~ULTUI\A

,



+

Egy adag
Az

FINANSZÍROZÁS
ÁLLAMI ÉS
MAGÁNFORRÁSOKBÓL
z európai független film finanszírozása nagyon kevés producemek hozza meg a "feltörést", sokakat viszont egyenesen tönkretesz. Sikeresen összefogni a munkához szükséges pályázatokat, találkozókat, dokumentációt és energiaforrást,
kimerítő küzdelern. Aki végig csinálta,
többé már nem állítja, hogya filmgyártás fényes üzlet lenne.
Ha egy európai filmrendezőnek. sikerül befejeznie egy produkciót, ritkán
keres vele eleget a következő film elindításához és a jogdíjakat sem tudja
olyan arányban megtartani, hogy abból magabiztosan újabb projekt(ek)
szervezésébe kezdhessen. Elvétve találni Európában eredményekben gazdag
karriertörténetet. még ritkábban olyan
producert, aki anyagilag elég sikeres,
és ebből következőert
elég szabad lett
ahhoz, hogy saját vállalkozásba fektesse a pénzét. Ennélfogva a produkciók
beindítása többnyire a nagyobb vállalatok és társulások kiváltsága marad.
Az európai filmprodukciónak három tágabb értelemben vett típusa van.
Az elsőbe tartoznak a kis költségvetésű filmek (SOO.OOO
dollártól - úgy 1.5
millió dollárig), amelyek megtérülését
a hazai piactól várják. Ebbe a típusba
tartozik a különleges vagy a művészfilmek többsége, ezeket általában - legalábbis részben - a nemzeti filmgyártás támogatási rendszeréből finanszíroznak. Szinte mindig az adott ország
nyelvén forgatják őket, és ha nem teljesen támogatásokból, akkor többnyire
előzetes televiziós eladásokból finanszírozzák.
Az európai filmek másik típusa
olyan nagyobb léptékű produkció,
amelyet valamilyen európai nyelven
forgatnak, és amelynek megtérülését
az egész európai piactól várják. Az
ACE kutatásai szerint az ilyen produkcióra költött legmagasabb összeg 6
millió dollár körül lehet. Bár vannak
köztük nagy nemzeti támogatásokkal
létrehozott filmek, a kategóriába tartozó legtöbb mű európai koprodukcióban készül. Ha sikerül előzetesen eladni az Egyesült Államokban vagy más
Európán kívüli területen, az segíthet,
de nem feltétlenül szükséges a film finanszírozásához.
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A harmadik kategóriába tartoznak
az "amit kigondolsz, az mind teljesülhet" típusú, nagy költségvetésű filmek,
amelyek megtérülése a világpiactól
várható. Ezeknél a produkcióknál szinte minden esetben elengedhetetlen az
előzetes amerikai lekötés. Szinte mindet angolul forgatják. A költségvetések
nagysága között óriási lehet az eltérés;
egyes filmek esetleg ebben a kategóriában indulnak, de visszakényszerülnek
a második modellbe (lásd ennek a fejezetnek az esettanulmányát, az Orlandót), mig mások, mint például Ridley
Scott 1492; a Paradicsom meghódítása CÍmű filmje, megkockáztatják a 40 millió
dolláros költségvetést, de ehhez annyi
forgalmazóra kell ráerőltetni őket,
ahányra csak lehet, hogya kockázat
nagy részét fedezhessék

Az

előkészítés
terve

önjelölt üzleti vállalkozó az európai
filmfinanszírozást.
A Filmkészítők Szövetségétől [ake
Eberts a következőképpen vázolja fel
az európai helyzetet: "Ebben az üzletágban a legtöbben még a költségvetési
mérleget sem tudják kibogozni. Mások
pénzével, dollárok ezreivel, millióival
bánnak, de még egy pennyt sem tudnak elhelyezni a mérlegben. Ez nincs
így jól, A filmkészítés üzlet; és aki ezt
nem tanulja meg, sosem nyeri meg a
ját~kot. Ha a saját pénzét költi, akkor
jól van, de ha a másét, akkor tudnia
kell, hová kerül, ki kapja meg és mire.
"Az európaiak gyakran mondják a
hollywoodi filmre: 'ez egy rakás szar';
de az a 'rakás szar' 500 millió dollárt
hozott. Csinálj pár ilyen rakást, aztán
egy napon elkészítheted a saját filmedet."

csomag-

producer egyik első, legfontosabb feladata, hogy elegendő
pénzt szerezzen a megállapodás, a forgatókönyv, a további szerződések és a marketing költségeinek biztosításához. Ez a legalapvetőbb dolog,
mert a forgatókönyv, a jogok, az alkotók megválasztása és az üzleti terv teszik ki azt a legfontosabb "csomagot",
amellyel megnyerheti a befektetőket a
film gyártásába. Bár az alapköltségvetést már ebben a fázisban összeállítják,
a film várható piaci fogadtatásának
megfelelően még változhat. Ebben a
időszakban a producer rendszerint sorra járja az elérhető magánbefektetőket,
és megpályázza a kínálkozó nemzeti és
európai támogatási rendszerek szubvencióit, A producemek tisztában kell
lennie a következőkkel: kik jöhetnek
számba, mint valószínű támogatók;
milyen támogatási rendszereket kell
becserkésznie, ezeknek melyek az
irányvonalai és határidői; pontosan hogyan várják a produkció megtérülését.
Ha egy európai producer nem tudja,
hogy a legjelentősebb (először csak)
európai forgalmazók közül melyekhez
kell fordulnia az adott film műfajának
és forgatókönyvének megfelelően, legelőször ezt a területet kell feltárnia.
Részletesen kell ismernie az összes
nemzeti és európai támogatási rendszert. Tudnia kell, hogyan rnűködik az
Eurimages; hogyan kell lavíroznia a
MEDIA-program különböző alrendszerei között, és mikor melyikhez fordulhat segítségért az adott projekttel. Azt
is tudnia kell, hogy ha sikerül valamelyik alrendszertől pénzt kapnia, azzal
esetleg kizárja a máshonnan beszerez•

hctő támogatást. Nem számíthat rá,
hogy majd az ügyvédje tudni fogja
mindezeket.
A producernek, mint azt már korábban kifejtettük. ismernie kell minden
egyes terület kereskedelmi jelentőségét, Hogyan szerepeltek adott filmek
az X, Y vagy Z országokban? Forgalmazták-e őket videón? Bemutatták-e a
televízióban? Mely területeken várhat
nagy sikert a filmtől, amin dolgozik? A
Channel 4 Shopping című filmjét, az elsőfilmes rendező Paul Anderson és Jeremy Bolt producer alkotását például
sikerült eladni Japánban, az egyik legnagyobb piacon. A Germinalc viszont,
amely több mint 30 millióba került,
mindössze l millió dollárért tudták
csak előzetesen eladni az Egyesült Államokban.
De mindenek fölött azt kell tudnia
producernek, hogy mire kér pénzt és
hogy az mennyibe is kerül. Ez nyilvánvalónak hangzik, de a legtöbb befektető és vásárló még mindig sokat panaszkodik amiatt, hogy az európai
producerek képtelenek tágabb kontextusban vizsgálni a fenti megállapítást,
vagy a saját filmjeik fiskális részleteit
érintő technikai kérdéseket.
Mielőtt megvizsgálnánk, milyen
utat járt be az Orlando - amely "nehéz" projektnek tekinthető - a finanszírozás megszervezésében, érdemes
meghallgatnunk, milyennek látja egy

a

Esettanulmány:

Orlando

(Interjú Christopher Sheppard
producerrel)

Az

előkészítés
története

z Orlando felölel 400 év fiktív
történelmet; azt a 25 évet,
amig Sally Potter író-rendező
tervezgette a filmes adaptációt; és a
hat évig tartó előkészítő munkát. A
Kelet-Európában forgatott történelmi
dráma, az Orlando, öt európai koprodukciós partnert hozott össze, ügyesen
használta az elérhető nemzeti támogatási rendszereket. a MEDIA alágaitól
kapott kölcsönöket, és egy sor magánbefektetőt is megnyert, hogy a terv valóra válhasson. Christopher Sheppard,
a producer mesél a· film előkészítéséről: "Sally Potter már tinédzserkora. az
Orlando első olvasása óta arról álmodozott, hogy egyszer megfilmesíti Virginia Woolf könyvét. A Moszkvai Filmfesztiválon ismerkedtünk meg, 1987ben, amikor Sally elhatározta, hogy az
Orlando lesz a következő filmje. 1988ra megszerezte a jogokat a könyv megfilmesítésére. Bonyolult és drága ügylet volt, akkor még kizárólag a szülei
és a barátai anyagi erőire támaszkodhatott. 1988 végéig Sally megtett két

újabb fontos lépést: eldöntötte, hogy
Tilda Swinton fogja játszani Orlandót;
és elkészített egy figyelemre mél tó tervezetet, amelyben az elképzeléseit vázolta fel.
A tervezetet eljuttatta Nagy Britannia nemzeti filmfinanszírozási
szervezetéhez. akkor National Film Development Fund volt a neve (ma British
Screen Finance). Még akkor is mindenki úgy tartotta, hogy ezt a könyvet lehetetlen adaptálni. Az NFDF nagyon
előrelátóan mégis adott az Orlandóra
15.000 fontot (22.000 dollárt). Ezzel a

támogatással, amelyet végül 1989 februárjában kapott meg, Sally megírta a
forgatókönyv első változatát. Én 1989
közepe táján szálltam be a munkában,
amikor éppen lejárt a könyv megfilmesítési jogáról
szóló szerződés.
Az
NFDF-től kapott 15.000 fontból nem
tudtuk megújítani. A brit film- és televízióiparban ekkor mindenki leírta az

Orlandót.
"Önként vállalkoztam a feladatra három hónapot szándékoztam
a filmmel eltölteni -, hogy megpróbálok
másfajta módokat találni a film finan-

szírozására. A három hónapból aztán
négy év lett. 1989 vége táján két rendkívill fontos dolog történt. Először is
pályáztunk
a European Script Fundhoz (az európai forgatókönyvírói alaphoz) előkészítési hitelért. Másodszor,
elmentem Oroszországba, kettős céllal:
olyan befagyott vizű folyót kerestem,
amely alkalmas lenne a Sally által
megálmodott jeges jelenetek forgatására, és találni akartam egy ottani koprodukciós partnert is. Két év múlva meg
is kötöttünk az orosz Lenfilm stúdióival egy szerződést, amely minden fél
igényeinek tökéletesen megfelelt.
Az 1989 augusztusában
beadott
SCRIPT-pályázatunkat
elfogad ták, és
decemberre megkaptuk az előkészítésre szánt kölcsönt. A SCRIPT-hez benyújtott pályázatunk meglehetőerr magabiztosnak
tűnt, jóllehet az Orlando
még mindig olyan projektnek számított, melynek megvalósítását általában
szinte lehetetlennek
tartották. Ha figyelembe
vesszük ezt a szkepticizmust, a SCRIPT pozitív döntése - különösen Renee Goddard támogatta erősen a tervet - Sally fantasztikus
elszántságát és víziói erejét értékelte. A
SCRIPT 37.000 ECU (44.000 dollár) ér-.
tékű hitelt adott, amelyet még kiegészített
egy második
adomány
az
NFDF-től. Még így is, hogy megkaptuk a lehetséges állami támogatások
maximumát,
ez az összeg egy csepp
volt a tengerben, hiszen az Orlando előkészítési
költsége
250.000
fontra
(370,000 dollár) rúgott.
Addigra rá kellett döbbennem arra
a fájdalmas tényre is, hogy nem elég,
ha van egy jó forgatókönyvün.k, piacot
is kell keresni; el is kell adni a filmet.
A SCRIPT is belátta ezt, amikor le kellett állnunk, mert nem volt elég pénzünk. Nagy részét kéregetéssel és kölcsönökkel
kapartuk
össze. Ekkorra
már Sally és én is nyakig benne voltunk a dologban, mindketten kölcsönöket vettünk fel a házunkra. Az Orlando
lett az első film, amely megkapta a
SCRIPT második etapra adott támogatását. 1991 márciusában velünk indították el ezt a fajta szubvenciót. A pótkölcsön akkor érkezett, amikor semmilyen
más támogatás nem volt kilátásban.
Két-három fontos partner érdeklődését
is sikerült felkeltenünk. köztük a British Screen Finance-ét is, de ennél
többre
nem jutottunk.
A Második
Etapra adott támogatás azonban lehetővé tette számomra, hogy újra repülőre szálljak. Elmentem Moszkvába, Berlinbe, Rómába, Párizsba és ami a legfontosabb: a cannes-i Filmfesztiválra
1991 májusában. A SCRIPT támogatása
lehetövé tette és segített is abban, hogy
tovább egyengessük
a finanszírozási
"utakat" és megkössük a koprodukciós
szerződéseket.
1991 közepére megindult az együttműködés
a belektetőkkel."
Potter eredeti, 7 millió fontos (10.6
millió dolláros) költségvetését eddigre
lefaragták 2.5 millió fontra (3.8 millió
dollárra), bár ez az összeg "igazából
soha nem volt elég", mondja Sheppard. Ez állandó nyomást jelentett a

Az Eurimages visszakozása körülbelül az összköltség 20 százalékával rövidítette meg az Orlandót. "Már a gyárA forgatás
tás előkészítésénél tartottunk, és februárban el kellett kezdenünk a forgatást
mikor a forgatás 1992. február
- mondja Sheppard. Hirtelen SOO.OOO
17-én elkezdődött, a CBC, a
fonttal (740.000 dollárral) kevesebb
kezes elküldte a stábbal az
pénzünk lett - néhány héttel a kezdés.
egyik képviselőjét, hogy ellenőrizze a
előtt. Az egyetlen ötletünk a vészeset- munkát. A CBC ahhoz is ragaszkodott,
ben beiktatandó halasztás terve volt. A
hogy Sheppard kössön politikai kockáSCRIPT, amely rendszerint a gyártás zat-biztosítást az Oroszországban és
napján várja el a kölcsön visszafizetéÜzbegisztánban tervezett forgatásokra.
sét, megszegte saját szabályait azzal, A biztosítási tervezetet a Lloyd's Insuhogy engedélyezte a törlesztés elha- rance írta alá, és a filmes, tévés szakérlasztását. Elképesztően rugalmasak és tők, Rollins, Burdick és Hunter brókekészségesek voltak minden fázisban. A
relték. Sheppard kötelezte magát, hogy
SCRIPThitt benne, hogy a filmet eurónagy összegű bánatpénzt fizet, ha a
pai filmként kell megcsinálni. Ez naforgatás során helyszínváltoztatásra
gyon fontos volt, mert a British Screen
kényszerül.
Erre kötöttek egy ellenbizgyártás idején, és változtatásokra kény- munkatársának, Simon Perrynek a kitosítást, aminek extra költségeivel feszerített. A LenfiJm támogatása mellé vételével, Nagy Brittanniában mindenSheppard szerzett némi pénzt a British ki csak lehúzta és a lehetséges ameri- dezték a politikai kockázat-biztosítást,
Screen Finance-től, a European Co-Pro- kai partnerek is mind visszakoztak. Az amely az átlagos biztosítási összeg
duction Fund-tól, az olasz Mikado Orlando elkészítésének egyetlen útja az négyszeresébe került.
Bár Sheppardnak nem kellett másFilm, a holland Sigma Film Produc- európai koprodukciós forma volt."
hová áthelyezni a forgatást, követeléstions és a francia Rio befektetőitől.
seI lépett fel a forgatás utolsó helyszíne, Üzbegisztán miatt - miután onnan
visszatért. Amikor ugyanis a stáb megA jogi oldal
Az utolsó öltések
érkezett Üzbegisztánba, rá kellet döbbennie. hogy a helyi kormány és a rengyártás során az egyik nagy
gy ilyen bonyolult filmnél.
dőrség megváltoztatta döntését és
kihivást az jelentette, hogyan
mint az Orlando, melynek költmégsem adta meg a forgatáshoz szüktaláljanak a megvalósításhoz •
ségvetését ennyire drasztikuséges engedélyt. A problémát végül azegy kezest, a megoldás a British Screen san csökkentették. az üzletkötések. dozal oldották meg, hogy lefizették a hebeavatkozásának volt köszönhető. Pot- kumentációk, szerződések, és biztosílyi hatóságokat.
ternek és Sheppardnak egy évébe tel- tások jogi költségei aránytalanul magaCsak két másik, apróbb baj fordult
lett, hogy meggyőzze a megvalósítá- sak lehetnek a befolyó készpénz
elő, mindkettőt fedezni lehetett az
sért felelős kezest, a Completion Bond mennyiségéhez képest. Sheppard és
alapbiztosítással, és gyorsan meg is olCompany-t (CBC)arról, hogy a projekt Potter igen találékonyan kerülték meg
dódott. A forgatás elején Charlotte Vakivitelezhető. "Rengeteg fáradságunkez a problérnát. Fogadtak egy önálló
landrey, az egyik vezető színésznő
ba került, míg a kezest rábeszéltük.
ügyvédet. Diane Gelont, aki hajlandó
megbetegedett, és vissza kellett repülhogy olyan filmet támogasson, amit tíz volt "egy messze jövőre elhalasztott finie Párizsba, Pottemek, ezért két naphét alatt három országban forgatnak, s zetség" ígéretében dolgozni a projekpal meg kellett röviditenie a szeritpéteraz egyik stáb orosz, akkor, amikor a ten, a szórakoztatóipar jogi ügyeivel
vári forgatást. Ezt a két napot később a
Szovjetunió éppen szétesőben van" foglalkozó céggel, a Simon Olswang és
gyártás utómunkálatainál hozták be, a
mondja Sheppard. Számtalan megbe- Co.-val együttműködve. Az "OlswangPinewood Film Studios-náJ. A gyártás
szélés után a kezes, akit az Egyesült csomagterv" magában foglalta a film
egyik későbbi szakaszában pedig egy
Királyságban John Hargreaves képvi- finanszírozására és létrehozására vokülső, jégpályán forgatott jelenet negaselt, végül azért állt rá a dologra, mert natkozó teljes dokumentáció elkészítétívja megsérült, ezért ezt a részt egy fe"elég becsületesnek tartotta, Sheppardsét, amellett hogy vállalta a Gelon
dett pályán újra kellett forgatni.
öt és Pottert. akik arra is képesek, munkájához szükséges alapvető admihogya gyártás során a költségvetés nisztrációs feladatok elvégzését.
szabta kereteknek megfelelően változA kezdeti megállapodás szerint a SiElsőként ad pénzt,
tassanak".
mon Olswang és Co. biztosítja, hogy
1991 telén az Orlando gyártása en- előállítja Sheppard Adventures Pictuutolsóként
részesedik
nek ellenére visszaesett. Sheppard és res nevű cégének a produkcióhoz kapkoprodukciós partnerei beépítettek a csolódó, összes jogi dokumentumot
fentebb említett balesetektől
költségvetésbe egy pályázatot az Euri- ,,7.500fontos (11.000dolláros) egységáeltekintve az Orlando forgatása
mages-hoz, az európai koprodukciós
ron, a költségvetésben biztosított 5.000
meglehetősen simán ment,
szervezethez. 1991 decemberében az fontos 7.500 dolláros tartalékalappal" egészét tekintve "a terv szerint halad t
Orlando pályázatának elfogadását megmondja Julian Dickens, az Olswang és nem lépte túl a költségvetés kereteakadályozták a franciák, akik filmpoli- egyik munkatársa. A megállapodást
it", mondja Sheppard. Bár ha a részletikai búnbakot csináltak belőle. Rajta azonban módosították, amikor a finan- teket nézzük, nem ment minden ilyen
torolták meg, hogy az angolok megta- szírozás csomagterve elkészült. Az egyszerűen. Sheppard szerint rengeteg
gadták a belépést az Eurimages-ba. Bár Olswang és Co. egyhetes meghatalma- költség merült fel, az után, hogy a
az Orlando koprodukciós szerkezete, az zást kapott, hogy az öt koprodukciós
partnerek megegyeztek a pénzügyi tereurópai partnerek részesedési arányai megállapodást és az orosz szolgáltatá- vekben. Valójában egyetlen mód kínálmegfeleltek az Eurimages feltételeinek. sok szerződését felvázolja, valamint se- kozott ezek fedezésére: a producernek.
ellenzői azt állították, hogy mind az gítse Gelon munkáját a szerződések a rendezőnek és a gyártó cégnek még
alap tagjai, mind a brit kormány félre- megkötésénél. Gelon tehetségesen ve- többet kellett áldoznia, mint amennyit
értheti, ha egy alapvetően brit projekt- zette le a jogi tárgyalásokat. Sheppard
már amúgy is adott. Konkrétan ez azt
hez adnak támogatást. Az, hogy az Orazt állítja, hogy a jogi csomagterv, az jelentette, hogy a rendező, a producer
lando számára végül nem sikerült pénzt
első olyan, amelyben az Olswang és és a vállalat bérét 1oo%-osan elhalaszszerezni a Eurimages-tól, később konk- Co. részt vett, 15.000 - 20.000 font tották.
rét például szolgált annak a brit filmes (22.000-29.000dollár) körüli összeget
"Mivel ez részben azután történt,
lobbinak. amely a belépés stratégiai és jelentett a költségvetésben. Dickens hogy a finanszírozási dokumentumok
gyakorlati haszna mellett érvelt; mire a szerint az ilyen csomagterv példaként
megszülettek, a producemek és a renbrit kormány végül beleegyezett a csat- szolgálhat más, kis költségvetésú koo- dezőnek külön-külön kellett a sikerből
produkciók számára.
lakozásba 1992áprilisában.
részesednie. Mivel a hasznot nem lehe-
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tett megosztani, olyan üzleti szerződés
jött létre, amely többé már nem tükrözte a valós finanszírozást. Ennek az
lett az egyik következménye, hogy a
British Screen ki akarta venni a részét
még mielőtt a producer és a rendező
megkapta a pénzét, ami ugyan ott áll
feketén-fehéren a szerződésben, mégsem tűnt fairnek. A British Screen nagy
hiteléről még annyit, hogy bár mindvégig kemények voltak, mégis képesek
voltak rugalmasak és készségesek is
lenni. Végül sikerült mindkét fél számára elfogadható közös tervet kidolgoznunk" - mondja Sheppard. A British Screen nézőpontjából Perrynek be
kellett kaJkuJáJnia mindkét alapítvány
viselkedését, amely az Orlandóba befektetett. Míg a British Screen álláspontja merev, a European Co-Production Fundé sokkal engedékenyebb volt.
Perrynek tehát fel kellett mémie, hogy
ha az egyik alapítvány ad valamit, hogyan fogja az később a másik befektetési mechanizmus költségIevonási skáláját befolyásolni.
"Az az igazság, hogy soha nem volt
elegendő pénzünk a megfelelő időben.
Egyik pénzügyi válságból a másikba
sodródtunk a film előkészítése, a gyártás és az utógyártási munkálatok során. A körülmények alakulását sosem
lehetett előre látni, és állandóan arra
kellett készülnünk. hogy mindent fel
kell adnunk. Még egy dolog van ebben
az egészben, ami hibásan működik.
Eorópa-szerte szinte már elvárják,
hogy a rendező és a producer mindent
beleadjon a munkába és kész legyen
mindenfajta kockázatot vállalni a film
elkészítéséért. Szinte mindenki erősen
kihasználja ezt Európában. Ha itt
akarsz filmet csinálni, vállalnod kell
ezt a fajta kockázatot."
Egy évvel a film befejezése után, és
azután hogy sikeresen forgalmazni
kezdték a világ legfontosabb részein, a
producer, a rendező, és a gyártócég valódi munkabérének még mindig csak
SO%-átkapta meg (nem számítva ide
azt a pénzt, ami Sheppard és Potter saját forrásból fektetett a filmbe, és ami
csak később térül meg).

Egyéb

támogatások

SCRIPT kétlépcsős támogatása mellett az Orlando a MEDIA
EFDO-tól is kapott a forgalmazáshoz segítséget. Erre az európai
forgalmazók két csoportja pályázott,
köztük a francia Rio; a holland Concorde Film; a brit Electric Pictures nevű cég; az osztrák Filmladen Filmverleih; az olasz Mikado Film; a német
Pandora film; a görög Prooptiki és a
svájci Rialto Film. Összesen közel
400.000 ECU-t (452.000 dollárt) kölcsönzött az EFDO az Orlando európai
forgalmazására. A MEDIA EVE programja, amely a termékek videón való
forgalmazását támogatja, szintén adott
az Orlandónak pénzt.
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Méregzsák
The Snapper
színes angol film
Írta: Roddy Doyle
fényképezte: Oliver Stapleton
zene: Stanley Myers
rendezte: Stephen Frears
Lynda Myles, BBC, 1993
Magyarországon forgalmazza a Budapest Film

A szigetország visszafogadta a tékozló
fiút. Levágta nekí a leghízottabb tulkot, ami, úgy tűnik, a tengerentúlról
hazatérők kiváltsága, hiszen a The
Commitmentset megrendező Alan Parker után már a második Hollywoodba
szakadt angol, Stephen Frears rendez(het)ett filmet az ír Roddy Doyle
Barrytown-trilógiájából. Frears a mókásnevű
Rabbitte család történetének
második részét fogyaszthatta el az atyai ház asztalánál; a harmadik rész mondatja velem a rosszmájúság - bizonyára a kiváló Ridley Scott-ra vár.
Pedig rosszmájúságra semmi ok. Az
évek során egyre nagyobb érdeklődésseI és egyre őszintébb csodálattal figyeltem Stephen Frears sokoldalúságát, azt a tulajdonságát, hogy remekül képes idomulni a kitűzött feladathoz, a forgatókönyvhöz: Az én szép
kis mosodám lüktető realizmusa után
egy tündöklőre sikált kosztümös sztárparádéhoz. majd a nagyszabású, bár
kíssé nyögvenyelősre sikeredett társadalom- és médiakritikához (Mondvacsinált Ms). Mindenesetre nem kevés önmérséklet kell két ilyen - keressünk
egy megfelelő és értékmentes jelzőt:
pazar kiállitású - film után visszatérni
a "gyökerekhez", a leghétköznapibb
történetekhez és a legkevésbé feltűnő
környezethez, majd mindezt olyan puritánsággal, következetességgel és ma-

gas művészi szinvonalon filmszalagra
vinni, amilyent az amerikai filmgyártási struktúra és közönségigény, ha nem
is fojt el, de lehetövé sem igen tesz.
Mintha Az én szép kis mosodám világa
térne vissza, London helyett Dublinban (a kamera egyszer meg is áll egy
mosodán, épp csak annyi időre, ameddig mondjuk Hitchcock feltűnik kutyás
úrként a saját filmjeiben), de nem ez a
legfontosabb különbség, sokkal inkább
a kiforrott hangvétel, az iskolázott bariton. Doyle és Frears mindent kiírtottak a történetből, ami nem tartozik
szorosan hozzá, nincsenek bonyolult
mellékszálak, feltűnőert kevés a helyszín: egy lakásbelső. egy korcsmabelső.
egy bár - tulajdonképpen itt zajlik
minden fontosabb történés; egyenes
vonalon, csupán egyetlen flashbackkel
(a fogantatás cseppet sem felemelő,
baklövésnek méltán mondható perceivel) megszakítva pereg le előttünk a regényben Rabbite, itt szerzői jogi
okok miatt(!) Curiey-nek nevezett család legidősebb lányának kilenc hónapos terhessége, (Az újszülött zabigyereket a film tanúsága szerint Dublinban snappemek nevezik, a szó egyik
hivatalos jelentése egyébként valóban
méregzsák, de ebben az esetben talán
mégsem kellett volna ehhez ennyire
ragaszkodni, hisz ennek a magyar címnek nemigen van értelme.) A lány

nemhogy másoknak, még magának
sem meri bevallani, hogya gyermek
legjobb barátnőjének (mellesleg az utca
túloldalán lakó) apjától, egy elhízott,
öregedő, alkalmi kujontól van, aki később családját is elhagyja szégyenében(?), szerelmében(?). Különös módon, amíg az apa személye kényelmes
ismeretlenségbe vész, a környék nem
tulajdonít túlzott jelentőséget a leányanyaságnak, ám amikor a pletyka
(amely számunkra a fent említett flashback révén válik bizonyossággá) lábra
kap, az egész Curley farnília gúnyolódások céltáblájává válik. Jön tehát az
új koncepció, a "széptesru spanyol
matróz" története, amelyet nyilvánvaló
hamissága ellenére magától értetődő
természetességgel fogad el az egész
család, hiszen így valóban kényelmesebb.
Mindez azonban cseppet sem tragikus, sőt! Az egész filmet átlengi a
nyers humor, a finom irónia és a megértő derű gondos elegye, melynek közege a szereplők meglehetősen ízes beszéde, ami a gimnáziumi angoloktatáson pallérozódott mezei magyar figyelmét jócskán próbára teszi. Doyle szövegkönyve valóban méltó alap - erre
az ízes káromkodásokkal tarkított vastag szlengre épül a szereplők kapcsolatrendszere és a film világlátása: a
Curley családban folyvást árad a szó,

mindenütt emberek; testük, hangjuk
beborít minden sarkot, teljesen megtöltik a teret. Ez a már említett "kíforrott
filmnyelv" csakis az emberre' koncentrál, az emberi arcra és emberi hangra.
Az opera tőr, Oliver Stapleton, Frears
régi társa számára csak ez létezik, és
ha egy beállításban még sincs emberi
alak, ha a bő- és szűkszekondok özönébe néha mégis becsúszik egy-egy totál (egy kezemen meg tudom őket számolni), a kamera máris lendületes
svenkkel kutakodik addig, amíg a belső vágás végén egy emberi arcra - élő,
lélegző anyagra - nem akad. Egyfajta
horror uacui ez: kítölteni az űrt, ágáló,
zokogó, káromkodó, röhögő, ha úgy .
tetszik tökrészeg, de mindenképpen folyamatosan beszélő emberekkel. Ahogy
az ír szerzetesek nyolcadik századi kódexein mindent elborít a geometrikus
díszítés, amely így az ábrázolás lényegévé válik, úgy kacskaringóznak itt a
szövegek, úgy telik meg minden kép
emberekkel, hogy ezáltal az ember váljék lényeggé, akít Frearsnél még szeretni is lehet.
A rendező remek finomságokkal fűszerezve használja kí ezt a rendkívül
egységes képi világot. Azt a jelenetet
például, amelyben a lány megpóbálja
elhitetni apjával a "spanyol matróz"
mesét, néhány vágással a film legtágabb tere követi: egy óriástotál a tengerparton. A kamera körbesvenkel és
megállapodik egy szűk kocsibelsőn.
ahonnan a még kételkedő szülők merednek a tengerre, mintha csak a matróz felbukkanását vámák; ez az a pillanat, amikor végleg eldöntik, hisznek
a lányuknak. Az már szinte mindegy,
hogy szeretetből, avagy kényelemből.
hiszen, ahogy az elbűvölően talpraesett anya fogalmaz, "oly mindegy,
hogy kí az apja", és ha már mindegy teszi hozzá magában a néző -, akkor
inkább a Spanish sailor egy hotelszobában, mint az elhízott szomszéd egy
motorháztetőn.
A történet és a történetrnesélés zártsága ellenére a külvilág egyáltalán
nem elnagyolt, a környezet nem vázlatos. Biztos kézzel megrajzolt világ ez,
valóban úgy tűnik: Frears cseppet sem
feledékeny; az elmúlt néhány év hollywoodi stúdiózásai nem ölték ki belőle
régi-régi énjét, ellenkezőleg: biztos kezű mesterré érlelődött, aki a játékfilm
minden területén képes maradandót
alkotni, és ha néha - bár korántsem
éhezve - visszatér, nem érdemes sértődött fivérként kívül maradni a vetítőtermen.
Vasák Benedek Balázs

Dr. Horváth Putyi
Gödrös Frigyes

Dóczy Péter
Katalin Gödrös
Derzsi János
Pauer Gyula
Fe. Lugossy László
Antal István Juszuf
Mátyás Gödrös
és Dr. Horváth Putyi családja

A tört tekintetű Dr. Horváth, s az ötvenedik éve körül járó Gödrös Frigyes
két, saját filmjük tanúsága szerint igen
megfáradt kortársunk. S noha mindketten a magyar film körül léteznek
már évtizedek óta (Gödrös dramaturgként meg szűk körben élő legendaként,
Horváth kisebb-nagyobb karakteres
mellékszerepekben meg forgatókönyvíróként, valószínűleg nem tagadnák,
hogy végső soron Horváth Alajos órásnak, az ötvenes évek kevés privátfilmei
egyikének, Dr. Horváth Putyi nagypapájának köszönhetik első filmjüket.
Mindezt azért gondolom, mert ebben az életkorban már nemigen vág
bele az ember első filmbe, még ha nem
is rajta múlt, hogy filmtelenül lépi át a
negyedik, netán ötödik X-et. Hiszen a
legkevesebb, ami elmondható a dologról (mármint a filmrendezésről), hogy
hihetetlenül strapás. A végeredményt
pedig sajnos semmi sem szavatolja.
Csak a hálátlan néző nem tudja, hogy
a legrosszabb filmben is embertelenül
sok munka van: Az izzasztó, keretes
(film eleji-végi) talicskázás, - a Don
Quijote-i Wolfram talicskáztatja a városszél és a kocsma között a sanchói
Horváthot - sok más mellett talán a
filmrendezés gyötrelmeinek is szerény
metaforája. Gödrös-Horváthot gondolom, leginkább az bátoríthatta a vállalkozás kezdetén (a sok szponzorból arra következtetek, az előmunkálatok is
gyötrelmesek lehettek), hogy legalább
a fél film H. Alajos jóvoltából már
megvolt. Ketten(!) valahogy csak mellé
sikerítik a másik felét...
A Priváthorvát ... -ot átitató fáradtságról és rezignációról jutott mindez
eszembe. Arról a mulatságos tényről,
hogy milyen sajátos első filmet szültek
a kis híján nagypapa korú debütánsok.
Fiatalos Wolfram-izzás kétségtelenül
nincs a filmben. Sem súlyos, tradiciónálisan magyar, elbonyolított analízis...
Az életkorok feletti szemtelen gúnyolódásra csak azért merek vetetnedni, mert ez a nagyon-nagyon személyes (annyira, hogy két személyes) mozi semmit sem titkol az alkotók szomorú állapotáról. Öszinte, és végsősoron
szimpatikus - szerenesés konstelláció
esetén (jó forgalmazás stb.) akár talán
nemzedéki rangra is feltornáztatható állapotrajz ez, a családi film műfaja,
meg talán a költségkímélés miatt szerény fekete-fehérben. Egy ígéretes ötlet
tulajdonképpen szép és értő lebonyolítása. (A tulajdonképpenszép és a végsősoron őszinte kifejezésekettermészetesen
később megmagyarázom.)
Két korosodó intellektuális borisszáról mesél a többszörös narráció, akik
hol az óvóhelyszerű törzskocsmajuk-

Priváthorvát
és
Wolframbarát
fekete-fehér magyar-svájci film
fényképezte: néhai Horváth Lajos, Kardos Sándor, Klöpfler Tibor, Joder Machaz
zene: Darvas Ferenc, Gábriel Magos
írta és rendezte: Gödrös Frigyes, Dr. Horváth Putyi
Fiatal Magyar Filmkészítők, Quality Pictures, 1993
Magyarországon forgalmazza a Hunnia Plusz

ban, hol az állatkertben múlatják az
időt, szomorú marginális parkolóhelyeken, s szemmelláthatóan nem a földi javak lázas gyarapításával elfoglalva, mint most mindenki. Horváth
ugyanis H. A., nagypapája jóvoltából
néhány vékony tekercsbe rollnizva
bármikor levetíthető állapotban birtokolja a múltját: első lépéseit, első tortáján a libegő gyertyalángot, az első puszi cuppanásokat
és hasraeséseket ...Wolfram barát megirigyli ezt a
felbecsülhetetlen kincset, s ketten kiküzdik (ezt természetesen nem látjuk),
hogya barát is megcsinálhassa, utólag,
a maga családi filmjét...
A talicskázás tehát alapvetőert arról
szól, hogy Privát H. és Wolfram, akik
mostanáig talán tettek bizonyos elkeseredett kisérleteket a felnövésre, első
filmjükben végérvényesen visszatalicskáznak a gyerekkorukba.
A

Priváthorvát

és

Wolframbarát

klasszikus szerkesztésű párhuzamos
életrajz, ahol a két gyereksors egymásban tükröződik, s együtt mesél el valami fontosat.

Nem tudom, mi okból - esetleg a
hasonló korú alkotók titkos egymásrahatása, vagy a stabil, jól bevált mesélési technika utáni vágy munkál mögötte
-, de több magyar film is felhasználta
a közelmúltban ezt a szerkezetet. Sopsits Videoblusának ikrei, Klöpfler Lakatlan emberének
reménytelen Fővárosi
Tarnása és Békés Csabája, vagy Enyedi
női ikrei Az én Xx. százado mban
ugyancsak tükörsorsok, s mindhárman
ugyanezt a hálás, mert ismerős, és a
párhuzamos vágás okán valamiként
nagyon is filmes elbeszélést használják.
Enyedi filmjére a szerkezeten túl is
erősen emlékeztet a Priváthorvát. .. , talán a puha, intim hangulatai, meg az
állatokkal való játék miatt ...
Úgy vélem, az írás eleji Don Quijote
hasonlat sem volt túlzó. H. P. emlékei
sanchóian földhözragadtak: H. Alajos
kamerája egy örömelvű. gömbölyű
családot rögzít - a tudjuk, milyen - 50es évekből. tagjai folyton esznek, isznak, kirándulnak, a gyerekeik kedvéért
krampusznak meg Télapónak öltöznek, nyáron fürdenek, télen meg kor-

csolyáznak. A banális jeleneteket a házilag gyártott húzós főcímekre írt dáturnok mozdítják meg: 1954,55, 56 karácsonya. H-ék titka, vagy érdeme,
hogy valahogyan, valamiből a "zord
kinn" ellenére megteremtettek egy félig polgári vagy kispolgári, csupa vasárnap álidillt. Pontosan olyat, amilyet
az embernek bárnrrilyen áron meg kell
teremtenie a gyerekei számára. Az előttünk pergő filmezős, tortás, szépcipős élet "írója és rendezője" órás nagypapa, H. Alajos, akiről egyszer látunk
egy jó közelit. kínai kalapban, virágot
szagolgatva. H. nagypapa - vonásait
egyébként a felvételek tanúsága szerint
Dr. H. viseli - tulajdonképpen névtelen
privát hős, aki monomániásan csak az
élet napos oldalára kíváncsi, aki biztosan nem filmezett a Corvin közben, pedig megtehette volna, de aki már 56
előtt, legalább a négy fal között a maga
módján nemet mondott az osztályharcos
aszkézisre. A kis H. nyugodtan villanyvasutazhatott a történelem nagy robajjal
átrendeződő kulisszái között...
Wolfram fiktív, de a film sugallata

szerint - Horváthéhoz
hasonlóan - hitelesen személyes emlékei (hiszen a játék csak így szép!) épp ellenkezőleg,
tragikusan
bonyolultak ... H. egyszeruen csak a világra jött, Wolfrarnnak már
a megfoganása körül is gondok voltak.
H. famíliája kerek arcú magyarokból
áll, Wolfram
két kultúra
örökségét
szenvedi - élvezi: német anyja idegen
altatódalokat
énekel a bölcsőjénél, zsidó apja ótestamenturni
példázatokkal
neveli. Wolfram közel 10 évvel idősebb
Horváthnál.
egy olyan korszak gyermeke, amelyben
nem volt egyetlen
szélárnyékos zug sem. A kis W. a zongora alatt veszti el fél szeme világát,
egy a hegedőtokjából
előszedett
töltény áltaL A W. (vagy G.) család a régió valamennyí etnikai, vallási és szociális feszültségét magában
hordozza.
A görcsös, hisztérikus atya, aki egyébként kárpitosként
ugyanolyan
hatékony teremtő, mint H. nagypapa, folytonosan elvágyódik erről az elátkozott
helyről,
épp olyasfajta
idillbe, mint
amilyet H.-ék élveznek a másik filmtekercsen. Az "átjáró" a két szalag között egyébként az a meggyfaszekrény,
mely előtt H. nagypapa
filmrituáléi
folynak s amelyet a H. család éppen
Wolframéktól vásárolt. Jó stílusérzékre
vall, hogy órás nagypapa egyszerű, natúr idilJjeihez képest Wolfram vala-

kán elfogynak a nagypapa hasznos képei, s a disszidálni induló báty emlékétől valahogy Gödrös mesélőkedve
is
elakad.
Mindez nem baj, mert ezen a ponton már kínzóan mondaní kéne valamit arról, hogy mivel töltötte a két boldog családi filmtulajdonos
az 56 óta eltelt majdnem 40 évet. A közel 40 karácsonyt, meg az ugyanannyiszor
365
hétköznapot.
Vajon Priváthorvát
miért
nem lett órás, Wolfram pedig kárpitos?
A privátfilm-imitáció
okán az ember
még olyasmikre is kívánesi lesz, ami
talán már tényleg nem tartozik rá,
hogy hol vannak a legkisebb Horváthok-Wolframok ... Hol vannak
a nők,
ha nincsenek, miért nincsenek, s hogy
függ mindez össze a boldog, vagy I és
gyötrelmes
gyerekkorral?
Egyáltalán,
miért van az, hogy mindkét gyerekkor
a szomorú állatkertbe, meg a kicsit vidámabb törzskocsmába vezetett?
Gödrös és Horváth a feltoluló kérdéseket megválaszolandó
egy éles balkanyarral behúz az erdőbe, miközben
közli velünk: a két barátot elfogta a
vágy, hogy bejusson a hatalom kuckójába. Itt teljes megrökönyödésünkre
Fe
Lugossy celebrál nekünk egy kínosan
infantilis, vagy infantilisan
szürreális
kafkaiádát,
hőseinket
megbilincseli,
majd újfent talicskázásra
kényszeríti,

előtt ... a közértben vagy a villamoson,
az igazi törzskocsmában
igazi mondatokat mondva. S valódi gesztusaikból
esetleg megsejtjük
sorsuk 56
utáni
kényszerpályáit.
Amibe belekötnék még, az egy másfajta Don Quijote-izmus. Nevezzük így
azt a mindig kétséges kimenetelű
törekvést, amikor egy film a textus szintjén kezet fog az irodalommal.
Márpedig a két barát filmje alaposan át van
itatva
mindenféle
irodalmiassággaL
Legalább hárman narrálnak benne felváltva, s a képeknek szinte alig hagynak helyet a dúsan ömlő költői, metaforikus (Hamvas Bélától, meg a két
rendezőtől származó), vagy sajnos ittott csak irodalmiaskodó
szövegfutamok. A privátfilm ezt különösen nehezen túri. Mert a sok kis apró banalitásból a csöndek, a szereplők némasága
termeli ki a titkot. Forgács Péter például, akire ez ügyben most már mindig
hivatkoznunk
kell, nagyon
pontosan
tudta ez a Privát Magtjarország sorozat
egyes részeiben. Ugyanabból az anyagból- a nagypolgári Bartos familia családi felvételeiből - sajtolt ki poézist, intimitást, tragikumot
(többek közt azáltal, hogy Szemző zenéjén kívül semmivel sem terhelte meg a képeket), amiből Bódy Gábor például a szereplők
fiktív utószinkronizálásával
groteszk

mennyi emlékképe
hidegen feszül, a
tragédia lehetőségétől
terhes, nagyon
stilizált, színpadiasan
természetellenesre világított.
E két, karakteresen
más, mégis sok
motívum okán össze-össze fonódó emlékképsort - a negyven évvel ezelőtt
rögzített valódiakat. meg a ma készült
háború utániakat - a rendezők ezek
után jó ritmusban keresztezték. S ami
mindebből született, az szép, egyszeru
(va~ egyszerűen bonyolult), és érdekes.
Am váratlanul, úgy a 60. perc tájé-

miközben alsónadrágra vetkőzve ilyesmiket kiabál: nemsokára itt semmi sem
valódi! A kenyér se! A liszt se! Az iskoláskönyv
se! Hőseink pedig előállnak a "megfejtéssel",
hogy tudnüllik:
átok ül ezen a tájon, meg: itt ronggyá
megy a lélek.
Nagy kár ezért az ósdi, virágnyelven előadott blődliért. Talán beértük
volna annyival, hogy Priváthorvát
és
barátja a fináléban vissza vedlik Horváth Putyivá, meg Gödrös Frigyessé, s
kicsit
natúran
létezik
a szemünk

iróniát hozott ki. (B. G.: Privát történelem) S itt a cél az előbbi lett volna. Egy
szó mint száz, nagy kár, hogy Horváth
végigfecsegi a nagypapa filmjét.
Az irodalmiasság mögött persze sok
minden állhat. A hatás egyfajta "túJbiztosítása" a rendező részéről - ahogyan
annak idején Tarr tette a Kárhozatban =,
vagy a képekkel szemben érzett kishitűség, bizalmatlanság,
aztán ízlés, esetleg a bará t írótárssal rokon ízlés feletti
öröm, mint Wenders és Handke némely közös filmjében. Itt inkább úgy

tűnik, hogy Gödrös és Horváth érzelmes,
kicsit anakronisztikus
férfiak,
akik ilyen mondatokkal
körítve érzik
hitelesnek a képeiket. De a sok szép
mondat egy kicsit a diszkrét önsajnálatról is szól! Amit szabad ... csak szikárabban hangszerelve
talán erősebb lehetett volna az egész.
Még mindig a privátfilmhez:
a vállalkozás
hatása,
sikere valószínűleg
erősen függ attól, hogy maradt-e mára
még varázserő ebben a fajta képanyagban. Megfognak-e bárkit is órás nagypapa egyszeru idilljei (amihez képest
kisülhetnének
Wolframék fojtott szcénál) ma, amikor már mindenkinek van
családi filmje. Én ezt nem tudom megítélni. Annak ellenére sem, hogy néhány évvel ezelőtt erősen hatottak rám
a Forgács Péter által prezentált sorsleletek, ez az egész fantasztikus műfaj, s
a Priváthorvát és Wolframbarát végül is
a Privát Magtjarország sorozat különleges továbbgondolása,
akár önálló fejezete. Azt biztosan érzem, hogy egy jó
tempóval hamarabb kellett volna ennek
a filmnek elkészülnie.
Nos erről az alkotók valószínűleg
nem tehetnek. A Horváth kúrián rendezett Halünnepen
például
92-es a
nagybetűs dátum. illetve ... Dr. H. előbb
is rálelhetett volna a nagypapa
tekercseire. Ugyan mi akadályozta meg ebben ... ?
Van ebben a filmben egy rövidke jelenet, mindössze
fél perc, és igazán
szép. Elefántok téli kényszermozgása.
Valahogyan ilyen ez a darab: szomorú
hidegben, rab muszájhimbálózás.

Muhi Klára

Diane Keaton
Woody Allen
AnjeIica Hústőn
Alan Alda
Jerry Adler

Rejtélyes manhattani
haláleset
Manhattan Murder Mistery
színes amerikai film
írta: Woody Allen, Marshall Brickman
fényképezte: Carlo Di Palma
látványtervező: Santo Loquasto
rendezte: Woody Allen
Tristar Pictures, 1993
Magyarországon forgalmazza az InterCom

Kevés rendezővel foglalkoznak annyit,
mint Woody Allennel. A figyelem fókuszában áll, magánélete éppúgy beszédtéma, mint egy-egy filmje. Mindent leírtak róla, amit csak lehetett.
Munkásságát százféle szempontból
elemezték, elsöprő sikerét hol szemléletmódjával, hol meg ahatáselemek
mesteri kombinációjával magyarázták.
Bármiként közelítsünk azonban művészetéhez, nem hagyhatjuk figyelmen
kívül közönségét. Jól körülírható réteghez szól, a városi értelmiséghez.
Komédiáit azok élvezhetik igazán,
akik egy sajátos életforma rabjaiként
ismerhetnek magukra bennük. Humorának forrása az egyén, amint valamilyennek mutatja magát. Mialatt formálja szerepét, jelmezéből kilóg a férc.
Bármint titkolná is, kítűnik, hogy nem
teljesen az, akinek látszanék. Ettől még
csak "modem" lehetne, ám a szerencsétlen flótás korántsem buta, pontosan tisztában van azzal, hogy mit csinál, vagy legalábbis érdeklődik iránta.
Lélekbúvároknál kereskedik, és nem
szűnik megfigyelni, valamint kommentálni saját rejtélyes, állandó meglepetésekkel szolgáló, kíismerhetetlennek bizonyult személyiségét.
Reflektív hajlama különbözteti meg
az egységlátó naivoktól, a kérdezés és
válaszolás szenvedélye pedig mindenki mástól. Lépten-nyomon hangoztatja,
tudomással bír helyzetéről, kikacsint,
kiszól belőle. Szüntelenül ficereg, szavakban és gesztusokban, térfoglalásban és mozgásban keres feleletet életének problémáira. A primitív humor

céltáblája mindig valaki más: mívelője
maskarát ölt, és egyértelművé teszi,
hogy különbözik a kifigurázottól. Aki
viszont teljes azonosulásra vágynék
szerepével, örökösen távolodik tőle,
hogy szemügyre vehesse, kicsoda voltaképpen. Eredendően ironikus tehát,
bármint tréfálkozzék is környezetével,
szavainak élét mégiscsak enmaga felé
fordítja. Akkor kegyetlen igazán, amikor kedvenc témájáról, egyéniségéről
és viselkedéséről szólhat.
Woody Allen számos - önironikus kísérletet tett már arra, hogy elhagyja
figuráját, akivel egybeforrt, ám rendre
visszatér hozzá. Vélhetően nem azért,
mivel kelendő árucikk a sziporkázóan
okos mamlasz, hanem mert levakarhatatlan. Összenőtt vele, s úgy tűnik,
csupán általa képes ama bravúrokra,
melyek Woody Allenné emelték. Csakhogy ez a humorforrás sem kiapadhatatlan ám. Nem a beszáradás fenyegeti.
Hordozójának természete gátolja az
egyenletes áradásban. A komikus
szüntelenül nógatja magát: tovább,

mert újat, mást kell próbálni, nehogy
hozzádermedjen múltjához. Kegyetlen
a reflexió, nem tűri a változatlanságot,
a bezárulást. Arra figyelmeztet, hogy
az állandó ismétlődés előbb-utóbb kiürít; ami egyszer, kétszer, háromszor
sikerült, negyedszerre már rutin és hamis. Kísérletezni kell.
Az elmúlt évek termése némileg eltér az előzőekétől. Allen érdeklődése
az embertől mutatkozásának módja
felé tolódott el. Hogy kiféle és valójában micsoda, kevésbé izgatja már, inkább az foglalkoztatja: hogyan és miben keresi magát. Alakjainak reflektáltsága persze megmaradt, ám másra reagálnak, mint addig. Helyzetük a műfaji eljárásokhoz utal vissza, megnyilvánulásaikat a mutatkozás sablonjaival
veti egybe. A forma is poentírozódik,
ami nem biztos, hogy növeli hatását.
SŐt.Amint a személyiséghez képest érdektelen megnyilatkozásának műfaja,
a forma gondjai is eltörpülnek, jelentéktelennek hatnak életünkéi mellett.
Izgalmas kommunikáció-elrnéleti vizs-

gálódások folytathatóak a kép és a
hang sajátosságaival, de bármint igyekezzünk, ezen kutatómunkából élvezetes játékfilm nem lesz, csak dokumentáció, kisérleti műhelytanulmány, mivel nem érint meg teljes mivoltunkban,
egyedül a szellemünkhöz szól. Udvariasan mosolyoghatunk rajta, felszabadító nevetésben azonban nem részesülhetünk általa.
A Rejtélyes manhattani haláleset első
jelenetei láttán olyan érzésünk támad,
hogy Woody Allen az általánosságok
fentebbi világából ismét visszatért közénk, s egy fergeteges komédia tanúi
lehetünk újra. Csetlő-botló enmagunkon derülhetünk, amikor az ötvenes
New York-iházaspár családi életébe leselkedünk. Larry jól menő könyvkiadó, Carol, a felesége éttermet készül
nyitni, vállalkozóvá vedlene hát. Gyermekük felnőtt, kedvteléseikben senki
sem zavarja őket. Ízlésük ismerős, ítéleteikben rokonszenvesen őszinték: miközben értelmiségiként dolgoznak, inkább antisznobok, mintsem ájult tiszte-

lői a kultúrának. Állandóan tusakodnak a kínálkozó, olykor már agresszíven tolakodó lehetőségekkel. Mások
iránti érdeklődésük fogyatkozóban,
úgy tűnik, inkább terhes számukra egy
új ismeretség, mintsem örvendetes. Jól
megvannak saját körükben, pislákoló
kalandvágyuk beéri a megszokott környezet nyújtotta szerény változatossággal is: kis évődés egy facér baráttal, ártatlan flört valamelyik munkatársnővel.
A társasági vígjáték azonban kibicsaklik, mintegy negyedóra múltán arra eszmélünk, hogya címben ígért krimiparódiát látjuk. Ami csalódást kelt,
mivel akkora tömegben kerülnek elibénk az ilyesfélék, hogy a fonák bemutatást, a persziflázst hajlamosak volnánk a műfaji kellékek közé sorolni.
Mintha már nem volna művészet kifordítani egy krimit, a könyökünkön
jön ki a sok próbálkozás. És minél teljesebb a karikatúra, annál unalmasabb.
korántsem szívvidító dologra kényszerít ugyanis, a leltározásra. Egyet tehetünk a környékező álom ellenében,
hogy szorgosan pipálgatjuk, akadt-e
hulla, rejtély, megfelelő sötét, a lélek
alvilágára utaló kazamata, vagy legalább egy hűvös pince, kutatás, nyomozás, autós üldözés utcán és kietlen
tájon, stb. Meglehetősen fárasztó feladat. ilyenkor szokás végiggondolni,
mit főzzünk másnap, és milyen ruhát
adjunk a gyerekre.
Woody Allen hősei kiváltképpen
ügyetlenül mozognak ebben a világban. Nem illik hozzájuk pisztoly, gyilok. Karakterükben különböznek a vérgőzös mesék figuráitól. Érzik, tudják
ezt maguk is, és hangosan tiltakoznak.
Amikor a frissiben megismert szomszédnővel váratlanul végez egy infarktus, és Caroion erőt vesz a gyanakvás,
hogy nem természetes halállal múlt ki,
férje kétségbeesetten ironizál elhatalmasodó rögeszméjén. Vonakodnék társául szegődni az őrületben, őrizné a józan eszét, normális életvitelét, de hasztalan, belekényszerül az idegen játékba. Bármint sziporkázzék védekezésül,
az már nem egy társasági komédia ve-

lejárója, s ha valami emlékeztet még
várakozásra, úgy aza felsejlő indíték.
Körtnyű lenne botcsinálta pszichológusként visszautalnunk Woody Allen
freudizmusára. melynek segélyével
megmagyarázható, személyes élettörténetének rnilyen eseménye késztethette
az ilyesféle sodródás bemutatására.
Csakhogy semmi jogunk ehhez, egye-

dül munkájának eredménye tartozik
ránk.
Igazi váltást, végérvényes elfordulást a rejtetten tárulkozó eshetőségtől a
nagyon is kínálkozó, könnyű próbatétel felé - képes-e egy szórakoztató krimiparódiára? - akkor érzünk, amikor
annyi szabódás után Larryt is magával
ragadja a nyomozás láza. Ettől kezdve
már csak a kifordított műfaj hatáselemeire hagyatkozhatunk. Leegyszerűsödnek a viszonyok, dinarnikájukat veszítik a kapcsolatok. Hősei nem egymásra ügyelnek többé, hanem a dolgukat végzik. Ted és Marcia, a két potenciális csábító segitőtárssá szelídül, a
próbátételül előkerült házaspár esetleges barátból közönséges ellenféllé silányodik. Az örökös nyughatatlanság: a
szereplők jövés-menése és a kamera
állhatatlansága (az opera tőr Carlo Di
Palma) nem jelez egyebet már, mint

kötelező feszültség-gerjesztést, ami nélkül krimi nem lehet. Még a kitűnő jazz
zene is csak izgatószerként kap helyet
a filmben. Vajon miért kell megválnunk az ismerős lelki élveboncolástól,
és a helyzetek szellemes analizisétőlegy
közömbös bűnügyi történet kedvéért?
Talán a rendezői fölénytudatnak
volt szüksége rá, be kellett bizonyítani,
hogy semmi sem idegen tőle, minden
követelménynek megfelel. Talán alkotói válság sajnálatos következménye,
Úgy tűnik, még Woody Allennek is
hogy a műfaj kiuzsorázása keríil sorra.
Talán a személyes léthelyzet szorítása tabu az, ami egyedül biztatna konfliktussal: az Öregedés. Vitális kérdésekkel
elől menekül vele, leplezve és egyben
föltárva azt. Mindezek mellett hajla- nem foglalkozunk, és csupán más hamosabbak volnánk azzal okolni e fias- lálán ironizálunk. a sajátunké legfölkót, amivel szinte illetlenség: a rette- jebb egy poént ér meg. Betegség, imgéssel.
potencia szóba sem kerülhet, a hanyatAz ötvenesek gondjainak feltárására lás jelei nem mutatkozhatnak meg. Fékevésbé alkalmatos eszköz a humor, lelembe záródunk, és egzaltáltsággal
mint a fiatalabbakéinak. Nagyobb el- igyekszünk takargatni azt. A gátlástaszántságot követelne, s könnyen gyil- lanul leleplező, magát kiadó, nyitott
komikus bezárkózik. Inkább másokkal
ostoroztatja magát fölsejlő fogyatékaiért, de nyilt számbavételüket nem vállalja. Nincs is szükség talán rá, hiszen
így csakugyan nem lehet, vagy nem
érdemes szólni róluk. A halál kegyetlenül, rémisztően közeleg. győztes bástyánk, a test porrá omlik előtte, s napról napra jobban meggyőződhetünk
romlásáról. Újólag épülni fel hiába
vágynánk, nincsen remédium a birtokunkban. Minek emlegessük hát? Kivételes lelkek elégikus, vagy drámai
hangja hallik csupán, vígság, kacagás
nem. Festett hajunkon. parókánkon lehet nevetni, velünk azonban egyre nehezebb. Jöjjön inkább a műfaji paródia,
bonyolódjunk happyenddel kecsegtető krimibe, hátha a mellébeszélés segit.
A flört lehetőségére ébredt nyomozók ugyan megfeledkeznek a figyelt
kosnak minősü!ne az irónia. Mindazon személyről és rnindarról, amiben meselemei kiesnek az ábrázolásnak ugyanis, terkednek. ám fellobbanásuknak haamelyek eddig tartópillérei voltak. Hő- mar vége, az elvénült másik helyett izgatóbbnak tűnik számukra egy őrült
seink lassanként elveszítik sex appealjüket, jobbára fecsegnek, de nem csábí- feladvány megoldása. Jobban leköti fitanak. Igényük a bibliai értelemben gyelmüket, viszont mégannyira sem
vett megismerésre csökken. Rutin és a vigasztal. Nem segít.
máskülönben virító hiány elfedése
készteti őket csupán a mind tartalmatSneé Péter
lanabbá váló játszmák folytatására,
igazi tétjük azoknak nincsen többé. A
felnőtt ember egyik, ha nem a legfontosabb hajtóerejét veszítik el, s vele a
bonyodalmak okozóját, az olyannyira
szükséges izgalmak forrását. Ebben a
korban illik beilleszkedni már, a mégoly későn érők, a különcök is elfoglalhatják méltó helyüket, így a siker sem
emelkedhet fontos témává. Kivált nem
egy teljesítrnényelvű társadalomban,
ahol létezőnek sem tekintik, aki "nem
mutatott föl valamit".

Ver6nica Forqué
Alex Casanovas
Victoria J\15nI
Peter Coyote
Rossy de Palma
Anabel Alonso

Almodóvar:

Kika

Kika
színes spanyol film
fényképezte:
Alfredo Mayo
jelmez: José Cossio, Jean-Paul Gautier
írta és rendezte: Pedro Almodóvar
El Deseo S.A., Ciby 2000, 1993
Magyarországon
forgalmazza
a Mokép

Nem tudom, hányszor képzelte már el
magát Pedro Almodóvar
abban az interjúban, melynek végén majd hátradől
a székben, napszemüvegét
leveszi, és
kissé pózgyanús
könnyedséget
ellenpontozva,
tennészetes
hangon
azt
mondja: "Az eklekticizmus
vagyok."
Addig is még nyilván nem kevés finom ellentétes vonással fogja gazdagítani nagy műgonddal építgetett imágóját, melynek alapja, hogy "nem hisz istenben, de éjszakánként gyakran imádkozik hozzá a segítségét kérve" (Pesti
Mlísor, 1994/29), ugyanakkor
viszont
"hisz bármiben, ami hibrid és tisztátalan, legyen az faj, stílus, anyag stb."
(Film-hírek,
1994/július.)
Mindezek
után el lehet képzelni, mennyire szíven
üthette a La Máncha-í rendezőt szegény Antonio Castro kijelentése, aki a

Tűsarko:

nézve
arra lett figyelmes,
hogy a korábbi Almodóvar
filmekhez
képest most mintha egyszerűsödne
a
dramaturgia:
"A Tiísarok (...) lemond a
mellékszálak barokkos halmozásáról és
két szereplőre igyekszik öszpontosítani" (Filmkultúra, 1993/január).
Az efféle "félreértések"
elkerülése végett aztán Almodóvar már jó előre, a Kika forgatása közben leszögezte: "Andrea Caracortadát mintha egy mai terrormagazinból vettük volna, Kika jellegzetes
komédiafigura,
mint a Pepi, Luci, B011l
Pepije vagy az Asszonyok ... Candelája;
Nicholas a thrilleresebb részeket képviseli, Ramón pedig egyike azoknak a
szerencsétleneknek,
akiket én átlagembernek hívok." (Fotogramas, 1993/julioagosto.)
A Kika cselekménye
három
idősík történéseiből áll össze. A kiindu-

lópont Ramón anyjának öngyilkossága:
a munkából hazaérkező fiú (aki női fehérnemúket
fényképező
reklám fotós)
házuk előtt fékezve két lövést hall, s
mikor beront az ajtón, mcstohaapja.
Nicholas vérző karral jön elé, édesanyját, Rafaelát pedig szivlövéstől halálra
sebezve találja meg a fürdőszoba
kövén. Vágás. Három
év telt el. Egy
szépségszalonban
vagyunk, ahol Kika
arról mesél sminkes
tanítványainak,
hogyan ismerkedett meg két évvel ezelőtt Nicholas Pierce Íróval és annak
mostohafiával,
Ramónnal. A múlt eseményei vizuálisan is megelevenednek.
Kika az Olvassuk tovább! című könyvajánló tévéműsor
számára srninkelte a
jóképű Irót, ezt a szereplés után egy
felejthetetlen éjszaka követte. Második
randevújuk
már kifejezetten misztikus

volt. Nicholas
ugyanis arra kérte a
lányt, varázsolja üdítőbb színűre felravatalozásra váró mostohafiát, Ramónt.
Púderezés közben a fiú feltámadt, s azóta Kika és Ramón együtt élnek. A
szépségszalonból
Kika a madridi főpáIyaudvarra siet, ahol kedvesével együtt
fogadják a Latin-Amerikából
hazatérő
Nicholast. Ezután már időbeli ugrálások
nélkül haladnak tovább az események.
A krimiszál megfejtéséhez
(valóban
öngyilkosságot
követett-e el Rafaela?)
az időkezelésen túl még számos egyéb
fogódzót ad Almodóvar, Mikor az Olvassuk tovább! alkalmi műsorvezetője,
Dona Pequita a Pierce-regény
feleséggyilkossági motívumának
háttere felől
érdeklődik, a kitérő választ adó Nicholas egy késsel játszik az asztalon. A nap
borzalma CÍmŰ reality show műsorveze-

tőjének, az expszichológus Andreának
véletlenül elküldött regényvázlatában
pedig gyanút ébresztően találó hasonlatot alkalmaz: "a gyilkolás olyan, mint
a körömvágás". Andrea azonnal nyomozni kezd az író után.
Ramón csupán a film nyolcvanadik
perce körül jön rá, hogy mostohaapja a
gyilkos. (Egy Kikával folytatott veszekedés után magába roskadva néz otthon egy krimit, melyben a gyilkos úgy
próbálja elterelni magáról a gyanút,
hogy az áldozat fölött saját karjába lő,
mintha csak...) Szégyenkezhetne, boszszút forralhatna. ám a forgatókönyvírórendező szerint ez nem lenne elég
frappáns, ezért előzőleg arra is ráébreszti a fiút, hogy anyja, akiért rajongott, nem szerette. egyetlen jó sort sem
szánt neki naplójában, sőt arról ír,
hogy olykor már torkig van vele. Érthető, ha ezek után Ramónnak az édesanyja meggyilkolása miatt már nincs
miért tovább haragudnia Nicholasra,
nyugodtan indulhat a fürdőszobába leöblíteni az arcát...
Almodóvar filmjében feltűnő az el-

duL A tévésztár így fel tud készülni a
gyanússá vált író megfigyelésére, Susana megölése meggyőzheti arról a sejtéséről, hogy Nicholas önmagáról mintázta regényének leszbikus gyilkosnőjét, és következhet a film újabb parodisztikus jelenete az újságírók rámenősségéről. A Yucali villában Andrea
önvédelemből szitává lövi Nicholast.
majd vérben forgó szemekkel, hisztérikusan sírva, szűkölve könyörög neki,
hogy mielőtt meghal, intsen igent a fejével arra a kérdésre, hogy ugye ő követte el a regényében szereplő gyilkosságokat. Ha ugyanis ezt megtenné,
Andrea reality show-ja spanyol nézettségi rekordokat döntögethetne.
A logikus cselekményvezetésen túl
(semmiképpen sem helyette) megfelelően motivált pszichologizálással is
gazdagítható egy elbeszélés. Almodóvar ezzel az alkotói módszerrel sem él,
figurái a film elejétől a végéig egyazon
tulajdonság vagy inkább pszichés torzulás (esetleg betegség) képviselői. Kika az örök optimista. Történjék is vele
bármi, mint a megfelelően felfújt focilabda, mindig visszanyeri eredeti formáját: tengerkék szemével ártatlanul
és kíváncsian mosolyog, majd szédítő
(extrovertált) hadarásba kezd. Andrea
a rámenős önérvényesítés megtestesítője. Régebben, mikor még pszichológusnőként dolgozott, Ramón is járt
hozzá kezelésre, hogy segítségével valahogy fel tudja dolgozni anyja halálát.
Andrea ezalatt valószínűleg beleszeretett Ramónba, s mikor a fiú el akarta
hagyni, saját arcába vágott egy késsel.
Aztán a szeme alatt hosszan lenyúló
sebhelyt, legnagyobb pszichés gyengeségének furcsa mementóját a teljes önmegvalósítást lehetövé tevő tévéprogram műsorvezetői szimbólumává avatta. ("Művészneve" Andrea Caracortada - 'Sebhelyesarcú'.) Ramón voyeur.
Szenvedélyesen fényképezi, videózza
Kikát egy szemközti házból. Amikor
lentét a vérbő jelenetek, valamint a ba- aztán szeretkeznie kellene vele, nem
nális és sokszor illogikus cselekmény- tud az aktusra figyelni, polaroid képevezetés között. Az Olvassuk tovább! egy ket készít közben. A Kikában ez a makönyvajánló tévéműsor ragyogó paró- ximuma Almodóvar pszichologizáló
diája; a halottnak hitt Ramón sminke- vénájának. Pierce gyilkos, [uana minlés közbeni fokozatos feltámadása óriá- den határon túl kötelességtudó, Pablo
si lehetőséget nyújt a Kikát alakító Ve- bunkó, Amparo egy kicsit lógó rnelrónica Forqué számára, hogy megcsil- lű ... Íme Almodóvar mozgóképi farcelogtassa komikusi képességeit, ezt ő ának panteonja.
Sokféle funkciójuk lehet egy filmben
ragyogóan ki is használja. Mindkét jelenet dinamikus, frappánsan poentíro- a tárgyaknak is. Új összefüggésrendzott, és éppen azáltal válnak önmaguk- szerbe helyezhetik a cselekményt; egy
ban is értékelhetőkké, hogy a nézők
kíemelt helyzetben levő tárgy összeszórakoztatásán túl semmilyen egyéb kapcsolhatja az adott mű világát más
alkotásokkal vagy mitológiákkal, ezzel
funkciót nem szán nekik Almodóvar.
De mindjárt zavarossá válik a do- is tágítva az értelmezési tartományt. A
log, ha a film egyelemét más részek- Kikában Almodóvar háromféle szerepet
kel is összekapcsolja a rendező. Pierce szán a tárgyaknak. Leggyakrabban a
latin-amerikai útjára például azért van humor eszközei. Dona Pequita például
szükség, hogy a főszálon majd szere- a már többször idézett irodalmi műpelhessen egy mexikói démon, Susana. sorban kolbásszal kínálja Pierce-t. Kika
aki Pierce után jön Madridba. Ö lesz jegygyűrűt kap Ramóntól, s ettől kezdaz író következő áldozata. A mexikói ve egymás után érik a csapások: átvetranszvesztita egy újságból tudja meg rik, megerőszakolják, szeretőjét (NíchoNicholas valódi nevét, majd lakáscíme last) meggyilkolják. Mikor a film végén kifakad emiatt, Ramón elmondja a
után érdeklődve a több millió madridi
közül véletlenül éppen Andreához for- "csodagyűTű" történetét: valamikor az

anyjáé volt (balsorsát ismerjük), előtte
pedig az apjáé, akinek a fejét egy autó
vágta le. Kika esetében a tárgyak (elsősorban azok színei) már jellemeznek is,
a nő kissé közönséges életvidárnságát
nyomatékosítják. A környezetében lévő
csaknem minden tárgy piros színű, Piros ruhákban jár, piros a nagyszatyija,
piros a kis háromajtós SEATIbizája, és
mikor kicsit bensőségesebben akar kinézni (a második randevúra menvén
Nicholashoz), narancssárga rnűszőrme
bundát vesz magára. Almodóvar dramaturgíai okokból is kiemel még néhány tárgyat, hogy valamelyest megkönnyítse számunkra a filmben való
eligazodást. Ilyen például a szekrény
Nicholas villájában - nyilván ebben
került ki a költözés során Susana holtteste a Yucali-villába.De ide sorolható
a már említett kés is, mely felhívja a
moziban még nem járt újszülöttek figyeImét, hogy icholas a gyilkos.
A fentiekkel azt szerettem volna alátámasztani, hogy a Kika nem játékfilm,
csupán ebbe a köntösbe bújtatott
showműsor, következésképpen nem is
eklektikus, csak változatos. Mindössze
azt nem értem, hogy ha Almodóvar
ennyire tehetséges szkeccsrendező,
ennyire jó érzéke van az emberek megnevettetéséhez. ennyire jó paródia író
és gegman, miért nem marad ezeknek
a műfajoknak a keretén belül. Benny
HiU, Gálvölgyi János, Monty Python
közönségsikere egyértelműen mutatja,
hogy a kivülállók ezen a területen is
rivaldafénybe kerülhetnek. És akkor
végre nem kellene Almodóvamak
megfeszülnie, hogy valami rendszert
vigyen szertelenségeibe, nem is beszélve arról, hogy a kritikusok sem gyötörnék tovább a struktura, a kohézió
folytonos felemlegetésével.
Tanner Gábor

JUSZUF
A legjobban akkor lehet benyalni egy
történetet, ha az hiteles. Az esztétikaés filozófiatörténet
moguljai eddig még
nem döntötték el, hogy mire jó a hitelesség, hogy értékesebb-e tőle egy műalkotás, és hogy egyértelműbb válaszokat kapunk-e azokra a bizonyos nagy
kérdésekre.
Annyi
azonban
biztos,
hogy amint hitelest látunk, azonnal katartálunk. (A giccs fogalmát most felejtsük el.)
Egyáltalán, mi hiteles? Első nekifutásra rém egyszerű a válasz, elég fellapoznunk az Esztétikai Kislexikont (Kossuth, 1979. 290. old.). "Azon követelmény érvényesülését
jelenti a műalkotásban. hogy az ábrázolás körébe bevont, konkrétan létező, ill. megtörtént
motívumok,
események,
konkrét személyek fő vonásaikban
a valóságnak
megfelelően tükröződjenek ... "
A fenti meghatározás
alapján könynyen mérhető a hitelesség. Vagy mégsem? A lexikon a maga módján még
arra is igyekszik választ adni, hogy mi
van a "nem konkrétan létezők" esetében. "A szubjektivitást
tárgyként
is
tükröző művészeti ágak, pl. zene, műfajok, pL líra esetében pedig gyakran
az őszinteség szinonímájaként
használatos a hitelesség fogalma.
Megjegyzendő,
hogy a tárgyi hitelesség nem abszolút követelménye
a
műalkotásnak,
minthogy a mű lényegi
szerkezetének
igazságát az alkotó úgy
is megőrizheti, ha az ábrázolt jelenségek merőben fiktívek (... ), vagy a történeti tényeke t (... ) szándékolt anakronizmussal megváltoztatja."
Ezek alapján nagyjából ott tartunk,
hogy az a hiteles, ami őszinte. ??? Az
igazság az őszinteségben
keresendő?
Így már kevésbé mérhető a teljesítmény. Egy-egy film után gyakran elvitatkozunk azon, hogy hiteles volt-e. És
az derül ki, hogya
történet és a szereplők hitelességéről
legalább
olyan
megoszlóak a vélemények, mint a színészek szépségéről. Viszonylag hasonló ízlésű filmes szakemberek
például
képesek hajbakapni azon, hogy Eperjes
Károly hitelesen mászkál-e a Teleki téren az Eldorádóban.
A filmek hitelességét megteremteni
és hangsúlyozni
komoly feladat, egyre
rafináltabb(nak
hitt) eszközök válnak
kötelező
jellegűvé
manapság.
Nem
szabad olyasmivel kelteni a dokumentálás látszatát, amivel az "ember" (itt:
néző) nem dokumentálhatja
saját magát. És mit használ az ember, amikor
megörökít? Pénztárcától és/vagy gusztustól függően Szmenát, Leicát, camcordert.
családi
bizonyítványokat
(érettségi, születési, házassági,
halotti ... ), diktafont. Így kerül a filmekbe az
a hihetetlen mennyiségű homevideo és

fotóalbum. hogy a megsárgult
iratokról és félig betekert magnószalagokról
ne is beszéljünk. Találunk még naplából kitépett lapokat, gyűrött képeslapot, újságkívágást, menyasszonyi
fátylat dobozban, rajnaplót. megjelölt térképoldalakat. hajfonatot molyzsákban,
és ezer biszbaszt, amivel bizonyítható
valakinek a léte, kora, helyzete, eredete.
Narrátorok
igyekeznek
megetetni
velünk a történeteket, az emberi hangba és arcba vetett hitünk megingathatatlan, elég egy tiszta orgánum vagy
nyílt tekintet, és nem kérdéses, hogy
"igaz" történetet látunk. A narrátor lehet egy mindent tudó kívülálló, amolyan angyalféle. de lehet maga a főszereplő is. Ahogy például a

Rómeó vérzik
című amerikai filmben.
Narrátor indítja a történetet, hiteles
tanúja egy valós esetnek.
Kezében
fényképalbum,
az albumban
esküvői
képek és karikagyűrű.
Annyit már tudunk a Párizs, Texas óta, hogy ha egy
férfi egyedül fényképet nézeget vagy
videón lejátssza magának az évekkel
előbb készült idilli családi felvételeket,
akkor ott valami gáz van. Általában a
nővel. Elment, meghalt, kurva vagy alkoholista lett.
A Rómeó ... narrátora
kocsmáros
a
világ végén, először nem is nagyon lehet érteni, hogy miért éppen ő az, aki
többet tud nálunk
a történtekről.
A
film jó kétharmadáig
egyes szám harmadik személyben meséli el valaki életét. Ez a valaki egy zsaru, aki a szervezett bűnözéssel
foglalkozik, másodállásban pedig a szervezett bűnözőknek
vamzeroL Beleszeret egy lyukba (black
hole), azt tömi. Hatvanötezer
dolláros
kötegekkel. A lyukat az udvar félreeső
szögletében fedi egy csatornatető.
Minél több köteg kerül a lyukba, annál
nagyobb az őrmester körül a káosz.
Egyre több a szökött maffiózó, és a halott rendőrök is szépen szaporodnak. A
mohóság és a megszorultság
hármas
szinjátékra kényszeríti, egyszerre akar
átverni két gengsztert
és egy egész
rendőrséget. Ennyire nagyszabású gazemberséghez
azonban minímum
Nobel-dijas aggyal kellene bírni, ő pedig
egy mezei őrmester. Az idegei sem a
legtökéletesebbek,
néhol raszkolnyikovi tüneteket produkál. Közben dögös
szaxofon szól, a jelenetek ritmusa és a
dramaturgia
szokatlanul feszes.
A brutalitás nincs elmismásolva,
az
emberek
nem legyekként
hullanak,
mint némelyik
gyenguska
akciófilmben. A történet meglehetősen
szokvá-

nyos, kevés benne a nóvum, mégsem
lehet unni. Talán a hitelesség. Pedig tulajdonképpen
hiteltelenül
szélsőséges
jelenetekből és karikírozott jellemű szereplőkből áll össze a sztori. Mit érzünk
akkor hitelesnek, mibe éljük bele magunkat? Adorno szerint az immanens
stimmelés
kelti a hitelesség
érzetét
bennünk, amikor valami a saját inerciarendszerén belül oké.
A narrátor egy idő után átvált egyes
szám első személyre, a kocsmárosról
kiderül, hogy azért tud mindent a történtekről, mert ővele estek meg. Így ő
még egy hiteles szemtanúnál
is hitelesebb. Ujra előkerül a fotóalbum
is,
amelyről már tudjuk, hogy hiányos.
Nincsenek benne a feleség polaroidképei, amelyeken a hétköznapjaikat
örökítette meg.
A filmet a magyar származású Peter
Medak rendezte.
Magyarokban jól állunk, a

Ha a férfi igazán

szeret
crrnu amerikai
film rendezője
(Luis
Mandoki) és operatőre (Koltai Lajos) is
az.
A forgatókönyvet
röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy az ital öl, butít és nyomorba dönt. A lejtőn nehezebb megfordulni,
mint meglódulni.
Az alkohol az ördög mákonya. Borzalmas dolog, ha egy férfi iszik, annál
csak az csúnyább, ha nő piál. Rossz alkoholistának lenni, de még rosszabb az
alkoholista családjának. A detox után
megbélyegzett
maradsz.
Amor vincit
omnia. Rettenetesen rossz!
Egy férj (Andy Garcia) beleszeret
egy gyermekét egyedül nevelő anyába
(Meg Ryan), közös gyerek születik, a
férj pilóta, a nő tanít és piálni kezd.
Alkoholista lesz, nem tudja abbahagyni, elvonóra megy, kiközösítettnek
érzi
magát, csoportterápiák
különböző fajtáit látogatják, tönkremegy a házasság,
bravúrtalan
fordulattal
mégis happy
end. A nő többé nem iszik, és már nem
gyűlöli a férjét, aki nem ivott és segíteni akart. A férj még megértőbb, már
tudja, miként kell segíteni, és továbbra
sem iszik. Tanulságként nem az akaraterő diadala vonható le, hanem a pszichológusoké:
ha megfelelő csoportba
jársz, minden rendbe jön körülötted.
Hitelesítő szándékkal
már a második jelenetben benyomnak nekünk egy
kis homevideót, rajta "a Gyerekkel önfeledten játszó, sugárzóan fiatal anya",
a "szaladás a kamera felé" és a "belenézés, nevetés, ölelés" című jelenetek a
"my sweet home"
círnű kazettáról.

Akinek nincs ilyenje, az semmit sem
tud a családi boldogságról,
állítják az
amerikaiak. Azért ehhez az is hozzátartozik, hogy a családi veszekedéseket
és a sírásokat viszonylag ritkán szokta
felvenni a családfő. Mert rendes patriarchális családban a camcordert a férj
kezeli. Anyu mosolyog, apu irányít és
filmez. Az eredmény a képen mosolygó anyu. Apu a kásás és bemozdult
képeken látható csak, amikor jobbal az
asszonyt és a gyereket öleli, ballal pedig egyensúlyoz a maguk felé fordított
kamerával. A feleség nem filmez, még
a végén elront valamit rajta. Elég, ha
annyit ért a technikához. hogy a mikrón melyik gombot kell megnyomni.
A kicsi gyerekről és a boldog aszszonyról készült felvételek megnézésének legfeljebb három módja van a
kommersz filmekben. l) A férj nézi, és
nem érti, hogy most miért nem ilyen
boldogok. 2) Az azóta jócskán megnőtt, de még mindig kicsi gyerek nézi
egyedül, szívében gyűlik a keserűség,
most miért nem, ha akkor igen. 3) Férj
a vetítőt kezeli, gyerek előtte vagy mögötte összekuporodva,
diszkrét félhomály, könnycseppmorzsolgatás,
közben nem szólnak egymáshoz.
A pilóta egyáltalán nem érti, hogy
mitől hidegült el az asszony. Őszintén
szólva a néző se nagyon, mert Andy
Garcia a megtestesült
kedvesség és figyelmesség,
pilóta lévén nem is ül
mindig a felesége szoknyáján. JókedVŰ, egyéni, már a megismerkedésük
is
különleges
volt. (Az első jelenet, a
megismerkedés
egyébként
a
film
egyetlen szellemes pillanata, azt hihetjük, hogy ötletgazdag
lesz a folytatás
is. Mérhetetlenül
nagyot kell csalódnunk.) A pilóta leszólít egy vadidegen
lányt, hogy nekí indul a gépe, a ruháit
viszont el kellene hozni a mosodából,
ugyan ugorjon el érte, és vigye fel a lakására azon a napon, amikor visszajön.
A lány egy répás sajttorta fejében igent
mond. Illern- és tánctanárok most talán
azt mondják, hogy ilyen kezdet után
egyenes út vezet a vodkásüveghez,
hiszen úrinő utcán nem ismerkedik. Lehet, hogy igazuk van. Néhány perccel
később Meg Ryan már karizomgyakorlatokat végez a felesekkel. aztán sűrűn
fogadkozik, hogy soha többet nem jön
haza négykézláb, nem üti meg a gyerekét részegen, nem tölti kocsmában az
éjszakát, és nem dug vodkásüveget
a
zoknik közé. A könnyebb érthetőség és
a nagyobb
hitelesség
kedvéért
egy
klasszikushoz
nyúlnak a film készítői.
Az eskük után ott látjuk az asszonyt
egyedül az üvegekkel, a keze kinyúlik,
bizonytalanul
visszahúzza.
reszketve
újra kinyújtja, ezt a parádés szereptudást utoljára Samanthánál
csodálhat-
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tuk meg a Dallasban, azóta az is tudja,
miként vacillál egy alkoholista, aki
még konyakosmeggyet sem látott közelről.
A nő egyedül nem tud leszokni, pedig csak ő hiszi, hogy egyedül kellene,
mi nagyjelenetek során át győződhetünk meg róla, hogy a férj nagyon szereti. Összeölelkezve forog vele egy melegvízű medencében, fogja a kezét a
kórházi ágynál, a hatás kedvéért még
Preisner is írt néhány újabb szimfonikus művet. (Minél többet szerez, annál
silányabb.) Hiába a szeretet, irány az
elvonókúra. Amerikai szemmel nézve
börtön, Nagyfáról inkább SZOT-üdülésnek tűnik. A dramaturgia ismét
megegyezik a Dallas 178. és 179. részével, csak ott kevesebb jófej alkoholista
volt az intézetben. A nő hazamegy, indul a nyomor. Mindenki szenved, erről
a témáról Kelet-Európában kevés újdonságot lehet felmutatni. Ha hitelességre vágyunk, akkor sajnos éppen
elég hazai játékost tudunk citálni.
Megindulnak a különböző terápiák,
a nő a volt alkoholistákhoz jár, a férj a
volt alkoholisták hozzátartozói közé,
ketten együtt pedig családterápiára. A
legfőbb gondjuknak az látszik, hogy el
kell dönteni, kinek a problémája az alkoholizmus feldolgozása.
Drámagyanús tanítás, hiteltelen, holott semmi másra nem törekszik, mint
valós élethelyzetek reális ábrázolására.

Ugyancsak igaz történetet dolgoz fel

A mi házunk
Ezt a végén a narrátor közli is velünk. "Így teljesen más, sokkal megrendítöbb és szomorúbb az egész" mondjuk magunkban, és már a ruhatárnál nem emlékszünk többre annál,
hogy egy családnak leégett a háza, pedig mennyit dolgoztak érte.
A főcím alatt fényképeket látunk,
igazi, őszinte, valós fotókat, emberek
vannak rajtuk, egy férfihang elmondja,
hogy kiket látunk (a családtagokat) és
mikor (1955-ben), azt is megtudjuk,
hogy az egyik képen ő van, de csak ez
az egy kép van róla gyerekkorából.
"Áhá, szóval nehéz gyerekkorod volt"
- gondoljuk, és utánaszólunk, hogy rólunk hány van. Sok, ergó nem sanyarogtunk. (Igaz, hogy a recenzensnek
speciel 55-ből egy képe sincs. Ennyit a
koromról.) Kellő megilletődöttséggel
nézzük egy darabig a filmet, szegény
gyereknek mennyire rossz volt. Egyébként tényleg, de ez senkit sem érdekel,
mert unalmas. Jó negyedórán keresztül
majdnem road movie, egy öreg csotrogányban zötyög öt gyerek plusz az
anya. A narrátor a nagyfiú, de nem az
ő szemszögéből ismerjük meg a történetet. A főszereplő az anya, a mesélő
helyzete pedig a mindent tudó író és a

mindent értő angyal között van. Ehhez
képest valószinűleg úgy gondolta a
forgatókönyvíró, hogy a fiú a főszereplő, és az ő kamasz szernén keresztül
nézzük a szomorú történetet.
"Ha jók vagytok, minden tip-top
lesz és szép" - ígéri az anya éveken
keresztül az öt gyereknek, akik megállás nélkül dolgoznak, hogy fedél legyen a fejük fölött. Segítséget senkitől
sem fogadnak el, önérzetért az anya
kétszer állt sorba, így folytonos büszkeségi rohamaival sorra megsérti azokat, akik könnyithetnének helyzetükön. A gőgös önérzetesség ára aztán a
szükségesnél gyakoribb megalázkodás.
Elkészül a ház, aztán porig ég. A
néző erre már a legelején számít, de
úgy látszik, a forgatókönyvírónak
(vagy igaz történetről lévén szó: az
anyának) nem mesélték el gyerekkorában elégszer a három kismalacot, és
így nem tudja, hogy szalmából és szúvas fából nem érdemes építkezn.i, mert
előbb-utóbb kerül hozzá farkas is.
A zárójelenetben újabb ház épül, ezt
már nemcsak a Szentlélek tartja össze,
hanem a malter is. A falu népe összefog, mindenki szolidáris, ők pedig
annyira padlón vannak, hogy eszük
ágában sincs nem belekapaszkodni a
segítő kezekbe. Ha szegény vagy, elszánt és becsületes, akkor minden sikerüln.i fog az életben, csak jó sokan legyenek, akikre számítani lehet. (Ezt
nálunk úgy mondják: amit adnak, el
kell fogadni!) Lassú és melodramatikus
történet, amelyben kevésnek érezték a
sztorit, szerették volna, ha szól is valamiről ("üzen"), csak nem döntötték el,
hogy mi legyen az.
Bertolucci legújabb nagyeposza,

A kis Buddha
természeténél és témájánál fogva úgy
hiteles, ahogy van.
Vagy inkább mégsem. A zanzásítás
semminek sem tesz jót, egy "vallásnak" - mondjuk úgy: világlátási módnak - a legkevésbé. Bertolucci pedig
zanzásítja a buddhizmust. "Közel hozza", alapjaira csupaszítja, szemlélteti. A
képes gyermekbibliák stílusában. Ez
utóbbiak fogyasztói nyilván kedvtelve
és szájtátva nézegetik majd a képeskönyv hangulatú meseregényt.
Kathmandu és Buthan szemet gyönyörködtető helyek, Nepál szintúgy. A
szent sztupák lenyűgözőek. Siddhártha
herceg története meghatóbb a legvarázslatosabb tündérmesénél. A buddhizmus az buddhizmus. Egy amerikai
család az olyan, amilyen, a kisgyerekük szintén.
A látvány- és jelmeztervező James
Acheson minden követ megmozgatott
Nepálban, hogy a lehető leghiteleseb-

bet lássuk. Ahhoz, hogy megépíthessék a 2500 éves Kapilavastu királyságot, először műhelyeket kellett a vélt
helyszínen építeniük, hogy egyáltalán
nekiláthassanak a "valódi" helyszínek
felépítéséhez. Gipszöntvények készültek, freskók festődtek, selymek gomboIyítódtak, ékszerek tervezödtek. Érződik a szándék, gyakran tetten is érhető
a munkamódszer. Az adott kulturális
közeghez közel álló épségben maradt
vagy rekonstruálható tárgyak alapos és
szakértő tanulmányozása, majd szintetikus újrateremtése. Szép steril egzotikus ősi keletet látunk.
A buddhista tanok legalább ilyen
sterilen kerülnek elénk. Rendjén való
ez a képes gyermekkönyvek esetében.
Végigjárhatjuk az ösvényeket, halljuk a
nemes igazságokat, megtanuljuk a középút értelmét, sőt az odavezető utat is
látjuk.
Gyönyörködhetünk a tibeti buddhizmus szertartásaiban, a fényképezés
nagymestere, Vittorio Storaro mindent
megtett értünk és a filmért.
Szemléletesen elmagyarázzák nekünk a reinkarnáció lényegét, a forgatókönyv magja ezen alapszik. A tibeti
buddhizmus szerint egy-egy lámának
meg kell keresnie a reinkarnálódott
alakját, és "haza" kell vezetnie. Dorje
láma minden emberi számítás szerint a
kilencéves Jesse-ben reinkarnálódott.
Jesse virtigli amerikai, de még elég kicsi ahhoz, hogy észre lehessen téríteni.
Buthanba viszik, hogy megismerhesse
a buddhizmust. Rajta kívül van még
másik két jelölt is, akik közül az egyik
önjelölt. Jesse-re azért van szükség,
hogy aki még a rajzfilmekből sem képes felfogni semmit, az is elcsípjen valamit a keleti filozófia zanzájából. Mert
sokkal szemléletesebb valami, ha ellenpéldákat is tudunk mutatni. Egy gyengén kulturált fiú a fogyasztói társadalomból, 1992-bőljól ellenpontozza a legendás történetet. Az ő okosodása közben vesszük végig mi is a kezdetektől
(stílusrontással akár alfát vagy Ádámot
is mondhatnánk) Buddha életét. Az ősi
India mellett megismeri a mai Nepált,
vele együtt mi is. A film végére (két
óra és húsz perc múlva) egész műveltek vagyunk, nem érezzük távolinak a
távoli kultúrát, vagy ha igen, akkor
tudjuk, hogy miért.
Ezt a fajta elbeszélői és képi (ál)hitelességet megtapasztalhattuk és megcsodálhattuk már Az utolsó császárban.
Kis rosszindulattal érthető ennek az
újabb monstre vállalkozásnak az ötlete,
nyilván felesleges lett volna egy csomó
elkészült anyagnak, több ezer órai
könyvtárazásnak, melegen tartott kapcsolatnak és lepecsételt engedélynek az
elherdálása. Jól van ez így.

Leül az ember, ahová tud, figyelni
kezd. A falakon tacepaók, rájön, hogy
ez egy cserkészklub. A tacepaókon ezt
olvassa:
A tíz cserkésztörvény lírai változata
A cserkész lelke tiszta, hófehér,
Az ajka mindig igazat beszél!...
Milyen legyen az ifi?
Laza, felszabadult
közös imádságok
Pontosság
Személyes élmények ...
Játékszabályok
1. Mindenki, amennyire csak
lehetséges, egyes szám
első személyben,
azaz "én-formában" beszél,
mikor saját tapasztalatról,
véleményről, hitről
vagy érzésről szól.
2. Minden egyes ember véleménye a
többiek számára a tanulás anyaga.
5. Mindannyian együtt vagyunk
felelősek az ifi sikeréért.
6. Ha az ifivel kapcsolatban
problémád van, azt mondd el,
talán meg tudjuk oldani.

Zárójelben
és csendben fűzöm hozzá, talán sokakat - nem szándékosan - megbántva,
hogy ekkora rákészüléssel, ilyen szakmai hozzáértéssel, ekkora apparátussal
és munícióval nem kunszt valaminek a
felszínét hitelesre vikszelni. Kevésbé
egzotikusnál mit lehet virítani? Vegyünk például egy jó kis disznóölést a
Dunántúlon. Rendezzék !Ileg egy látrányi udvar Barcson felépített és gamási
jellegzetességeket is magán viselő, direkt a forgatásra épített másában. Ne
somogyi illetőségű, hanem tipikusan
somogyi kínézetű legyen a böllér. Minden monda tuk axiomatikus helyi közmondás legyen, szép ízesen. A szerszámok legyenek eredetiek, vagy a
mezőgazdasági múzeumban láthatók
újragyártott és visszarozsdásított másai. Es így tovább, miközben az egészet fényképezzék szeretettel és profizmussal. Szép, hiteles disznóölésünk
lesz. Aki még sosem látott ilyent, az
ezentúl tudni fogja, hogy milyen a
"vágás". Csak hát az immanens stimmelés, az hibádzik.
Gödrös Frigyes és dr. Horváth Putyi
színtén őszintézni akart. És láss csodát, a

Priváthorvát és
Wolframbarát
hiteles lett!
Megismerjük a húsos és érzékeny
Priváthorvátot (ezentúl Ph) és barátját,
a légies Wolframbarátot (ezentúl W).
. Eltemetik a halva született Senkit,
majd poharazni kezdenek, hogy megtudják, kik is ők valójában. Így kerül-

nek elő a "dokumentumok". Ph élete
az első perctől dokumentált, órás
nagyapja minden jelentősnek vélt pillanatot filmre vett a család életéből.
Nem camcorderrel! Felvevővel! A filmeket saját ötletekkel modernizál ta,
például szalagcímeket készített, kép
előtt áthúzott papírfeliratok segítségével. W családja nem filmezett, ő a saját
szemével dokumentált. Mindent vissza
tud játszani. Nem kesereg, mint A mi
házunk hőse, akinek csak egy fényképe
maradt agyerekkoráról.
Ph képsorait nevezzük filmnek, Wét videónak. Nem különbözik az intenzitásuk, nem gondolkodunk azon,
hogy tényleg így történtek-e a dolgok,
mert azt érezzük, hogy pontosan így
történhettek volna. Gödrös vagy dr.
Horváth kamuzott többet? Lényegtelen. ilyenek voltak az életek. ilyen életek is voltak. Összemosódik a valós
dokumentumfilmekből ezerszer látott
utcakép a bennünk élővel és a szürreálissal. Lehet, hogy még az álmaink is
egyformák abból az egyforma világból? Lehet, hogy álmában mindenki
látta már legalább egyszer [uszufot,
amint a Lebegyinoje ozerot (Hattyúk tava) táncolja tüllszoknyában? Lehet,
hogy más is a Balaton jegén szokott átfutni hajdani nyarakba? Mindenkinek
Rudolf Valentinóra hasonlított az apja,
és hokedlin kellett fürdetni, mielőtt
meghalt? Más családok is Svájc után
vágyakoztak, mert "ott nem voltak történelmi korszakok"? Közösen rettegtünk a Mikulástól? Tényleg azt az egy
pár cipőt lehetett csak karácsonyra
kapni?
A történelmünk az életünk szimbolikája, néhol úrfelmutatás formájában,
néhol ironikusan. Hol hogyan kell. Ez
persze lehet, hogy ciki. De hiteles.

és még valami:
Ki kíváncsi a magyar
filmre?
A Balaton déli partján lakik az ember,
és azt látja a BeszéW hátoldalán, hogy
augusztus utolsó napjaiban filmeket
fognak vetíteni Kaposváron a Művész
Moziban. Beszélgetések is lesznek neves filmkritikusok vezetésével. Szervezi a Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége, a program nyilvános, a
szállást előre kell lefoglalni. Hatvan kiIométerről az ember nem foglal le semmit.
Augusztus végén azt olvassa a Somogy/ban, hogy bizony már nagyban
tart Kaposváron a program. Keresné a
programot, de annak nyoma sincs.
Nem baj, azért este nekivág az útnak.
Kaposváron a legelső szembejövő
tudja, hol van a Művész. Az utca
könnyen megtalálható, de bizony mozi
egy szál se. Vissza a központba. keringés, kiderül, hogy mégis ott van, ahol
a szembejövő mondta.
A címen egy református imaházat
találni, a rendezvényre annyi utal,
hogy egy porlepte papírban felismerszik a Rám csaj még nem volt ilyen hatással plakátja. Be az imaházba, két tétova
tinédzser a férfi vécéhez kalauzolja az
embert, mögötte egy szűk lépcső vezet
le valahová, állítólag ott vannak a
"többiek". Tényleg.
Harminc négyzetméteren húszan ülnek száz köbméter cigarettafüstben. A
szoba sarkában álmosan szolgálatkész
büfés, mellette iskolai táblán böhöm
betűkkel, hogy mennyi egy sör, egy
Unikum, egy hot dog.

Ezen gyors akklimatízálódás után
kiderül, hogy az aznapi filmeknek már
vége, most a beszélgetés jön. Vezeti Báron György. Akikkel beszélgetni lehet:
Szederkényi Júlia, Pálos György, Reich
Péter, Hazai Attila. A hallgatóság előtte
megnézte a Paramichát, a Kiss Vakondot,
a Rám csaj még nem volt ilyen hatássalt
és a Woyzecket.Szász János éppen külföldön volt, nem helyettesítette senki.
Pálos virtuális Szőke Andrásként volt
jelen.
Értelemszerűen a magyar filmekről
beszélgettek, pontosabban az új magyar filmről. Es itt jött a csoda.
senki sem fanyalgott. Az derült ki,
hogy létezik még a filmbuzi nevű csodabogár. A jelenlévők szeretik a mozit,
különös tekintettel a magyar filmekre.
Mindent megnéznek, amihez hozzá lehet jutni. A filmeken elgondolkodnak,
megjegyzik a látottakat. A beszélgetés
mentes volt mindenféle belterjes felhangtól, a kérdezők nem emlegették a
rendezőket a becenevükön, nem ismerték a szakmán belüli acsarkodásokat.
hiányos információik voltak a filmek
költségvetéséről.
Egyszerűen kiváncsiak voltak a
négy műre, megbocsátóak voltak a hibákkal, mert az erényekre figyeltek inkább. Jól érezték magukat, tanulságosnak tartották a beszélgetést, amelyet
egyébként Báron György hallatlanul
szimpatikusan és felkészülten vezetett.
Az alkotók örültek, hogy nem revolverezik. hanem faggatják őket. A forgatásokról, a szereplők kiválasztásáról.
az iróniáról és a melankóliáról, további
terveikről.
A helyszín, a cigarettafüst és az arcokon mérhető maligánfokok leginkább Kiliántelep hangulatát idézték. de
ez nem változtatott a lényegen.
Talán máskor nagyobb reklámot is
kaphatna a Szövetség éves továbbképzője.
Kuczogi Szilvia

video vérité
Pesaro,

A filmművészet közelgő centenáriuma
és a 30. alkalommal megrendezett pesarói filmfesztivál tiszteletére a szervezők az idén - a mustra történetében
először - versenyt is beillesztettek a
programba. Mindössze nyolc alkotás
vizsgázott a nemzetközi zsűri és a közönség előtt (a nézők a vetítések után
l-től 5-ig osztályozhatták a bemutatott
műveket). Majdnem valamennyi versenyfilmet kitüntették (Jeles András
Senkifdldje című alkotása a közönség
díját hozta el), mindez tehát inkább az
ünneplés fényének növelésére tett
gesztus volt, semmint komoly megméretés. A program nagyobb, s talán jelentősebb hányadát most is a versenyen kívül bemutatott filmek és a retrospektív vetítések tették ki.
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üdülések színhelyén, apjával és kamasz öccsével őszintén próbál beszélgetni. Ennek érdekében még valamiféle igazságpirulát is bevet, amitől a család tagjai először igencsak vonakodnak, hogy aztán annál nagyobb eufóriában valljanak talán még önmaguk
előtt is ismeretlen érzelmeikről. Mindez meglehetősen bizarr, sőt ízléstelen
szituációra utal, csakhogy itt lép be az
irónia: a film bevezetőjében a rendező
a kamerával szemben hebeg-habog valamit arról, hogy mennyire fontos számára ez a vállalkozás, hogy a személyességet, az Istent keresi az emberi
kapcsolatokban, majd a film végén a
stáb tagjaival együtt ismét a rendező
mondja el a forgatás tanulságait.
Mindezt - akárcsak a film valamennyi

teni: a film valóban így készült, vagy
tudatos szerkesztés eredménye a soksok "baki". És ez így van jól. Mert vehetjük komolyan is a vásznon látható
helyzetet, és akkor a filmben megteremtett struktura, a túlpörgetett közvetlenség, a zavarbaejtóen őszinte, emberi pillanatok megrendíthetik a nézőt.
Ha viszont az egészet viccnek fogjuk
fel, akkor a szellemesség mögött videogalaxisunk hídeglelós abszurditását
élhetjük át: van-e több közünk a szimpatikus fiú istenkereséséhez. mint bármi máshoz, ami a médiából ömlik
ránk? Egy szándék paródiája vagy a
paródia szándéka? - talán ennek eldönthetetlensége a film legnagyobb értéke.
Ezzel szemben a Határozatlan idő

jelenetét - áthatja a felvételek végletes
"amatőrsége": a csapót taps helyettesíti, az "elrontott" szövegeket újra kezdik, egy alkalommal elmegy a hang,
máskor véletlenül duplán exponálnak
a nyersanyagra, egy hosszabb jelenetsorról meg sajnálatosan lernaradunk.
mivel a kamerában érthetetlen okból a
felvételkor elakadt a film (minderről
feliratokból értesülünk). Nos, ennyi
még a "home"-ból is sok. Hál' istennek
gyanús ez az egész; nem tudjuk eldön-

rendezője sajnos túlságosan komolyan
veszi magát. Itt a home videózásnak
még az a fajta "helyzetbehozása" sincs
meg, mint Caveh Zahedi munkájában.
Ross McElwee valóban az albuma számára fényképez: család, születésnap,
(saját!) esküvő, (saját!) gyermek születése stb., ráadásul mindez az alkotó
pa tetikus-személyeskedő narrációjával,
bölcselkedésével életről, halálról s más
effajta fontos dolgokról. Az egyik családtag bizarr történetének feldolgozása

verseny
A versenyprogramban két amerikai
"ikerfilm" hívta fel magára különösen
a figyelmet. Mindkettő egy sajátosan
új filmkészítési helyzetre reflektál, s
olyan elbeszélői struktúrát hoz létre,
amellyel az alkotók egy mind a dokumentum-, mind a játékfilmektől eltérő
látásmód lehetőségét vetik fel. A kiindulópont roppant radíkális és egyszerű, már-már primitív: mi lehet fontosabb annál, mint amit csak én, egyedül
én tudok megmutatni a világnak, ráadásul ehhez olyan kifejezőeszköz van
a kezemben - a kamera =, ami mára a
naplóíráshoz hasonló módon ad lehetőséget a közvetlenségre, a személyességre. Rengeteg időzített bomba ketyeg
ez alatt az alkotói módszer alatt - a
művészetelméletitől az esztétikain át a
film piaci meghatározottságáig =, amin
egyetlen módon emelkedhetünk felül:
iróniával. Másképp hogyan vehetné
bárki komolyan. hogy a családjáról, saját életéről készült home video fontos lehet. Az élet olyan, mint a művészet ez egy Woody Allen filmben jó poén,
másfél órán át merengeni rajta azonban nem túl szórakoztató. Egy szó
mint száz: ez az újfajta, reality show-val
kevert home oideo, a média cinema directje akkor mondhat valami érdekeset,
ha - már megint - a módszerről magáról szól.
Az ikerfilmek közül Caveh Zahedi
Soha többé nem haragszom Las Vegasra (l
Don't Hate Las Vegas Anyrnore, 1994)
című munkája kielégíti a fenti elvárásokat, Ross McElwee Határozatlan idője
(TIme Indefinite, 1993)kevésbé.
A Soha többé nem haragszom Las Vegasra (1. kép) rendezője négy tagú
stábjával karácsonykor felkerekedik. s
Las Vegasban, a gyermekkori családi
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hoz csak valami ernlékezeteset az önéletrajzot író filmes kamerája elé, ez
sem több azonban egy jól sikerült Vitray-féle "ember-mesénél". A kamerát
házasságkötésekor is csak az "igen" kimondása idejére félretevő rendező esete (akkor egy segítőkész barát nyomja
a gombot) már-már pszichológusért kiált. De az anyag jólfésültségét látva

(hiszen gonoszkodhatnánk: bizonyos
pillanatokban miért szüneteltette mégis
a rendező az önforgatást?), továbbá
egyes önmagukat filmező amerikai underground alkotókat (meg Szirtes András hazai példáját) ismerve még súlyosabb a diagnózis: számitásból elkövetett magamutogatást látunk a vásznon.
E két példa mindenesetre valami újról tanúskodik: 1. a média jelenvalósága behatolt a hétköznapokba; 2. a valóság rögzítése ma már nem a filmesek
privilégiuma; 3. a százéves filmművészet hagyománya folytathatatlan vagy kevésbé szigorúan: lehet másképp is filmezni.

versenyen

fejezete (2A - Csak a mozi, 2A Seul le
einéma; 2B - Végzetes szépseg, 2B Fatale
beauté, 1994:2. kép) és a JLG/JLG - Decemberi önarckép (JLG/JLG - Autoportrait de décembre, 1994).
Mindhárom mű - témájától függetlenül - ugyanazzal az eljárással készült: Codard. amint készíti (írja, rajzolja, elbeszéli) a filmet; a látás (és a
filmtechnika) léqogosultságát visszaadó dús szinek és hangok, tökéletes
technikai' kivitelezésű, telített, természeti tájat ábrázoló filmképek; s idézetkollázsok képben és szóban, keresztülkasul az egyetemes film- és kultúrtörténeten. A szinte áttekinthetetlen szellemi sziporkát Godard alkotói-gondolati jelenléte hitelesíti, ráadásul nem is
akármilyen alázattal: önmagát afféle
megszállott, szórakozott filmbolondként, bohócsipkában ábrázolja, elutasítva mindenféle prófétai attitűdöt. A
módszer egyedisége, következetessége,
esendőségében is pontos szerkezete
szinte elfedi az adott jegyzet témáját:
az észjárás lesz a fontos, ami persze
nem tünteti el teljesen a Filmtörténetről, a Történelemről, a Kultúráról, a

visz vászonra. Rendkívüli formai szabadságot nyújt ez a technika, nincs
azonban ingyen: a világ már-már
kényszeres racionalizálásának elutasítása, a bolondsipka fölvétele, a "nem
ér a nevem" helyzetének vállalása hatalmas művészi és emberi alázatot követel. Tudás helyett képek, kinyilatkoztatás helyett látomás - úgy gondolom,
megszívlelendő szellemi és művészi
magatartás ez, s nemcsak a filmesek
számára. Még akkor is, ha a közelből
már az ismeretlen - a film számára a
láthatatlan - kísért. A JLG/JLG - Decemberi önarckép egyik jelenetében Godard
egy fiatal lányt oktat a vágás művészetére. A lány vak ...

retrospektív
Azt a bizonyos folytathatatlan 100
éves filmművészeti hagyományt a retrospektív vetítéssorozat reprezentálta.
A számomra kideríthetetlen szerkesztési elv alapján összeállított program tartalmazott néhány ritkaságot és furcsaságot is.

nau feszült, a fűtött szenvedélyeket kiemelő, fokozó hatást. A képek erejének
köszönhetően a szinészi játék sem
annyira túlzó, mint ahogy ezt a korszak filmjeiből megszoktuk.
Mai szóval - vagy inkább a mai néző szemével - életérzés-filmnek nevezhetnénk Jean Epstein 6 1/2 x 11 (1927;
a számok egy fénykép méretére utalnak) című filmjét. A történetre nem
sok szót érdemes vesztegetni, de a
"modem" érzelmek annál figyelemreméltóbbak. Epstein a reménytelen szerelmes kliséjéből a szenvelgően dekadens életérzés nevetséges, mégis megrendítő drámáját bontja ki. S a történet
során mintegy mellékesen felépít egy
duplafenekű motívumot: a szerelmes
főhős szenvedélyesen fényképez - ezzel a rendező egyrészt saját alteregójává emeli a (későbbi gyilkos) figurát,
másrészt
leleményes dramaturgiai
elemként szövi a történet menetébe a
fiú által készített fotókat.
Gondolom, mindazok számára, akik
kicsit is ismerik Robert Bresson művészetét. valódi meglepetést okozna első,
1934-ben készült Közügtjek (Affaires

kívül

Meggyőzően bizonyította a másképp filmezést, a mozgóképről való újfajta gondolkodás léljogosultságát Jean-Luc Godard - egy olyan filmes, aki
ráadásul legalább annyit merített a
filmművészeti hagyományokból, mint
amennyire elszakadt tőlük, s aki a
francia új hullám idején a filmművészet újabb, megkerülhetetlen hagyománya lett. Mozifilmkészítéshez való
visszatérése, azaz 1979 óta Godard következetesen teremti kockánként újra a
filmes látásmódot, a filmről való godolkodást. Rombol és épít; történeteket, sőt mítoszokat mesél el, miközben "egy az egyben" filozofál; személyes és távolságtartó, tárgyszerű és
elvont, és így tovább, és így tovább,
végtelen gazdagsággal. Talán senki
nem képes gondolatilag olyan érvényesen szólni a nyolcvanas-kilencvenes
évek káoszáról. s talán senki nem tud
olyan érvényes formában - kaotikusan
=, mint ő. Játékfilmjeiben néha nehezebben követhető az észjárása, de - zavarba jövök az elnevezés kényszerétől
- "jegyzetlapjain" (a játékfilmen innen,
a filmesszén túl), a színészek és a történet
"körülményeitől
eltekintve",
győz a gondolatok mozgóképi áradása.
A film történetéhez. valamint Európához, a Történelemhez fűzött lapszéli
megjegyzései, a Filmtörténet(ek) és az
Európa kilenc (új) nulla után újabb
"jegyzetlapok" íródtak tele a svájci
magányban: A gyerekek Oroszországban
játszanak (Les enfants jouent il la Russie, 1993), a Filmtörténet(ek) újabb két

Politikáról vagy éppen a Filmkészítőről való gondolatokat, mégis úgy érezzük, a gondolati absztrakciók jótékonyan (és egységesen) belesimulnak az
alkotói látásmódba.
Godard visszaállítja a kép eredeti jelentőségét azzal, hogy a 20. század végi képáradatban a filmkép jelentését az
irodalmi kép, a metafora jelentéséhez
közelíti: racionálisan analizálhatatlan,
csupán a (költői) képalkotás logikáját
figyelembe vevő asszociációsorokat

Mindenekelőtt Friedrich W. Murnaunak a II. világháború után elveszettnek hitt Az égő szántóföld (Der brennende Acker) című 1922-es filmjét. A végzetes szenvedélyekkel átszőtt családi
dráma szinte letisztult formában hordozza az expresszionista stílusjegyeket:
az események fontos helyszínén, egy
palota falai között a formák és a vonalak mesterséges elrajzolása nélkül, csupán a kamera látószöge és a kép kompozíciója segitségével hoz létre Mur-

publiques) című rövidjátékfilmje. Bármilyen hihetetlen, Bresson bemutatkozása önfeledt bohóckodás. Az arisztokratákat, öntelt magamutogatókat parodizáló geg- és viccparádé klasszikus
burleszkjeleneteket, komikus helyzetek
és jellemek sorát vonultatja fel. Igazi
jókedvű játék - Bresson csak kilenc évvel később, 1943-ban készíti el első
nagyjátékfilmjét, A bűn angyalait ...
Gelencsér Gábor

Minimális film,
maximális szabadság
Paul Ruven holland rendezii alternatívája

Paul Ruuen 1958-ban született. Az amszterdami Szinházműoészeti Főiskolán színház-, a Holland Film és Televízió Főiskolán
pedig filmrendezői diplomát szerzett. Diplomafilmjével (Maria Machita könnyei)
az 1991-es Holland Filmnapokon elnyerte
az Arany Borjút, valamint Utrecht város
"legígéretesebbfiatal holland filmrendezőnek" járó díját. Beszélgetésünkre az 1993as Holland Filmnapokon került sor egy
amszterdami kávéházban.
• Ön rövid pályafutása alatt számos
filmet készített, rangos díjakat nyert.
Az 1990-es Hogyan éljünk túl egy
összetört szívet (How to survive a
broken heart) harminckét ország fesztiváljain került bemutatásra, és számos országban megvásárolták moziforgalmazásra is. Filmjeinek van egy
közös tulajdonsága: mindegyikük úgynevezett "minimális film" (minimal
movie). Elmondaná, hogy pontosan
mit értsünk ezen?
A .mínímálís film" először is azt jelenti, hogy senki nem kap fizetést előre.
Ha az elkészült film közönségsikert ér
el itthon és külföldön, akkor a nyereségből részesülnek az alkotók. Semmilyen értelemben nincs cenzúra. Nem
fordulunk alapítványokhoz, vagy más
szponzorokhoz, akik támogatásukért
cserébe beleszólnak a filmbe. A forgatókönyvet sem mutatjuk meg senkinek. Gyakorlatilag a film forgatása bármikor elkezdhető, amennyiben megvannak a színészek és a stáb, a rendező, az operatőr. a világosító, valamint
egy minimális tőke a film nyersanyagához. Minden felszerelést ingyen, kölcsön szerzünk be. Ez azt is jelenti,
hogy csupán pár nap van a forgatásra,
mert az emberek nem érnek rá sokáig
ingyen dolgozni, és a kamerákat is
csak rövid időre kapjuk kölcsön. A Hogyan éljünk túl egy összetört szívet című
játékfilm például tíz napi forgatással
készült. Nagyon gyorsan kell dolgozni,
nincs idő a vitatkozásra. Hosszú jeleneteket veszünk fel, sokszor egyetlen
kamerával. Tehát egy dialógusnál a kamera ide-oda mozog. A "minimális
film" készítésekor az alkotó tökéletesen szabadnak érezheti magát, nem
kell eltűrnie senki beleszólását a filmbe
pénz reményében. Hollandiában nem
sok film készülhet, mert olyan sokba
kerül. Emberek éveket várnak, amig
összekoldulják a szükséges összeget.
Ezzel a módszerrel viszont bárki bármikor hozzáfoghat filmjéhez. Amikor

egy kezdő filmrendező elindul pénzgyűjtő körútra, az első, amit kérnek tőle, hogy mutassa meg, mit csinált eddig. És mivel semmit sem csinált még,
ajtót mutatnak neki. Ha megcsinál egy
"minimális film"-et, legközelebb már
jobb helyzetben van. Nagyon sok kezdő filmes választja ezt az utat. Rendezők, operatőrök kerülnek ki a főiskoláról, és nincs munkájuk. Boldogok, ha
részt vehetnek - akár ingyen is - egy
film létrehozásában. Természetesen ennek a módszernek is megvannak a maga korlátai. Számos dolgot egyszeruen
nem lehet megcsinálni pénz nélkül.
Például egy nap folyamán egyetlen
helyszínen kell forgatni, mert a helyszínváltoztatás is egy vagyon.
• Ez azt jelenti, hogy nagyon elő kell
készíteni a mindig soron lévő forgatási napot?
Igen is meg nem is. Legjobban a Hogyan éljünk túl ... példáján tudnám ezt
megmagyarázni. Amikor odamentem a
producerhez. semmi más nem volt
meg, csak a film címe és két színész.
Három hét múlva már forgattunk, és
tíz nap alatt leforgattuk a filmet. Szóval az ember elő is készít, meg nem is.
Három hét alatt gyújtöttük össze a hiányzó stábot, a színészeket, és a forgatókönyv vázlatát is ezalatt írtam meg.
• Feltételezem, hogy ilyen korűlmények között széles tere van az improvizációnak ...
Igen. Muszáj improvizálni, mivel
adódhatnak - és persze mindig adódnak - váratlan helyzetek, amelyeket
pénz hiányában kell megoldani. Ismét
visszatérnék a Hogyan éljünk túl... esetéhez. A forgatókönyvben azt írtam,
hogya film utolsó húsz percében a két
főszereplő egy szigeten van. Amikor
ide érkeztünk a forgatás során, a helyszínelő elvezetett bennünket a .szígethez". Elképedtünk. amikor rámutatott
egy parányi földkupacra, amely a part
közelében emelkedett ki a vízből. Ketten éppenhogy csak elfértek rajta. És
akkor jött az improvizáció. Oké, ha ez
van, akkor nézzük meg, mit tehetünk.
És a két színész a kis "szigeten" játszotta el a jelenetet, de a helyszín már
önmagában idézőjelessé tette a történteket, ami befolyásolta a színészek dialógjait is. Néha az érzelmek is alakítják
a filmet. A fiatal főszereplő amatőr, az
idősebb jól ismert színész. Utóbbi csak
úgy vállalta el a szerepet, ha minden

jelenetben a fiú közelében lehet, mert
tetszett neki.
• Ehhez persze a színészeknek és a
stáb tagjainak rendkíviili kreativitással, fantáziával kell rendelkezniiik ...
Ez így van, de ez a jó benne. Mindenki beleszól, mindenki hozzátesz valamit. Mint egy zenekarban. Hol ez a
hangszer szólal meg, hol az, és végül
az egész összeáll egy filmmé. Ezért én
soha nem mondom, hogy "az én filmem", mert ez közös alkotás.
• De mégis a rendező az, aki meghatározza és vezényli a darabot, nem?
Nem. A "minimal movie" -nál ez
nem így van. Inkább arról van szó,
hogy a rendező összehangolja az ötleteket. Ugyanis a forgatókönyv sem
olyan végleges, mint más, megszokott
módon készülő játékfilmeknél. A már
említett film forgatókönyve úgy nézett
ki, hogy például "ebben a jelenetben
Gina kezdi megkedvelni a fiút... " Előadom, hogy ezt szeretném, hogyan csináljuk? A szövegemre az egyik színész
azt mondja: "Erről nekem eszembe jut
egy vicc, azt hiszem, illene ide... " És
akkor elmondja, erre reagál a másik. A
szereplők nagy része amatőr, olyanok,
akik soha nem játszottak még. Ók azt
tudják igazán jól rnondani, amit maguk mondanának az adott helyzetben.
Nagyon rugalmasnak kell lenni. A
végeredmény pedig - bizonyos mértékig - mindannyiunknak meglepetés.

előzetes megállapodás
függvénye.
"Minimal movie"-ból nem lehet meggazdagodni. Még az is sokszor megesik, hogy a film egyáltalán nem kerül
forgalmazásra, mert nincs pénz a laboratóriumi munkákra, a reklámra, a hírverésre. Ritkán fordul elő, hogy egy
ilyen film kereskedelmi sikert is elér. A
Hogyan éljünk túl... szerenesés eset, sok
ország vásároita meg moziforgalmazásra vagy televíziós sugárzásra. A
legkevésbé egyébként a Film Alapnál
örülnek a "minimal movie" múfajának.
Úgy érzik, hogy "ki lettek hagyva".
Néha hozzájuk fordulunk a laboratóriumi költségek finanszírozásáért. Sokszor elutasítják a segítséget, mert rossz
néven veszik, hogy csak akkor keressük meg őket, amikor a film már kész.
• Miért készített angolul beszélő filmet?
Mert így könnyebb volt. A színészeknek angol az anyanyelvük. Mind
Amszterdamban élnek, és mivel nincs
állásuk, szívesen vállalták a munkát.
• Mivel magyarázza a film kiemelkedő hazai és nemzetközi fogadtatását?
Nem is tudom. A filmnek Hollandiában nem volt nagy sikere. Sokkal
inkább külföldön, nemzetközi fesztiválokon. Külföldön a fiatal nezők azonosítják a film szellerniségét azzal, amit
ők úgy neveznek, hogy az "amszterdami elveszett nemzedék". Én azt remélern, hogy a film nem hasonlít azokra
az amerikai filmekre. amelyek elárasztják az európai mozikat. Ugyanakkor
arra törekszem, hogy egyik munkám
se hasonlítson a másikra. Végig szeretném próbálni a filmnyelv minden lehetőségét.
Surányi Vera

• Korábban azt mondta, hogy a stáb
és a színészek a profitból részesednek.
Milyen mértékben?
Én öt százalékot kapok, az operatőr
négy százalékot, az a színész, aki csak
egy napot forgatott, fél százalékot. Ez

Holland Filmhét. Örökmozgó, október 22 - 29. Fanfár (BertHaanstra, 1958),Christine M. némasága (Marleen Gorris, 1982),Életerő (Frouke Fokkema, 1990),Hogyan éljünk
túl egy összetört szívet (Paul Ruven, 1990),Eltűnés (George Sluzier,1988),A Mozart madár (Ian Kerkhof, 1992),A három legjobb dolog az életben (Ger Poppelars. 1992)

Egy civil filmes

Bukarestből
Beszélgetés

92 februárjában
a Magyar Filmszemle alatt az Örökmozgó bemutatta
az Egyetem tér - Románia című, hetvenperces román dokumentumfilmet.
amelynek Ön volt az egyik operatőre.
Egy hét múlua Bukarestben személyesen is találkoztunk a Calea Victoriei
egyik öreg bérhúzában. egy földszinti,
sötét, túlzsúfolt kis stúdióban, ahová
egy román barátom vitt el, és büszkén
mutatta be Önt, az egyik fiiggetlen román filmest. Éppen a Demokratikus
Konvenció választási klipjén dolgozott a munkatársaiual,
de szívesen
megmutatta
korábbi videomunkáit.
Tetszett a lelkesedésük, a munkalázuk,
a nyitottságuk, és tetszettek a látott
dokumentumuideák,
különös en a Tutea és Cioran képzeletbeli találkozása, a Moldvai maszkák és A könyv
mint tárgy. Másodszor 93 őszén találkoztunk ugyanazon bérház első emeletén, egy puritánul elegáns könyvkiadó,
a Humanitas szomszédságában. Ugyanolyan zsúfoltan. megszállottan és jókedvűen dolgoztak, mint egy évvel korábban. Idén májusban az Örökmozgó
bemutatta oideomunkáit, és így nyílt
alkalmunk
hosszabb
beszélgetésre.
1955-ben szűletett Nagybányán, 1979ben végzett a bukaresti filmfőiskola
operatőr-szakán ... Hogyan lett úgynevezett "független filmes", és mit jelent
független filmesnek
lenni Romániában?
81-ben lettem vezető operatőr és 89
decemberéig tizenegy játékfilmben dolgoztam operatőrként a bufteai filmgyárban. A decemberi események után,
90 áprilisában egyik hangmérnök barátom a Bufteából elhívott meglátogatni a Társadalmi Párbeszéd Csoportot,
amely éppen akkor kapott egy félprofi
videoberendezést a bostoni egyetemtől.
Ez pontosan akkor történt, amikor az

Sorin Iliesiuval

•

Egyetem téren elkezdődtek a tiintetések. A videoberendezés láttán támadt
az az ötletem, hogy készítsünk dokumentumfilmet az eseményekről. Meglepő módon azonban a bufteai stúdió
vezetősége is engedélyt adott három
napi forgatásra ugyanilyen célból. Így
felszereltünk a téren 150 kW-ot, és professzionális technikával rögzítettük az
események egy részét. Két operatőr
kollégámmal, Vivi Dragannal és Vlad
Paunescuval ebből a 35 mm-es anyagból készítettünk egy tízperces dokumentumfilmet Szeretlek, szabadság! címmel, amellyel 90 nyarán a costinesti
nemzeti fesztiválon elnyertük a közönség díját. A Bufteától kapott pénzen tehát áprilisban befejeztük a forgatást az
Egyetem téren, az ottani események viszont egyáltalán nem értek véget, ahogy
ezt Magyarországon is jól tudják. Mi
nap mint nap filrneztünk tovább, de ekkor már valóban a Társadalmi Párbeszéd Csoport videokameráival.
• Csak a kamerák léte és az események folytatódása
inspiráita
arra,
hogy ott filmezzen. vagy a Társadalmi
Párbeszéd Csoport politikai aktivitása is?

Rájöttem, hogy ami ott történik, azt
halhatatlanná kell tenni. Ez egy normális filmes attitűd. A csoport egyébként egy héttel a decemberi események
után alakult meg, és én csak néhány
hónappal később kapcsolódtam be a
tevékenységükbe, amikor dolgozni
kezdtem a berendezésükkel. A talalkozásunkhoz az apropó először valóban
a filmezés volt.
• Ez a csoport pártszerű képződmény,
vagy inkább egy baráti társaság, amelyet a hasonló politikai gondolkodás
tart össze?
Gyakorlatilag a decemberi események után alakultak meg, körülbelül
harmincan, főként szociológusok, filozófusok, szóval értelmiségiek, többen
közülük a Ceausescu-rendszer idején
börtönben voltak, mint például Radu
Filipescu, vagy háziőrizetben.
mint
Andrei Plesu. Néhányan már korábban
is barátok voltak, de a váratlan események hozták, hogy ennyien egymásra
találtak, megszerveződtek és a nyilvánosság elé léptek. Elindították a 22-es
nevű újságot, amely az antikommunista ellenzék lapja lett, és kezdetben a
legnépszerűbb orgánum volt. Közis-

mert és korábban üldözött emberek írták, mint Doina Cornea. Mírcea Dineseu, Andrei Plesu, Gabriel Liiceanu,
Alin Teodorescu, és egyfajta morális
tájékozódási pont lett az egész román
értelmiség és a diákság számára. Később a lap veszített népszerűségéből.
Egyrészt a fennálló hatalom valóságos
befeketítő hadjáratot inditott ellene,
minden módon kompromittálták a
szerzőket, méghozzá sikerrel, másrészt
a 22-es szerzői, mihelyt nem kapcsolódtak konkrét eseményekhez, már
nem tudtak közérthető nyelven írni.
Egyre elvontabbak és filozofikusabbak
lettek, és lassan az értelmiségi elit lapjává váltak. De azért ma is ez a legfontosabb és a legértékesebb orgánum unk,
amely a román társadalom nyitását
szorgalmazza a demokrácia irányába.
Bizonyos, hogy nagyon hatottak rám,
és hatnak ma is. Ez egy olyan csoport,
amely a nyilvános szereplés és az ezzel
járó intézményesülés ellenére is megtartotta baráti és informális belső kapcsolatait.
• Mit jelent pontosan a csoport és a
lap antikommunizmusa?
Ez Romániában, ahol a Ceausescu-

diktatúra az úgynevezett "kommunista" ideológia legsötétebb gyakorlatát
valósította meg, az eszmeiséggel való
szembenállást is jelenti, ami - talán éppen az ellenreakció elve alapján - még
mindig nagyon erős indulati töltéssel
jár együtt. Olyannyira, hogy e téren
meg sem lehet kísérelni semmiféle józan elemzést, kritikai tisztázást. Az
'antikommunista' olyan jelző, amelynek tartaImán valójában nem gondolkodunk: egyet jelent a korábbi rendszer teljes elutasításával és az egészséges, normális gondolkodással.
• A videostúdiót a Társadalmi Párbeszéd Csoport működteti?
90 áprilisában Horia Murgu nevű
barátom győzte meg a csoport tagjait,
hogyanyilvánossághoz
feltétlenül
szükséges egy videoberendezés, kamerák, stúdió, amit kezdetben a Nemzetközi Média Alaptól kapott pénzből finanszíroztak. Mivel a stúdió létezett,
mi folytattuk a filmezést az Egyetem
téri események leveréséig és utána is.
Lucian Pintilie is felfigyelt a munkánkra, és a felvett anyagokból készíttette
el az Egyetem tér - Románia című dokumentumfilmet, amelyet itt is bemutattak. Ennek a filmnek Pintilie volt a
producere, és az ő filmvállalata. a Filmex végezte a gyártási munkálatokat.
Ez volt az első tárgyilagos hiradás a
világ számára, hogy mi is történt 90 és
91 folyamán Romániában a demokratikus törekvésekkel. 91 végére azonban
már lételemünkké vált a videózás, az,
hogy mindenhol ott legyünk, mindent
rögzítsünk. Én ezalatt tanultam meg a
vágást, a szerkesztést. A saját videomunkáimat teljesen egyedül csinálom,
legfeljebb technikai segítséget veszek
igénybe. A stúdió rnűködík, bár azok
közül, akikkel dolgozni kezdtünk, már
többen elhagyták Romániát.
• Tulajdonképpen afféle civil kránikásokká lettek?
A Társadalmi Párbeszéd Csoport
tagjai nem filmesek. és örülnek, hogy
vannak, akik megszállottan filmeznek
helyettük. Élvezték, hogy működik a
stúdió. Megnézték az elkészült filmeket, de sosem mondták, hogy valami
nem jó, vagy hogy nem így kellene csinálni. Eddig mindössze két ízben fordultak hozzánk. Egyszer 91 decemberében, arnikor az induló független bukaresti televízió részére kértek műsorokat. De ez csak két hétig tartott, mert
az új tévé vezetősége túl radikálisnak
találta a munkáinkat, és Radu Budeanu programigazgató úr leállitotta a
megrendeléseket. Ezzel be is bizonyosodott, hogy a tévéadó egyáltalán nem
volt független. Másodszor 92 tavaszán,
a helyi választásokhoz kértek tőlünk

választási műsorokat. Az Egyetem téri
tüntetések során az ellenzék széles társadalmi mozgalommá szerveződött,
így jött létre az Alianta Civica (Állampolgári Szövetség), amely a választások ic'~jérea Demokratikus Konvenció
részévé vált a történelmi pártokkal. a
Kereszténydemokrata Parasztpárttal. a
Nemzeti Liberálís Párt szárnypártjaival, a Szociáldemokrata Párttal. az
RMDSZ-szel és egyéb politikai szervezetekkel együtt, mint például a Politikai Foglyok Szövetsége. Jelenleg négyen dolgozunk a stúdióban. Végzünk
kereskedelmi tevékenységet is mint
vállalkozók, megrendelésre készítünk
műsorokat, klipeket. Az a fontos, hogy
ez a tevékenység ne legyen ellentétes a
csoport szellemiségével. Például a Kulturális Minisztérium a Bukaresti architektúra című filmet a saját stúdiójában
rendelte meg, amelynek művészeti
igazgatója, Lucian Pintilie a Filmexen
keresztül engem bizott meg ezzel a
munkával. A kész anyagokat az ország
helyi televízióiban mutatják be, Nagyváradon,
Kolozsváron, Brassóban.
Constanzában. azonkívül külföldi kulturális rendezvényeken, mint például a
Román Kultúra Napja Németországban vagy Franciaországban, aztán indulunk velük fesztiválokon, Oberhausenben. Grazban, Locarnóban. Most
például Szlovákiában, Teplicén lesz bemutatónk. Magunk döntjük el, hová
viszünk vagy küldünk filmet, és senki
sem szervezi meg számunkra a részvételt. A négy munkatárson kívül, ha a
megrendelések vagy a munkálatok
szükségessé teszik, külső munkatársak
is közreműködnek. Nagyon komoly
archívumunk van, mert mi szinte mindig, minden eseményen forgatunk, és
sokszor hozzánk fordulnak a filmgyárból vagy a tévéből archív anyagért. Ebből élünk tehát és tartjuk fenn a stúdiót. Emellett pedig mindegyikünk olyan
filmeket csinál, arnilyet akar, és fontosnak tart. Senki nem szól bele, nem
irigykedik, nem kér számon semmit.
• Hogyan definiálná a foglalkozását?
Én civil filmkészítőnek tartom magam. Olyan filmeket csinálok és akarok csinálni a jövőben is, amilyeneket
mások nem csinálnak. Ezek persze
nem mindig jutnak el a nagyközönséghez, mert a független tévéadók nagy
része egyáltalán nem független, a kereskedelmi adók pedig szintén nagyon
szelektív módon kaptak adásengedélyt, így ők sem érdekeltek az ilyen
filmek bemutatásában. Stere Guleával
például licitáltunk adásengedélyre mi
is, méghozzá A monarchia megmenti Romániát című filmmel, amelyet az R csoport és a Romania Libera című újság finanszírozott. Azzal az indokkal utasítottak el, hogy nem jól töltöttük ki a
kérvényt. Gabriel Liiceanu, a Humanitas kiadó igazgatója és alapítványi elnöke rádiófrekvencia-engedélyt kért
kizárólag szimfonikus zenei művek és
irodalmi műsorok sugárzására. és ő
sem kapta meg. Ugyanakkor sok volt

pártaktivista és szekus kapott engedélyt. Ezek kiváló politikai hatású és
még kiválóbb egyéni vagyonszerzési
lehetőségek.
• Ha a filmek nem jutnak el a közönséghez. akkor ez a független filmezés
tulajdonképpen hobbi ...
Hogy eljutnak-e, az számunkra
most mellékes. Vannak filmek, amelyeket el kell készíteni, mégpedig most.
Nem tűrnek halasztást vagy fontolgatást. Ilyen a bukaresti csavargókról és
drogos gyerekekről készített filmem.
Most dolgozom egy dokumentumanyagon a Ceausescu-korszak börtöneiről. Azok, akik ezeket a börtönviszonyokat, az akkori "igazságszolgáltatást" a saját bőrükön tapasztalták, már
nagyon öregek. Viszont ők a híteles tanúk. Ez most a legsürgősebb feladatom. Aztán portréfilmeket szeretnék
késziteni Emil Cioranról, Constantin
Noicáról, Eugen Ionescuról, akiket évtizedeken keresztül agyonhallgattak a
szülőhazájukban. Cioranról, aki Franciaországban élt, és az egész világon
ismert filozófus, nálunk szinte semmit
sem tudnak. De szeretnék egy új filmet
csinálni az Egyetem téren történtekről
is, mert az a film, ami elkészült, nem
mutatta meg teljes egészében az események valódi arculatát és lényegét.
Ez nem beszélgetés lesz, hogy ki hogy
látta, ki minek tartja, vagyis nem szeminárium-féleség, hanem az igazi,
nagybetűs Dokumentumfilm, mert
nemcsak rengeteg videofelvételt készítettünk, hanem nagyon sok hanganyagunk is van. A román embereknek
vissza kell adni hiteles ön-képüket.
Gondolkodóvá és cselekvővé kell tenni
az embereket, hatni kell az érzelmeikre. A monarchia megmenti Románlát vetítésén sokan sírtak, aminek én örültem.
Fel akartam rázni őket, és azt hiszem,
sikerült.
• Jó, hogy szóba hozta ezt a filmet. A
bukaresti drogos gyerekekről vagy a
moldvai maszkákról szóló filmjeit Ön
a dokumentumfilmes
kötelező távolságtartásával készítette el, ami biztosította a tárgyilagosságot és a hitelességet. Ugyanakkor hatott az értelemre
és az érzelmekre is. Mindkét film sziuszorítóan és katartikusan mondott el
iszonuű fontos dolgokat a kiszolgáltatottságról, a pótcselekvésről, a rejtezkedés torz és mitikus formáiról. Nekem kiilönösen A moldvai maszkák
tetszett, mert egy remekmívű rövid dokumentumfilm fonnájában szólt arról,
amiről Piniilie Miért húzzák a harangokat... ? című játékfilmje...
Ezt a filmemet Pintilie is a legjobbnak tartja...
• Ez a távolságtartás és objektivitás
teljesen hiányzott A monarchia megmenti Romániát cimii filmből. Ön monarchista?
Egyáltalán nem rnondanám, hogy
monarchista vagyok, de nagyon zavart, hogya hatalom részéről olyan
brutálisan támadták Mihály királyt a
látogatásai során: kiutálták, elhallgatták, elitélték. anélkül, hogy az embe-

reknek meghagyták volna a tájékozódás jogát és lehetőségét. Egyébként
most az Örökmozgóban, a vetítés utáni
beszélgetésen láttam a nézökön. hogy
kicsit megdöbbentek. Nagyon európai
rnódon, de az arckifejezésük azt mondta: jó filmes, szimpatikus, rendes ember, de hogy lehet, hogy monarchísta?.. Nekem ez volt az első külföldi
bemutatkozásom, és nagyon örülök
annak, hogy ez Magyarországon történt. Én Nagybányán születtern, édesanyám, aki román asszony, hibátlanul
beszéli az Önök nyelvét, és gyerekkoromban még én is beszéltem magyarul.
Azt hiszem, hogy itt, Magyarországon
nem lehet megérteni a román emberek
gondolatvilágát. Ma már én is látom,
hogy ez a 90-ben készített film nagyon
patetikus és elfogult. Ezen az elfogultságon én már túl vagyok. De ehhez azt
is kell tudni, hogy 90-ben abszolút letargia uralkodott Romániában. A decemberi események eufóriáját hirtelen
a teljes kiábrándultság váltotta fel az
emberekben, az a nyomorúságos érzés,
hogy manipulálták, becsapták őket, és
talán sohasem fogják megtudni. hogy
mi történt valójában 89 decemberében.
A közhangulat alól a filmes sem tudja
kivonni magát. Akkoriban kapaszkodókat kerestünk mindannyian, olyanokat, amilyenek hagyományainknak, hitünknek, méltóságunknak megfelelően
adódtak. Ezt én vállalom. Azóta sok
filmet készítettem, rengeteg tervem
van, és azt gondolom, hogy jó irányba
haladok. Kényszert érzek arra, hogy
csináljam, amit csinálnom kell, mert
erre az embereknek is szüksége lesz.
Ha nem most, majd egyszer. Van nálunk egy filmes csoport, amelyet csak
az esztétikai formák iránti szeretet motivál. Ezek a filmesek úgy csinálnak,
mintha továbbadnának valamit, a közönség pedig úgy csinál, mintha kapna
valamit. Ennek a magatartásnak nálunk nagy hagyományai vannak. Én
olyan civil filmkészítő akarok lenni,
aki együtt lélegzik az emberekkel. Azt
látja, azt éli át, amit ők. Csak én ezt
rögzíteni is tudom. Mozgóképekké
szerkesztem, és tehetségem mértékében megmutatom a képekkel azt is,
ami mögöttük van. Kár, hogy csak egy
életem van.
Báthory Erzsi

A róka egykor

vadász volt

gyunk, és éppen a nevezetessé váló
városban.
Ez után a békés, mégis megmagyarázhatatlan feszültségeket sejtető felvezetés után tempós filmcselekmény veA róka egykor vadász volt
szi kezdetét, amely ügyesen vágott, so(Vulpe vinatorlDer Fuchs der [ager)
katmondó beállítású jelenetek során át
színes román-német film, 1992
vezet el minket hőseivel együtt 89 derendezte: Stere Gulea
írta: Herta Müller, Harry Merckle, cemberéig, sőt egy kicsit még tovább
fényképezte: Florin Míhailescu, zene: is. De ne féljen (vagy ne örüljön) senki!
Peter Kaizar, szereplők: Oana Pellea. Nem tudunk meg semmi újat arról, mi
történt a rendszerváltás idején RomániMara Grigore, Claudiu Istudor, Dan
ában. ("Ki lő kire?! Te érted ezt?!" Condurache
Az Örökmozgó bemutatója (október kérdezi Irina barátját, Pault az általunk
is jól ismert tévéközvetítést nézve az
18.)
egykori utcai harcokról.) Különben is
Két szép fiatal nő sütkérezik mezítele- Gulea - Sorin Iliesiuval és Vivi Dragan
nül a napsütésben egy elhagyott városi Vasilével - tett már egy másfajta kísérgrundon. Irina eleven, játékos vadóc, letet a drámai események hátterének
Clara asszonyosan puha, lassú, álmo- feltárására az Egyetem tér - Románia CÍdozó. Irina könyvet. lapozgat, almát mű dokumentumfilmben. Most is
majszol, Clara ráérősen egy blúzt var- megjelennek ugyan transzparenseket
rogat. Együttlétük, összeszokottságuk, himbáló, skandáló tüntetők a decemegymás iránti gyengédségük férfihi- beri ködös-sötét temesvári utcán. De
ányról árulkodik. A helyszín Temesvár, kik ők, honnan kerültek ide, miért tünaz időpont 1989 koraősze. A két nő tetnek, kik vezetik őket? Nem tudjuk
meg.
csacska beszélgetése az almakukacról Miről szól hát a film? Egy szűkkörű
melyből azonnal világossá válik Irina
nonkonformizmusa és Clara konvenci- kís értelmiségi csoport hétköznapjairól
onalizmusa - a későbbiekben kap majd a diktatúra utolsó néhány hónapjában.
metaforikus jelentést, természetesen a Irina tanár, Clara mérnök, Paul kórházi
diktatúrára utalva: benne lakozik-e a sebészorvos és egy beat-zenekar vezeféreg, avagy kívülről megy bele... ? De tője, Paul unokaöccse szintén tanár (és
hát a rendszerváltás előestéjén va- párttitkár) egy Temesvárhoz közeli fa-

luban. Körülöttük pedig ott a szinte
patriarchális Securitate, amelynek titkosrendőrei szünet nélkül kapcsolatokat teremtenek, figyelnek, ki-be járnak
a lakásokban, már-már játékos élvezettel kutatnak, piszkítanak. beleavatkoznak mások legintimebb magánéletébe.
Gátlástalanságuk már nem is félelmetes, "csak" undoritó és megalázó.
Akárcsak az első jelenetnél, végig
voyeurök, leskelődők maradunk. Véletlenszerű tanúi annak, hogyan rendezte be ez a néhány - véletlenszerűen
kiválasztott - ember saját mentalitása
szerint az életét a munkahelyén, a lakásában, megszokott kávéházi teraszán, kiskocsmájában, a barátai között
egy öröknek tűnő rendszerben. Ahogy
ők nem értik, mi sem értjük, mi történt
körülöttük. Már olyan jól viselhetően
viselték az elviselhetetlent. Aztán a
mámoros öröm órái után, a kivégzett
diktátor-házaspár hullájáról készült felvételeket nézve a tévében. Paul azt
mondja Irinának: "Utálom és sajnálom
őket." Majd amikor egyértelművé válik, hogy semmi sem változott, Irina
felnéz az égboltra és azt kérdezi:
"Uram, mi bajod velünk?" Ez a zárókép.
Csúfolódik Gulea? Nem. Hőseire
bámul. Nem minősít, nem elemez,
csak megmutat. Megmutatja a magamegadót, az összeszorított fogú dacost.

a beatzenekarral tiltakozót, a szekussal
összefekvőt, a másokat megmentőt és
a mindent megmagyarázót... A róka
már régen nem szabad vadász, és már
nem is lesz az. Fényesszőrű, puha,
kedves szobadísz Irina szobájában.
Nem lőtték le, csapdába ejtették, hogy
a prémje hibátlan maradjon. Lábait
kedvtelve. egyenként nyesegeti a nő
távollétében egy szekus, majd aprólékos műgonddal visszailleszti őket,
hogy semmit ne lehessen azonnal észrevenni. Ám végül a fejre is sor kerül,
melyet Paul egy nejlonzacskóban dob
a Temesbe a zárókép előtti jelenetben:
"Az ördögbe velük!"
A film falusi lakodalomban játszódó
epizódjában a pópa Ceausescu-viccet
mesél. Reagan dicsekszik Ceausescunak, hogy az ő testőrei a legbátrabbak.
Bizonyítékul a tengerbe dobja gyűTŰjét. Testőre a vízbe ugrik és kihozza.
Ceausescu nem hagyja magát. Ö egy
cápa mellé dobja a gyűrűjét, és int a
testőrének, hogy ugorjon. Nem! mondja a testőr. Na ugye! - vágja oda
büszkén Ceausescu Reagannek. A vendégek a lakodalomban óriásit nevetnek
ezen a viccen. Az a kedves olvasó, aki
most szintén felnevetett, jutalmat érdemel a szerkesztőségtől. (De nem levágott rókalábatl...)
Báthory Erzsi
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Válogatás a Bolognai Filmarchívum
Örökmozgó,

Az olaszoknak több jó szokásuk van.
Ezek közé tartozik az is, hogy imádnak fesztiválokat rendezni. A legkülönfélébbeket. Nem véletlen tehát, hogy
ők hívták életre a CINEMA RITROVATO ('újrafelfedezett mozi') elnevezésű
fesztivált is, melyet a világ főbb filmarchívumainak részvételével idén tavasszal rendeztek meg nyolcadik alkalommal Bolognában.
E festői város ad helyet Olaszország
egyik leggazdagabb filmarchívumának.
ahol igen jelentős filmrestaurálási
munkák is folynak, most már az úgynevezett Project Lumiere keretén belül
is, melyet az Európai Közösség hozott
létre, hogy megmentse, illetve megőrizze a filmkultúra jeles értékeit.
Mivel az intézményes keretek között működő filmarchivélés. restaurálás alig fél évszázados múltra tekint
vissza, egy vérbeli filmes számára gyomorszorító érzés lehet egy-egy néma
ősfilm megtekintése, melyek csetlő-botló figuráikkal századunk egy sajátos,
már soha vissza nem hozható hangulatát hívják elő.
A Bolognai Filmarchívum gazdag
anyagából láthatunk majd néhány felújított alkotást szeptember 23-27. között az Örökmozgóban. A vetítésre kerülő hosszabb-rövidebb restaurált filmek azonban nem is mindig fekete-fehérek, és a zenei aláfestés révén nem is
mindig némák.
Az olaszok a múlt század végén látták
meg az első - a kezdetek kezdetén
persze francia - filmeket, de az új idők
nagy csodája gyorsan terjedt a félszigeten, sorban nyíltak a salak, hamarosan
már filmes találkozókat is tartottak. Az
olasz némafilm 1905-től kezdődően a
nemzetközi közönség egyre nagyobb
szimpátiáját élvezi, s így hallatlan fellendülés kezdődik meg a filmgyártás
minden területén.
Az első nagy sikerek híres, gyakran
történelmi témájú irodalmi alkotások
megfilrnesített változatai, számtalan
felvonással, hatalmas, impozáns díszletekkel, jelmezekkel és rengeteg emberrel, mivel már az első olasz filmalkotók szerint is egy mü attól lesz jobb,
ha minél látványosabb, grandiózusabb,
gondoljunk csak Guazzoni Quo vadis?ára vagy Pastrone Cabiriájára. Ennek
tudatában nem véletlen tehát, hogy
Olaszország vált a kosztümös filmek
őshazájává.
A történelmi jellegű némafilmek
mellett azonban hamar feltört egy másik, kiapaszthatatlan forrás is, amely
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tömegével ontotta a - néha igencsak
együgyű, bárgyú - filmeket. Nem másról, mint a sokadrangú ponyvairodalomróI van szó. A szerelmi tragédiákkal, féltékenységi jelenetekkel tarkított,
könnyzacskó masszírozó happy endekkel végződő művek átültetése filmnyelvre hallatlan sikert ért el mindenhol.
Természetesen akadt több kísérlet
arra is, hogy megújítsa a filrnnyelvet,
és más útra térítse az olasz némafilm
fejlödését: a kezdetektől fogva fontos
szerepet töltöttek be a dokumentum
jellegű filmek, melyeken a ma már ismeretlen rendezők a mindennapi élet
legjellemzőbbnek vélt mozzanatait örökítették meg.
Ezek a filmek a "nagy ismeretlenség" tartományában léteznek, nincsenek róluk filmográfiák, leírások, ráadásul gyakran még a szakértők sem biztosak abban, hol lehet meghúzni a határvonalat a filmdokumentumok és az
"igazi" filmek között.
A szeptemberi bemutatón 4 dokumentumfilrnet tekinthetünk meg, ezek
közül kettő aktualitása miatt a nyitóprogramban szerepel: a 8-8 perces filmek témája Bologna, egyszer a századelőn, majd ellenpontként századunk
90-es éveiben. (Az utóbbi rendezője
nem más, mint Bernardo Bertolucci). A
másik két ősleletnek számitó film egyike Amalfit mutatja be (1911), míg a
másik a Comói-tóhoz kalauzol el bennünket (1913).
A kísérletező kedvű olaszok persze
élen jártak a komikus filmek gyártásában is. A némafilm egyik uralkodó
műfajává a burleszk lépett elő, amely a
mulatságos helyzetek, a mozgás dinamikája révén méltán vált népszerűvé.
Az új commedia dell'arte szereplői,
Cretinetti, Robinet, Fricot és Polydor
1905 és 1914 között le nem kerültek a
filmvászonról, és most végre mi is
megleshetjük őket.
A Fricot orvosságot iszik (Fricot beve la medicina, 1910) címszereplője.
Emesto Vaser, ez az alacsony, kissé kövérkés, de annál elevenebb emberke,
az olasz némafilm első komikusa, kedves, különc figurája a korszaknak, akit
mindenki csak Fricot néven emleget. A
10-es évektől kezdődően több száz Fricot film került ki a torinói Ambrosio
filmgyárból, mely szinte hetente ontotta a komikusabbnál komikusabb, néhány perces jeleneteket. Fricot szerepét
az évek hosszú során többen is átvették, de színészegyéniségük csak néhanéha bukkan elő a Fricot-arc mögül.
Ferdinand Guillaume, egy francia
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cirkuszi család sarja játssza a Tontolini
bánatos (Tontolini e triste, 1911)főszerepét. Tontolini alakja leginkább a cirkuszi hagyományokhoz kötődik: bohóc-cipőt visel, fején széttört tojásokkal, arcán felvert borotvahabbal éri el a
komikus hatást; legjobb ismerője, Verdone szerint "a játék végén megtöri
azt a varázslatot, amely megpróbálja őt
újra életre kelteni".
Guillaume hamarosan Polydor néven folytatta tovább tevékenységét,
változatlanul hallatlan sikerrel, sőt
nem tűnt el a hangosfilm megjelenése
után sem, hiszen Fellini Cabiria éjszakái
és Az édes élet círnű filmjeiben is viszontláthatjuk.
Fricot, Tontolini (Polydor) konkurenciája a kor talán leghíresebb nemzetközi komikusa, André Deed volt,
aki kis termetével, különleges atlétikai
tehetségével és fantasztikus mirnikájával a Cretinetti-sorozatok állandó főszereplője. (Nálunk abban az időben Lehmann néven futottak ezek a filmek).
Az ősburleszk ezen alakjai az egész
világon népszerűvé váltak, ám Olaszországban hamar elvesztek a filmélet
süllyesztőjében, átadva helyüket a Harold Lloydoknak, Buster Keatonoknak
és a többieknek.
Pedig Olaszország volt a sztár-kultusz egyik bölcsője is, a filmgyártók,
például a Cines, vagy a Societa Anonima Ambrosio Film számára abszolút
nyereséget jelentett egy-egy hősnő
megjelenitése. Akárcsak ma, azért
gyártottak filmeket, hogy az új sztárt legyen az Pina Menichelli vagy Hesperia - reflektorfénybe állítsák.
A már említett ősproducer, Arturo
Ambrosio torinói rendező 1905-ben kis
filmgyárat alapított, ahol a legjobb torinói írók, színészek, komikusok dolgoztak. Ö volt az első, akí később ipari
kereteket adott az addig műhelyekben
folyt tevékenységnek. Roberto Omegnával, e fantasztikus fotóssal a kor
technikailag legszínvonalasabb gyárát
vezette több mint 20 éven át.
Luigi Maggi is az ő segítségével forgathatta le A sánta ördög (ll diavolo
zoppo, 1909) círnű filmjét. Igaz, Maggi
sohasem tudott túllépni a gyártás kézműves szakaszán, s a gyártás eliparosodásával el is tűnt. Leghíresebb filmjének a Nozze d'oroi tartják. A sánta ördög Alain-René Lesage francia drámaés regényíró méltán ismert regényének
filmes változata. A szatirikus képekben
bővelkedő mű azonban vérbeli olasz
alkotás a háztetőt emelgető, embereket
megleső ördögről.

Két tragikus elemekkel vegyített
melodráma is vetítésre kerül. Két alapfilm, két remek rendező, két isteni diva. Mindkét mű a filmtér tudatos és
pontos vizsgálatából. a mélysége által
meghatározott egyidejúségből, a tőle
távoleső helyekre való célzásokból, a
belső terek plaszticitásából, illetve a
koreográfia dinarnizmusából születik
meg, de míg az Assunta Spina egy ön- .
feláldozó egyéni sors keretein belül
mozog, a Carnevalesca számtalan valódi
kameválba illő, hedonisztikus, olykor
kifejezetten erotikus jelenetet produkál.
Az Assunta Spina a naturalista
irányzat alapműve, az olasz némafilm
szimbóluma. Gustavo Serena 1915-ben
készítette a nápolyi Salvatore Di Giacomo regényéből. amely szoros rokonságot mutat a század első felének olasz
filmművészetét meghatározó naturalizmussal és verizmussal.
A hatásvadász melodráma története
a következő: Assunta Spina (Francesca
Bertini), a fiatal vasalólány szerelmes
Michelébe (Gustavo Serena), a féltékeny henteslegénybe. Kapcsolatuk felhőtlennek bizonyul, már az esküvőre
készülnek, ám a rossz nyelvek, és egy
névtelen levél feléleszti Michele féltékenységét. Felindultságában megsebzi
a lányt, amiért 2 évre börtönbe zárják,
annak ellenére, hogy Assunta védelmébe veszi. A börtön messze van, és Assunta odaadja magát a bíróság egy
őrének, hogy közel lehessen szerelméhez. Ám az őr és a lány között is szerelem fűződik. A büntetése letöltése
után hazatérő MicheIét ismét hatalmukba kerítik indulatai: kést ragad, és
megöli a lánynál vacsorázó riválisát.
Assunta, hogy "levezekelje" bűnét,
magára vállalja a gyilkosságot. Nápoly
felett felsejlik a Nap ...
Az eredeti helyszínen, Nápolyban
forgatott mű - melyet ez idáig csak hiányos formában ismertek - az erőszakos szenvedély filmje, amivel abban az
időben igencsak elnyerte a közönség
tetszését. Drámaisága, keserű realiszti-
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kussága újdonságot, hatalmas lépést jelentett az olasz némafilm történetében.
Ugyanakkor heves szakmai vitákat
váltott ki, hogy mennyire szabad a
mindennapi életet ilyen megdöbbentő
valószerűséggel filmre vinni. Néhány
filmesztéta szerint ez volt az első film
- a neorealizmus felé vezető úton, hála a
szűk sikátoroknak, a meggyötört arcoknak, és nem utolsó sorban Francesca Bertini alakításának.
Ebben az úttörő jellegű filmben Bertini olyan fokú interpretálási képességről tett tanúbizonyságot, amely élesen
szemben állt a korabeli szinésznők elviselhetetlen dilettantizmusával. A divatirányzatot teremtő "istennőt" millíók utánozták. Az utána következő színésznők mind eltörpültek mögötte. Az
egyetlen, akinek egy kis időre sikerült
átvenni tőle a pálmát, Lyda Borelli
volt, a Carnevalesca (1918, r: Amleto
Palermi) főszereplője amit szintén tavaly vetítettek először teljes formájában, így-hát valóban nagy csoda, hogy
most mi is láthatjuk.
A filmek annak idején is jöttek-mentek, a közönség néha igen hamar felejt.
Ezt igazolja Lucio D'Ambra, a forgatákönyvíró egy 1937-es (tehát csak 19 évvel későbbi) mondata: "A Carneoalesca
a filmtekercsek jeltelen sírjaiban. a vén
filmgyártás közös árkában eltemetett
és elfelejtett alkotás, egyetlen virág,
egy csepp könny nélkül."
De hála a Bolognai Pilmarchívurnnak, a filmet megtalálták, restaurálták,
és újra eltemették, ám most legalább
tudjuk, hova.
A dráma és a színészek tökéletes
összhangjából kibontakozó cselekmény
Malesia királyságának valószínűtlenül
gyönyörű kastélyában játszódik. Itt él
az egész udvar: a király gyerekei, Luciano és Maria Teresa (Lyda Borelli),
hercegecskék és nőnemű változataik,
nevetséges gyámok és korlátolt marsallok. Ezt a komikus közeget azonban
Lucio D'Ambra halálosan komolyan
veszi, és váratlan eseményeket teremt.
A film ismerős népmesei motívurnra
épül: a király öreg, örököse, Luciano
viszont lemond jogairól. A kérdés tehát: kié legyen a trón? Elszabadulnak
az érdekek, cselszövések, gyilkosságok
követik egymást, de a végén persze
minden megoldódik.
A film a főbb szereplők bemutatásával indul, a karnevál forgatagában ismerjük meg őket. A kastély tere pontosan tagoló vágásokból rajzolódik ki. A
hely egysége párhuzamban áll az események zuhatagával, de másodlagos,
ironikusan ünnepélyes jelenetek számára is lehetőséget ad. A drámai törté-

nés előrehaladtával a tér egyszerusodik, az idő kitágul, minden a főszereplőnő, Lynda Borelli köré tömörül, akit
egyedülálló, korstílust meghatározó
elegancia jellemzett. Sikereit, népszerűségét Greta Garboéhoz hasonlítják. Ö
teremtette meg a szőke, érzéki, lágy nő
típusát, és évekig hatással volt az olasz
filmgyártásra.
A Carneoalesca érdekessége azonban
mégis az, hogy tökéletes benne a cselekmény és a színek összhangja, amit
1916-ban a mozi futurista kiáltványa
"poliexpresszÍv szimfóniaként" definiált.
A film egésze 3 (eredetileg 4) karneválra tagolódik, amelyek más-más
színben jelennek meg a mozivásznon.
A karneválok allegóriát testesítenek
meg, egybeesnek az évszakokkal, illetve az emberi élet szakaszaival: az első,
a fehér karnevál a derűs, gondtalan
gyermekkort,. a kék (ebből csak rövid
részletek maradtak fenn) a fiatalságot,
a szerelmet idézi fel, majd egy vörös
karnevál következik, az erőszakos
szenvedélyeké, végül a sort a fekete
szín zárja, a halál és az őrültség szimbóluma. A különleges technikai eljárással készült jelenetek közül a fehér karnevál rózsaszínűnek, a fekete pedig sötétlilának látszik. A színek és a jelenetek ilyen megfeleltetése a szimbolista
színházat idézi ebben a vakmerő kísérletben: "amit Maeterlinck megpróbált a
színházban elérni, azt Lucio D'Ambrának a filmművészetben sikerült véghezvinnie." (U. Ugoletti: úz Cine Gazetla, 1917.)
Lucio D'Ambra talán a kor legmisztikusabb alakja: regény- és újságíró,
rendező, forgatókönyvíró, aki 1919-ben
saját filmstúdiót alapít, és a 40-es évek
végéig dolgozik Carmine Gallone és
Enrico Guazzoni társaságában.
Az ő nevéhez fűződik a Fényhatás
(Effeti di luce, 1916) forgatókönyve is,
melyben a csalárd márki sok véletlen
és bonyodalom után saját felesége karjaiban találja magát, akiről azt hiszi,
hogy a szeretője. Ez a film nem kapott
elég fényt. A bemutatását követő reflexiók szerint a "színészi alakítás lehetett
volna kielégítőbb is, a gesztusok, rnozdulatok pedig néhány jelenetben negédesnek tűnnek" (úz Viia Cinematografica. Torino, 1917).
Technikai és művészi érdemei, a témaválasztás eredetisége miatt a Maciste a pokolban (Maciste all'inferno,
1926) a korabeli olasz mozgóképgyártás egyik legjelentősebb munkája.
A cím ismerősen csenghet a filmkedvelők fülében, mivel Brigone művéről szinte lehetetlen úgy beszélni,
hogy ne idéznénk Fellini szavait: "Melyik is volt az első film, amit láttam?
Biztos, hogy pontosan emlékszem,
mert azok a képsorok mélyen belém
ivódtak, olyannyira, hogy az összes saját filmemet ennek nyomán próbáltam
megcsinálni. Ez a film a Macisle a po-
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ko/ban volt. Apám karjában láttam, állva, hatalmas, átnedvesedett kalapú
embertömeg fölött, mert kint ömlött az
eső. Egy terebélyes asszonyságra emlékszem, meztelen hasára, a köldökére,
villogó, kifestett szemeire. Karjának
parancsoló mozdulatával lángnyelvek
csaptak fel a félmeztelen Maciste körül "
Így már érthető, hogy ez a film sokszor került a filmművészeti érdeklődés
középpontjába, legelőször a 20-as évek
közepén, Svájcban. A cenzúra miatt
Olaszországban csak egy évvel később,
a Milánói Vásár nemzetközi filmes találkozóján mutatták be, és díjat is
nyert. 194O-ben hangosították (annak
idején az összes, sikeresnek mondott
némafilmmel ezt tették), és még sokáig
szerepelt a mozik műsorán.
Pluto, a pokol ura Dr. Noxnak álcázva a Földre küldi Barbaricciát, hogy
lelkeket szerezzen, és hogy elkérhoztassa a jóságos Macistét, aki egy kis
hegyi falucskában éldegél. Maciste
azonban Graziellával, a bájos szomszédnővel egyetemben ellenáll az ördög hízelgéseinek. Barbariccia ezért
különböző ármánykodásokat eszel ki,
míg végül Maciste a pokolban találja
magát, ahol Pluto felesége, Proserpina
és lánya, Luciferina vetekszenek kegyeiért. Proserpina addig ügyeskedik,
míg Maciste csókot ad neki, és démon-

ná változik. A féltékeny Barbariccia felkelést szervez Pluto ellen, Maciste
azonban Barbaricciát megszégyenítve
leveri a lázadókat, mire az alvilág ura
felszabadítja az átok alól. A főhős
visszatérhet a földre, ám megpróbáltatásai nem érnek véget. Proserpina
bosszúból egy sziklához láncolja, ahonnan csak egy kísgyermek imája menti
meg ...
Különös film: a groteszk, az érzelmes, a fantasztikus, a komikus és a
tragikus keveréke. A jól ismert dantei
motívumok alapján kidolgozott pokol
jelenetei mind ez ideig a legjobbak közé tartoznak e témában.
Vittorio MartinelIi, a némafilmek
igazi ismerője így ír: "A szokatlan fantázia zsenialitása és egy nem mindennapi művészi elképzelés találkozik ebben a filmben. A Jó és a Rossz harca
természetfeletti elemekkel párosul. A
film monumentálís és gazdag eszközökkel került megrendezésre. Ahhoz,
hogy létrehozzák a Sötétség birodalmát, hatalmas szerkezetet használtak,
félelmetes barlangokat és mély bugyrokat hoztak létre. A démonok sokasága
impozáns látványt nyújt. De a lángoktól pirosló és árnyaktól sűrű pokoli
szépségen túl idilli, falusiasan egyszerű tájak váltakoznak, ahol földi emberek tevékenykednek. Ahatásukban
sztereoszkopikus,
kiváló operatőri

Francesca Bertini

Polydor

Lyd. Borelli

munkán alapuló lágy, festőien gazdag
fényeffektusok mind irreális értelmet
adnak a reálisnak."
Való igaz. Kár, hogy a jurassic parkhoz és társaihoz szokott szemünk ma
már szinte fel sem foghatja, hogy á" 20as években milyen hihetetlen csodákra
voltak képesek a "filmcsinálók", e műfaj valódi mesterei.
Bartolomeo Pagano, a filmnyelvi
szempontból hipermodemnek számító
alkotás címszereplője. Giovanni Pastrone Cabiria című filmjében lett ismert,
onnan kapta művésznevét is, hiszen ő
az a rabszolgát alakító hős, aki többször megmenti Cabiriát. Mivel jóformán az egész filmet uralja, gyors népszerűségre tesz szert, és mondhatni a
20-as évek Schwarzeneggerévé növi ki

magát. Személye az erő és a bátorság
szímbóluma. A gyártók megpróbálták
e hallatlan népszerű és nem mindennapi fizikumú emberre építeni filmjeiket. Így születhettek meg olyan produkciók, mint A szerelmes Maciste vagy
a Maciste. az atléta, és még lehetne a
sort hosszan folytatni. Pagano egy sor
színésznek, illetve filmhősnek lett a
prototípusa. nagy bevételeket hozva a
Fert-Pittaluga filmgyárnak - hála Fantasio (Riccardo Artuffo), a remek forgatókönyvíró leleményességének.
A rendezőnek. forgatókönyvírónak
is kiváló André Deed (alias Cretinetti)
Mechanikus embere (L'uomo meccanico, 1921) is különös alkotás: magában foglalja a kalandfilm. a burleszk és
a science fiction elemeit, mely utóbbira

az olasz filmművészetben kevés példát
találunk. (A filmben maga a rendező is
szerepe!!)
Deed mechanikus embere egy tévéképernyőn keresztül vezérelt hatalmas
robot, aki ember módjára képes szaladni, verekedni, és elképzelhetetlen
erővel rombol mindent. Gonosztevők
csapata (női vezetésse!!) azonban megöli a feltalálót, hogy megszerezze a robot terveit, majd elkészítenek egy másik mechanikus embert is. E gépi szörnyeteg az egész világot rettegésben
tartja, végül a két gigászi mű-óriás az
operai álarcosbálon csap össze, ahol
rengeteg pirotechnikai triikk közepette
szétverik az operát és egymást is, végül a gonosz nő áramütés következtében meghal.

Az olasz filmművészetben minden
előzmény nélküli ez a film, távol marad az addig kialakult hagyományoktól. Az avantgárd egyik jeles előfutárát
láthatjuk benne.
A korabeli kritikák szerint viszont
ennek az "unintelligens" filmnek bonyolult, szinte ömlesztett cselekménye
van, melyet a néző néha csak erős értelmi megerőltetéssel tud rekonstruálni, bár végig érdeklődve figyeli, mi jöhet még. Sok jól felépített jelenetet látunk, amelyek azonban egymás mellé
rakva zagyvának, akadozottnak tűnnek, mintha időnként se végük, se
hosszuk nem lenne.
Mindezek ellenére a film a maga
össze-vissza szaladgáló figuráival lebilincselően izgalmas, főleg akkor, ha
nem felejtjük el, hogy több mint 70 évvel ezelőtt készült...
A statisztikák szerint a korabeli
olasz némafilm az egész világon elsőbbséget élvezett a többi nemzet alkotásaival szemben, és az egyre keményedő piaci feltételek között is ügyesen lavírozott.
Az olasz film elsöprő sikerének
azonban az első világháborúval lassan
vége szakadt. Az okok között első helyen az ország elkeserítő gazdasági
helyzetét kell említeni, de ekkor jelenik
meg a cenzúra is, amely a filmgyártók
egyik legnagyobb ellenségévé válik.
Ezt a belső válságot kihasználva lendül
fel, kap életre az amerikai, a francia, a
német filmgyártás, főkozatosan háttérbe szorítva az olasz filmeket.
Egy azonban tény: az olasz némafilmek a kor legsikerültebb alkotásai közé tartoznak, kitörölhetetlen nyomot
hagyva a filmművészet egyetemes fejlődésében.
A filmrestaurálás ugyanolyan izgalmas
munka, mint a régészkedés: hogyan lehet az eddig talán csak korabeli újságcikkekből. kritikákból ismert, olykor
csupán a szerenesének köszönhetően
meglelt, örökre elveszettnek hitt tekercsekből hosszas és türelmes rnunkával,
rengeteg pénzzel újra megalkotni a
XX.század legnagyobb találmányát.
A bemutatott filmek felújítási munkáiban részt vett olasz, holland, spanyol
filmarchivurnok
példaértékű
munkája mindenki számára követendő
lehet.
Való igaz, hogy egy restaurált film
már egy másik, egy új mű, de ha már
nem láthatjuk az eredeti alkotásokat,
legalább kényelmesen dőljünk hátra a
székben, és élvezzük a némák felújított
változatait. Ugyanolyan jók. Sőt...
Szollár Vera
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Balogh Gyöngyi

A stílusteremtő
magyar film
Székely

István:

Hyppolit,

A hangosfilm európai útja és a magyar
stílus
Az első magyar hangos nagyjátékfilm, a kalandfilmi ambícióval készült
A kék báLvány kudarca hozzájárult. hogy filmgyártásunk a következők-

ben ne az akció- hanem a beszélőfilm. a kamara jellegű jellem- és helyzetvígjátékok útjára lépjen. Anyagilag tétovázó, tőkehiánnyal küzdő
filmgyártásunk szellemileg magabiztos, gyorsan rátalál a megfelelő témákra, sztárokra és szerzőkre. Az első két filmben feltűnik sztárrendszerunk hősszerelmes fősztárja (jávor Pál) és három sztárrangú komikus
(Kabos, Csortos és Cózon). A Hyppolit sikere megalapozza. első számú
sztárrendezőként, Székely István pozícióját, és sztárírói rangra emeli
Nóti Károlyt. A Hyppolit vágója, Benedek László később Hollywoodban

a lakáj

Székelyénél is nagyobb karriert csinált. Szolid minőségű virágkor kezdetén állunk. Vannak melléfogások, de nincsenek kényszeresen végigjárt
tévutak, nem látni krónikus ismétlési kényszerekké fajult balfogásokat.
A tévedéseket azonnal korrigálják. a kudarcokat gyorsan és helyesen értékelik. A filmek figyelmesen és találékonyan reagálnak egymásra, továbbviszik egymás ötleteit. A szükségleteket pontosan megérző és szellemesen kielégítő mozimitológia kiépülésének tanúi vagyunk.
A második magyar hangosfilm az első nagy siker, az igazi kezdet.
Nemeskürty "óbudai életképnek'" nevezi a Hyppolitot. Székely filmje, a
nagyvárosi kisemberlét hangulatos ábrázolása, dramaturgiailag konzervatívabb mint Ödön von Horvath Mesél a bécsi erdő című darabja, de tárgya és célkitűzése rokon. A Hyppolit két - német és magyar - verzióban
készült, Albert Samek cseh vállalkozó pénzén. "Samek zahlt alles - Szamek mindent fizet" - beszélték a viccelődő pestiek 2. 1931. november

ezeket a zörejeket halljuk, de nem a természet vidám zsivajával szembeállított, lehengerlő nagyvárosi kegyetlenség megnyilatkozásaként, ellenkezőleg, a hangzavar ezúttal a feltartóztatott haladás vészreakciója. Autókerekeken pásztázik a kamera. Fülsiketítő dudálást hallunk. A felháborodás, bosszúság és türelmetlenség tülkölését. Végül az utat elzáró
lomha szekéren állapodik meg és tágul ki a kép. A tülkölés ricsajával
szapora káromkodás felesel. Az autóforgalmat feltartó szekér incidensében az új hangosfilm szemlélteti lehetőségeit. A köznapi életben fölöslegesként vagy zavaróként észlelt zajok a hangosfilmben visszatérő művészi jelekként, a természet könyvének szimbólurnaivá emelve reprodukálódnak. A fülsértő zajártalom, mely a filmbeli emberek számára kín, a
hangosfilm nézőjének öröm, a hangosfilm önmegerősítése és önűnneplése s a nézők elárasztása az immár duplán feltámadó konzervált világ
gazdagságával. Az indító ötlet, mely az új közeg felhasználási lehetőségeit propagáló komplex hanghatás hordozója, egyben az archetipikus
értékű ló-autó oppozícióval is hozzájárul a cselekmény világának szemantikai megalapozásához.

27-én mutatták be az új filmet a Fórum moziban. Ki hitte volna, hogy
lehet az amerikaival versenyképes magyar filmet csinálni? Miután A kék
bálvány megbukott, a Hyppolit premierjén nem volt tolongás, telt ház
sem, néhány nappal később rohanták meg a mozikat, egy máig tartó sikertörténet kezdeteként. A nagy közönségsiker és a nagy formamegtalálás itt és most egyet jelent: ebben áll a virágkor kezdete. A Hyppolit születésének negyedszázados évfordulóján Gózon Gyula szembeállítja az
ideologikus filmgyártással az "aszfaltfolklór" bizonyos előnyeit: "A
Hyppolit után rövidesen tucatjával készültek a magyar filmek, sok volt
köztük a valóban tucatmunka, de akadt egy-egy művészi, jó alkotás is.
Egy pozitív vonást semmiképp nem lehet eltagadni: sokkal kevesebb
adminisztrációval, kisebb bürokráciával készültek az akkori filmek. Ma
a tréfa szerint az a helyzet, ha megsz(ilal a duda, nem "Csend! Felvétel!"-t kiált a rendező, hanem azt: "Csendet kérek, mert nem tudnak az
. dáb
tro
a an d olgozm'1.... ,,3
Az új hangosfilm megnyerte a közönséget, de esztétikai legitimációja A ló és az autó
még sehol sem tart. A hangosfilm készítésre vállalkozó némafilm-művészek "esztétikátlannak" tartják, elítélik kép és hang tautologikus megfe- A harmincas évek filmje még autópárti, az autó fétise elsősorban a néző
Ielését, s az aszinkron hangmontázstól várják a kép világának kitágítását elbűvölésének eszköze, s nem a rérnítésé, mintSpielberg: A párbaj vagy
és a mechanikus rögzítés naturalizmusának ellensúlyozását. A szinkro- Carpenter: Christine című filmjében és számtalan hasonló, újabb terméknitástói való félelmek, akárcsak az aszinkronitással kapcsolatos túlzott ben. Az autó a 20. század anyagi életének felforgatója, a szokások, az
remények, a későbbiekben sokat veszítenek jelentőségükből. A szem irá- életmód megváltoztatója. A film a szellemi életben játszik hasonló szerenyított, analitikus szerv: világának egyik ingere kizárja a másikat. A lát- pet. Az autó a magyar mozi szimbolikájában is gyakran visszatér (Meható világ csak fokozatosan letapogatható, felmérése döntések sorozatá- seauté, Köszönöm, hogy elgázolt, Barátságos arcot kérek, Segítség, örököltem,
ban játszódik. A pásztázó tekintet analizálja a látványt. A fül nem tud a Százhúszas tempó, Igen vagy nem? Mai lányok, Háromszázezer pengő az utszem módján pásztázni. A permanens és szinkron természetű hallás, cán, Egy lány elindul, Pillanatnyi pénzzavar, Házassággal kezdődik, Áll a bál,
mely a minden irányból érkező ingereket egyszerre észleli, az ingerek Machita. Végre, Alkalom, Ez történt Budapesten). Az amerikai filmben az
tolongásának színhelye. A szemet ki lehet nyitni s be lehet csukni, a fü- autó a mozgófilmet rohanó filmmé fokozó eszköz, a magyar filmben a
let nem. A befogott fül a szervezet folyamatainak dörejét hallja, a vér szerető testének analogonja. A Hyppolit sofőrje előbb Schneiderék autójázúgását. A befelé irányuló hallás a testet tárja fel, a kifelé irányuló a lel- ba ül bele, utóbb megkapja lányukat. A lány is előbb beül az autóba,
ket. A szem a környezeti adatokat feltáró, vizsgáló szerv, a fül a társak tesz egy kört, s csak ezután lehet a sofőré. A közös autózás a későbbi filvallomásának befogadója. A hallás, az analitikus szemmel ellentétben, a mekben is a szerelmi egyesülés előképe. Az amerikai filmbe az. angol
mítosz, a mese, a tradíció közege. A szem annak hisz, amit lát, a fül an- Hitchcock vezeti be az európai autó-erotikát (Forgószél), az autó Hollynak, amit beszélnek. Nem csupán arról van szó, hogya szem a láthatót woodban máskülönben munkaeszköz (They Drive by Night) vagy fegyfogja fel, a fül pedig a hallhatót, hanem többről: a szem a láthatót kutat- ver (a gengszterfilmben). A Székely filmjét indító autójelenetet Schneider
(Kabos Gyula) és Terka lánya (Fenyvessy Éva) beszélgetése követi. A
ja, a fül a láthatatlant. A fül kevésbé praktikus, tehetetlenebb aszemnél,
szállítási
vállalkozó lánya modernizálni akar, az apa, az új világ megteezért nagyobb átszellemültségre kényszerül. Ez az oka, hogy a hallás
közegének jelei váltak a legmagasabb fokú, periférikus és metafizikai remtője. védi a régit. Schneider: "Csak te ne bántsd a lovakat! Lovak
absztrakció színhelyévé. Ha a hangosfilmet a képet kiegészítő hang hoz- nélkül a dédnagyapád soha nem alapíthatta volna meg ezt a vállalatot".
záadásaként tekintjük, úgy a látvány pozitivizmusát fokozza, melyet a Terka mechanizálni akarja a céget, Schneider védi a lovakat. Ha két szenémafilm elsuhanó árnyszerűsége kordában tartott. Ha azonban meg- rencsétlen ló áll szemben a dübörgő autósorral. akkor Schneider kritikai
gondoljuk, hogy az új média a szem pozitivizmusát a fül antipozitiviz- szelleme ösztönösen a lovak mellett érvel. A régi magyar filmkultúra
musával egészíti ki, világossá válik, hogy kép és hang dramaturgiai kialakításában meghatározó szerepet játszó budapesti polgárság alkalszempontból szinkron használatában is van valami aszinkronitás. Bár az mazkodik a tömegek tradicionális érzésbeli konzervativizmusához. s
beszél, akit látunk, s a látható események zajait halljuk, mindebben elté- nemcsak a radikális, de mindenféle ideológiától való gyanakvó távolrő szellemi világok ütközését, alternatív módon strukturált értelemszfé- ságtartásához. A filmek a liberalizmus konzervatívabb s a konzervativizrák küzdelmét fedezhetjük fel. A hang csatlakozása átszellemültebb in- mus liberálisabb formáinak adnak hangot, s ilyesformán eme inkább atgervilágot bocsát a film rendelkezésére. Az avantgarde a poétikai titűdökként és tradíciókként. mint ideológiákként aktivizált áramlatok
aszinkronitásra épít, a képen kívülre helyezi a hangforrást. A kom- párbeszédbe bonyolódnak bennük. Egymás értékeit akceptálni igyekvő,
merszfilm a poétikai szintű szinkronitásban rejlő aszinkronitást aknázza kölcsönös megértésre törekvő párbeszédbe. Ezért sem tartjuk a konzerki. Látvány és hallás köznapi viszonyát ismétli, amelyet a mimézis, az vatív és a liberális filmeket váltogató rendezőket ideológiai szélkakasokeltérő természetükben rejlő alakítási lehetőségeket aktivizálva, akaratla- nak vagy bármit kiszolgáló, elvtelen kultúriparosoknak. Klasszikus polgári filmkomédiánkban nincs szó "progresszió" és "reakció" mindent
nul problematizál.
Az európaiak hol a képet előnyben részesítő "kísérleti" filmet csinál- előre eldöntő ellentétéről s ezzel a műalkotás mint a jelentéseket szakanak, hol a hangot előnyben részesítő "irodalmi" filmet. Az amerikaiak datlanul termelő szemantikai berendezés önmegszüntetéséről, az ötveváratlan és radikális megoldást találnak, a képet és a hangot egyaránt
alávetik az akciónak, mely az amerikai esztétika középponti kategóriájává válik. Az akció uralma a képet dinamikus egyszerűségre, a hangot
spóroló sűrítésre készteti. Az első korszakát élő magyar hangosfilm kevéssé befolyásoltatja magát esztétikai megfontolásokától. Az aszinkron
hangmontázsnál jobban vonzza a hangzó világ, a zajklima, az akusztikus lokálkolorit felfedezése. A hangot aláveti a hangulatnak.
Székely István az első úttörő jelentőségű hangosfilmek között számon
tartott Szívek meIódiája (Melodie des Herzens, 1929) írója. Ez a film a vidék szelíd, jótékony és természetes hangvilágával állítja szembe a nagyváros halott, művi és kellemetlen zörejeit. A Hyppolit első képsorában is

nes évek filmjei módján. Ha a vitázva és egymást kölcsönösen feltételező uralkodó eszmék és mentalitás ok egymást feltételező és kizáró kettős
kötésének ábrázolását egyikük kizárólagos és elfogult képviselete váltja
fel, ha a mű visszacsúszik az ábrázolt élet egészének feldolgozása és áttekintése szintjéről egy részerő szintjére, tendenciaművészet jön létre. Az
ilyen mű elnyeri az ideológiai vezérek elismerését, de az olvasó vagy
mozinéző nem lesz tőle bölcsebb, sem boldogabb, s az a csoport sem
fogja tartósan kultiválni, melynek érdekét szolgálni vélte. Míg az ötvenes évek tendenciafilmjei ma már csak kordokumenturnként tanulságosak, a Hyppolit élvezetes műalkotás maradt, ami optimista következtetésekre is sarkallhat: az alternatívákat likvidálni vágyó korlátoltság és agresszivitás mindenek előtt önmagát kompromittálja és likvidálja, persze
csak hosszú távon. A nagy dicsőséget hoszú távon, a nagy pénzeket rövid távon aratják.
A kettős ambivalencia közvetíti a ló-autó oppozíciót. A polgárcsulatlanság kritikájának a polgárság ezzel együtt járó, önmagával elégedetlen
attitűdje, az előbbi kritikánál is borsosabb önkritikája ad rangot, értelmet és mindenek előtt etikai hitelt. Moliére is ezt csinálta! A dramaturgiai és epikai hitelnek szüksége van az etikai hitelre.
Schneider úr elmeséli a Tosca-előadást:
.Aszongya,
pá kis aranyom,
pá nem zavarom, pá csak elhagyom, aszongya, és leszúrta." Saját "műveltségéből"
egészíti ki az opera cselekményét, miután Mimi (Erdélyi
Mici), a bárhölgy művészetét pártolta este az opera patinás műfaja helyett, s másnap be kell számolnia feleségének az előadásról, A későbbi
filmekben is állandó kornikumforrás, hogy Kabos történelmi és kulturális hivatkozásai mindig hamisak. Információi pontatlanok, de racionálisan kezeli a félreértett kultúrtörmeléket, melyből a számára használható,
megragadó vonásokat határozottan asszimilálva és találékony an felhasználva e félkultúra mégsem válik halott és terméketlen álkultúrává.
Amennyit árt a nevetségessé tevő műveletlenség, annyit használ a bénító tisztelet tökéletes ·hiánya. A magyar filmkomédiában a jóízű vicc, s
nem a megsemmisítő gúny tárgya az újgazdagok félkultúrája. Klasszikus filmkomédiáink újgazdagjai tehetséges, élelmes, intelligens, de műveletlen emberek. Mindenről hallottak, de majdnem mindent félrehallanak, mindenről tudnak, de rosszul. Műveletlenségük egyben praktikus
szelekciós rendszer: pontosan annyit tudnak jól, amennyi az érvényesüléshez szükséges. Még nem fedezték fel a kultúra öncélúságát. A hanyatló nemeseknél sokszor üres rituálévá, labirintikus reprezentációs
térré lett a kultúra, melyben nem vezet az ész Ariadné-fonala, az új polgárok mozgalmas életében pedig csak csiricsáré mázként szolgálnak a
kulhlrdivatok.
Apa és lánya lovakról és autókról beszélget.
- Miért, ha Hannibál el tudott menni az egész hadseregével lóháton
Moszkváig...
- Papa, az nem Hannibál!
- Hát ki?
- Napóleon!
- Na. Hát az se ment taxin.
Finom fordulatot vesz a beszélgetés, mely most már az új polgárság
nemzedékeinek viszonyát tükrözi. Előbb Schneider védte a lovat az autóval, a régi agrár világ szimbólumát a modernizáció szimbólumával
szemben. Utóbb kiderül, hogy Terka voltaképpen sajnálja szegény állatot. Ebben a pillanatban a ló jelentést vált, s az áltánosított igavonót, a
haladás terheinek viselőjét. a "dolgozó népet" jelenti, ahogy a westernben a partnert, a társat, a barátot. A ló itt pontosan úgy az "úr", a "birtokos", a "tulajdonos", a "munkáltató", a "vállalkozó" alternatívája,
ahogy a westernben a nő antitézise. "Szegény állatok!" - sajnálkozik
Terka. "Csak te ne sajnáld a lovat. Annak az a szakmája!" - horkan dühösen Schneider úr. Amíg Schneider a lovat védte az autóval szemben,
azt fejezte ki álláspontja, hogy nem kell gyorsabban modernizálni, mint
ami feltétlen szükséges: amikor később Terka szentimentális lóvédelme
váltja ki újabb felcsattanását, azért dühíti Terka kenetteljes széplelkűsé-

ge, mert a gyakorlatból tudja, hogy ha már egyáltalán modernizálunk,
nem lehet kevésbé kizsákmányolni, mint ami szükséges. Filmkomédiánk
aranykorána k polgársága nem tagadja a kizsákmányolást, nem hiányzik
belőle az osztálybűntudat. A Kabos által kreált típus gyakran gátlástalanul szélhámoskodik (Címzett ismeretlen), olykor az abszurditásig menően
könyörtelen (Pesti mese). Tulajdonosként vagy beosztottként. sikeres
nagyfőnökként vagy kallódó kisemberként. mindig explicitté teszi a
fennálló világ valóságos játékszabályait. Olyan világban, ahol - szigorú
szelekciós rendszerek és kemény versenyfeltételek mellett - csak egymás
rovására érvényesülhetünk, csak az nem teljesen szélhámos, aki vállalja,
hogy szélhámos. Kabos gyakran eljátssza majd a tőkefelhalmozás minden polgári pátoszt aláásó paradoxonát.

Anyarém és sznob kultúra
Kabos Gyula kifogyhatatlan találékonysággal karikírozza a derék, dolgos, ügyes, értelmes polgár számtalan apró gerinctelenségét. Kedélyes
kártyapartit látunk. Sramlizene mellett kártyáznak a férfiak. "Fogd be a
szád!" - ripakodik rá Kabos a hazatérést sürgető kocsisra. Jól odamondogat neki, de csak miután az hallótávolságon kívül került. Schneider
gyáva, akkor kiabál, amikor nem hallják, visszavon, kitér és enged a
sznobizmusnak. Hebeg, nincsenek érvei, kölyökszerűvé teszi a nagydarab feleséggel szembeni kisebbrendűségi érzése. Keménykalapban ül a
napon, nagy szivar lóg szájában, védekező sündisznóállásban lesunyja
fejét a lehengerlő tekintélyek világában, de mindez a felszín. Az erkölcsi
bizonyítványt a rendőrség állítja ki, nem a művészet. A művész markánsan, élesen látja hősét, de maga is csak utólag tudja meg, művéb ől,
hogy mit gondolt róla. Szándék és következmény egysége egydimenziós
programköltészetet eredményez; a művészet érdekessége a meghasonlással és ambivalenciával kezdődik. A rniliő szeretete és ismerete összeférhetővé teszi a kritikát az apológiával, a kettő egybejátszása pedig
sokértelművé a filmet. A komikus színész zsenialitása a pozitív értékek
negatív funkcióinak vagy a negatív értékek pozitív funkcióinak eljátszásában áll. Kabos megmutatja a tudatlanság felszíne mögött az ősi és plebejus bölcsességet, az alázatos udvariaskodásban furcsa módon mégis
megőrződik a szellemi szabadság és gyakorlati magabiztosság, a csetlő-

botló gyávaság pedig, csak a köznapi dolgokat érintve, összefér a lényeges dolgokban megnyilatkozó határozottsággal és biztonsággal. Schneider kerüli a konfrontáció t, de dolgozik az agya, önbecsülése sikerének
függvénye, felületes meghunyászkodása csak energiaspóroló lelki kényelem.
Budapest már nem az a német város, amelyről Arany János ellenszenvvel írt. Kelet és nyugat határán létrejött valami élelmes és szívélyes, temperamentumos és intelligens ötvözet, a budapesti ember, egyesítve magában az ország etnikumainak készségeit, erényeit és hibáit. Az

ötvenes években még megvolt, később frusztráltan kifordult magából,
majd lepusztult, a filmek megőrzik egykori vonzó képét. Székely István
stílusának tematikus anyaga a város idilli aspektusa, a budapesti ember
neobiedermeier poézise. Alsózó óbudai asztaltársaság: kopasz fejek,
nagy bajszok, mindenből túl sok vagy túl kevés. A derűs aránytalanság
örömei, az igénytelenség elégedettsége, a "percemberkék" (Nietzsche)
újraértékelése fejezi ki az emberség forrásainak neobiederrneier keresését. A söröspultnál a kocsis bölcselkedik, úr és szolga, ha már nem is
együtt, még egy helyen mulat. A lakáj fellépése előtt megismert kisemberi miliő fesztelen de nem elhanyagolt, szerény de otthonos. A vidáman ordítozó középkorú öreglegények asztaltársaságában Schneider az
"elnök úr". A vidám polgárok sördalt énekelnek, a kamera megmutatja
az asztalokat, az aszfaltot ellepő népet. Bensőséges világot látunk, szembeállítva Schneidemé és Hyppolit örökös szervezkedésével, világuk
mondvacsinált kötelességeivel, ambícióival és feszültségével.
A viszonylag polgárosulatlan társadalomban élő polgárság két alapproblémája, hogy nincs gazdasági és szellemi hatalmának megfelelő politikai hatalma és presztízse. Az előbbi, a hatalom hiánya, baloldalivá
tesz, az utóbbi, a presztízs hiánya - mert ez már lelki probléma - neurotikussá. Ha gazdagodunk. nem a szellemünk gazdagszik, és nem is a
szellemünk teszi, hogy gazdagodunk: ez a kései, kifinomult polgárok, a
Buddenbrook ház vagy A Thibault család hőseinek konfliktusa, akikben
már túl nagy a szellem, s így a szellem aszketikus önmegtagadásával

kell szolgálniok a polgári vagyont. A nagy szellem kiugrik környezetéből, minden környezetben idegenné válik. Az idegenség a szellem munkaeszköze. Az újgazdag sajátos problémája, hogy nincs gazdasági erejének megfelelő szellemi ereje, mert a meggazdagodás
gyakran a ravaszság, az erőszakosság, a szerencse vagy a legprózaibb, legkisszerűbb, legközelibb viszonyokban való ügyes tájékozódás dolga, amit a mély és
bonyolult szellem akadályozhat. A nagy anyagi tőke és a szerény szellemi tőke ellentmondásából
keletkezik a sznobizmus. A tulajdonképpeni
sznob, a sznobizmus
koncentrátuma
a Hyppolit-filmben
Schneiderné
(Haraszti Mici), Schneider csupán enged felesége sznobizmusának.
A
gyakorlati ész (Schneider) a hóbortos sznobizmust (Schneidernét) szolgálja. Miután a gyakorlati ravaszság feljutott az élet csúcsára, nem elég többé önmagának, váltania kell, segítségül hívni egy másik erőt. A független
szellem erejét vagy a tökélyre vitt képmutatás álságos fantomvilágát.
Cseng a telefon. A Terkával üldögélő Schneider a fejét csóválja. "Ismerem ezt a csengetést. Az anyád. Azanyád!" A feleség képviseli az élet
természetes érési folyamatait tiszteletben nem tartó, izgága beavatkozást. A harmincas évek filmkomédiájában
a társadalom fel nem nőtt, fel
nem szabadult mivoltának visszatérő szimbóluma a familiáris terror. A
sikeres vállalkozó otthon meghunyászkodó
elnyomott, papucsférj. az
ambiciózus feleség sznobisztikus
terrorjának áldozata. Székely István
ugyanazt a tolakodó álkultúrát mutatja be Schneiderné asszony figurájában, amelyet Lukács Györgyemlékezéseiben
is a produktív apán élősködő és uralkodó, improduktív anya képvisel. A filmvígjáték és az emlékiratok anyaképének
összecsengése. komédia és valóság megfelelése
érdekes, fontos nyom a polgári szubjektivitás történetének kutatása számára. Milyen a filozófus emlékeiben élő anyaalak? "Okos és amit akkoriban műveltnek neveztek ismeretségi körünk szemlélete szerint ... , minden érdeklődés híján az iránt, milyenek a dolgok valójában, milyenek a
szükségletek, ha valódiak. Vagyis teljesen konvencionális, és mivel annak, amit itt protokollnak neveznek, okosan, sőt olykor szellemesen tudott eleget tenni, saját köreiben tekintélye volt. Apám is (self-made man
lévén) nagyon tisztelte; őt meglehetősen becsültem (munka és értelem)
mint gyerek, de felháborított nagyrabecsülése
anyám iránt, olykor meg
is vetettem emiatt (vakság). Valóban jó viszony csak akkor alakult ki
köztünk. amikor - részleteiben talán nem mindig közreműködésem
nélkül - kezdte kritikusabban nézni anyámat." 4 Lukács jelzi az ember valódi szükségleteinek
magára hagyottságát a formalitások kultúrájában,
azt a lelki elárvultságot, mely bizonyára a 20. század barbarizálódásának, vagy legalábbis a vele szemben sokat emlegetett, de nem mélyen
elemzett lelki védtelenségnek
egyik forrása volt. A felemelkedők vétke
kisebb, mint azoké, akik a társadalom csúcsain sem képviselnek autentikus kultúrát. Schneiderné komikus vétke a máznak. póznak vélt kultúra
tartalmi dimenzióival szembeni közömbösség. Az utánzott grófok még
valódi kultúrával reprezentáltak
(ezt tanúsítják és dokumentálják Jósika
Miklós, Bánffy Miklós, Wass Albert és mások művei: Zilahy már nosztalgikus, visszatekintő képet ad róla az Ararátban), az utánzó sznobok
már csak a reprezentációt látják a kultúrában. A következmény a hazugságok szövevénye, a pózok kulisszavilága, melybe belegabalyodva hőseink törvényszerűen
haladnak a végső - komikus - lelepleződés felé.
Schneiderné fontoskodva fogyókúrázik, de közben a kocsmába szökik
zsíros és cukros ételeket falni. Hasonló buzgalommal tornászik, de porszívó val szedi fel a tornatanárnő által elszórt papírszeletkéket.
Semmiből sem akar kimaradni, de meg akarja spórolni a fáradságot.
A kispolgári otthon nagyralátó reformjának eredménye, hogy a feleség a kocsmába szökik, a férj pedig a Kolibri bárban mulat, senkinek
sincs maradása. A kényszerű intrika és hazudozás s az újoncok ügyetlensége a képmutatásban
és hazudozásban
kezelhetetlenné teszi az életet. Páholy t rendelnek az Operába, de a Kolibri bárban kötnek ki helyette. Titkos bűnné válik az élet minden öröme. Egész nap vizsgázni kell
egymás előtt, s este titkon lopakodni szégyellt örömök után. A szolgák
legalább apró örömeikben szabadok. A kellemességre vágyó úr szolgaörömöket lop az élettől.
Móricz Zsigmond férfialakjai elkeseredett harcot vívnak a női domi-

nanciával. Németh László a domináns nők sorát vonultatja föl. A nagy
hisztérikákat és a megfoghatatlan,
rajtakaphatatlan,
rókalelkű bestiákat
elénk állító Herczeg és Molnár - Székely filmjének elődeiként - komikus
oldaláról fogják fel a női dominanciát. A századvégi nők erotikus zsenik, Schneiderné a macera zsenije. A paternalisztikus
eredetű kényszerkultúra álvalóságának érdekes módon a "rettenetes anyák" a fő oszlopai a kor reprezentatív lelki dokumentumaiban.
A rettentes atyák ritkábbak s többnyire archaikus zsarnokok, defenzív ősbölények. Meglepő
a sok közös vonás az Oláh Gábor által leírt kocsis (A táltosfiú) és a Kassák (Napok, a mi napjaink) által leírt államügyész között. Ösük A kőszívfi
ember fiai apafigurája már Jókai regényében is a fantasztikum határáig
menően korszerűtlen. A Franz Kafkaéra emlékeztető intellektuális súlyú
és bonyolultságú
atya-fóbiaval egyetlen esetben, Kodolányinál találkozunk. Lukács György ugyanazzal a sárkányölő hevülettel küzd az anyaimágó ellen, ahogy Kafka az apa ellen lázadott. Az anyarém kisszerűbb
s - ezzel összefüggésben - feljövő, nem búcsúzó erőket képvisel. Mollináry Gizella önéletrajzi jellegű profán legendáiban, nagyvárosi és modern szenvedéstörténeteiben
olyan sokkoló szintre lép az anya rém, amivel voltaképpen - mert kevésbé mély a jóléti államban élő középosztályi
férfi élmény fedezete - egy Stephen King-horror sem versenyezhet. Mollináry után az anyarém kellékeinek további gyűjtése és képének kidolgozása vállalhatatlanná
teszi a rémkép anyajellegét, ezért Sarkadi Oszlopos Simeonjában ugyanez a figura gonosz takarítónővé válik. Az anyarém figurája előre jelzi az elárvult társadalom általános lumpenosodását.
Az egyetemes elaljasodás homogén körképe végül a Rozsdatemető című
regényben számolja fel az anyarém kiugró pozícióját.

A feltörekvő polgárcsaládokban
az apa vezeti az üzletet, az anya vállalja a társadalmi kapcsolatok menedzselését. Az apa - egyszerűsítve - a
természettel való harcot, az anya a "human relations" szféráját. Az apa
reszortja az ítélet, az anyáé az előítélet. Minthogy a családon belül az
apa és az anya konfliktusa fejezi ki produktivitás és reprezentáció érdekeinek ütközését, a társadalom önmagát gátló, meghasonlott működése
közvetlenebbül
fejeződik ki az anyafigurában,
míg az apafigura esetében a karaktertorzulásokat
kordában tartják a tárgyi racionalitás parancsai és érdekei. A rezignált bölcsesség lényege az a megértés, hogy ontológiailag nincsenek erények és bűnök, csak tulajdonságok vannak, melyek sikeres alkalmazása az erény, téves alkalmazása a bűn. A Hyppolit a
lakáj feláldozza eme felismerésének Schneidernét, mert a családon belül
az egyik félnek ugyanazon kultúra racionális alkalmazását kell megtestesítenie, míg a másik félnek az irracionális kisiklásokat kell kiosztani.
Ne feledjük, hogy az ábrázolt mentalitásokat a komédia szükségleteinek
megfelelően kell preparálni.
A magyar film, bár jellegzetesen modern, nagyvárosi tömegkultúrát
képvisel, nem szakít irodalmunk
évszázados gondolatmeneteivel.
Az
újabb időkben a középbirtokosság
és a polgárság kulturális ellentéteiben
megjelenő strukturális mintát, melyet a középnemesség és az arisztokraeia korábbi antinómiája előre jelzett és befolyásolt, a Hyppolit-film családon belüli antinómiaként általánosítja. A szerepek nem osztályspecifiku-

sak: különböző beugró szereplők veszik fel őket a történelemben. Már gül csak hebeg, megfélernlítve áll, s a feleségére förmed: "Szólj már te is
az úri kódon belül differenciálódott a durva parlagi úr és a divatos valamit!" A nemesi világban nem vált el munka és magánélet oly móüresség hatásvadász közhelyeiben tetszelgő, pózoló szalonoroszlán ha- don, mint a polgárvilágban. A magánélet teljes egészében reprezentatív,
mis kettőssége, mely kakasviadalával rátelepszik az életre, elvonja az és az élet minden ténye hatalmi tény. A teljes egészében társadalmi rituenergiát a termékeny gondolátmenetektől és elzárja a produktív utakat. álévá változó élet elveszti intimitását. A nagyúr egész nap szem előtt
Pontosan ez a kettősség volt Gozsdu Elek Köd című regényének témája. van, mint egy börtönlakó. Az arisztokrata élő történelemnek és összeA polgárság különböző frakciói is örökölték a sznob rituálévá üresedett foglalt kultúrának, a közösség megtestesítőjének érzi magát. Személyisékultúrdivatok felületes celebrálását, amint a műveletlenséggel való hen- ge összhangban van egész élete közvetlen társadalmasultságával. Szükcegést, a nagyvilág értékei és kihívásai iránti megvetést is. Szélhámos ál- ségletkielégítési funkcióit leadja a szolgáló személyzet tagjainak, akiket
kultúra és önpusztító antikultúra Gozsdunál tragikus oppozíciója a ko- nem tekint partnernek, nem feszélyezi magát előttük, nem függ tőlük,
nem-személlyé nyilvánítja őket vagy olyasmivé, mint a pszichoanalízis
médiában álkultúra és félkultúra oppozíciójává szelídül.
Az urizáló látszatkeltés a mélyebb kultúra-elsajátítás feladatai alól te- "belső objektumai", "átmeneti tárgyai", mintegy részfunkciókként asszihermentesítő kényelmi reagálás. A kultúra-vesztőktől tanult kultúra ka- milálva őket, beolvasztva személyiségébe. A piactól. a közvéleménytől. a
póra jön a kultúra-spórolóknak. Székely iróniája Csortos Gyula kényel- "kuncsaftoktól" függő polgár, akinek pozíciója az egész világgal folytames, méltóságos dikcióját Schneidernének a nyelvet kerékbe törő, idege- tott harc, alku, hízelgés és reklámmunka terméke, erre nem képes.
sítő karattyolásával konfrontálja. "Teljesen magára bízzuk, kedves Schneidemé meg akarja nyitni házát; Schneider tiltakozik. A kemény
Hyppolit, hiszen csekélységekről lehet csak szó" - bájolog az asszony munkát végző polgár szeretné papucsban s hálósipkában elengedni makétszeresen hamis hangsúllyal. A .Hyppolit" helyett a "kedves" szót gát otthonában. A nagyúr örökli nagyságát, nem "önmaga teremtője"
hangsúlyozza, és a "csekélységekről" helyett a "csak" szóra helyezi a ezért nem is kell visszavonulnia. hogy "rendezze sorait", A polgárnak
nyomatékot. Előbb a hízelgés tolja el a hangsúlyt, utóbb a mértéktelen szüksége van a magányra. Schneider a kínok kínját éli át. A szállítmáés a hierarchikus viszonnyal összeegyeztethetetlen, elhamarkodott ked- nyozási vállalkozó sikerét és gazdagságát az teszi a kisemberi és proleveskedés kínos mivoltának felismerése késztet gyors visszavonásra, de - tár moziközönség számára szimpatikussá, hogy az új polgárság még
mivel az ízléstelenség ízléstelenséget nemz - a visszavonó, korlátozó nem konszolidálódott hatalmi tényezőként. A világot a csatahajó tekin"csak" szó pofonként csattan, s a mondat kétszer is kizökken termé- télyével és ellenállhatatlanságával lerohanó Schneiderné a hatalmi
szetes ritmusából. Antonioni csinált belőle programot, hogya filmrende- ténnyé válásért indítja meg harcát. A feleség tekintélyes tolatásának elzőnek a valóság spontán erőit kell önleleplezéshez segítenie. Ez a prog- lentéte a férfi sompolygása. Kabos kissé roggyantan áll, csoszogva lépked, karja sem lazán lóg, kissé ősszerándul. mintha készülne, hogy véram, ösztönösen, már Székely filmjében is érvényesül.
A sznobok formális kultúrambíciójából születő szellemiséget Székely delmezőn maga elé kapja. Mindig lázadozik, de végül mindig enged.
filmje lakájkultúraként jellemzi. Schneider műveletlensége magasabb "De ho~y én a saját marhapörköltem tiszteletére szmokingot vegyek?
rendű a feleség maníros álműveltségénél, mert Schneider csak azt sajá- Soha! Erted mama? Soha!" Képváltás. Schneider öltözik. Dühöngve
títja el, aminek belátta értelmét, míg a feleség a társadalmi ambíció harci küzd a szmokinggal.
táncává alacsonyítja a kultúrát. Schneider hangyaként gyűjtögeti a testre
(a következő számban foly tatjuk)
szabott kultúra elemeit, Schneidemé, mint báb a pillangóról, káprázatos
akkulturációról álmodik. Schneidemé nyögvenyelő kultúreszménye előrevetíti a következő évtizedek türelmetlen típusait. A nagyralátó SchneiJegyzetek
1. Nemeskürty István: A képpé varázsolt idő. Bp. 1983. 370. p.
derné azonban valójában lebecsüli önmagukat, Schneider szerénysége
2. Sas György: 400 sor a Hyppolit-rejtélyről. Film Szinház Muzsika. 1972.
mélyebb, öntudatosabb érték-érzéseken alapul.
A félkultúra (Schneider) küzd az álkultúrával (Schneiderné). A félkul- jún. 10. 18.p.
3. sas György: Emlékezés a Hyppolitra. Színház és mozi. 1956.aug. 18. 17.p.
túra, bár hiányos, igazi kultúra. Legfőbb problémája, hogy kiszolgálta4. Lukács György: Curriculum vitae. Bp. 1982. 12. p.
tott az erőszakos álkultúrának. Schneider ki akarja dobni a lakájt, de vé-
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A LATVANY
TARTOMÁNYA
Úgy vélem, hogy elvből sosem szabad
akadályozni az újdonság érvényesülését.
Sőt, ellenkezőleg, fel kell használni azt.
(Henri Chomette, 1929)

A film "nyelvtana" .
A cselekmény - a dráma vagy az epika szabályainak megfelelő esemény-elbeszélés - formát adott a filmnek, hozzásegítette, hogy művészetté váljon, művészetként funkcionáljon. Az új forma sokakat megtévesztett. Olyat véltek látni benne, ami hiányzott belőle. A nyelvhez hasonló, minden ízében kodifikált rendszernek hitték, holott egy kevésbé
feszesen szerkesztett, kevésbé szabályozható nyelvi jellegű megnyilvánulási forma volt csupán.
Az elméletalkotók figyelmét voltaképpen sosem a természetes nyelv,
hanem mindig az irodalom vonta magára, amikor párhuzamot kerestek
nyelvi és filmi megnyilvánulás (forma) között, amikor az utóbbi sajátosságait kutatták. Céljuk nyilvánvaló volt. Nem egy nyelvi jellegű rendszer működésének
mechanizmusa, annak míkéntje izgatta őket, hanem
a film esztétikáját akarták megteremteni. (Quesnoy, P.P.:Littérature et cinéma. Paris, 1928.) Többféle lehetőség, többféle "módszer" kínálkozott.
Egyfelől levezetni a filmet az irodalomból (a filmi 'formát' az irodalmi
'formákból'), és utalni arra, hogy a film folyománya, folytatója az irodalomnak. Másfelől kutatni és kimutatni, hogy a film lényegében tér el az
irodalomtól, hogya film valami más, aminek felmenő ági rokonságát
(ha ilyen egyáltalán létezik) másfelé kell keresni. (Dulac, Germaine: Les
esthéiiques et les entraves. La cinégraphie intégrale. Paris, 1927.) Bazin termékenyítőnek vélte az irodalom hatását, mások menteni akarták az irodalmat a filmtől, a filmet az irodalomtól. (Rops, Daniel: Le cinéma, malade de la littérature. Paris, 1927.)Megint mások, a két művészet közös eredetére utalva (az elbeszélést, a zenélést kiváltó "lélekfeszítő szenvedélyre", ami a költészetet, a tragédiát megteremti), stílusjegyeikben véltek
hasonlóságot felfedezni. (Lásd E. Fuzellier magyarul is megjelent Film és
irodalom című könyvét.) Mások komplexitásuk, egyaránt összetett kifejezési képességük címén közelítik egymás felé őket. (Ropars, M.C.: De la
littérature au einéma. Paris, 1970) Mindezen elméletek egyetlen, közös cél
felé terelik a figyelmet, amely nem más, mint bizonyítani, hogy a film
önálló értékhordozó, a művészi jelzőre érdemes kifejezési eszköz, és
eközben kimutatni (bár mellékesnek tűnik, holott lényegbevágó), milyen
a "jó", a "valódi" film, vagy éppen milyennek kellene lennie.

A film "nyelvtanát" megteremteni szándékozó munkák is ebben a szellemben fogantak valaha. Ha a film mint művészet fejlődni kíván - vélték ezek a "nyelvészek" =. éppúgy, mint az irodalomnak, "nyelvtannal"
kell rendelkeznie. Azaz egy olyan szabály-gyűjteménnyel, amely képes
megvonni a még elfogadható és a már-el-nem-fogadható között húzódó
határvonalat . (Moussinac, L.: Naissance du einéma. Paris, 1925.)Vajon mi
egyébre szolgál a nyelvtan, mint annak megítélésére, hogy a nyelvi normákat betartják-e avagy nem? - teszi fel a kérdést Robert Bataille.
(Grammaire cinématographique. Lille-Paris, 1947.)
"Mivel a nyelv újfajta módozatával van dolgunk - úja =. meg kell keresni szabályszerűségeit, meg kell határozni fogalmait. (... ) Ezáltal olyan
útmutatót adunk a jövő filmeseinek kezébe, amelynek segítségével haszonnal tanulmányozhatják a kiváló szerzőket." Így írt Bataille. akinek
művén végighúzódik a párhuzam, amelyet hol a film és az irodalom,
hol a film és a zene között vont.
Korábban Germaine Dulac építette az "új", a "tiszta" filmről vallott
nézetrendszerét a film és zene közti párhuzarnra. Időbeli jellegük rokonítja őket - vélte =. és a legfontosabb közös jellemző a ritmus-kezelésben
nyilvánul meg. "A ritmus meghatározó, a mű felépítését döntően befolyásoló tényező". (Le cinéma: des origines ii nos jours. Paris, 1932.) Ezt az
elvet vallotta Léon Moussinac és Abel Gance is. "Két fajta zene létezik: a
hangok zenéje és a fény zenéje, amelyet másképpen filmnek neveznek"
- hangoztatta Gance. (Le temps de l/image est venu. Paris, 1927.) André
Berthomieu pedig egyenesen a karmesterhez hasonlította a rendezőt, aki
"a partitúrában megadott szempontok szerint eleveníti meg a művet".
(Essai de grammaire cinématographique. Paris, 1946.)
"A film tanulmányozása kétféle ismeretanyag alkalmazását igényli.
Ismerni kell az irodalmi alkotást, a zenei komponálás t ahhoz, hogy vizuális harmóniát teremtsünk. Az író tudatos mérlegeléssel vagy ösztönszerűen válogatja meg a szavakat, rakja őket meghatározott sorrendbe.
Ha egy szót megváltoztat, az maga után vonja egy másik felcserélését
is, sőt az egész mondat rendjének megváltoztatását. A filmesnek is
ilyenképpen kellene cselekednie." (Bataille, i.m.) A filrnnyelvtan célja tehát, hogy lehetővé tegye a filmrendező számára a "megfelelő filmstílus", azaz a "harmonikus stílus" elsajátítását, a film felépítését meghatározó, változatlan és alapvető szabályok, törvényszerűségek megismerését. Melyek ezek? "A felvevőgép mozgatása feltétlenül szükséges a cselekmény mozgalmasságának, drámai voltának kifejezéséhez. (...) Totálképből sosem szabad nagy közelire átvágni. (...) Amikor a gép balról
jobbra panoráma-mozgást végez, a következő képen a mozgásnak azonos irányban kell folytatódnia. (...) Panorámázásból vagy kocsizásból
nem lehet egy mozdulatlan beállításra vágni." (Berthomieu, i.m.)
Az úgynevezett filrnnyelvtanok rendre felsorolják, miféle hibákat nem
szabad elkövetni, kivéve, ha a rendező különleges "stílushatást" kíván
elérni a szabálysértéssel (de ezek az esetek nem ismétlődhetnek). Hallgassuk megint André Berthomieu-t: "Totálból nagy közelire vágni hiba,
de lehet szándékos is, hogy váratlan vizuális sokkhatásával hívja fel valamire a rendező a néző figyelmét." A fent említettek magyarázzák a
filmnyelvtan következő meghatározását: "A filmnyelvtan azokat a szabályokat tanulmányozza, amelyek lehetővé teszik, hogyafilmalkotó

helytállóan közöljön mozgófényképek sorával gondolatokat." (Bataille,
i.m.) E filmnyelvtannak éppúgy; mint a hagyományos nyelvtannak, normateremtés a célja. A normákba foglalt esztétika hasonló szellemben fogant, hasonló szellemet tükröz. A művészi film áttetsző, realista, igaz, a
valóságot tolmácsolja.
A filmnyelv - e hosszú életű metafora - jellemzőire vonatkozó megjegyzések szigorú következetességgel "másolják" a nyelvet leíró nyelvtanok szabályrendszerét, kölcsönveszik annak terminológiáját, elemzési
eljárásait. E filmnyelvtanok is az általuk legkisebbnek tartott nyelvi egységből, a szó vizuális megfelelőjeként azonosított beállitásból indulnak
ki és felállitják annak nómenklatúráját. "A távoli beállítás a szereplők
környezetével ismertet meg. A féltávoli nincs különös tekintettel sem a
cselekményre, sem a környezetre. A félközeli a szereplők kiemelésére
szolgál, mellőzi a környezetet." (Berthomieu i.m.) E felsorolást követi a
képsorok (szekvenciák) - a filmbeli "mondat" - alakításának módjára
vonatkozó szabályleírás, majd a képsorok elválasztásának (tagolásának)
módja, az interpunkciós jegyek ismertetése. uA kivilágosodás egyenlő a
mondatkezdő nagybetűvel, az elsötétedés a mondatot lezáró ponttal.
(oo.) Az úsztatás a vessző megfelelője."
A párhuzamba állitás nem minden esetben történik ilyen leegyszerűsítve, mondhatnánk iskolás módon. Bataille például a Filmnyelvtan bevezetőjében jónak látja megjegyezni: "Bár néhány fogalmat, jelzőt a francia
illetve a latin nyelvtanból kölcsönöztünk, itt ezeknek általunk meghatározott, önálló jelentésük van, amelyek többé-kevésbé különböznek jelenleg használatos értelmüktől. Felesleges tehát összevetni őket korábban
használatos jelentésükkel, és ennek alapján alkotni (esetleg elmarasztaló)
véleményt vállalkozásunkról." Nyelv és film párhuzamára vonatkozó
alapelve azonban ma is helytálló. "A már meglevő fogalmakból és elvekből kiindulva kísérlünk meg egyikre is, másikra is vonatkozó hasznos megállapításokat tenni anélkül, hogy az új kifejezési formát belekényszerítenénk a régebbi sablonjába." Igénye ellenére Bataille nem tud
véges-végig hű maradni szándékához. Néhány furcsaságtól eltekintve
azonban - például a latin versmértékek felhasználása a különböző ritmus-fokozatok megnevezésére (a jambusnak, trocheusnak, spondeusnak, daktilusnak megfelelő képsorok) - mértéktartó és óvatos a nyelvtani kategóriák filmre alkalmazását illetően. Ez az óvatosság nyilvánul
meg a filmi interpunkciós jegyek elemzésében. Maga említi, hogy a túlzó, mindenütt párhuzamok felállítására törekvő elemzés "önkényes és
mesterkélt". "Ne keressünk minden ízében megegyező azonosságot a tipográfiai tagolójegyek és az optikai jellegű átkötések között, mivel az
utóbbiak alkalmazása korántsem kötelező érvényű, mint az előbbieké."
Attól is óvakodik, hogy a beállítást leegyszerűsítve a szó megfelelőjének
tekintse. A kettőt közelíti ugyan egymáshoz, de azt is hangsúlyozza,
hogy miben térnek el: "a szó felidéz, a beállítás egy gondolat (oo.) a szó
gondolat, a beállítás érzet". "A beállítás - vonja le azután a következtetést - az egyszerű gondolat vizuális ábrázolása." Bár a két fogalom szó és beállítás - összebékítése kétségeket kelt, és szembeállitásuk érvei
is leegyszerűsítőek, a meghatározás mégsem olyan naiv, mint amilyennek a megfogalmazás alapján tűnik. Bataille jól tudja ugyanis, hogy a
beállítás általában több gondolatot rejt, de ő végső soron a nézőre gyakorolt hatása alapján ítéli meg. "A fő gondolat kiemelése, a pontosan kiszámított időtartam, amely közléséhez szükséges és amely már rövid a
mellékes gondolatok kifejtésére, azt eredményezi, hogy a néző egyetlen
gondolatot észlel csupán a beállítás időtartama alatt:"
Bonitzer - harminc évvel később - a beállítást nem önmagában való
zárt egységnek, hanem a (jilm)szöveg-alakítás konstruált egységének fogja
fel. (Bonitzer, P.: La notion du plan et le sujet du cinéma: voici. Paris, 1977.)
A különféle beállítás-típusok jellemzésére szolgáló ellentétpárok is világosak. Ilyen ellentétpárba állíthatók a változatlan/változó beállítások (ha a
felvevőgép mozgását tekintjük kategória-alkotó tényezőnek); a konkrét/absztrakt beállítások (ha a beállítások értelmezésmódját tekintjük kategória-alkotó tényezőnek); a tárgyas/tárgyatlan beállítások (ha a beállítások időmúlást vagy csupán pillanatot rögzítő képességét tekintjük kategória-alkotó tényezőnek); a hangsúlyozott/hangsúlyozatlan
beállítások (ha
a tartalom kiemelését tekintjük kategória-alkotó tényezőnek); a rö-

vid/hosszú beállitások; az egyszeru/összetett beállítások (ha a tolmácsolásra
szánt gondolatok számát tekintjük kategória-alkotó tényezőnek). (Bataille, im.)
Abeállitás - ismeri fel Bataille - nem vizsgálható csupán önmagában,
a film egészétől elkülönítve. "Szerepe (oo.) lényegében attól függ, hogy
milyen helyet foglal el a filmen, közelebbről a képsorokon belül."
A képsorok osztályozását annak alapján végzi el, hogy 1) hány beállítást tartalmaznak; 2) milyen típusú (nagyságrendű) beállításokból állnak; 3) mennyi ideig tartanak; 4) milyen kapcsolatban állnak egy másik
képsorral. Így megkülönböztet független, folé- és alárendelt képsorokat.
"Ugyanazt a gondolatot többféle módon is kifejezheti a rendező. Választhat, hogy két egyaránt rögzített beállítást készítsen-e, amelyekben a
felvétel szöge és a képkivágás mérete (nagyságrendje) azonban eltér,
vagy két-három beállitásból álló képsort használjon, avagy a kocsizás
mellett döntsön." Ezeket szinoníma beállításoknak nevezte el.
Berthomieu, de még inkább Bataille filmnyelvtana "példamutató" abban a tekintetben, hogy valamennyi hasonló típusú vállalkozás jellemzőit tartalmazza. Elemzésük nem nyelvi, hanem stilisztikai jellegzetességeket tár fel. Normákat közölnek, nem egy esetben teremtenek. A nyelv
elemzésére szolgáló eljárásokat sok esetben mechanikusan alkalmazzák
a filmre.

Metaforák nyomában
"Szerettem volna a végére járni a filmnyelv metaforájának, kibelezni,
megvizsgálni, tartalmaz-e valamit, ha - mint a nyelvészek - komolyan
vesszük a nyelv fogalmát" - nyilatkozta 1975-ben Christian Metz,
visszatekintve indulására.
Ö volt az, aki elsőként szakított a film elemzése során a normatív
szemlélettel. Kétségbe vonta a látszat-azonosságokat és világosan meghatározta, mit tehet a nyelvészet a film érdekében. "Mindenekelőtt azt
kellett tisztán látni, miben tér el a film a nyelvtől, és csak ezután azt,
miben hasonlit rá vagy miben azonos vele." (Bellour, R.: Interview avec
Christian Metz. Paris, 1970.)Annak vizsgálata, hogy miben tér el a film a
nyelvtől, Metz számára a tagolódás kérdésének tisztázásával kezdődött.

"A filmben még metaforikusan

értelmezve sincs olyan egység - írta a
csekély visszhangot kiváltó tanulmányában =, amelyik megfelelne a nyelv fonémájának." (Le cinéma: langue ou langage? Paris, 1964.) A nyelvben a fonéma megkülönböztető egység, önálló jelentés nélkül. A tagolódás a jelölő szintjére vonatkozik, a jelöltére nem. A film esetében az előbbinek a kép, az utóbbinak a kép által jelölt dolog fogalma felel meg. A némafilm korszakában a filmet sokan nemzetközi nyelvnek, úgynevezett vizuális eszperantónak
hitték.
Az eszperantó eltér a természetes nyelvtől. A film is eltér tőle, de épp
ellenkező irányban: kevésbé tökéletes nála. "Egyetemes" jellege kétarcú
jelenség. Pozitívuma, hogy látvány-jellegéből adódóan érthetőbb, mint a
nyelvek, mivel az észlelés kevésbé tér el országonként, mint a fogalmakban tagolt gondolkodás. Negatívuma, hogy hiányzik belőle a kettős tagolódás, esetében a jelölő sosem választható le a jelöltről.
"A film vizuális eszperantó"
metaforában
mégis van valami, ami
igaz. A nyelvek ugyanis a második tagolódás szintjén térnek el radikálisan egymástól, megértésüknek
ez az akadálya. A mondat - emlékeztetett Jakobson - többé-kevésbé mindig lefordítható egyik nyelvr ől a másikra, mert nem a kód egységének, hanem a gondolkodás valós mozzanatának felel meg. Még a szó is lefordítható (bizonyíték erre a szótár),
bár tökéletlenül, de mégis. A fonéma, a legkisebb egység azonban lefordíthatatlan. Szigorú értelemben vett nyelvről tehát - állította Martinet csak kettős tagolódású rendszerek esetében beszélhetünk. A film ily módon
nem nyelv, hanem csak nyelvi jelIegií művészi kifejezésre szánt rendszer.
A filmből nemcsak a fonémáknak, de a morfémáknak (az első tagolódásnak) megfelelő egységek is hiányoznak. A különféle filmnyelvtanok
és mondattanok kiindulópontja hibás: ezek ugyanis a képet (a beállítást)
a szóval, a képsort a mondattal azonosították. A beállítás azonban több
mondatnak felel meg, a képsor pedig nem azonos, hanem magasabb fokú képződmény, szöveg-egység.
Miben rejlik ez a részleges egyezés beállítás és mondat között? Elsősorban abban, hogy a beállítás szemantikai tartalma a mondatéval, és
nem a szóéval egyezik. A kép mindig aktualizált, jelen levő (jelen idejű),
amely állítást fejez ki. Még azok az egyébként ritka beállítások is, amelyek egy szóra "fordíthatók le", lényegében csak az elbeszélésben elfoglalt funkciójukat és nem szerkezetüket tekintve mondatértékű
kijelentések. A beállítás egyben mindig rámutatás is, az aktualizálás biztos jele.
A kép (a beállítás) nem a közönség által elfogadott és azonos értelemben használt nyelvi egység (mint például a mondat), hanem mindig az
egyén beszéd-megnyilvánulás
ának (egyedi) kifejeződése. Mivel tehát a
beállítás, a film-lánc legkisebb egysége nem állandó, a szabályozás (a kodifikálás) csak a beállításnál nagyobb egységekre vonatkozhat, azok esetében érvényesülhet. Felvetődik a kérdés, nem rossz helyen keresgéltek-e
a filmnyelvtanok szerzői, mivel a kép esetében nem annyira a nyelvtan,
mint a retorika (azaz a minimálisnál nagyobb egységek elrendezését szabályozó konvenciórendszer)
szabályai az irányadóak. A metzi nagy szintagmatika vajon nem a klasszikus retorika diszpozíció fogalmával rokonítható-e, amely a nem kötött jelentésű elemek (részek) kötésmódját írta elő?
Valamennyi több, egymástól elkülönülő, "nagy méretű, jelentéshordozó
egységb ől álló alakzat e szabályrendszer
előírásainak megfelelően illeszkedik ilyen vagy olyan módon az alkotásba. A szemiotika nagy problémája, hogy ez a látszólag-retorika
más aspektusból
tekintve egyben
nyelvtan is. Annyiban, amennyiben a film a nyelv és az irodalom, azaz
egyszerre mindkettő megfelelője." (Metz, Ch.: Proolémes de dénotation dans
le film de fiction. Paris, 1966.)
A beállítás - ez a látszat ellenére "bonyolult" egység - ezért maradt
egy ideig a filmnyelvtanok
szerzőinek vizsgálódása után a szemiotikai
kutatás gyújtópontjában
is, mint ahogy hasonló szerepet játszott az általános nyelvészetben a szó is.
A beállítás a filmalkotás legkisebb önálló egysége, mivel legalább egy
beállítás szükséges ahhoz, hogy egyáltalán filmalkotásról beszélhessünk.
Ha egy képsorból kiemelünk néhány beállítást, ezek még elemezhetők,
még hordoznak magukban némi jellegzetességet, ami erede tükre, a film-

Miféle nyelv a film? című, akkortájt

alkotásra utal. Ha abeállításból
kiemelünk néhány fotogramot, kiderül,
hogy ezek már nem elemezhetők, már nem hordoznak magukban semmi jellegzetességet, valamit, ami eredetükre. a filmalkotásra utalna. Hiányzik
belőlük ugyanis a filrnkép alapvető sajátossága, a sorozat-jelleg és a mozgás. A beállítás tehát nem a legkisebb filmi jelentéshordozó egység, hanem a legkisebb filmbeli egység.
Az elmondottakból
nem az következik, hogy mindenfajta minimális
egység beállítás. Az úgynevezett filmi minimális egységek közé sorolható optikai eljárások (jelölések) - mint az áttűnés - vizuális, de nem fotografikus elemek (jelölések). Míg a képek a valóság jelenségeire, tárgyaira, addig az optikai eljárások a filmben környezetüket
alkotó beállításokra
utalnak. A "szövegkörnyezettől"
függően ölthetik trükk formáját, vagy
szolgálhatnak a tagolás fent említett jeleként (elsötétülés), ezen utóbbiak
azonban jeleneteket kötnek össze, illetve választanak szét. (Metz, Ch.:
i.m.)

A filmi kifejezés
Jó néhányelméletalkotó
erőfeszítése ellenére, a filmre bizonyíthatóan
nem ugyanawk
a jegyek jellemzőek, mint a nyelvre. A nyelv jelrendszer, a kommunikáció
eszköze, melynek rendeltetése, hogy az emberek
között kapcsolatot teremtsen. A film e definíció három összetevője közül
Gel, rendszer, kommunikáció)
eggyel sem rendelkezik. A többi művészethez hasonlóan a film egyirányú közlés. Nem a csere eszköze, hanem
a kifejezésé. A filmben rendszerszerűség
nyilvánul meg, az sem minden
részében vagy összetevőjében.
Végül, a film csak igen kevés "jelet"
használ (a fogalom nyelvészetben és szemiotikában használatos értelmében).
A kép mindig és mindenekelőtt kép marad a filmben. A valóságot a
maga eredeti voltában reprodukálja.
Ábrázol, közvetít. láttat, de nem
"alkot" jelentést. A kép nem áll semmi helyett. A kép annak látszat-jelenléte, amit vagy akit ábrázol.
A leképezett valóság tűnhet természetesnek
- mint az úgynevezett
realista filmekben =, látszhat "kidolgozottnak"
(Eizenstein, Welles filmjei), de mindkét esetben adott a téma, a film tárgya, cselekménye, és a
film-forma csupán közvetíti. tükrözi azt.
A leképezett valóság ugyanis már a felvételt megelőzően is kifejezőerővel rendelkezett, mivel a valóság valamennyi részletének kifejezőereje
van. A zene és az építészet a még megmunkálatlan,
épp ezért semmire

sem utaló, kifejezés nélküli anyaggal dolgozik, amelynek az alkotó ad
kifejezést.
"A Rajna kincse, a Coriolanus- vagy az Egmont-nyitány első hangjában
már benne foglaltatik az egész mű, pedig még sehol sincs téma vagy ritmus. Jellemző-e ez vajon a filmre is, hat-e ugyanígy a tiszta fény? Kétség sem férhet hozzá, hogy nem. Mit mond nekünk a fehér fényben villogó vászon? Folyamodjunk ismét zenei példához. Nézzük, mire képes
Beethoven a nl. szimfónia adagiójában két hang kombinálásával.
Képes-e
erre a filmes? Fény és árnyék vetitésével a vásznon csupán morzejeleket
látunk, amelyek hathatnak ugyan a közönségre akkor, ha felfedezi bennük az SOS-jelet, amely veszélyben lévő hajót jelez. (... ) Az igazság
azonban az, hogy ha a kép hatni akar ránk, ábrázolnia kell valamit. A
film ezért áll közelebb a képzőművészetekhez
és az irodalomhoz, mint a
zenéhez. (... ) A zene közvetlenül a szellemre hat, a film csak képek bemutatásával tudja ezt elérni." (Landry, L.: Formation de la sensibilité. Paris, 1927.)
Az irodalom és a film a jelenségek, a látvány konnotálására
kényszerülnek, mivel tárgyuk már az alkotást megelőzően létezett. A film
rendeltetéséből,
jellegéből adódóan kezdetben arra ítéltetett, hogy (bármiféle művészi szándék nélkül) közvetitsen. A film művészete ott kezdődik, ahol a közvetitést kiegészítette az alakítás vágya, igénye és ennek
jelei áthatóvá váltak a műben. Az ábrázolt világ a műalkotásban
sosem
képezi az alkotó mondanivalójának
lényegét. Az ábrázolás előkészítő
szakasz, amely egyébként a nem-ábrázoló
művészetekből
- lásd zene,
szobrászat - hiányzik. A hang, a kő vagy a bronz csak a kifejezésre
szánt világ anyaga. A film - a kifejezés tekintetében - lényegesen különbözik az irodalomtól (is). Az ábrázolt táj, arc természetes kifejezőereje érvényesül, hat a filmben. Az esztétikai kifejezés csak erre épül, azt munkálja tovább. Így a film művészetté/művészivé
válása fokozatosan, lépcsőzetesen történt (és történik). A film egyszerre nehéz és könnyű kifejezésmód. Könnyű, mert rendelkezésre
áll a valóság gazdag önkifejezése,
amely maga is hordozhat esztétikumot, növelve ezzel a film művészi értékét. Nehéz, mert a valóság önkifejezésén túl esztétikumot teremteni és
azt érzékeltetni csak keveseknek adatott meg. Szinte nincs olyan film,
amelyben ne volna csipetnyi művészet; de kevés van, amelyben sok lenne.
A valóság kifejeződése és a művészi kifejezés ugyanazon szemiotikai
szabályszerűségeknek
engedelmeskedik.
Az értelem, a jelentés kódok
közbeiktatása, segítsége nélkül születik meg. A különbség a kettő között
a jelölés szintjén mutatkozik: az előbbi mögött nem áll azonosítható alkotó, mig az utóbbi mögött igen.
Nyelv és film párhuzamba
állításakor gyakori, hogya tézisek megfogalmazói nem határozzák meg, mit értenek nyelven. A köznapi vagy
irodalmi nyelvet? Nem mindegy ugyanis, hogy a párhuzam valóban a
nyelvre vagy egy másik művészi formára vonatkozik-e. A filmben e kettő nem különül el élesen, a nyelv esetében viszont igen. Nyelv és irodalom - mondjuk. Film - hallatszik egyszerűen, bármiféle filmről beszélünk is. Persze tudjuk, hogy vannak filmek és művészi filmek. A film
azonban soha, egyetlen megnyilvánulásában
sem teljesen művészet,
csak művészet, mivel a konnotálás szándékát, sőt eredményét legnyilvánvalóbban
hordozó kép is egyben a valóság fotografikus leképezése
(mechanikus denotálása). Mint ahogy nincs olyan film - azaz optikai
úton, géppel rögzített alkotás -, amelyben ne volna valami művészi. A
teljes tudatossággal csak rögzítésre szánt kép is konnotál, valami mást is
érzékeltet, mint pusztán tárgyát. Ha egy művészeti ág formái. hagyományai még nem alakultak ki, már akkor is némi művészet kell ahhoz,
hogy valaki egyáltalán "beszélje". Aki a mindennapi nyelvet beszéli, az
használja. Aki egy "művészi nyelvet" beszél, az minden alkalommal alkotja, alakítja azt.
A film sajátossága tehát, hogy benne a művészi és a nem művészi átmeg átszövi egymást. A művészi és a természetes szépség keveredik
benne, és a néző gyakorta nem tudja eldönteni, hogya kettő közül melyik hat rá.
A film, akár "nagyon",
akár csak "egy kissé" művészi, inkább a
könyvhöz, mint a társalgáshoz
(mint megnyilvánulási
formákhoz) hasonlatos. Használatához
előbb el kell készíteni, nem pedig használat
közben születik.

A film "egységei"
A film csak mondatértékű
minimális jelentéshordozó
(makro-szemiotikai) egységeket ismer - fejtette ki 1963-ban Roland Barthes. Természetesen ezen nem azt értette, hogy valamennyi beállítás mondatértékű.
A beállítás és a mondat közötti megfelelés abból adódik - ahogy erre
utaltunk -, hogy mindkettő aktualizált, az elbeszélés része (eleme), és e
jellemzőik különböztetik meg, állítják szembe mindkettőt a szóval. A beállítás tehát mondat terjedelmű egység.
A film ezen egységei - éppúgy, mint egy nyelv mondatai - korlátlan
számban állíthatók elő. Amig azonban a nyelvi egységeket utóbb tovább
lehet bontani, a film elemzésének
lehetősége megáll abeállításnál,
apróbb elemekre nem redukálható. Mégis vannak olyanok - írta Metz -,
akik úgy vélik, hogy a beállítás "lebontható" az ábrázolt tárgyra, a vizuális vagy auditiv motivumra. Ha ez igaz volna, miként lehetne .feldarabolní" a beállítást és számot vetni ezekkel a tárgyakkal? A kinézését kellene figyelembe venni vagy a részleteket? Megannyi jelenleg megoldatlan probléma. Épp a nyelv él hasonló módszerrel, és épp a film igyekszik (sikerrel) eltérni ettől, azáltal, hogy másképp ábrázol. Ezért aztán
elfogadhatatlan
elemzési egységnek tekinteni (nyilvánítani) az ábrázolt
tárgyaknak megfelelő fogalmakat, amelyek az elemző anyanyelvének
és
nem a tárgynak a jellegzetességeit viselik magukon. A film elemzéséhez
olyan metanyelvre
van szükség, amely jelöltjeiben tökéletesebben
ad
számot arról, ami a filmben sajátos. miközben jelölőit a természetes
nyelvből kölcsönzi.
Hogy hol a választóvonal a film kis és nagy egységei között, ma is eldöntetlen. Ezek létezése azonban nem vitatható. Még azokban az esetekben sem, amikor a filmkészítés során maximális mértékben manipulálják a lefilmezendőt - akár a forgatáson történő elrendezéssel, azaz a felvétel szögének, a beállítás nagyságrendjének,
a nyersanyagnak.
az objektivnek a megválasztásával,
akár vágással -, egy bizonyos mértéken
túl az, aki manipulál, nem tudja értelmezni, és ezért manipulálni sem a
látványt. A le(fény)képezés mechanikus jellege maga teszi lehetetlenné
ezt.
Bármilyen mélyre helyezzük is a határt, a választóvonalat
a filmi egységek megállapításakor,
mindig akadnak olyan még kisebb elemek, melyek ez alatt a küszöb alatt találhatók, és az elemzés során tovább már
nem bonthatók. Olyanok, amelyeket a film csak reprodukálni képes, és
amelyek magukkal hozzák a kultúrában megszabott jelentésüket.
Így hát valahányszor felvetődik a legkisebb egység problémája, a szemiotika mindannyiszor
kompetenciája határához érkezik el. Akár akarja,
akár nem, a szemiotikus kénytelen félre állni és átadni helyét a kultúra
kutatójának (a kettő persze lehet egy és ugyanazon személy). A gesztusok, a tárgynyelv, a színrendszer, a fekete-fehér tónusskála. a ruházat, a
táj kulturális tényezők, amelyek - annak ellenére, hogy a film a maga
módján felhasználja, hasznosítja őket - voltaképpen csak "vendégek" a
filmalkotásban.

1 + 1A kinematográfia pedig, els6sorban és mindenekfelett: montázs.
Eizenstein
A montázs ugyanis gyakorLatilag szinte semmilyen szerepet sem játszik filmjeinkben, s ha igen, ez a szerep teljesen negatív ...
Bazin
A mozgás a filmnek egyik legtöbbet tanulmányozott és legélesebb vitákat kiváltó eszköze.
Lotman
A montázs a film formanyelvének, egész bels6 struktúrájának középponti kérdése akkor is, ha ez a fogalom a film fejl6ése során lényeges pontokban módosuIt.
Bíró Yvette

Egy biztos. A film forgatása során operatőr és rendező között a legtöbb
szó a vágásról esik. Úgy fonákról.
A forgatás reggelén, a rendező és az operatőr. kidörzsölve szemükb ől
az álmosságot, körbenéznek a helyszínen, (díszlet, eredeti belső helyszín
- lakás, külső) majd kérdő pillantást vetnek egymásra. Hogy mi történik
majd a jelenetben, nem lehet kérdés, hogy hol, az sem, csak egy valami:
hogyan fogjuk felvenni? Ez a három bűvös szó, amint a fenti idézetek is
mutatják, a filmművészet egyik legjelentősebb kérdésére utal. A montázs, azaz a vágás időben csak sok-sok hét múlva következő munkafázis, de lehetőségeit a forgatás messzemenően meghatározza.

Hogyan fogják felvenni?
A snittelés a gépállások és a képkivágás megválasztása. Variációinak
száma végtelen, de egyetlen döntés is kényszerpályára lökheti az alkotói
fantáziát.
Tegyük fel, hogy a napi penzum egy jelenet, melyben a főhős (EH.)
belép a szobába, és meglátja, hogy ott ül amellékszereplő (M.Sz.), akivel feszült viszonyban van. Erre a jelenetre mondjuk 60 másodperc áll
rendelkezésre, ami persze módosulhat az utómunkák során. A helyszín
a következőképpen néz ki: az ajtó, amelyen majd belép EH., szemben

van az ablakkal, ahol erősen besüt a nap. (Ez a későbbiekben még fontos lehet.) M'Sz. az íróasztalnál ül és olvas valamit. Amikor nyílik az ajtó, becsukja a könyvet.
Ennél egyszerűbb szituáció nem nagyon létezik.
Most azt fogjuk bebizonyítani (ha ez szükséges), hogy egyedül a beállítások megválasztásával, valamint a beállítások egymásutániságának,
hosszának és egyéb jellemzőinek alakításával mennyire eltérő jelentést
lehet adni ugyanannak a jelenetnek.
Ha az ajtót mutatjuk közeliben. és nem történik semmi, már világos,
hogy ezen az ajtón be fog lépni valaki (feszült zene).
Ha a szobát nagytotálban mutatjuk és látjuk benne M.sz.-t, aki olvas,
azt sejtetjük. hogy rövidesen feláll, esetleg kimegy az ajtón.
Ha az ajtó közeli képe után M.sz.-ről is adunk egy közelit, amint
esetleg várakozóan felnéz, a két kép kapcsolatba kerül egymással, és a
tapasztalt filmnéző azonnal tudja, hogy most nyílik az ajtó.
De ha az a célunk, hogy fokozzuk a feszültséget, akkor felvehetjük elsőként, hogy valaki az ablakon beszűrődő erős ellenfényben ül az íróasztal mögött. Nem tudni, kicsoda, hiszen így csak a sziluettjét látjuk.
Közelire vágunk, a sziluettet képező figura (M'Sz.) tesz egy mozdulatot, kihajol az ellenfényből, a kamera követi mozgását, ami láthatóvá teszi vonásait. Felnéz.
De nem az ajtót mutatjuk, hanem a falon lévő órát, amelynek nagymutatója a 12-esre ugrik. M.Sz. valakire vár, de a szoba valószínűleg
nem az övé, sőt, talán illegálisan tartózkodik benne, hiszen megjelenése
nem szokványos, hanem feszültséggel teli.
Ha az óra helyett egy üres totált mutatunk a szobáról, akkor valószínűleg valakinek a hiányát fogjuk érzékeltetni.
Ha a kamera kinéz az ablakon, tekintetünk egy várakozó gépkocsit
fog kutatni.
Ha a könyvet pásztázzuk. M.Sz. valami titok után kutat; ha egy beszűrődő hangtól megriad, nyilván rosszban sántikál.
E tapasztalatok összességét és használatát nevezzük filmnyelvnek.
Mindebből következik, hogy a helyszínre érkező rendezőnek pontosan tudnia kell, miről szóljon a jelenet, hiszen enélkül nem lehet elindulni egyetlen irányba sem.
Ha az alkotóknak határozott elképzelésük van a jelenetről, akkor is
számtalan megoldás kínálkozik. Lehetséges, hogy már megállapodtak
abban, miként kezelik a Teret, az Időt, és milyen Ritmusban építik fel a
jeleneteket.

A Tér
Ha belépünk egy helyiségbe, vagy kiszállunk az autóból és körbenézünk, akármilyen bonyolult is a térszerkezet, azonnal kiismerjük magunkat. Megállapítjuk saját koordinátáinkat, felmérjük a tér nagyságát,
kiterjedéseit. megállapítjuk a vízszinthez mért eltérését, a függőlegesek
beesési szögeit, a térhatároló síkok egymáshoz való viszonyát, tőlünk

mért távolságát. Mindez másodpercek alatt megtörténik. Tapasztalatunk, térlátásunk, testméretünk elegendő információt ad hozzá.
Hogyan történik ugyanez a film síkjában? Hogy egy teret pontosan
leírjunk, viszonyítási pontokat kell találnunk. Ezeket a tér leírásának
módja és célja szabja meg. Ha a kiterjedési viszonyokat akarjuk megragadni, akkor a szereplőt körbejáratjuk, eltávolítjuk a kamerától, ami
megítélhetővé teszi az adott tér mélységét. Ha 360 fokra van szükségünk, miután eltávolodott a szereplő, utána ugrunk a kamerával, de
már a tér másik irányát pásztázzuk, ahonnan esetleg visszaindul. A távolodó-közeledő test és a háttér arányaiból viszonylag pontosan fel tudjuk mérni a helyszín kiterjedését.
Nagyon óvatosnak kell azonban lennünk, ha egy viszonylag bonyolultabb térről van szó, ami lehet akár egy közönséges lakás is. Könnyen
elkeveredhetünk, ha nem következetesen, azonos módon követjük a lakásban mozgó szereplőket. Találkozásaik illogíkusak lehetnek, összezavarhatják térérzetünket, ami megnehezíti a film megértését.
Visszatérve előző példánkhoz, mi történne, ha a szobában ülő embert
(M.sz.) nekünk jobbról balra nézve vennénk fel, mikor felpillant, mert
mondjuk zajt hall, és a következő képen valaki belép az ajtón, szintén
jobbról balra. A két ember nem azonos térben mozogna, mert a filrni
konvenciók szerint az egymás felé irányuló mozgásoknak a filmben is
egymás felé kell irányulniuk, azaz ha valaki jobbról balra nézve fogad
valakit, annak, akit vár, balról jobbra kell megérkeznie.
A történéseket folyamatosan követő, hosszú beállításokkal dolgozó
film eltérő térélményt okoz, mint egy rövid, gyors vágásokat alkalmazó
alkotás.
Ha hosszú beállításokat alkalmaznak, nekem mindig az az érzésem, a
film alkotója jelen van, és végigvezet a jeleneten. Nem tud, nem akar kihagyni semmit, így aztán kevésbé fontos információk is eljutnak a nézőhöz. A több vágást alkalmazó felvételi mód strukturálja a teret, azokat a
részleteit mutatja csak, melyek a tér-mozgás összefüggésében fontosak.
Ezeket a megoldásokat koncentráltabban éljük meg, és a térről pontosabb képet nyerünk.

Az Idő
Az összes művészetek közül talán a film bánik a legnagyvonalúbban az
idővel. Három időformáról lehet beszélni vele kapcsolatban:
1. A valós idő a vetítés időtartama, mely alatt leperegnek a filmet alkotó képsorok.
2. Afilmidő a film cselekményének az időtartama, mely a filmbeli történés valós idejének tekinthető.
3. A szubjektív idő a jelenetek megtekintése, befogadása folyamán érzékelt időtartam.
E három időforma szorosan összefügg egymással, az elbeszélés módjával, stílusával, technikájával, és legfőképpen a vágással.
A valós időről nincs mit mondanunk, folyik a maga módján, nehezen
megállitható, mai tudásunk szerint vissza nem forgatható, előre még kevésbé. Egy test fénysebességre történő felgyorsításakor furcsa dolgok
történnek, de egy ideig még nem valószínű, hogy ez megesik, mert állítólag a Föld teljes energiakészletére lenne szükség egy biliárdgolyó felgyorsításához, meg aztán minek, itt van erre a film.
A filmidő kezelése a történet elbeszélésének a módja. Ez pedig maga
a vágás.
A vágás képes sűríteni a valós időt. Kihagy a történet szempontjából
lényegtelen elemeket, a mozgások lekövetésénél nélkülözhető momentumokat. Nem szükséges végigunatkoznunk a lakásba belépő férfi sétáját

a lépcsőházban, mert ez történetünk szempontjából közömbös, sőt ha
ESz. az ajtó felől megközelíti a szoba másik sarkában lévő íróasztalnál
ülő M.Sz.-t, az ott megtett utat sem kell bevágni a filmbe, sokkal fontosabb bármi, ami ESz. arcán tükröződik, mint az a tíz lépés. Persze lehet,
hogya tíz lépés a fontos, mert akkor történik valami. A párhuzamosan
zajló történések közti válogatás a dramaturgia alapmozzanata.
A filrnidőt nemcsak sűríteni érdemes, hanem nyújtani is. Ez bizonyos
dramaturgiai csúcspontoknál alkalmazható megoldás. Ilyenkor a reálisan elmúló pillanatot megállítjuk. szemlélődve körbejárjuk, miként ezt
sokszor jó volna valójában megtenni.
A szubjektív idő a filmidő és a valós idő eredője. Ha sűrű vágásokkal
valamilyen pergő esemény tanúi vagyunk, sőt még az idősűrítés trükkjét is bevetik, változatos képeket tálalnak elénk, időérzékünk csapdába
kerül: az események lefolyását pillanatoknak éljük meg. Azonos időtartamban viszont egyetlen lassú gépmozgást hosszan tartónak, akár unalmasnak fogunk érezni. Más kérdés, de lényegi, hogy visszaemlékezve a
látottakra melyiket tudjuk majd pontosabban felidézni.

A Ritmus
A lét minden szeletét messzemenően jellemzi a ritmus, az egymást követő azonos vagy különféle motívumok időbelisége.
A szív dobogása vagy az évszakok változása egyaránt ritmikus folyamat, hogy e két távoli jelenséget említsük.
A film makrostruktúrája is ritmikusan meghatározott, ha mással nem,
már önmagában azzal, hogy kezdete, közepe és vége van.
A vágás a ritmizálás alapvető eszköze. A képek egymásutánisága,
egymáshoz viszonyított hosszuk, plánméretük változása, a bennük zajló
mozgások tempója mind meghatározza a film ritmikai képletét. Emeljünk ki közülük egyet, a plánok méretét.
A kompozíciók megteremtésén túl az operatőr elemi feladata, hogy a
képek egymáshoz való viszonyát majdani valószínű sorrendjüknek
megfelelően ritmizálja. Minden jelenetben belső lüktetést kell létrehozni,
ami a képek és a mozgások kölcsönhatásának eredménye.
A jelenetben történő mozgások bizonyos mértékig meghatározzák a
plán nagyságát. Nagyivű mozgások, fizikai jellemzőik folytán, csak nagyobb képekben fémek el. Szűkebb kivágásoknál a mozgást le kell követnie a kamerának, ami indokolatlanul megnöveli a mozgás sebességének érzetét.
Vegyünk például egy fiút, aki elhajít egy labdát.
Egy teljes alakos képnél a lendülő kéz a kompozíció kis részét foglalja
el, a gép lehet statikus, megfelelő kameraállás esetében még a labda útját is végigkfsérhetjük. Mi történik akkor, ha a dobó kéz közelijét veszszük fel. A mozdulat ívét követve a gép mozgása gyors, emiatt a háttér
a megnövekedett szögsebesség folytán életlenné válik, a kép egésze
rendkívüli dinamikára tesz szert, bár lehet, csak annyit szerettünk volna
vizuálisan közölni, hogy egy gyerek eldobott egy tárgyat.
Fordított esetben, egy lassú, kisterű mozgás ábrázolásánál közeli képet kell használnunk, hogy egyáltalán érzékelhető legyen a mozgás. A
sóhajok vagy a doboló ujjak fontos dramaturgiai szerepet játszhatnak,
amennyiben láthatóak.
Az ábrázolandó mozgás folyamatosságának biztosítása, a tér pontos
leképezése és az idő szükséges érzékeltetése érdekében meghatározó je-
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lentőségű a képek egymáshoz való
viszonya. A kompozíciók egymásutánisága nem lehet önkényes. A
vágás nem kerülheti meg az emberi gondolkodás, a megfigyelés, a
megértés mechanizmusát.
Ha egy szobát figyelünk meg ne legyenek benne bonyolult terek
-, akkor először körbenézünk. az
egészről próbálunk általános benyomást szerezni. Ez egy filmi totálképnek feleltethető meg, esetleg
egy leíró gépmozgásnak. Ezt követően a nagyobb részleteket veszszük szemügyre, egy-egy sarkot
vagy bútoregyüttest, amit a filmen
kistotálokkal végzünk el. Végül
közel megyünk a tárgyakhoz, körbejárva szemléljük őket - erre valók a közeliek. Ha minden más
szándék nélkül akarunk bemutatni
egy helyiséget, akkor ajánlatos ezt
a fokozatosságot alkalmazni.
Egyéb célok érdekében természetesen eltérhetünk, sőt, el kell
térnünk a fenti recepttől. Ha a szobában az első leíró totál után egy
nagyközelire vágunk, ennek jelentése lesz. Az a tárgy, ami a közelibe kerül, kiemelt hangsúlyt kap.
Totálra nem ildomos totált vágni, ez minden filmiskola első intenciója. Nem szép. De miért nem?
Mert ritmustalan: a két kép kapcsolatának nincs dinamikája. Óvatosan kell azonban bánni a túl
nagy ugrással is, mert a néző elvesztheti térbiztonságát. Ha a szoba totáljából ráugrunk egy cigaretta parázsló végére, a néző nem
fogja tudni, hol van, és nem ismeri
meg a tárgyat, mert gondolkodásmódjában egy ilyen ugrás nem
rendszeres.

Dziga Vertov és a

klip
Eddig a vágás klasszikusnak nevezhető alkalmazásáról beszéltünk. De
lehetséges egy egészen másfajta, nem a tér-idő dimenziójában mozgó
vágási módszer is: nevezzük asszociatív vágásnak.
Ha képeket egymás után vágunk, úgy azok saját jelentésükön túlra
mutató jelentést hozhatnak létre (1+1=3).
1929. Európában és a Szovjetunióban dúl az avantgárd. Egy fiatalember balos hevületében kiönti a fürdővízzel a gyermeket, a hitelesség
oltárán feláldozza a fikciót, és megteremti a FILMSZEMET.Csak a valóság valóságos és igaz, mintha a fikció nem is a valóságból táplálkozna.
Dziga Vertov veszettül tekeri felvevőgépének kurbliját, és egymaga
megteremti a filmtrükkök és a vágás, a kompozíció és a gépmozgás mai
napig korszerűnek ható enciklopédiáját.

Dokumentumfilmes tapasztalatai ráébresztették. hogy minden érdekes, ami a karnera elé kerül, és a vágás során minden forgács értelmet
nyerhet.
Felszabadítja a kamerát, amelynek most már nem színészek pontosan
koreografált mozgását kell "képben tartania", hanem önálló életet élhet.
Cikázhat, rohanhat tűzoltó kocsi után, gyárkéményeket helyezhet el átlósan a képben, gyorsíthat és lassíthat. Szökőkút alá állhat, egymásra
fényképezhet egy felvevőgépet meg egy hegyet mászó opera tőrt, elbújhat vasúti talpfák között. Mindent megtehet. mert nem köti a klasszikus
értelemben vett dramaturgia kőkemény fegyelme.
Vertov nem akarja letagadni a filmezés tényét, megmutatja magát
mindenhol, ha másként nem megy, egy ablaküvegben.
De hiteles dokumentumnak tekinthető-e az a közeli kép, amelyen a
dokumentálandó embertől egy méterre egy ugyancsak testes kamerát teker valaki?
A fikciós film vágásánál rendszerint fontos követelmény, hogy a vágások "láthatatlanok" legyenek. Hogy mozgások, fények, egyebek érzékelhetetlenné tegyék a vágópontokat.
Vertov nemhogy eltüntetni nem akarja a vágást, azaz nem óhajt folyamatos tér-idő képzetet adni, hanem éppen ellenkezőleg: minden egyes
felvétele más és más helyszínre visz. A képeknek nem külső, hanem tartalmi, gondolati összefüggései vannak.
Kompozíciói és trükkjei olyanok, mint egy kamaszfiú. aki mindent ki
akar próbálni, mindent, amiről azt gondolta, hogy tilos.
Dziga Vertov elementárisan tárta fel a vágás lehetőségeit Ember a feIvevőgéppel cÍITIűművében. A film egészére adott vele a mai napig ható
választ. Az Ember a felvevőgéppel tulajdonképpen dokumentumhalmaz.
Vertov környezetének számtalan jelenségét örökítette meg, rögzítette a
rögzítés aktusát is, majd a vágás segitségével összefüggés-hálózatot hozott létre.
Feltehetően elsőként alkalmazta azt a technikát, melyben 1-2-3 kockánként vágja a különféle jelenettöredékeket. Egy jobbra-balra tekintő
szem néhány kockáját összemontírozza a legkülönfélébb képekkel, mintha ez a szem látná őket. A gyors vágás következtében ráadásul tulajdonképpen együtt, egy időben látjuk a szemet és amit "néz"!
Vertov vágástechnikájában mindaz szerepel, amit ma felhasználnak a
klip korszerűnek tűnő kísérleteiben.
Alig hihető, hogy egy filmes gondolkodásmód önálló iparágat hozzon
létre. Márpedig napjainkban teamek százai, szakemberek ezrei foglalkoznak egyetlen műfajjal, a zenei klipek előállításával.
A klip nagyon fiatal műfaj, kockázatos lenne általános igazságokat
megfogalmazni róla. Legfőbb jellemzője a zenei meghatározottság. Jelenleg három fontosabb típusa létezik.
Az első szigorúan a zenélésre épül. Rövid koncertfilrnnek is lehetne
tekinteni. Az ilyen klipekben gyakoriak az extravagáns gépállások. a kamerába verő, képporlasztó fények, a rángatózó variózások illetve gépmozgások. A kamera úgy viselkedik, mint a zene rajongója, önkívületben van. A vágást a zenei metrum vezérli. A klip nem lép ki a színpadi
térből. nem alkalmaz képi (video) trükköket, megelégszik a zenész állapotának bemutatásával.
A második típusba olyan klipek sorolhatók, amelyekben a zenészeken
kívül a zenét hallgató rajongók egy csoportja is jelen van. (Általában
táncolnak.) Ezek a klipek erős erotikus töltéssel rendelkeznek, a zenélést
és a táncot is azok archaikus, szexuális jelentésével ruházzák fel. Felvételtechnikájuk megegyezik az előző csoportéval. A kamera többször
döntött. A vágás itt is alárendelődik a zenei ütemnek. Nem célja, hogya
teret leírja, hogy az idővel bármit is csináljon. Kizárólag zenei.
A harmadik típus a zenélés aktusa mellé asszociációs mezőt rendel. A
képek egészen rendkívüli technikával készülnek, az alkotók mesterségbeli tudása sokszor lenyűgöző. Az asszociációk azonban inkább gyerrnekiek, nem jelemző rájuk a művészi kiérleltség.
A klip tehát annak ellenére, hogy rengeteg vágást tartalmaz, filmes
értelemben nem vág. Nem tartozik szorosan feladataink közé a klipek
zenei világának kritikája, mégsem tekinthetünk el attól, hogy általában
igencsak kétséges zenei teljesítrnényekről van szó. Nem tekinthetünk el,
mert igazi kép és zene ilyen mérvű összefonódása csak valamelyik
(vagy mindkettő) kárára történhet. Az igényes zene leveti magáról ezt

az erőteljes és agresszív képi világot, s egy esztétikus kép sem tűri az efféle hangtámaszt.
Behatóbb elemzés céljából találomra kiválasztottam egy opust az
MTV (Music TV) irtóztató klipkavalkádjából. The Jesus & Mary Chain:
Sometimes always.
Jesus (egy másik) és Mary egy tipikusnak nevezhető amerikai kocsma
hosszú pultjánál ülnek, körülöttük sűrű tolongás.
A beállítások bármelyik igényes amerikai westemben megállnák a helyüket, pontos kompozíciók. klasszikus vágások jellemzik őket. Hol
Mary, hol Jesus énekel, az opera műfaja ezt duettnek nevezné. A lány
panaszkodik, hogy a fiú elhagyta őt, a fiú bocsánatért esedezik. Közben
a kocsma éli a maga életét, senki nem figyeli a párt, valaki épp kidülöngél az ajtón.
A párbeszéd feldolgozása a lehető legklasszikusabbnak tekinthető,
jobbára az látszik, aki énekel. A zene maga meglehetősen melankolikus,
a vágások tempója ehhez igazodik. Ám egyszer csak elszabadul a fantázia, és megelevenednek a fiú elutazásának körülményei. Kiugrunk az
eddigi térből és időből, s egy végtelen országút mentén landolunk, ahol
Jesus feltehetően barátaival stoppol. De mielőtt pontosan kiderülhetne,
mi történik, már rohanunk is tovább. A klip nem tartja szükségesnek,
hogy informáljon. megelégszik hangulattöredékek közvetítésével. de ezt
igen nagy hatásfokkal teszi.
Az országúti kép kompozíciója, fényviszonyai olyanok, hogy néhány
kocka alatt megértjük, megérezzük, miről van szó. Azokat a toposzokat
működteti, melyeket az évtizedes mozinézés már elültetett a nézőkben.
Mintha pavlovi reflexszel lenne dolgunk.
A következő képek alig-alig appercipiálhatók. (A videót sem tudom
megállítani rajtuk.) Ez a néhány bevillanás mégis egyértelműen a szabadság érzetét váltja ki a fenti módszerrel. Talán egy elsuhanó kamiont
láttunk, egy férfit, aki egy zongora klaviatúrájára dől, talán egy kocsmát
is, persze egy másikat, valaki biliárdasztalra hajolva gurít egyet, aztán
mintha egy férfi dülöngélne részegen egy üres lakásban, távoli amerikai
tájtöredékek tűnnek fel.
30 beállítás 10 másodperc alatt. Egy másodpercre 3 beállítás jut. Nem
tudhatom, ki mennyit fog fel ebből, de azt hiszem, a befogadás, információfeldolgozás mai tempója egészen bámulatos, mert nyilván ilyen
sebességgel olvasnak azok, akiknek ezeket a klipeket szánják. Az alkotóktól ellenben nagyon pontos fogalmazást kíván, hogy érhető legyen az
üzenet.
Az információsűrítésnek ezt a fokát azonban önmagában a zene már
nem indokolja, hiszen az .Jassúnak" számít, bőven lenne idő mindenre.
Miért akkor ez a vágtatás?
Könnyű válasznak ígérkezik, más magyarázatot mégsem találok, mint
hogy a divat nyomásának kénytelen eleget tenni a klip. A divat pedig
az informatika társadalmában nem lehet más, mint a rohanás, a gyorsaság, az adatátvitel sebességének növelése, 386, 486, PENTIUM.
A klipek hatalmas mennyiségű információt halmoznak fel napjainkról, és megformálásuk módjai is dokumentumértékűek. Végtelenül eklektikusak, mindent felhasználnak. amihez csak hozzáférnek, mindent,
ami szellemi terméknek tekinthető: az avantgárdot, a szürreált, a konstrukciót, a minimált, a dadát, a kísérleti filmet, a technológiát. A videoés filmtechnológia minden új eredménye itt jelenik meg először.
Ha azonban egy lépéssel eltávolodunk tűlük, egyetlen sziporkázó
masszává olvadnak össze, mert nincs már klip önmagában, csupán egy
megzenésített képfolyam létezik napi 24 órában.
Vertovot is megettük. Eredményei nem a Parnasszuson pihennek. bekebelezte őket a filmipar. De hát arra jó a múlt, hogy táplálékul szolgáljon a jövőnek. Nem más ez, mint az élet folyamatossága.

Az elso
Mészáros-monográfia
Catherine Portuges: Screen Memories

Senki sem próféta a saját hazájában.
Mészáros Márta pályája, filmjeinek fogadtatása is mintha ezt a régi bölcsességet igazolná. Legtöbb alkotását - tabukat döntögető témái, szokatlan
szemléletmódja miatt - a hazai kritika
és a közönség többnyire kedvezőtlenül
fogadta. Dokumentarista vagy még inkább feminista műként címkézte és intézte el, félreértelmezte. lebecsülte, s
olykor botránykőként kezelte. Nyugaton viszont értették és megbecsülték a
munkáit, fesztiválok ünnepelt sztárja
lett, feminista mozgalmak hivatkoztak
rá s egyre-másra jelentek meg róla tanulmányok. Az itthoni és a külföldi
megítélés közötti - csak látszólag és
csak az első pillanatra - érthetetlen különbség okán nem is meglepő. hogy az
első átfogó monográfiát nem magyar,
hanem amerikai (igaz, részben magyar
származású) szerző írta: Catherine Portuges, a massachusettsi egyetem összehasonlító irodalom tanszékének professzora, film tanszékének vezetője.
Hallatlanul izgalmas, gondolatgazdag
könyve 1993-banjelent meg az Indiana
University Press kiadónál. Azt, hogy
komolyabban kezd foglalkozni Mészárossal. 1983-ban határozta el, amikor a
pécsi egyetem meghivására - egy a
pszichoanalízisről rendezett konferencia előadójaként - először látogatott
Magyarországra (ahonnan édesapja,
Füredi Pál 1936-ban emigrált). Akkortájt, a nyolcvanas évek elején fikció és
önéletrajz kapcsolatát tanulmányozta a
kortárs francia nőirök műveiben, illetve pszichoanalitikus megközelítésben a
nemiség problémáinak megjelenitését
vizsgálta a francia új hullám filmjeiben. E stúdiumai, érdeklődése, érzékenysége s nyilván magyar gyökerei is
szinte predesztinálták arra, hogy felfedezze a maga számára Mészáros Mártát, akit mint kelet-európai rendezőnőt
a maga nemében és területén unikálisnak, pályáját pedig sok vonatkozásban
példaértékűnek tart. Catherine Portuges filmes szakkönyvben. de egyáltalán szakkönyvben ritkán tapasztalható
komplexitással járja körül tárgyát: a
Mészáros Márta-jelenséget és a filmeket a legszélesebb történelmi, társada-

Imi és művészeti összefüggésekben helyezi el, az életmű különböző dimenzióit és viszonylatait sok irányból térképezi fel; nemcsak filmes s általában
esztétikai, de politikai, ideológiai (pszichoanalitikai) szempontból. Mindehhez sokféle forrást, anyagot, információt mozgósít. Pontosan ismeri Mészáros
oeuvre-jét, de a korszak magyar és kelet-közép-európai filmművészetét, tendenciáit is. A legapróbb részletekig,
eseményekig (de nem az intimitások
szintjén) "otthon van" Mészáros életében, akivel monográfiája születésének,
érlelődésének évtizede alatt többször is
találkozott, néhány filmje forgatásán
részt vett, öt alkalommal pedig - a
könyvben is elolvasható - hosszú és
alapos interjúkat készített vele. Ezek
egyes részleteit gyakran idézi is, kiegészítve vagy ellenpontozva a saját véleményét, állításait.
Szerzőnk azonban nemcsak a kortárs filmművészetből készült fel alaposan, de igen tájékozott a huszadik századi magyar történelem, politika, művészeti élet fontos eseményeit, tendenciáit, meghatározó személyiségeit, azok
munkásságát illetően is. Jól érti a kádárizmus működési mechanizmusát, belső mozgásait, problémáit, kettős tudatainak létét és kialakulásának okait.
Tudja, hogy ki kicsoda volt a magyar
közéletben. mit tett vagy mondott. Ismeri a dolgok, események hátterében
munkáló erők és érdekek tennészetrajzát. Tájékozott a rendszerváltás
utáni Magyarország közhangulatáról.
gazdasági nehézségeiről, s a filmes

szakmát sújtó recesszióról is. Pontosan
definiálja és használja közhasznú fogalmainkat. kategóriáinkat. Még az
olyan, neki apró - bár nekünk lényeges - .finomságokkal" is tisztában
van, hogy hazánkat, térségünket nem
Kelet-, hanem Közép-Európához szoktuk és szeretjük sorolni. A hivatkozott
irodalom és a lábjegyzetek tanúsága
szerint mindenkit olvasott vagy ismer,
aki egy-egy részletkérdésről valami érdemlegeset írt. A filmkönyvek. tanulmányok szerzői között éppúgy megtalálhatjuk a hazai filrnkultúra-esztétika
jeleseit (Balázs Bélától Bíró Yvette-ig és
Nemeskürty Istvánig), mint a külföldi
szaktekintélyeket, például André Bazint vagy Graham Petrie-t, aki a magyar filmről külföldön eddig legjelentőseb}z_1l1űvetírt~ {History Must Answer to Man: The Contemporary Hungarian Cinema). A filmkritikák lelőhelyei a
világ legjelentősebb filrnlapjai mellett
cseh, holland, lengyel, svájci stb. lapok.
A magyar sajtót három napilap (Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság), a Hitel, s a New Hungarian Quarterly, képviseli, illetve a létező vagy létezett filrnorgánumok (FiImkultúra,
Film Szinhűz Muzsika, Filmtudományi
Szemle, Filmvilág, Moveast).
A hivatkozott vagy idézett filozófusok, pszichológusok, írók között van többek közt - Hannah Arendt, Bruno
Bettelheim, Roland Barthes, Walter
Benjamin, Michel Foucault, Freud,
Václav Havel, Milan Kundera, D. W.
Winnicott, illetve Kondrád György, Lukács György, Heller Ágnes, a Freud-tanitvány Ferenczi Sándor és Roheirn
Géza, az Amerikában élő Charles Gati
és Stephen Borsody professzorok. A töredékes felsorolás is jelzi szerzőnk sokirányú felkészültségét, vizsgálódási körének tág kereteit. De nemcsak a szakirodalmat forgatta, hanem az "oral historyt" is faggatta: interjúkat készített,
konzultált magyar filrnrendezőkkel,

magyar vagy magyar származású irodalomtörténészekkel, politológusokkal,
pszichoanalitikusokkal.
Tanulmánykötetét úgy építi fel,
hogy kronologikusan, a filmek születését, a különböző pályaszakaszokat
nyomon követve rajzolja meg Mészáros portréját.
Az 1957és 67 közötti dokumentumfilmes szakaszt 1968-tól 1975-ig - a
szerző fejezetcímét idézve - a családi
románcok követik (Eltávozott nap, Holdudvar, Széplányok, ne sírjatok!, A lőrinci
fonoban, Szabad lélegzet).
Ezekben az alkotásokban szerelmesek és munkások, család és kulturális intézmények, fiatalok és idősek közötti konfliktusokat láthatunk. A rendezőnő azt mutatja meg, amit kollégái
nem: a társadalmi valóságtól elválaszthatatlan szexualitást, a nemi egyenlőtlenség keserű konzekvenciáit, a mindennapok fájdalmas és represszív pillanatait. Az alkoholizmus, a hűtlenség,
a gyerekkori elhagyatottság, a hiányzó
vagy rossz szülői kapcsolat hőseinket
társaság, társak és a szerelem szüntelen keresésére ösztönzi. S míg a nemi
ellentétek állandósulnak. az osztályszolidaritás és a női barátság változatlan marad.
A következő periódusban, az 1975
és 1978 között született filmekben Örökbefogadás, Kilenc hónap, Ök ketten,
Olyan, mint ott/IOn - a szerző szerint
Mészáros a női szolidaritás és kommunikáció új forgatókönyveit állítja "színpadra". Témái: az anyaság, a gazdasági és szexuális függőség-függetlenség,
a szerelem, az öregedés s a hatalom
kérdése (az osztály- és nemi kapcsolatok keretei között.) Hősnői - akiket a
nyugati filmektől eltérően nem idealizált - temperarnenturnuktól, osztályhátterüktől és érzékenységüktől függetlenül közös sorsban osztoznak: a
szocialista Magyarországon, egy szinte
elkerített világban élnek. Fullasztó körülményeik ellenére azonban benső világuk ép marad, miként önrnagukba és
másokba vetett hitük is. Se nem áldozatok, se nem győztesek, saját sorsuk
aktívalakítói. Lelki ellenállásukkal legyőzik fájdalmuk legfőbb okozóját, a
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teletet érdemel, mint a kis nemzetek, s
hogy az emberiség jövője elválaszthatatlan az állatokkal, a környezettel való
békés együttéléstől. Mészáros művészetének, módszerének legfőbb, legkarakterisztikusabb sajátossága Portuges
szerint - formai oldalról - a filmek fokozatosan elmélyülő, erősödő narratív
retrospektivitása, az elbeszélés önéletrajzi alaphelyzete, optikája, fikció, dokumentum és önéletrajz keveredése.
Tematikailag pedig az, hogy nála a nemiség, a szexualitás kérdései, a férfi-nő
kapcsolat mindig a társadalmi konfliktushelyzetektől, a történelmi, politikai,
kulturális vonatkozásoktól elválaszthatatlanul jelennek meg. Filmjei egyszerre történelmi dokumentumok és önanalízisek. Középpontjukban a felnőtteknek az a törekvése és kötelessége
áll, hogy felfedezzék a saját identitásukat, könyörtelenül birtokba véve me- Most, napjaink káoszos levegőjében olmóriájukat, konfrontálódva gyerekkori vasva a Naplót, kicsit megnyugodtam.
énjükkel és életük sorsdöntő mozzana- Mennyi mindent kibír egy ember, egy
taival. A hősök - mint a kelet-középnő...
A korszak, amelyben Mészáros Máreurópai filmművészetben oly gyakran
- megkettőződött személyiséggel ren- ta felnő, tragikus ellentmondásokkal
teli mind itthon Magyarországon,
delkeznek: a külső, a nyilvánosságnak
szánt personával és a belső, elfojtott mind a Szovjetunióban. Gyerekként elénnel. Saját múltjuk, emlékeik, gyöke- veszíti szüleit, akik miatt később nevereik után kutatva elvesztett nemzeti lőanyjával állandó a konfliktusa. Kevés
önbecsülésünk traumáját. kollektív em- melegséget kap. Annál több szeretetet
lékezetünk neuralgikus pontjait is fel- probál ő nyújtani rnindazoknak, akik
körülveszik. Szerelmeinek, barátainak,
térképezik. megvilágitják.
A szerző, hogy megértse Mészáros gyerekeinek, unokáinak. Olyan, akár
egy tyúkanyó: véd, oltalmaz, szállást,
törekvését a narratív retrospektivitásra,
múltfaggatásra, felhasználja a gyásszal meleg ételt ad.
A kötet vallomások, emléktöredékek
és a melankóliával foglalkozó pszichológiai irodalmat, mindenekelőtt Freu- gyűjteménye. Megkapó olvasmány, kidot. Eszerint a jelen elfogadását meg- rajzolódik belőle Mészáros Márta egyéhiúsíthatja. ha nem vagy nem eléggé nisége, személyes varázsa, a küzdés, a
nemadomfel. Nagyon megszerettem ezt
gyászoljuk meg azt, amit elvesztettünk
a nőt, aki "férfimunkára" adja a fejét,
a múltban.
filmrendező lesz, de felvállalja, hogy
Mészáros - Portuges olvasatában nő, munkája mellett gyereket nevel,
a filmet a történelem interpretálására,
újraértelmezésére használja a "kollek- háztartást vezet. S mindezt élvezi.
Így aztán nem meglepő, hogy elsőtív amnézia" ellenében. Társadalmi
szokásaikkal, sajátságaikkal megrajzolt sorban a nők sorsa érdekli, s filmjeiben
hősei az énre irányítják a néző figyeI- a természetes emancipáltság formáját
mét egy olyan Kelet-Közép-Európában, kereső típusokat mutat be lélektani
amely a csoport-identitást helyezte az mélységgel. Az ő szavaival: "Amikor
filmet csinálok, őszintén önmagamat
egyéni, az individuális elé.
Portuges felkészültsége, a kívülálló adom. Nő vagyok és alkotó, ez pedig
optikájából adódó elfogulatlansága, azt jelenti, hogy ha két hősöm van, akmegközelítésének újszerűsége, össze- kor én a nő oldaláról, az ő szemével
tettsége (ahogy túllép a hazai kritikák, látom a konfliktust. De nem vagyok és
értékelések szűk szakmai, filmes, esz- soha nem is voltam feminista."
Külföldön is ismerik, sőt elismerik.
tétikai keretein, korlátain) jelentős teljesítrnénnyé avatják könyvét. A beveze- Feltűnő a filmjeit értékelő hazai és kültőben arról ír, reméli, édesapja élvezte földi kritikák különbsége. Ebben talán
volna a szimbolikus hazatérést. Mi csak a a Napló első részének fogadtatása hozott változást, részben talán épakikről végsősoron szól az opusz mindenesetre élveztük múltunk újbóli pen a film 1981-esbetiltásának köszönbirtokbavételét. Remélhetőleg a külföl- hetően. Azóta ő a mi naplóírónk.
Több ilyen embertársra lenne szükdi olvasó is haszonnal és érdeklődéssel
forgatja majd a monográfiát, amelyből ség, akik minden megnyilvánulásuknemcsak egy filmes életmű állomásai- kal, minden megszólalásukkal erőt
ról, kiteljesedéséről kaphat információt, tudnak adni, hogy ki lehet bírni. Igade egy kis közép-kelet-európai ország zán persze az tudja ezt értékelni, aki
tegnapelőtti és tegnapi valóságáról, sok fájdalmat és szomorúságot megélt.
Az ember úgy érzi, hogy már nem
társadalmi realitásairól és ellentmondájöhet semmi és akkor kiderül, hogy de
sairóI is. (Catherine Portuges: Screen
igen, lehet még pokolibb. Nyomtalanul
Memories. The Hungarian Cinema of
Márta Mészáros. Indiana University és észrevétlenül el lehetne tűnni a viPress, Bloomington, Indianapolis, 1993, lágból, sokan jutottak már erre a sorsra. De vannak, akik megmaradnak, fel
190 p.)
tudnak állni. A sors egyik kezével sújtotta, a másikkal becézte őket.
Gervai András

Mészáros Márta könyvéről

szexualitást, ugyanakkor ragaszkodásuk és szenvedésük tárgyát, a férfit
nem tudják, de nem is akarják elítélni,
megtagadni. Eddig az időszakig, jegyzi
meg Portuges, Mészáros a dolgozó nő
és férfi harcát mutatja meg, ahogy
megpróbálnak létrehozni egy új társadalmat a '68 utáni politikai, társadalmi, gazdasági realitások ellenében. A
világok között című fejezet az 1979és 81
között készített Útközben, Örökség és
Anna című koprodukciókat tárgyalja.
Ezeknek a szerző szerint átmeneti filmeknek a legfontosabb tárgya a gyötrelmes konfliktus, a választás a száműzött lét, az emigráció és a maradás között, illetve a dialógus néhány fontos,
a magyar, de a közép-kelet-európai
társadalmakban máig feldolgozatlan,
megoldatlan kérdésről: a család értelméről, a házasságról, a második világháború értékeléséről s a zsidó identitásról. Portuges úgy véli (bár ebben téved), hogy Mészáros Márta az egyetlen magyar rendező, aki (az Annában)
az antiszemitizmust a férfi-nő kapcsolaton keresztül vizsgálja.
A Napló-trilógia (Napló gyermekeimnek, 1982; Napló szerelmeimnek,
1987;
Napló apámnak, anyámnak, 1990) szerinte Mészáros máig legkomplexebb és
legambiciózusabb vállalkozása, amely
új fejezetet nyitott a narratív filmmemoár műfajában, s ugyanakkor előrajzoIta e meghatározó időszak (a nyolcvanas évek) kelet-közép-európai történelmének kontúrjait. A három film a
történelmi események újrateremtése. a
történelem hivatalos verzióinak új olvasata. Ezt az alkotói fejezetet három Mészáros korábbi munkáiban már látott - narratív és vizuális struktúra jellemzi: a történelem újraolvasása az individuális önéletrajz segítségéve!; az
elbeszélés egy gyerek, pontosabban
egy árva leány szemszögéből artikulálódik; a narratív fikciót dokumentumfelvételek és más játékfilmből való
részletek szakítják meg.
A szerző legvégül - külön fejezetben - a Piroska és a farkas (1989) című
filmet elemzi, amelyről megállapítja,
hogy akár a legtöbb mese, visszatükrözi az adott társadalom neurózisát, fantáziáját és népszerű mitológiáját. A
rendező interpretációjának forrásai
ugyanazok a pszichológiai konfigurációk (a hiányzó, szeretett apa utáni
vágy), mint korábbi munkáié. Hősnője
ezúttal a többi feldolgozástól eltérően
ismét aktív szereplővé válile Portuges
érdekes és meglepő konzekvenciája: a
Piroska és a farkas azt bizonyítja, hogy
Kelet és Nyugat közelebb vannak egymáshoz, mint rövid idővel ezelőtt, s
hogya film előrevetíti az Európában
azóta bekövetkezett drámai változásokat. Arra is figyelmeztet, hogy egy
gyerek belső világa legalább olyan tisz-

Az elmúlt évtizedek testi és lelki
terrorjai beleoltották az emberekbe a
félelmet, nagyon sok család elvesztette
élete derekán lévő férfitagját, az apát.
Ez történt Mészáros Mártával is.
A gyökereket azonban nem lehet kiirtani és elfelejtetni. Mindig érezni a jelenlétüket, a szellemüket. Mészáros
Márta hihetetlenül sokat kapott a szüleitől az alatt a rövid idő alatt is, amíg
éltek. És idővel minden öröm és fájdalom, elfojtás és megaláztatás kikívánkozik, előtör az emberből.
Ennek a kimondásnak a kényszere
hajtja Mészáros Mártát ma is, ebből
építette fel magát, ez elevenedik meg a
Napló-filmekben. Önvallomás, kitárulkozás feketén-fehéren. Itt vagyok, és
nem lehet úgy tenni, mintha nem lennék. Erőt adnak neki a szülők, akik ott
vannak vele ma is. És az ő gyerekei.
Mindaz, ami a szülők életében megoldatlan, az utódokra hárul, amit viszont
megoldunk. az alól felmentjük a gyerekeinket.
Biztos vannak, akik nem tudnak mit
kezdeni ezzel a könyvvel, nem érinti
meg őket. Ók bizonyos értelemben
szerenesésnek mondhatják magukat.
Mert Mészáros egyszerű, közvetlen stílusban a többséghez szól. Milliókhoz,
akiknek rengeteget jelenthet életigenlése, optimizmusa.
"Az ember nem arra született, hogy
legyőzzék" - írja Hemingway Az öreg
halász és a tengerben. Meg kell őrizni a
tartásunkat. nem szabad elveszítenünk
a hitünket abban, hogya dolgok megváltoztathatók. Mert a természet igazságos, és szívünk is érzi az igazságot.
(Mészáros Márta: Napló magamról.
Szerk.: Pataki Éva. Budapest, Pelikán
Könyvek, 1993, 173 old.)
Nyeste Györgyi

Jancsó-fesztivál
A zalaegerszegi

Négy éve, hogy megváltozott
az Országos Színházi Találkozón résztvevő
előadások kiválasztásának
szisztémája.
Négy éve, hogy a program valamely
testület illetve a színházak saját döntése helyett egyetlen zsüror által állíttatik össze, ekként inkább az ő ízléséről.
színházi gondolkodás- és látásmódjáról
árulkodva, semmint az adott évadról.
Ami nem baj. (Irom ezt akkor is, ha nem titkolom - megelégedéssel
értesültem arról, hogy a jövőben másként
lesz ez.) Csak annyit kell tudomásul
venni, hogy nem egy reprezentatív, az
évad legjelentősebb - vagy legalábbis
többek által annak tartott - előadásait
felvonultató
fesztiválról van szó, hanem a művészeti élet egy jeles személyiségének (amíg futja belőlük s amíg
akad vállalkozó szellem) megnyilvánulási lehetőségéről. S akkor az akár érdekes is lehet. Az elvárással volt tehát
a baj. Ezt az ideit, a tizenharmadikat
például
Országos
Színházi Találkozó
helyett Jancsó fesztiválnak kellett volna nevezni, és akkor nincs félreértés.
Akkor nem kéri számon az ember,
hogy példának okáért hogyan kerülhetett a programba
két olyan érdektelen,
unalmas előadás, mint a győri III. Richard és a miskolci Hamlet, miközben a
Katona József Színház egyetlen előadása sem hívatott
meg, s egyáltalán,
hogy miért éppen ezek, és nem mások;
inkább azt a színház- és világképet,
eszményt próbálja megfejteni, amely e
választásokat
motiválhatta.
(Az első
így született találkozó, a Koltai Tamás
nevével
fémjelzett
tizedik
esetében
azért nem látszott ez a probléma ilyen
nyilvánvalóan,
s fogadtatott el a váltás
viszonylag zökkenőmentesen,
mert ő,
kritikus lévén, rengeteg előadás ismeretében
színházi szakmai szempontokat érvényesített
válogatásában,
a minőség elvét, amiért is összeállítása - ha
szerepeltek
is benne vitára késztető
produkciók - óhatatlanul az évad fontos előadásait reprezentálta.
A díszlettervező Keserű ilona látványt előtérbe
helyező, s Petrovics Emil zenész szemlé1etű válogatása már felvetette a fent
említett problémákat,
amelyek aztán
Jancsó zsürorkodásával
artikulálódtak
pontosan.
A meghökkentő
eredmény
egyébként Jancsó művészi habitusát ismerve várható volt, de kétségtelenül
olyan szempontok érvényesülését
is jelentette, amelyeket
érdemes
nem figyelmen kívül hagyni a jövőben sem.
ilyen például az alternatív színházak
bevonása a fesztiválprogramba
- ezúttal az Utolsó Vonal Színházi Érdektö-

XIII. Országos

érdektelen Ysa por
által.)
A válogatás szempontjait firtató dolgát mindenesetre
látszólag
megkönynyítik Jancsó e tárgyban adott nyilatkozatai. Nem szükséges persze efféle
mankó annak belátására. hogy Karnondi Zoltánnak a videotechnikát
színpadi
kifejezőeszközként
szellemesen
használó, könnyen manipulálható
látásmódunknak is görbetük.röt tartó rendezése, A szív bűnei pécsi előadása miért
került - tegyük hozzá, méltán - a találkozó programjába, ahogyan A heilbronni Katica sziporkázóan
látványos (ám
semmitmondó)
vígszínházi
előadásának helye is tökéletesen
érthető
a
résztvevők között. Ez eddig papírforma, a színpadi képalkotás
előtérbe helyezése egy filmrendezőtől
mondhatni
természetes.
Ez magyarázhatja
az
Arany János Színház
meghívását
a
Márta István zeneszerző rendezte két
egyfelvonásossal,
Lorca Don Perlimplin
szerelme Belisával a kertben círnű művével, és Alekszandr Blok valóban rendkívül expresszív képekké fogalmazott
Komédiásdijával.
Váltig
érthetetlen
azonban, hogy mi ragadhatta meg Jancsót a Hamlet miskolci és a Ill. Richárd
győri előadásában.
Két olyan produkcióban, amely - Jancsó nem éppen szerenesés terminológiájával
élve - interpretáló színház a javából. Ha jól meggondoljuk, interpretáló
színház persze
minden előadás, amely egy vagy több
alkotó által létrehozott, megformált, leírt művet, tehát adott kész szöveget
visz színre - ha mégoly invenciózusan
is =, ide értve az új magyar drámák
bemutatóit
is, amelyek pedig Jancsó
szerint - a Színház 1994. júniusi számában olvashatóan - nem tartoznak az
interpretáló, vagyis "nem élő, konzerv
színház" fogalmába. Ebben az értelemben mindenesetre
csupán
a Merlin
Színház Szeretni kell... című, az elmúlt

mörülés

korántsem

és homu című előadása

évtizedeket
megkapóan
idéző revüje,
és az Utolsó Vonal már említett produkciója
volt nem ún. interpretáló
színház a mezőnyben, s esetleg még a
nyíregyháziak
Mohácsi János rendezte
és adaptálta
Itt a vége, pedig milyen
unalmasnak indult ez a nap című kitűnő
Jókai átirata sorolható ide, de már egy
Strindberg vagy egy kortárs amerikai

Színházi

szerző művének bemutatása igenis interpretáló
színház. Értem én persze,
mit hiányol Jancsó az általa látott előadások többségében,
amikor például a
kaposvári, a nyiregyházi és a Művész
Színház Koldusopera előadásának
meghívását ekként indokolja: "Kerestem az
okát, miért vették elő, hiszen az előadások semmiféle aktualitással nem bírtak. De izgat a probléma, s talán így,
három együtt valami választ ad erre is.
Bár az az érzésem, hogy az egymás
mellé tett Koldusoperák épp az interpretációs színház hamisságát fogják leleplezni."
A tetemrehívásra
egyébként
csak részben volt mód, a nyíregyháziak lemondták ugyanis a fellépést, ám
az előadások sikerületlenségének
oka
valószínűleg
másutt keresendő.
Nem
az aktuális mondanivaló,
a gondolat
hiányában, hanem a megvalósításban.
Ha a kissé ellentmondásosan
használt fogalom jelentéstartalma
nem is
körülha tárolha tó teoretikus
szigorral,
némi sejtés alapján szerencsésebbnek
tetszenék a tradicionális színház fogalmának használata arra a múzeumihoz
hasonlatos
tevékenységre,
amely nem
a felfedezés élményével. az új tartalmak kibontásával. az itt és most érzetével ajándékozza meg a nézőt az akár
huszadik változatban látott Shakespeare dráma előadásával is, hanem időtől
és tértől függetlenül teszi közszemlére.
deklamálja,
mondja
fel aszöveget.
Ahogy teszik azt az említett Hamletben
vagy III. Richárdban. Ám ilyen előadásban, legyen bár mégoly nagyformátumú, tehetséges is egyébként a színész,
játéka nem igazán értékelhető, mert ha
okos is, vonzó is, együttérzést keltő is
például Szervét TIbor Hamletje (egy
más előadásban lehetne kitűnő dán királyfi), nem tudni, mihez képest. Nem
tudni, adott esetben ki ő és miért szenved; a körülményekről.
a környező világról, az emberi viszonyokról egyedül
nem beszélhet. (Feltéve, hogy nem monodrámaként
adják a művet,
akkor
ugyanis
mindent
eljátszhat
a fő- és
egyetlen hős, nem zavarják hamis, értelmezhetetlen
és értékelhetetlen
mozzanatok.)
Márpedig éppen a címszereplők, Szervét TIbor és Gáti Oszkár játéka miatt hívattak meg Jancsó nyilatkozata
szerint
ezek a produkciók,
ahogyazAmadeus
is, Mácsai Pál alakítása okán.
Szerencsére nem a feltehetően utólag gyártott teória vezette Jancsót a vá-

Találkozóról

logatásban.
"Egyedüli
kritériumként
azt határoztam
meg - vallja =, hogy
hasson rám az előadás." Igy aztán becsúszhattak
olyan "interpretáló
színházi" produkciók a programba, mint a
Ruszt József rendezte II. Edward a Budapesti
Kamaraszínház
előadásában,
hatalmi harcok e vérfagyasztó, kegyetlen példázata, vagy Darvas Iván és Garas Dezső remek .Ripacsok" -ja, a Godat-ra várva is. Van, aki persze egészen
másként látja mindezt, s e válogatásban is határozott koncepciót, végtelen
alkotói tudatosságot
feltételez, mondván: Jancsó "valószínűleg
nem talált
elég kedvérevaló előadást, ezért a választék
felét kajánul
ellenpéldának
küldte pályára: 'Tessék, így játsztok ti."
E szerint a Koltai Tamás tollából származó fejtegetés szerint - mely az ÉS
július 22-i számában látott napvilágot Zsámbéki Julius Caesa~át vagy Ascher
rendezését
azért nem válogatta
be,
mert azok keresztülhúzták
volna az elméletét. Merthogy Koltai szerint Jancsó
"bizonyítani
akarta az egykor a magyar színházi
átalakulást
végrehajtó
rendezői középnemzedék
idejétmúltságát - már Kecskeméten is ellenük csinált színházat =, csak nem talált hozzá
egységes érvkészletet."
A másik oldalon pedig ott vannak az ellenpéldák,
egy
másfajta
rendezői
alternatíva,
"amelyet egy jórészt új generáció képvisel". Nem tudom ugyan, melyik kupacba sorolható például a Godot, vagy
hogy akkor miért nem hívta meg Jancsó az ominózus debreceni Hedda Gablert is - amelyen, miként az a sajtóból
köztudott. elaludt - demonstratív
jelleggel, de kétségkívül tetszetős, tiszteletteljes az elgondolás.
Magam azért
inkább
hajlok
arra, hogy
hagyjuk
ezügyben az elméleteket - indoklásában Jancsó is ott rossz, ahol megtagadva önmagát teoretizál =, és kezeljük az
övéhez hasonló könnyedséggel
az egészet legalább így utólag, levonva azért
persze a konzekvenciákat.
Szücs Katalin

~

"Kemény" es "puha"
művészete
diktatúrák

A forma: Művészet és diktatúra (Künsterhaus, Bécs)
Természetesen, van valami rémisztő a
demokrácia lehetőségében. Sejtette ezt
már a jó Immanuel Kannt is: "Cselekedj úgy, hogy ember voltodat úgy a
magad személyében, mint minden
másnak a személyében mindenkor
egyúttal cél gyanánt vedd, soha merő
eszközként". Az "eszköz"-nek születő,
az eszközlétben felnövő nagyon ritkán
tud önnön léte csapdáiból kikászálódni. Erősítést és kapaszkodókat keres.
Lemond - amennyire lehet - a maga
számára is sok kellemetlenséget okozó
individuum mivoltáról, s besorol a
"mi" alá, az .über", "bolsevik", "gigante" "United" oldalán védelmet és
életerőt remél.
Legalábbis egy ideig. A jelszavak
felét addig meg se hallja, arról tudomást sem vesz, a közösségi célok éltetik.
A hatalom önereje felmutatására
eszközöket és formákat keres, s talál is.
Ezt példázza az a kiállítás, amit nemzetközi összefogással rendeztek a bécsi
Künsterhausban a diktatúrák művészetéből. A Mussolini, Hitler és Sztálin
nevével jelzett diktatúrák tartalma, s
nem deklarált céljaik voltak hasonlóak.
Rokon vonásokat mutatnak az. itt látható képek, szobrok, építészeti makettek, fotók, tervrajzok, s hasonlít a design is.
Az anyag azért is érdekes, mert e
század első két évtizede a vizuali tás
megújulásának ideje volt. Változatos
stílusok, megközelítések - az emberi
megújulás hitének kísérletei. A kubisták egyszerű elemeire bontották a látványt, s a konstruktivisták megkísérelték ezekből a szétszedett elemekből tele hittel, életerővel az újat felépíteni. A
szürrealista Chirico az ember végtelen
magányát kiáltotta az ég felé, az expresszionista Munch a fájdalmat és a kiszolgáltatottságot. Kandinszkij, EI Liszickij, Rodcsenko, Dejneka még valamiféle alternatívát is kínált.
De a hatalom uralni akart mindent.
Még a művészetet is. A sokszor méltatlanul emlegetett Lukács György - az
életmű elemző feldolgozása még hátra
van - 1947-ben,József Attila halálának
évfordulóján elmondott beszédében

így fogalmazott: a költő (a művész)
partizán. A hatalom nem kedveli a
partizánokat. De művészekre szüksége
volt, hogy formába önthesse gigantikus szándékait.
Ezen a kiállításon is jól érzékelhető,
hogy mennyire hasonló a szándék, s
mennyire hasonlóak a formák. A mindent és mindenkit eszközzé aljasító
gőg, az antropomorfizáIt embertelenség kifejeződései ezek a művek. Csupa
erőteljes, tökéletes idom. Itt nincs lógó
kebel és fáradt tekintet. Csak jövőbe
tekintés. Frontálisan jövőbe tekint Hitler, Sztálin, Mussolini. Az archetípusok: munkás kalapáccsal, vakolókanállal. Különösen vonzó az öntőmunkás
témája a festő számára, hiszen gyönyörű sárgákat, vöröseket, lilákat lehet
használni. Lila. Én még láttam Lenint.
Lilás volt az arca, mint Verescsagin
festrnényein az ég, mint az öntőmunkás arca. Lehetetlen. Lehetetlen, mint a
kor valósága, amibe bele lehetett halni.

A sík: Dexel művészete
(Kassák Múzeum)
Pre - pontosabban sine -, mert bár a
legvadabb és több oldalról is bekeríthette volna, Walter Dexel (1890-1973)
művészete és személyisége kivédte a
kor által diktáltat, a diktatúrákét. Müncheni, olaszországi, parlZsl tanulmányai után 1916-ban Jénában telepedik le. Mint a Kunstverein kiállításainak művészeti irányítója, festőként és
alkalmazott grafikusként dolgozik. A
konstruktivizmus eszmei hatása nála
valami rettentően élvezeteset teremtett.
Művei a sík tiszta szerkezetének szépségeit nyújtják. Dexel sorsa és munkássága Kassákéval rokonitható. Mindketten művészetszervezők és hasonlít a
konstruktivizmus festészeti kérdéseiről
vallott felfogásuk is. A német művész
elméleti és gyakorlati tevékenysége a
tárgy- és a környezetformálás szinte
minden területét átfogta (Szovjet-Oroszországban is, nemcsak Németországban
értelmezték ilyen komplexen akkoriban
a művészet feladatait). Ó alkotta például
Jenában 1925-ben a világ első világító
utcai közlekedési lámpáját.
Kassákkal még az is közös munkásságukban, hogya vizuális kultúra te-

rületén leginkább reklámgrafikusként
alkottak iskolát teremtő műveket. Dexel 1919 és 1925 között épít ki szoros
kapcsolatot a weimari Bauhaus mestereivel, a magyarok között pedig Moholy Nagy Lászlóval. 1917-ben részt
vesz - ahogy Kassák is - az EI Liszickij
által rendezett hannoveri Kabinett der
Abstrakten című kiállításon és a mannheimi nemzetközi reklámgrafikai bemutatón. De rendez kiállítást A fényképezés új útjai címmel, ír könyvet a Mai
lakóházról (1928),színpadterveket is készít. Amíg hagyják. 1933-ban,a nemzetiszocialisták hatalomátvétele után abbahagyja a festést. "Elfajzott művésznek" bélyegzik. Ez időtől formaelméletet tanit. Amig engedik. 1942. 1943ban, 1950-ben és 1958-ban három
könyve jelenik meg: A faszerszám és faforma, az Üveg, anyag és forma, a Kerámia, anyag és forma. Festeni csak 1961ben kezd újra, s ebben az évben jelenik
meg Közép-Európa háztartási eszközei című könyve.
Itt, a kiállításon 1913 és 1970 között
készített huszonhat olajképét és negyven grafikáját láthattuk gazdag dokumentumgyűjtemény társaságában. Zseniális, 1930 és 33 között készült portréiből is ízelítőt kaptunk.

A tér - Nedko Solakov
(Ludwig Múzeum)
Amikor már puhult a diktatúra, amikor Zsivkov és a nagy testvér glasznosztyba meg peresztrojkába fogott,
megnőtt a mozgástér. Ha sokat nem is,
de már többfélét lehetett. A tehetséges
bolgár ifjú, Solakov, nemcsak elvégezhette a művészeti főiskolát, de kikerülhetett külföldre is. Járt Antwerpenben,
Zürichben és Bécsben. Azt, hogy ezek
az utak mit jelentettek, érzékelhettük
honi művészeinken is. Mit jelent, ha
nem csupán művészeti albumokat és
becsempészett katalógusokat lapozgathattak, hanem megnézhették eredeti
helyszínen az eredetit. Más lett a lépték, nemcsak a szemlélet. Solakov művészetében az eleitől örökölt és a felnövesztő környezet által belénevelt értékek inspirációt kaptak az újfajta megközelítés által. Tehetsége folytán ő hamarosan ráérzett arra a különösre, ami

a jelen kortárs művészet erényeinek
birtoklásából és kulturális gyökereiből
megvalósítható.
A Ludwig Múzeum termeiben most
Műgyűjtő című projektje látható. Ez valójában egy fantasztikusan szellemes
fikció tárgyíasítása. Nevezetesen egy
afrikai törzsfőnökről szól, aki kortárs
műalkotásokat gyűjt: Picasso Muskétását, Andy Warhol Elwis Presley-ét (ezért
a képért 25 kókuszdiót adott), Joseph
Beuys Sealed Lettere-ét) ennek huszonhét ritka marhacsont az ára, amelyet
még ősei gyűjtöttek. A bambuszsátorban egymás mellett új otthonra lelnek
e művek.
Ahogy az afrikai őslakosok jelentésgazdag kultúráját az európai ember
dísztárggyá degradálta. Bárha fő helyre kerültek is a vitrinben, eredeti funkciójuktól, jelentésüktől megfosztattak
Solakov művében a műgyűjtő megőrzi
a kortárs alkotás funkcióját. Falra kerülnek - bocsánat, kampóra, s libegnek,
ha fúj a trópusi szél -, kövekkel megtámasztva, felállítva egymás mellett, kihívóan várva a szemlélő tekintetet.
Solakov ezzel az ötletével, s a hasonló módon kivitelezett másikakkal
(Noé bárkája, a Babonás ember), majdhogynem a legtöbbet teszi, amit ebben
a szétziláIt korban a rnűvész tehet.
Kérdésfelvetésre kényszerít: mik is vagyunk? Eszközök? A magunkéi, a másoké? Mikor és mié? Mit kell elszenvedni, mi a kikerülhetetlen s mi az,
ami bár eszköz, de kapaszkodó?
Józsa Ágnes

Válaszok Szabó Ildikó
"Nyílt feljelentés" -ére

1994. július 18-25. között a Művészfílmek Barátainak Olasz Szövetsége magyar filmhetet rendezett Rómában. Ez
a szervezet gondozta az 1992-ben Budapest lezajlott filmhetet a független
olasz filmművészet alkotásaiból a Budapest Filmmel közösen. A római rendezvényhez a Római Magyar Akadémia (RMA) segítségét kérték, amelyet
az - kötelességének tartván a magyar
kortárs művészet olaszországi megismertetését - készséggel meg is adott. A
filmhét a Cooperativa Massenzio Kulturális Egyesület által szervezett egy
hónapos filmfesztivál része, az egymást követő négy filmhét nyitó eseménye volt. A Cooperativa Massenzio Róma városának - Comune d.i Roma részvételével tizennyolc esztendővel
ezelőtt Renato Nicolini akkori polgármester kezdeményezésére létrehozott
egyesület, azóta évente rendez hasonló
filmfesztivált. amely immár a Római
Nyár monstre rendezvénysorozatának
fontos része. A magyar filmhét publicitása ennek megfelelően kiterjedt volt,
amelyet sem a Magyar Akadémia, sem
bármelyik Rómában rnűködő külföldi
kulturális intézmény egyedül nem tudott volna biztosítani. Az egy hónapos
eseménysorozatot megelőzte egy általános sajtótájékoztató a Római Városi
Tanács kulturális titkárának, a Cooperativa Massenzio vezetőjének, az AIACE elnökének - és az RMA művészeti
titkárának - részvételével, valamint a
magyar filmhét külön sajtótájékoztatója, amelyet az AIACE, az RMA és a
Magyar Köztársaság Római Nagykövetsége rendezett.
A magyar filmhét létrehozását amelyet, még egyszer hangsúlyozzuk.
az olasz AIACE rendezett - az RMA a
következőkkel támogatta: szakmai tanácsadás a program összeállításában,
olasz feliratos filmek kölesönzése az
RMA filmtárából. kapcsolatteremtés
magyarországi szakmai szervezetekkel
- Filmunió -, az AIACE által kiadott
katalógus szerzőinek kiválasztása, Gelencsér Gábor, Zalán Vince, Zsugán István írásai ford.itásának finanszírozása,
a magyar filmes delegáció - Szabó ildikó, Zalán Vince, Zsugán István utaztatása. elszállásolása - az RMA ezúton is köszönetet mond a Malév ró-

Melléklet Sulyok Miklós válaszához
Szerény személyem, a "nagy filozófus", meghívta vacsorára - saját (bár
ideiglenes) otthonába - Szabó Ildikót,
mai irodájának, személy szerint Oláh
a nagy filmrendezőt. Két nagy filmkriLászló kirendeltségvezetőnek nagyleltikussal egyetemben. Szabó ildikó, a
kű támogatásáért -, a filmhét sajtótájénagy filmrendező, "nyílt" (nyilvános)
koztató helyszínét, a követség épületét,
feljelentést tett közzé. Tudom, írt "boría Római Magyar Nagykövetség biztotékolt" (titkos) feljelentést is. Feljelensította.
ményen megjelentek a legnagyobb or- tést a Római Magyar Akadémia "kulA magyar filmes delegáció július 16turaelhárító tehetségtelen bürokratái"
án, szombaton érkezett Rómába, ahol a szágos napilapok - Corriere della Sera,
ellen, könyörögve: "szakítsák meg
repülőtéren Sulyok Miklós, művészeti La Repubblica, l'Uniiá, JI Messaggero titkár várta és vitte őket az RMA-ra. újságírói, az MTI római tudósítója, va- őket".
Ha megszakadok. akkor sem tudok
lamínt a magyar filmművészet iránt
Aznap délután találkozót szerveztünk
az olasz rendezőkkel. ahol a július 19-i érdeklődő olasz szakemberek közül mást mondani: feljelentést tenni, lekedd.i sajtótájékoztató részleteit beszél- számosan. A sajtótájékoztatót állófoga- gyen szó "nyílt" vagy titkos feljelentéstük meg. A találkozó alkalmával a dás követte. Ugyanaznap este az RMA ről, aljas dolog. Ezen a lefegyverző
l.Llnitá újságírónője, aki ismerte Szabó említett munkatársai a magyar filmhét őszinteség (ti. az, hogy "feljelentésnek"
ildikó Gyerekgyilkosságok c. filmjét, in- nyitó vetítésének helyszínére (Szabó il- nevezi a feljelentést) mit sem segít.
Majdnem harminc év alatt több ezer
terjút készített a rendezőnővel. amely a dikó: Gyerekgyilkosságok), az erre az alnapilap július 24-i számában jelent kalomra megnyitott Parco Celio-ba, a oldalnyi szöveget publikáltam: igaz,
valóban csodálatos, a Colosseummal csak szakmaiakat (írtam tehetségtelen
meg.
bürokrataként és kultúraelhárítóként
Szintén még szombaton este Kele- szomszédos parkba vitték a magyar
fílozófiáról, nyelvészetről. irodalom- és
men János, az RMA - egyébként évi filmeseket, ahol a vetítés után a nézők
rendes szabadságát töltő és azt meg- feltehették kérdéseiket a rendezőnő- művészetelméletről, esztétikáról: csupa
szakító igazgatója - és egyben a Ma- nek, aki pökhend.i rnódon, türelmetle- olyan dologról, aminek tudvalevőleg
gyar Köztársaság Római Nagykövetsé- nül butaságokat mondott a csodálkozó semmi köze a kultúrához). Ám a több
gének kulturális attaséja és felesége la- nézöknek. Az este befejeztével az RMA ezer oldal között akadnak vitairatok is.
kásukon vacsorát adtak a filmes dele- munkatársai szállásukra. az Akadémiá- Ezt csak azért említern. mert nyilvánora kísérték a delegáció jelenlévő tagjait. san ellenőrizhető: sem élőt, sem holtat
gáció tiszteletére. A tények maradéktaJúlius 20-án délelőtt Sulyok Miklós nem neveztem - e néhány sor kivételélan ismeretéhez hozzátartozik, hogy az
vel - soha aljasnak. Ha most hasznáeste folyamán a rendezőnő trágár és a repülőtérte vitte a delegációt.
A tényekhez tartozik, hogy a légi lom a szót, okom van rá. Persze egyetbotrányos viselkedése keltett feltűnést
a vacsora résztvevői között, és csak fuvarral Rómába érkezett filmek cso- len vitapartner - egyetlen ember Kelemen János jóindulatán múlott, magjai, amint az a légi szállításkor elő- megszakítására sem hívtam fel soha
hogy nem szólította fel azonnali távo- fordul, "elvesztek", és július 14-én ke- senkit.
Szabó ildikó, a nagy feljelentő,
zásra a magyar kultúra külföldi képvi- rültek elő. Sulyok Miklós terméegyetlen igaz tényt sem említ. Nem
seletében méltatlanul viselkedő rende- szetesen azonnal átvette a küldeményt.
A Római Magyar Akadémia vissza- menti ezt, hogy nem emlékszik, mert
zőnőt.
fiziológiai okokból nem is emlékezhet,
Július l8-án, hétfőn az RMA igazga- utasítja a rendezönö alaptalan vádjait.
tóhelyettese, Hajnóczi Gábor és Sulyok minősíthetetlen viselkedését, és sajnál- a tényekre, melyeket egyébként sem
kíván felfogni, meghallgatni, megérteMiklós művészeti titkár az egy hóna- ja, hogy - szép filmjével ellentétben pos filmfesztivál gála-előestéjére kísér- személyében méltatlanul képviselte a ni.
Méltatlan lenne tehát a feljelentéssel
te a filmes delegációt, ahol a Coopera- magyar kultúrát. Szabó Ildikó írása
tiva Massenzio igazgatója és az AIACE számunkra érthetetlen, mert előzmé- vitatkozni. Egyet nem lehet tenni: szó
nyek nélküli és indokolatlan ellen- nélkül hagyni.
elnöke fogadta őket.
Szabó Ildikót, nem mint filmrendeJúlius 19-én délelőtt zajlott le a ma- szenvről tanúskodik, csakúgy, mint rógyar filmhét sajtótájékoztatója a Római mai viselkedése. Támadásának olyan zőt és még csak nem is mint feljelentőt, ki kellett volna utasítanom a lakáMagyar Nagykövetségen, ahol megje- okai vannak, melyeket nem ismerünk.
somból. -jóízlésből. Jól tudom, korunklent Gothár Péter, aki szabadságát csaban
a jóízlés határai tágak és bizonytaSulyok
Miklós
ládjával éppen Rómában töltötte (hogy
lanok. Határok azért vannak. Aki mina Római Magyar Akadémia
Gothár ne tudott volna arról, hogy
den pillanatban tanúságot tesz az
művészeti titkára
filmjét vetítik a filmhéten ...?). Az ese-

adott ügyben való tájékozatlanságáról.
a priori táplált rosszindulatáról, műveletlenségéről és tudatlanságáról, s aki
rágalmazásban éppoly szemérmetlen,
mint ízetlen, ízléstelen, egy szóval trágár történeteinek előadásában, azt nem
kell házunkba hívni, Ha ezt tesszük, s
nem utasítjuk ki, vessünk magunkra.
Szabó Ildikónak, a nagy filmrendezőnek kívánom, hogy legyen nagy
filmrendező. Ót, ha tehetem, máskor is
meg fogom hívatni filmfesztiválokra.
Minél nagyobb lesz, annál inkább. (Vigasztalásul mondom Szabó Ildikónak:
~em sokáig leszek ilyen helyzetben.)
Am Szabó Ildikót soha nem fogom házamba hívni. Kultúrember ilyet nem
tesz.
Kelemen János

Magyar filmesek Rómában
(Egy "kultúraelhárító" észrevételei)
Az alcímben szereplő nyelvi .Jeleménnyel" Szabó Ildikó filmrendező
írására kívánok utalni, aki a Római
Magyar Akadémián szerzett benyomásairól írt cikkében (Filmku ltú ra, 1994.
augusztus) minősíti vele az intézmény
munkatársait. Válaszomat az említett
cikkre egyrészt az indokolja, hogy a
szerző név szerint említ mint "kultUraelhárítót" (?), másrészt az, hogy részt
vettem Szabó Ildikó, Gothár Péter,
Zsugán István és Zalán Vince július 16.
és 20. közötti római látogatásának lebonyolításában, s mint ilyen, ismerem
ennek a látogatásnak a lefolyását. Az
alábbiakban az események tényszerű
ismertetésétől megkímélem az Olvasót,
mivel azt megismerheti Sulyok Miklós
kollégám tollából, és tartózkodom a
személyes elégtétel keresésétől is, mert
mindig követésre méltóbbnak találtam
a "nem pöröltem, félreálltam, letöröItem" - mentalitást a fülemüle-füttyön
való alpári marakodásnál.
Miért írok akkor hát? Először is
azért, mert a méregbe mártott tollal írt
nyílt feljelentés nem mondja meg, mi-
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ért "kultúraelhárítók" a Római Akadémia inkriminált munkatársai, ennélfogva rá kell mutatni a közlemény csekély
kritikai értékére. Másodszor azért,
mert a szerző, filmrendező létére, a
Filmkuüúra című szakfolyóiratban éppen a római utazás lényegéről, a filmszemléről nem ejt szót, mintha az valami mellékes dolog lenne a zavartalan
Róma-élvezet mellett (amelyet a "tehetségtelen bürokraták" persze lehetetlenné tesznek). Ebből pedig az következik, hogy az "állami pénzen" kiutaztatott szerzőnek (hogy az ő általa használt kifejezést használjam) erről semmiféle szakmai mondanivalója nincs.
De menjünk sorjában!
1. Hogy az Akadémia igazgatója a
rendezönö érkezésekor, vagyis júliusban szabadságon volt, és nem ment ki
fogadni a vendégeket a repülőtérre,
nem róható fel vétkéül. Hogy mégis a
Via Giulián lévő épületben tartózkodott (az utcát egyébként nem X. Leó,
hanem II. GYula építtette ki - Vö.Fajth
Tibor: Itália. Panoráma, Budapest, 1967,
harmadik kiad., 411.),annak az az oka,
hogya lakása is ott van, nem csak a
hivatala. A szöveg azt nem panaszolja
fel, hogy senki sem várta a küldöttséget a repülőtéren, tehát igenis várták
őket. Nem hiányolja az elmaradt sajtótájékozatót, mert volt sajtótájékoztató,
mégpedig a követségen. Nem panaszkodik a kevés meghívottra, az országos lapok képviselőinek távolmaradására, a tolmácsolási zavarokra, mert
nem lehet. Közvetve az is benne van a
szövegben, hogy a szerző az Akadémia vendége volt, a filmszemlén a
filmjét bemutatták. Nem kifogásolja,
hogya vetítés után elmaradt volna az
ő szereplése, vagy hogy nem lett volna
tolmácsolás, mert ezek zökkenőmentesen lebonyolódtak. Végül nem teszi
szóvá azt sem, hogy egyedül kellett
volna kimenniük a repülőterre. mert
természetesen oda is kivitték őket.
Ezek után nem világos, miért "kultúraelhárítók" azok, akik mindezt a filmesekkel végigcsinálták, sőt őket egyáltalán meghívták. Vajon miért "kultúrael-

hárító" az a művészettörténet-olasz
szakos egyetemi diplomával rendelkező, a szervezést, tolmácsolást, a vendégek kalauzolását és szállítását ellátó
művészeti titkár, aki az Akadémia részéről éppenséggel előmozdította azon
a filmszemlén való magyar részvételt,
amelyben előzőleg a Filmunió nem látott fantáziát?
Csak a pontosság kedvéért teszem
hozzá, hogy Gothár Péter a filmszemle
alatt, amíg a küldöttség tagja volt,
szintén az Akadémia vendége volt, és
minthogy utána családjával még R6mában maradt nyaralni, a "kultúraelhárító" művészeti titkár segítségével
költözött át abba a közeli kis szállodába, amelyet szintén az Akadémia foglalt le neki előzőleg.
Ami a képzőművész ösztöndijasok
római munkáját, megvalósult vagy
meghiúsult kiállítását illeti, nos ezek
olyan kérdések, amelyek éppolyan kevéssé tartoznak egy filrnszemléről írt,
még oly kritikus hangvételű beszámoló hatáskörébe, mint az, hogy hány
személy takarítja az Akadémiát illetve
a Palazzinát, és hogy azok magyar
vagy más nemzetiségűek-e.
A fentiekből tehát egyértelrnűen azt
a következtetést lehet levonni, hogy a
Szabó ildikó által írt cikk nem tényleges hibákat említ, kritikájának indítéka
nem valami javitó szándék, hanem a
puszta ártás azoknak, akik semmivel
sem szolgáltak rá arra az elementális
ellenszenvre, amellyel a rendezőnő velük szemben viseltetik. Márpedig ez
elég sivár indíték.
2. Mint említettük, a szövegben alig
van szó a római utazás tulajdonképpeni céljáról és értelméről, az itteni filmszemlén való részvételről, Pedig a rendezőnőnek lehetősége volt találkozni
mind a filrnkritikusokkal, mind a közönséggel.
A sajtótájékoztató és a bemutató tapasztalatai alapján tárgyilagosan meg
lehet állapítani, hogy mind a két közönség, vagyis a szakmai is, és a filmbarát is várakozással, sőt érdeklődéssel
tekintett a találkozás elé. Az újságírók
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1995 decemberében a film 100. születésnapja alkalmából

magyar filmtörténeti kiállítást
rendez.

elsősorban arra a kérdésre várták a választ, vajon miként élik át a magyar
filmalkotók a cenzúra megszűnését és
az üzleti viszonyok megjelenését a saját területükön. Minthogy erre következetesen az egzisztenciális nehézségekre való panaszkodás volt a válasz,
nem alakulhatott ki valódi eszmecsere.
A magyar filmesek szinte kizárólag a
filrnkészítés anyagi nehézségeiről beszéltek, és előrevetítették a magyar
filmgyártás teljes megszűnésének lehetőségét. Semmi csodálkoznivaló nincs
azon, hogy az újságírók beszámolóikban elismételték ezeket az - autentikus
forrásokból származó - véleményeket,
legfeljebb kiegészítették őket néhány
statisztikai adattal (pL Franco Montini:
Inguietudini del cinema ungherese. La
Repubblica, 1994. július 23, stb.). Az
egyetlen téma, amiben valóban eszmecserére került sor, az az európai és az
amerikai film viszonya volt. Zalán Vince jóvoltából alapos tájékoztatást lehetett nyerni a magyar forgalmazáspolitikáról, illetve az amerikai expanzió elleni védekezésről.
Nem hozott nagyobb sikert az első
estén vetített Gyerekgyilkosságok című
film bemutatója, és a vetítést követő
beszélgetés sem. A francia (!) feliratos
kópia alapján - noha a közönség megérezte a film poézisét - alapvető értelmezésbeli zavarok keletkeztek, amelyeket utólag már nem lehetett korrigálni.
Ezen a találkozón ismét felmerültek általánosabb elvi kérdések is, de elemző,
párbeszédre alkalmat adó választ ezúttal sem kaptak az érdeklődök a rendezőnőtől.
3. Természetesen nem én vagyok hivatott egy nemzeti filmtermés méltó
reprezentálásáról elmélkedni. A magam részéről a fentieket pusztán azért
tartottam szükségesnek röviden összefoglalni, hogyaFilmkultúra
olvasója
lássa, kik és milyen szinvonalon képviselik az ország művészetét és kultúráját külföldön. Mert ha a római filmszemlén résztvett magyar filmeseknek
a kinti szereplését mérlegelem, és ehhez hozzáveszem a tényt, hogy hazatértük
után csak annyi jutott az
eszükbe, hogy vendéglátóikat minden
lehetséges fórumon, írásban és szóban
följelentsék, akkor kár volt Rómába
utazniuk, és valaki másnak kellett volna átengedjék a repülőjegyet.
Róma, 1994.szeptember
Hajnóczi Gábor

A kiállításhoz keresünk: filmeket, filmtöredékeket, vetítőgépeket és mozifelszerelések kisebb darabjait,
tárgyi és írásos filmtörténeti dokumentumokat, plakátokat.
A Magyar Filmintézet gyűjteményeit kiegészítő, a kiállításon bemutatható anyagokat reális áron
készpénzért megvásároljuk.
Ügyintéző: Lencsó László
MAGYAR FILMINTÉZET
1021 Budapest II.
Budakeszi út 51/b.
Tel.: 176-1018
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Baloldali kormányzás
- jobbkézzel ~

Csapda 6
Csapda 4
Arról valahogy állandóan megfeledkeznek a politikacsinálók, hogy a magyar lakosság még(?) érzékeny bizonyos anyagi jellegű egyenlőtlenségek
iránt. így például sokan nem értik, hogyan lehetséges, hogy a magyar bankokat költségvetési pénzekből támogatják, szanálják. miközben a bankigazgatók havonta átlag tizszer annyit
keresnek, mint egy tanszékvezető
egyetemi tanár és húszszor annyit,
mint egy szakmunkás. Arról már nem
is szólok, hogy micsoda összegek mennek el a bank-székházak. paloták felépítésére, átalakítására. Újra létrejött a
"felső tízezer", ami azonban egy általános elszegényedéssel párosult. Ezért
nincs társadalmi legitirnációja a tulajdonáthelyezésnek.
Pártállástól függetlenül az uralkodó
pénzügyi
és menedzser-bürokrácia
kénytelen szociálisan érzéketlennek
mutatkozni. Persze sajnálja az elszegényedő embereket, de mégiscsak valahogyan igazolnia kell, hogy fizetésén,
netán parlamenti juttatásain felül még
különböző
nagyvállalatok felügyelő bizottságaiban is tízezreket vágnak hozzá mindenféle munkavégzés nélkül.
Nem kivánok személyeskedni, de Békesi László - "összeférhetetlenség" miatt - sorozatban hagyja el a felügyelő
bizottságokat, amelyekben korábban
tag volt. Ám helyét saját pártbeli támogatói veszik át (például a Fotexben).
Nos, egy magát baloldalinak nevező
pártnak ez sokat árt. Nem árt viszont a
bankbürokráciának, mert ha ezen manipulációk netán diszkreditálják a szocialista pártot, akkor ők fogják magukat, és átállnak máshova, míg a párt
valódi támogatói, akiket létérdekeik
fűznek egy szocialista politikához,
megint ott állnak majd vert seregként,
mint 1989-ben. A szociális kérdés az a
csapda, amelybe azonban "balról" is
bele lehet esni. Az elit hivatásos ideológusai - konzervatívok és liberálisok
együttesen - azonnal őrségért kiáltanak, hogy "populistát" fogtak. Nekík
még Nagy Sándor is populista, akinek
minden "bűne" az, hogy a "régi" szak-

szervezetek mégis fennmaradtak. Milyen populistát látnak majd abban az
emberben, aki tényleg a korszaknak
megfelelő szocialista politika reprezentánsa lesz a 90-es években. Mit szólnak
majd ahhoz, ha ez a "populista" kifejezi a társadalom vesztes többségének
érzelemvilágát a reprivatizációval kapcsolatban. Ha mindezt szélsőjobboldalról fogják felvetni, akkor is csak maguknak tehetnek majd szemrehányást
"konzerva tív - liberális - szocialista kommunisták" (vagyis Grósztól Némethen át AntalIon keresztül Békesiig
az összes politikus). A privatizáció társadalmi következményeit még ma sem
látjuk a maga teljességében. A hivatalos sikerpropaganda fanatikusai még
abban bíznak, hogy Nyugaton előbb
vagy utóbb meg kell indulnia a gazdasági fellendülésnek. Csak azt nem tudják, hogy a válság .begyürüzése" is
két évtizedes folyamat volt. A fellendülés "begyűrűzése" talán valamely isteni csoda folytán felgyorsul... ?

Csapda 5
A választók meglepő többséggel leszavazták a horthysta elit maradányait.
akik hol MSZMP-s, hol "szakember
vezető" funkciókban a Rózsadombon
vészelték át az "elmúlt 40 évet" (most
már 44-et). Most valahogyan meg kellene szabadulni legkíméletlenebb, hatalmaskodó, a gyű!öletkeltéstől sem
visszariadó képviselőiktől. A választások tükrében ez tényleg közkívánatként is felfogható. Mégis, akárcsak a
"jó privatizáció" illúziója, ez a feladat
is megvalósíthatatlan: egyfelől az elmúlt 4 évben óriási pénzeket "csoportosítottak át" állitólag közhasznú dolgokra, de magánalapítványokba. Három-négy ember dönt milliárdok sorsáról. Hogyan lehet ezt, ha nem is társadalmi, de legalább parlamenti ellenőrzés alá vonni? Másfelől a politikai
hatalomba is sokkolóan sokféle módon

"ágyazták be magukat". Lássunk egy
példát. Mint közismert. a Televízió és a
Rádió is része a politikai hatalomnak.
Olyan hatalom volt ez a rendszerváltás
után is, amelytől mélységesen megundorodott míndenki, aki kapcsolatba került vele, még azok is, akík "kinevezték". A hírműsorok "elstefkásodtak": a
Kádár-rendszert reprodukálták, de a
talpáról a fejére állitva. A régi KISZpubik (a Moldoványik, a Csepik, a
Chrudinákok és a többiek) a pártközpontból hozták az "új keresztény-nemzeti stílust" a régi struktúrával és jelszóval együtt: "aki nincs velünk, az ellenünk van".
Nem lehetünk azonban nyugodtak
most sem. A koalíció sajnálatosan ismerős kottából akar játszani ezen a téren is. Döbbenetesen szűk körből keresik a hatalom új menedzsereit. A "káderpolitika" például a televizióban a
régi receptek és "modellek" alapján
történik. Fontosabb a leszámolás, mint
az új hatalmi szisztéma kiépítésére való törekvés. Anélkül, hogy mentegetném az új koalíciós hatalom .megbízottait", látni kell, hogy nem rendelkeznek a hatalomváltáshoz szükséges
új "technikákkal" és morállal, Úgy tűnik, ők is kihagyják a munkahelyi kollektívákat, mindenki viszi magával a
"haverokat", akik mindig pontosan
tudják, mikor, mit és hogyan kell cselekedni, mit kell mondani. Hatalmi
struktúra ide vagy oda, már régen kialakult a politológusok, az esztéták, a
kritikusok, a szovjetológusok, a külpolitikai "szakírók" új hivatalos rendje,
mely rendelkezik a mindenkori kinyilatkoztatás említett képességével. Ehhez képest hiába ígérgették itt a társadalmi vitát és az állampolgárok "bevonását", ezen a ponton továbbra sincs
tréfa: vagy beállsz a sorba, vagy mehetsz a...perifériára.

Miképpen a privatizáció sorsa és az állarn-, illetve médiahatalmi személycserék mutatják, a hatalom természete
nemigen változik. A szociálliberális koalíció is a hatalornkoncentráció hagyományát látszik követni, amikor tovább
erősíti az individuális és intézményi
hatalommonopóliumokat. Már az is
megdöbbentő volt, hogy a polgármesterek megkapták a jogot arra, hogy
egyúttal parlamenti képviselők legyenek, de legalább ilyen meglepő, hogy
az "antietatista" és "antiklientúrás" elkötelezettségüket rendszeresen deklaráló liberálisok a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásának irányába
nem hajlandók lépéseket tenni. A tandij bevezetését követelik, bár nem lehet tudni, mit remélnek ettől. A civil
társadalomról kialakított, elméletileg is
differenciált elgondolásaikkal ellentétben továbbra is a pártok állami finanszírozásából indulnak ki, míg a lakossági érdekvédelemmel foglalkozó igazi
civilszervezetek változatlanul fillérekből tengődnek.
MSZP-s körökben olyan hatalomkoncentráció van folyamatban, amely
arra utal, hogy egy szűk réteg ratelepszik a pártban a hatalmi funkciókra különféle vélt vagy jogos érdemekre
hivatkozva -, s a "pártállamra" emlékeztető hivatalhalmozásokkal kívánja
fenntartani magát. Több tucat ember
így tölt be egyidejűleg párt és állami,
valamint parlamenti és gazdasági
funkciókat. Ismerek minisztereket, államtitkárokat, parlamenti bizottság-elnököket, magasrangú állarnhivatalnokokat, akik e funkcióikon kívül egy
személyben parlamenti képviselők, helyi vagy központi pártvezetők, vállalati
felügyelőbizottsági tagok, alapítványok
kuratóriumának tagjai vagy elnökei
(van, aki nem is egyalapítványnál). És
most nem is soroltam fel az összes hatalmi poziciót, amelyek mindegyike
önmagában is komoly jövedelemforrás.
A valóság tehát kellően egydimenziós, ami remélhetőleg tükröződik ebben
az írásban. A szerző őszintén elismeri:
nem látja a fényt az alagút végén.
Krausz Tamás

