műfaj. De a film
valahogy úgy van kitalálva, hogy érvényes tud maradni. És hiúsági kérdés is, hogya fene egye meg, hát azért ezt megcsináltam. Ez közelít ahhoz, amit egy asztalos érezhet, amikor nem billeg az asztal, amit
kifaragott. Ez kell. Most már kell, mert van. Ha nem lenne film, akkor
nem kéne, hogy legyen. De mivel van, ezért jó lenne néha csinálni valamit.
Én a hatvanas években, ha élek, és ilyen képességekkel vagyok megáldva, ami inkább csak valami adottság, akkor valószínűleg évi három-

négy magyar film és tévéfilm főszerepét játszottam volna el. A mai világban ezek az alakok, ezek a nyavalygó, fáradt gondolkodók már nem
érdekesek. És lehet, hogy ez így is van rendjén. Ugyanúgy, ahogy egyre
kevésbé olvasnak könyveket, és mindenféle játékokat nyomogatnak inkább, filmen is azok az emberek érdekesek, akik nyomogatják a flippert,
és ebben a világban élnek, itt vannak a konfliktusaik, nem pedig máshol.
Legmeghatározóbb filmszerepemet Radványi Gézánál játszottam a
Circus maximusban. Azért volt nagyon jó, mert néma szerep volt. ..
Semmit se tudtam a filmezésről. De nagyon jó állapotban voltam, megkértem Radványit, diktálja, hogy mit csináljak. Én csak voltam. Ö mint
rendező tudta, hogy mit akar, én pedig hagytam magam, mindent ahhoz igazítottam, és elhitettem magammal, hogy olyan fiú vagyok, aki
bizonyos dolgokkal nincs tisztában ... Nem azt, hogy bolond vagyok,
mert nem így játszottam, hanem hogy nem tudok beszélni, de pontos
céljaim vannak az életben. Én egy dologra próbáltam koncentrálni, miközben külső hatások értek, amelyek mindig Radványi felől érkeztek.
Reagáltam rájuk, és ez nagyon jó volt.
A filmezés napi szinten többnyire szorongással jár. Ha könnyű jelenetek vannak, például átmenni az egyik helyről a másikra, akkor az nem
nagyon foglalkoztat. Azt szeretem, amikor békében hagynak. De igazából azon vagyok, hogy minél több minden történjen a jelenetben. Tehát
hogy egy szituáció ne legyen egyszerű. Szeretem egy kicsit megbolondítani a dolgokat. Arra is figyelni kell, nehogy valami kijöjjön belőlem a
próbák alatt. Amig nincs bevilágítva a helyszín, amíg nincs tét, nem esi-
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nálok semmit. De hát ezzel a színészek általában így vannak. Ha nagyon sokszor megcsinál valamit az ember, elkopik az egész. Olyan lesz,
mintha jól lenne megcsinálva, csak éppen semmi élet nincs benne. A színészek visszatartják magukat, mint a zsokék a lovaikat verseny alatt:
nem kell még rohanni, nehogy az első körben kiadd az erődet. Ez a legnehezebb a filmezésben, hogy akkor kell megcsinálni a dolgot, amikor
minden épp összeáll valamivé.
Van egy technikám, a színházban is alkalmazom. Ha mondjuk, viszket az orrom, akkor mindig megvakarom. Ez persze hülyén hangzik. De
biztos van olyan színész, aki arra gondol, hogy "ebben" a szerepben nem
vakarhalja meg. Ami velem, Máté Gáborral történik biológiailag, azt én
megcsinálom. Ha ásítanom kéne, akkor ásítanék. Ez lehet érdekes.
A színház és a film közötti alapvető különbség az, hogy a színházban
az ember elhitetheti magával, hogy amit csinál, az "valamilyen", és miután ott minden percedért felelsz, az előadás meg a próba is olyan, amilyen te vagy. A filmnél nem így van. A filmhez a színésznek nagyon kevés köze van. Rengetegszer rángattak olyan csapdába, hogy "na most itt
felveszünk egy közelit". Azt hittem, hogy ez fontos, aztán kiderült, nem
tudták hol elvágni a jelenetet, és kellett a szereplőről egy kép. Egy közeli, ami lehet, hogy nem jelent semmit. Attól függően, hova vágják be,
melyik pillanatában kerül a filmbe, általad ellenőrizhetetlen jelentése
lesz. A rendező a saját filmjét csinálja, nem a színész filmjét. Ami nem
baj, én nem mondom, hogy baj, csupán alkat kérdése. Van aki ezt szereti, és van, aki nem. Én nem különösebben szeretem. A színházban az a
jó, hogy áltathatod magad azzal, jó volt vagy rossz volt, amit aznap esináltáL A filmben meg látsz valamit, és akkor azon már nem lehet javítani. Nézed, hogy milyen, és látod, hogy te nem így gondoltad, vagy ha
tudtad volna, hogy ez ide kerül, akkor másképp csináltad volna. Tímár
filmje volt az első, amiből egyetlen musztert sem láttam. Azóta sem járok soha muszterre, mert zavar, mert idegesít. .. Bizalmatlanságot érzek
egy muszter kiértékelésekor a színész irányában. Természetesen a színész sincs kibékülve magával, legalábbis azok, akiket én ismerek. Amikor látom magam a filmen, akkor az egész figurát valahogy másképp
képzelem. Meg ugye, önmagadról is más képed van. Szóval borzasztó
ezekkel szembesülni.
Nekem fontos, hogy az operatőrrel jó kapcsolatom legyen. Sokszor
valahogy az az érzésem, hogy az operatőr jobban tudja, mi van a filmben. Amikor az operatőrrel dolgozom, megpróbálok kialakítani valamilyen normális viszonyt, hogy eléggé oldott legyek a forgatás alatt. Mindig próbálom figyelni az opera tőrt, hogy milyennek látja a jelenetet. A
rendező természetesen mondja a magáét, de az opera tőr az, aki pont azt
látja, ami a filmen lesz. És én éppen erre vagyok kíváncsi. Ha olyan ember, vagy olyan alkat, aki nem indít el bennem semmit, vagy nem látom
jónak a filmjeit, akkor más a helyzet. ilyen szempontból nagyon fontos,
ho!}y tartsam valamire azt az embert, aki a kamera másik oldalán van.
En hiába csinálok valamit, hogyha az nem látszik a filmen. Tehát ha
egy fontos jelenetben úgy víselkedek, mintha az közeli lenne, pedig nem
az, akkor a filmen nem látszik semmi. Akkor gesztust kell hozzátenni,
az egész testeddel többet kell játszani. Ugyanakkor egy közeliben tulajdonképpen csak a szemeddel kell dolgozni. Éntvalahogy úgy vagyok,
hogy az első vagy a második a legjobb felvéteL Vannak filmrendezők,
akik nem tudják, hogy egy közelin például nincs mit próbálni. Én egy
közelit nem tudok megismételni. Képtelen vagyok rá. Mert egy közeli

akkor születik meg, mikor elmondják, hogy mi legyen: ez hat rám, és
megcsinálom. Persze lehet, hogy szerintük nem jól csinálom. A magam
átélési vagy beleélési képessége szerint csinálom meg azt a jelenetet, azt
a közelit. Tehát nézek, jön a "Tessék!" - valamit mondanak nekem, és
én arra reagálok. És minél többször kell ezt csinálni, annál rosszabb
lesz. Persze vannak más alkatú emberek. De rólam mindig csak akkor
van esély egy jó fotó készítésére, ha folyamatosan és sűrűn kattogtatják
a gépet. Ha azt mondják, "most jó, várj egy kicsit!" - és még állítanak
az élességen, vagy mit tudom én, mit csinálnak, azalatt én kihűlök, egyszerűen kihűl a tekintetem, és az látszik, hogy "mi az izé van már, miért
nem nyomod le azt a gombot...?" Bekerülök abba a reális szituációba,
amiben egyébként vagyok. Tehát hogy én most forgatok, " ...és mit baszakodtok már azzal az izével, most ezt miért kellett még egyszer ... ?!"vagy ha ezt megpróbálom leküzdeni, akkor az nyilván nagyon látszik
az arcomon. Ezért mindig az első vagy a második felvétel a jó. Vagy
mást kell kérni, az kell, hogy a rendező valamit nagyon másképp akarjon. Akkor a dolog talán jobb lesz. Mert az a valami, amit én egyszer
megcsináltam, az vagy jó, vagy soha többet nem lesz jobb. Sokan biztos
másként vannak ezzel. Hogy egy színész szerét-e filmezni vagy nem, általában eldönthető abból, mennyit érzékel az opera tőr világításából. Én
igazán, ha csak nem valami lényegi dolgot, éjszakát vagy nappalt világítanak, nem látok különbséget. En ezt egyszeruen nem látom. Bosszantó,
mennyire lehet nem érzékelni, hogy itt tényleg valami történik ... Tudom
persze, hogy lényeges minden, de nem látom ...
Egyszer rendeztem a tévében egy rövid, 25 perces tévéjátékot. Úgy
képzeltem, hogy felveszem az anyagot, és utána elmélyült munka következik a vágószobában. Ehelyett valami olyan destruktív munkastílust
tapasztaltam, hogy azt hiszem, el is ment a kedvem az egésztől, Azt hittem, hogy majd valami sötét teremben fogok ülni, és mindenki csak azt
fogja figyelni, hogy mi van azon az egy monitoron. De nem, külön meg
kellett kérni mindenkit, hogy a kábelcsatomákat kapcsolják ki, tehát ne
az MTV-t nézzék azalatt, amíg keresik a különböző vágási pontokat. Ezzel még távolabb kerültem az egész dologtól, noha voltak terveim. Másfajta típusú munkához szoktam. Persze azért vonzó az egész, és aki szeret filmeket nézni, az nyilván foglalkozik vele, hogy valamit megcsináljon ... De vagy még nem jött el az ideje, vagy soha nem is fog eljönni...
Szeretek moziba járni. Most megint szeretek. Volt idő, amikor annyira
idegesített a közönség, hogy ott kell ülni egy másik ember mellett, hogy
telt háznál sokszor kijöttem. Inkább nem néztem meg a filmet. De rájöttem, hogy a videó nem ugyanaz, hogy ugyan sokkal nyugodtabb, és kevésbé idegesít, de ... De nem mindegy, hol nézed a filmet. Szóval filmet
moziban kell nézni.
Hogy kivel szeretnék dolgozni a világban? Ennek semmiféle realitása
nincsen... Tulajdonképpen annak is nagyon kevés a esélye, hogy egy
magyar filmrendezőnél játsszak egy magyar filmben. Egy világhírű, ismert, általam nagyon kedvelt filmrendező vagy operatőr filmjében dolgozni, azt hiszem, szakmai presztizs dolga. De erre nem fog sor kerülni.
Egy magyar színésznek nincsenek ilyesfajta esélyei. Egyszer itt volt Costa Gavras. Filmet csinált Jessica Langgal, 'ahhoz keresett magyar taxist.
Na, akkor részt vettem egy válogatáson. Nem mintha nagyon vágytam
volna erre a munkára. Borzasztó szánalmas látvány, mikor a tévé lead
teljesen váratlanul egy olyan filmet, amelyben kiváló magyar színészek
félmondatokat mondanak, vagy csak ott állnak, statisztálnak, nyilván
volt egy mondatuk valamikor, de aztán kivágták valahol, valamelyik
külföldi vágószobában. .. Én magam is nagyon sok olyan magyar filmben vettem részt, amelyben a külföldi színész valószínűleg csak idegen
volta miatt szerepelt, mert más nem indokolta, hogy ő legyen benne, és
ne egy magyar színész.
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Kertész Akos: Akár hiszed, akár nem

A kötet címe, a szerző neve is azt
sejteti, hogy szépírodaImat: regényt,
novellákat, esetleg drámákat tartalmaz.
Évek óta olvassuk ugyan Kertész Ákos
publicisztikai írásait napi- és hetilapokban, emlékszünk még jól a Makra, a
Névnap, a Sikátor vagy a Zakariás közéleti érdeklődésére, sőt hatására, mégis
meglepő. 6 is felcsapott publicistának?
Imént idézett írásából ítélve, ha életA rendszerváltással beállt szabadság
műszerződésre vágyik (és melyik író
magától értetődően meghozta a hírlapi
kacsák szabadságát is. Igy például né- nem?), aligha nincsenek újabb színrnűés regény tervei is. Cikkíróvá nyomoríhány éve elterjedt, hogy a fogyatkozó
totta a nyomor?
magyar népesség pótlására százezer
Nem, Kertész Ákos ebben sem válhongkongi családot telepítenek le kis
hazánkban. A hírre így reagált egy ma- tozott: íróként írja publicisztikai alkogyar író: "Egy helyes kis elvált asz- tásait is, nem adta alább a színvonalat,
szony, vagy özvegyasszonyka talán ne- nem hagyta magát megnyomorítani.
Elemzések és prédikációk, moralizál ákem is jutna kőzűlük, főleg, ha hozná
sok és a napi politika eseményeinek
a működő tőkéjét is, mert az nekem
csócsánincs. Alapíthatnánk rögtön egy két- szokásos, rutinbólodakenhető
személyes könyvkiadó vállalatot, ame- lása helyett ebben a kötetben is az életmű részét alkotó írásokat ad közre.
lyik azonnal életműszerződést kötne
velem." Kertész Ákos az az író, aki Hogy még aktuálisak is, az már csak
ráadás. Kiindulópontja mindig szemészinte tettenérhetetlen íróniával puklyes és mindig élményszerű. A Zétékasztja ki a hír luftballonját. s miközben körbejárja, elképzeli a lehető leg- nyi-Takács törvény tervezet ürügyén
reálisabb rnivoltában, anélkül, hogy például felidézi édesapjának, az egykoészrevennénk, már másról, többről is ri orosz hadifogolynak egyik ambivalens emlékét. A táborból éppen csak
beszél. Leírja, hogyan illeszkednének
be Budapest vagy a magyar falvak éle- szabadulva természetes számára, hogy
a partizánok kiemelik a keretből azt a
tébe a keleti életritmusú. más bőrszínű,
tisztet, aki a borí fogolytábor kiürítésemás vallási hagyományokkal rendelkező hongkongiak, és azután: "A kis fa- kor a gyengélkedőkre rágyújt otta a
kórházbarakkot. Ezt a tisztet a heveny
lusi szatócsok is hongkongiak lesznek,
felháborodás hevében elevenen elégettőlük kér majd az egyszeru magyar
ték. De az az ember, aki ezt az igazdolgozó hitelt, náluk fog eladósodni,
ők szedik majd az uzsorakamatot, így ságtételt nem ellenezte, a háború befetehát nem a saját vérét fogja szidni az jezése után már viszolyogva vett részt
egy háborús bűnös, egy gyilkos népítéeladósodott nép, hanem azt a jó hongkongi táncos kurva anyját annak a ke- letszerű tárgyalásán. Elment, végigasszisztálta meggyilkolt bajtársai emléreskedőnek, aki nyomorgatja a szegény
magyart ... " Nagy ártatlanul már rég kének adózva, de: "valami belül, a szíaz antiszemitizmusról beszél az író, vében már elévült." Az olvasó egy hétmire ezt tételesen is kimondja: "És ez- köznapi, egyszeru történetet kísér végig, átéli és elfogadja annak tanulságazel örökre megoldják a zsidókérdést.
Mindenki őket fogja szidni. Még a zsi- it, s közben Kertész Ákos meggyőzi őt
dók is." Kertész Ákos, akinek ez az a maga igazáról. Meggyőzi, mert soraiírása is az Ab Ovo kiadásában megje- ból árad annak a hite, hogy az olvasó:
meggyőzhető. Egyenrangú partnernek
lent könyvheti kötetéből, az Akár hikell tekinteni, úgy beszélni hozzá,
szed, akár nemből való, nem ismer tabukat, nem hajlandó választani a dörge- ahogy az ember egy barátot, egy társat
delmes pátosz vagy az elfúlóan tragi- szólít meg. Természetes gesztusként
kus hangvétel között. Nem fogadja el, kell odafordulni hozzá és - például hogya dolgok csak ilyenek vagy csak így beszélni: "Képzeld, már megint,
olyanok, nála minden jelenség ilyen ÉS Prága csodálatos, a Belvárosa nem lett
idegenforgalmi gettó, ahol lenézik és
olyan. Írói teljesítménye egyebek közt
kiutálják a bennszülötteket. és mindazon mérhető, hogy ezt a normális
arányt képes megérzékíteni az olvasó azokat, akiknek nincs konvertibilis valutájuk ... rr
számára is.

Kertész Ákos nyelve az utca nyelve.
Az, ahogyan beszélgetni szoktunk egymás közt itt Magyarországon, e század
végén, ha éppen senki sem zavar vagy
figyel bennünket. Annak, amit elmond,
éppúgy lehet apropója egy-egy ismert
vicc, mint Vörösmarty, József Attila
vagy Radnóti egy-egy sora. A Verselemzés círnű írás például elgondolkodtathat minden "szakavatott" irodalmárt.
nem így kell-e beszélni az irodalomról,
ha azt akarjuk, hogy életünknek magától értetődő természetességgel váljék
részévé? Fölidézi a magyar költők tollán született horrorszerű látomások
egész sorát, borzongató megjegyzéssel
búcsúzva az olvasótól: "És még előtte
vagyunk a második világháborúnak."
A bűnös műoészei, avagy az írástudók felel5tlensége mintája lehetne, mintája kellene hogy legyen annak, miként lehet
a másik felet tiszteletben tartva is vitázni. Czeizel Endre írta le néhány évvel ezelőtt, hogya magyar nép önpusztító hajlamát az irodalom, a művészet. a sajtó erősíti fel. Kertész Ákos
válaszul "elbeszéli", miben áll a művészet és az irodalom feladata, funkciója.
Eközben esze ágában sincs agyagba
döngölni ellenfelét. Amit mond, olyan
egyszeru és világos, hogya tanulatlan
olvasó számára is evidenciaként hat.
"Pesszimista író nincs. Az igazi
pesszírnista nem ír, hanem felköti magát" - olvassuk egyik írásában. Ezzel
látszólag szöges ellentétben áll egy
másik írása: "Ma már nincsenek dühkitöréseim. Nem tudok örülni, és nem
háborít föl semmi igazán. Nem szeretek élni." Vajon melyik az igaz? Induljunk ki abból, hogy nem kötötte fel
magát, ellenben ír. Sőt, nemcsak hogy
ír, nemcsak az úgynevezett "nagy dolgok" háborítják fel, de egészen kicsik
is. Például az, ha kislánya régi, használt kis szánkóját egymás után háromszor lökik föl szemlátomást jólszituált
fiúcskák. Kihozza sodrából mindenfajta intolerancia, előítélet, gyűlölködés.
Egy megmérgezett kutya éppúgy, mint
a gyermekeinkre váró jövő. A két állítás szintézisét ez a mondata rejti: "Írni
is azért kezdtem, hogy megszeressenek." Meglepő az elidegenedettségre
büszke, "kemény" világunkban, hogy
Kertész Ákosnak nemcsak vannak ér-

zelmei (íróként is), de nem is szégyelli,
nem is takargatja őket. Nehéz lenne
megrendülés nélkül olvasni a Sírás a
kápolnában című írást, ahogy nehéz nevetés nélkül olvasni a Halálfélelmet.
Mire becsukja az ember a kötetet.
rádöbben, hogy (nem kis mértékben
Szoboszlai Margit kitűnő szerkesztői
munkájának köszönhetően) nem azt
kapta, amit a könyv alcíme ígért: "válogatott írások 1974-1994; novellák,
publicisztikák, vallomások", hanem
sokkal többet, valami minőségileg
mást. llyen-olyan okból keletkezett, vegyes darabkák elegyes gyűjteménye
helyett egy életrajzi regényt, novellában, publicisztikában, karcolatokban
elbeszélve.
Kertész Ákos ugyanis intakt író, aki
pályakezdése óta mintha ugyanazt írná, ugyanúgy, tekintet nélkül a műfajra. Hűségesen egyéniségéhez, hűségesen az egyszer felvállalt minőséghez.
Éppen emiatt van írói lényében valami
ősbölényszerűen egyedi, mintha egy sajnos - kihalófélben lévő alkotói morál képviselője volna itt közöttünk. Az
életút, amit eddig bejárt, (háború, koalíciós évek, Rákosi-rendszer, 1956, Kádár-korszak, rendszerváltás) szerencsére nem tudták megváltoztatni viszonyát a világhoz, magyarán: a szemléletét. Megmaradt azok oldalán, akik
mellett elkötelezte magát. Egy olyan
korban, amikor "szemesnek áll a világ", következetesen kitart a "vakok"
mellett. S mindezt nem heroikus elszánás eredményeként. E kötet olvastán
azt hiszem, Kertész Ákos számára a
damaszkuszi út egyszeruen ismeretlen
fogalom.
Nádra Valéria
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Andrej Arszenyevics
Tarkovszkijnak
Muzsnay
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Akos kamarakiállításához

lemi előd - Széchenyi, József Attila,
Sütő András, Pilinszky - egyénisége,
alkotói és emberi kűzdelme, megtörettetése és megméretése is. Az utóbbi
időben született Van Gogh imája képsorozatban viszont hiányzik a corpus. Itt
a természeti jelenségek erőteljesen
sommázott
motívumainak
drámai
szembeállítása hordozza az emberit.
ilyenek a tragikusan vöröslő égboltba pengeszerűen belehasító búzatenger
tömören sárga "villámai", vagy a sötét
háttérből kivilágító, gömbformába gyötört, hangsúlyos izzású levágott kalászok. A sorozat képtábláin Van Gogh
világának színei és motívumai kiválasztva, egyéni értelmezésben összehangolva, a saját korával szembenálló festőzseni problémáit ma érvényes megközelítésben megfogalmazva, tehát az
időt összekapcsolva kerülnek elénk.
Felnőtt, végletekig kiérlelt, tömör,
drámai világ Muzsnay Ákos világa.
Ábrázolásai tiszták és egyszerűek,
szimbólumai világosak és értelmezhetőek. Humánus művek ezek. Hatásuk
túllép a látvány okozta élményen, s
valahol a szemen túl, belül is rezzenéseket okoz. Felkavar és megráz, velünk
marad a kiállítótermen kívül is.
Újra Tarkovszkijt idézném: "Az igazi művészi képnek nincs racionális értelmezése. Érzelmi jellemzői vannak,
amelyeket lehetetlen egyértelműen
megfejteni. Az anyag felépítésének 10gikán túli, zenei törvényei ezért pontosabbak és művésziebbek, mint a dicső
józan ész. A művészet végső soron
egyenlet felállítási kísérlet a végtelenség és a művészi kép között."
Muzsnay Ákos művészete is az.
.Montázs minden művészetben van,
abban az értelemben, hogy az alkotó
szelektál, majd összehangolja a kiválasztott anyagot. Enélkül egyetlen művészet sem létezik ... A montázs a képekben folyó időt kapcsolja össze... " mondja filmrendezésről szóló előadásai egyikében a Tükör, az Andrej Rubljav, a Szialker világhírű rendezője.
A neki ajánlott két festmény - és
Muzsnay grafikai lapjai is - egyértelműen igazolják ezt a kijelentést. A kisebbik képen a boltív alatt összegörnyedő, arctalan, dacosan riadt figura
lehetne akár Rubljov századokkal ké-

sőbbi, az emberi-művészi történet
szenvedéseit sűrítve magában hordozó
megfogalmazása. A nagyobbik kép
törtfehér. szaggatott lepelbe burkolt figurájához pedig bátran asszociálhatom
Tarkovszkij arcát tenyerébe borító, kicsit előregörbedő. gondterhelt, szomorú hangulatú alakját a Filmkultúra
1990jS-ös számának fotójáról. Természetesen ez csak egyik lehetséges értelmezésiik. De a két festmény a többféle
értelmezhetőség mellett valóban szelektál; kiemel és sugall valamit Tarkovszkij világából. Muzsnay Ákos itt
és összes többi művében is összehan-

goltan jeleniti meg a felvetett problémákat, harmóniát, tudatos rendezettséget teremt.
Az örök emberi szenvedéseket viselő, menekülő, gúzsba kötött, általában
erősen megszaggatott, tépett lepelbe
szorított corpus Muzsnay egyik legkedveltebb problémája és figurája. A különböző festészeti, grafikai és plasztikai lehetőségek technikai, ábrázolásmódbeli megoldásai mellett (Muzsnay
kitűnő éremművész is) ezekben az alakokban mindig és hangsúlyosan van
jelen, határozottan felismerhető a kiválasztott és megjeleníteni kívánt szel-

Lencsó László
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1. Litvánia, Lengyelország és részben
Ukrajna után a magyarországi választások is arról tanúskodnak, hogy Kelet-Európa népei kezdik megérteni az
1989-90-es változások igazi értelmét.
Azok az állampárti erők, amelyek a
rendszerváltás előkészítésében aktívan
részt vettek, de kellő bölcsességgelrendelkeznek, ma már maguk is hajlanak
az önkritikára. A többpártrendszer, a piacgazdaság és a nacionalizmus zászlaja
alatt végbevitt 1989-espolitikai fordulatok csak azt jelezték, hogy Kelet-Európa
lakosságának többsége nem látott alternatívát az államszocialista rendszerek
összeornlásával szemben. A különböző
szociológiai felmérések is arra utalnak,
hogy az 1990-esválasztások során KeletEurópa népei nem látták világosan,mire
mondanak "igent": szubjektíve a többség nem a kapitalizmusra szavazott.
Közben kiderült, hogy az .Európához való csatlakozás", amivel a munkavállalók tizmillióit bolondították,
nem több mézesmadzagnál. Miközben
az európai integrációs folyamatok előrehaladtak, s a nyugat-európai centrum-országok pozíciói a világgazdaságban megerősödtek, Kelet-Európa
dezintegrálódott. Az ex-Szovjetunió,
Jugoszlávia és általában egész térségünk integrálódása a világgazdaságba
olyan egyenlőtlenségek árán valósul
meg, amely a régió egészét kedvezőtlenebb pozícióba juttatja, mint amilyenben a korábbi évtizedekben leledzett.
Ugyanis csak a gazdagabb köztársaságok, esetleg kisebb körzetek, kerületek tagozódhatnak be valójában a
munkamegosztás
centrum-régiójába,
míg a szegényebb területek, Jugoszlávia
déli részei, Albánia, az ex-Szovjetunió
(kivéve egy-két várost, feldolgozóiari és
nyersanyag kitermelői központot), Kelet-Magyarország, Bulgária, Szlovákia,
Románia és Lengyelország lényegében
esélytelenek. Sachs, az IMF hírhedt
amerikai közgazdásza már hónapokkal
ezelőtt becsomagolt Moszkvában, és hazatért, alkalmatlarmak nyilvánítva az
oroszokat a "jó" rendszerváltásra,
2. Litvániában, Magyarországon és
Lengyelországban az "új" hatalmi elitek - a második világháborút megelőző rezsimek szellemiségét követve konzervatívok és nacionalisták voltak.
A nemzeti sajátosságoknak megfelelően mindhárom országban egyfajta keresztény-nemzeti kurzus valósult meg,
amely rehabilitálta a jobboldali és szélsőjobboldali politikai tradíciót is.
Oroszországban a régi kommunista elit
meghatározó csoportosulásai csak szint
váltottak. és a demokrácia zászlaja'
alatt játszották el a politikai rendszerváltást. Eközben azonban olyan
gazdaságpolitikai kurzust valósítottak
meg, hogy még a jelcinista coup d'état
nyomán szétlőtt parlament újjáválasztása sem gyengítette meg a kommunisták pozícióját a dumában.

Baloldali fordulat
Kelet-Európában
de miért és minek?
Walesa fordulata a legérdekesebb,
aki az önigazgatói munkásellenzéki
vezér szerepéből jutott el a konzervatív
katolikus-autoritarianizmusig. Litvániában és Magyarországon tipikus régivágású konzervatív nacionalista értelmiségi került az első számú politikus
szerepébe a maga dilettáns érzelmi beállítottságával, míg az ex-szovjet utódállamokban mindenütt a kommunista
párt helyi első titkára maradt hatalomban (lelcin, Nazarbajev, Sevarnadze,
Alijev stb.) a nemzeti-vallási ideológia
valamely variánsának jegyében. A "piacgazdasági modernizációt" - Csehországot kivéve - mindenütt antimodernista, nacionalista ideológiákkal próbálták megvalósítani.
3. Az államszocializmus hagyományos létbiztonsága még a bürokrácia
paternalisztikus, autokratikus stílusa és
antidemokratikus rezsimje ellenére is
nosztalgikus érzéseket támasztott sok
emberben, mert nem tudták elfogadni
az új hatalom antiszociális és feudális
erederu úri gőgét és fennhéjázásait,
ami az elszegényedés és a félperifériás
kapitalizmus jelenségeivel párosult,
melyeket egész nemzedékek csak tankönyvből ismertek.
4. A privatizációnak nevezett eredeti
tőkefelhalmozás, amely négy generáció
csaknem félévszázados munkájának
eredményeit sajátította ki (expropriálta) az új és régi politikai és gazdasági
elitek által, nem járt sem gazdasági hatékonysággal, sem a jólét emelkedésével, sőt, még az állami bürokrácia szerepének csökkenésével sem. Ugyanis
az állam a privatizáció ellenére jelentős
szerepet őrzött meg minden nagyobb
privatizációs projectben. Egy szűk elit,
az újgazdagok kis csoportjai óriási vagyonokra tettek szert a régi állami tulajdonból. Eközben LengyelorsZágban
és Magyarországon megsemmisült az
állami ipar több mint 4O%-a,a valódi
munkanélküliség pedig alighanem elérte a 15-17%-ot.Az európai élvonalhoz tartozó magyar szövetkezeti mezőgazdaságot feláldozták akistulajdonosi
ideológia oltárán.
5. A szociális háló "szétszakadt",
már az államszocializmus gazdasági
teljesítményének csökkenése is jelezte,
hogy a jóléti állam gazdasági alapja
megrendült. Megjelent a modem szegénység és koldulás az egész térségben. A munkaerőpiac átalakult. Megindult az "individualizálódás": a munkavállalók "szétszóródása" következtében sokan elhagyták hagyományos érdekvédelmi és politikai szervezeteiket.
A munkanélküliek szakszervezete sehol sem működik hatékonyan.
6. A tömegek tiltakozási potenciálját

az úgynevezett utódpártok, vagyis a
régi állampártok szociáldemokratizálódott maradványai voltak képesek kanalizálni. Más tömegtámogatást élvező
baloldal nem lévén, a lakosság, csakhogy megszabaduljon az "új"konzervatív nacionalista elitektől. a "régi-új"
szocialista-szociáldemokrata pártokra
szavazott. Átlagosan a szavazók egyharmada a baloldal bázisát képezi.
Oroszországban és Ukrajnában a
rendszerváltás ellenére sem sikerült a
tőkés viszonyokat oly mértékben meggyökereztetni, hogy az utódpártok a
kapitalizmust menedzselő szociáldemokrata pártokká transzformálódjanak. Olyan létviszonyok alakultak ki,
és olyan hagyományok szilárdul tak
meg, amelyek jelentős tömegek számára egy "kommunista nacional-populizrnust", egy radikálisabb antikapitalista
beállítódást "írtak elő". Komoly tömegmozgalom itt csak kommunista
zászló alatt formálódhat meg, míg Közép-Kelet-Európában a szocialista-szociáldemokrata értékrend felel meg jobban a kialakult hagyományoknak, és
főleg a mai társadalmi erőviszonyoknak.
7. A lakosság tömegeinek balrafordulásában a fentiek következtében keletkezett nosztalgikus érzések játszották a döntő szerepet. Ez a fordulat
nem valamiféle tudatos világnézeti választás alapján ment végbe: az emberek saját bőrükön érezték, hogy az új
rendszer minden többlet-demokráciája
ellenére gazdasági, szociális és kulturális téren rosszabb életfeltételeket kinál,
mint a régi államszocializmus.
8. Oroszország tapasztalatai mutatták meg elsőként, hogy nincs "liberális
alternatíva". A sokkterápia hiába bénítja meg a régi szisztémát és a régi
struktúrákat, demokratikus polgárság
hiányában nem jön létre polgári demokrácia. A privatizáción felhízott új
burzsoázia állam- és politika-függő,
nincs önálló társadalmi egzisztenciája,
ezért sehol a térségben nem tudja magát társadalmilag legitimáltatni. Nemzeti polgárság hiányában a régi hatalmi elit szerepe felértékelődik a nemzetközi pénzszervezetek és multinacionális társaságok szemében, hiszen az új
tulajdonosok társadalmi-kulturális legitimációja és sulya igen gyenge.
9. A kelet-európai történelmi fejlődés regionális sajátosságai nyilvánulnak meg abban, hogy a liberális alternatíva objektív hiánya miatt két alapvető politikai tömb és egy kisebb csoportosulás kezd kirajzolódni a térség
politikai' térképén: a) egy nacionalistakonzervatív politikai tömb, amely a
tradicionális és az új szélsőjobboldal

erőit is magában foglaló politikai pártokból áll; b) egy szocialista-szociáldemokrata tömb a régi kommunista és az
új baloldal csoportjaival kiegészülve; c)
egy kisebb liberális politikai erőcsoport, amely a három ország közül jelenleg Magyarországon a legerősebb.
Ugyanakkor Magyarországon a legerősebb a szocialista párt is, amely történelmileg szinte példátlan módon a
parlamenti mandátumok 54%-át tudhatja magáénak. Talán csak a svéd szociáldemokrata párt ért el valaha hasonló eredményt.
10.0rszágaink sorsa azonban nagy
mértékben nemzetközi feltételekhez
kötött, s a szocialista pártok vezetése
ettől függően enged majd a tagság és a
támogatók követeléseinek. Magyarországon a szocialisták a liberálisokkal
való koalíció útját kívánják járni, de
kérdés, hogy a szavazók, akik a neoliberális gazdaságpolitika ellenében szavaztak a szocialista pártra, meddig tolerálják a monetarista gazdaságpolitika
folytatását. Annyi biztos, hogy az államszocialista múlt - bárhogyan viszonyuljunk is hozzá - ezekben az országokban a társadalmi igazságosság és
esélyegyenlőség olyan tradicióját alakította ki az emberek fejében, amivel a
jövőben minden politikai erőnek számolnia kell, különösképpen a hatalomra került mérsékelt baloldali pártoknak, ha nem kívánnak a kelleténél hamarabb megbukni. Nincs rá szükségük
- kérdés, felismerik-e =, hogy a tőkés
szervezeteknél is jobban akarják menedzselni a kapitalizmust.
11. Amennyiben a baloldali pártok a
már korábban megbukott neoliberális
gazdaságpolitikai kurzus
követése
mellett döntenek, megteremtik azokat
a feltételeket, amelyek alapján felemelkedhet egy új, most már modern jobboldali, szélsőjobboldali populizmus,
amint azt az olaszországi események is
jelzik. Csak távolabbi perspektívában
jöhet létre egy olyan újbaloldal, amely
az új világrend törvényszerűségeit
megismerve képes lesz egy új antikapitalista elméletet, politikát és szervezetet kialakítani. Addig marad a kritikai együttműködés a prokapitalista
baloldali pártokkal, amelyeknek, úgy
tűnik, az lett a történelmi hivatása,
hogy befejezzék a rendszerváltást, a
magántulajdon uralmának visszaállítását. Szomorú szerep, de a jelenben egyelőre nem körvonalazódik egyéb reális
történelmi alternatíva. ilyen körülmények között az értelmiség alapfeladata
nem lehet más, mint a védtelenek és a
kultúra pozícióinak védelme.
Krausz Tamás

