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A XVII. Magyar Játékfilm Szemle díjai
A XVII. Magyar Játékfilm Szemle zsürije a
fődíjat a Redl ezredes címü filmnek ítélte.
A film rendezője:
Szabó István, operatőr
Koltai Lajos. a forgatókönyvet
Szabó Isván
és Dobai Péter írta, L asszisztens:
Luttor
Mara. vágó: Csákány Zsuzsa. hangmérnök
:
Fék György. díszlettervező
: Romvári
József.
A rendezői díjat Lugossy László filmrendezőnek
adta a zsüri a Szirmoh, virágok.
koszorúk
címü film rendezéséért.
A mai magyar valóság ellentmondásainak
feltárásában
végzett következetes
munkájáért a zsűri díjban. részesíti
Gyarmathy
Líviát. az Egy kicsit én. egy kicsit te című
film rendezőjét.
Az Angyali
üdvözlet
címü film egyes
részleteiben
megvalósuló
müvészi teljesítményéért
Jeles András
rendezőt.
Kardos
Sándor opera tőrt és Kovács Attila díszletés jelmeztervezőt
a zsüri külön díjban részesítette.
Az operatőri díjat a XVII. Magyar Játékfilm Szemle zsűrije Máthé Tibor operatőrnek ítélte az Uramisten és az Eszmélés című
filmben nyújtott operatőri munkájáért.

J

r

A színésznői díjat az Öszi almanach
filmben nyújtott alakításáért
Temessy
és Bodnár Erika kapta.

címü
Hédi

A férfi szuiész
rolynak ítélte az
nyújtott alakításáért.
nak a Sortűz egy
almanach
című
sáért.

díjat a zsűri Eperjes KáUramisten
címü filmben
és Székely B. Miklósfekete bivalyért és az Öszi
filmben
nyújtott
alakítá-

Szakmai-díjak:
Lugossy László rendező. a Szirmoh, virágok. koszorúk
cimű film rendezéséért.
Koltai Lajos operatőr. a Redl ezredes cimü film operatőri munkájáért.
Szabó István-Dobai
Péter. a Redl ezredes círnű film forgatókönyvéért.
Selmeczi György zeneszerző. a Szirmok.
virágok. koszorúk
cimű film zenéj éért.
Romvári József díszlettervező.
a Redl ezredes címü film diszleteiért.
Kemenes Fanny jelmeztervező.
a Vörös
grófnő címü film jelmezeiért.
Fék György hangmérnök.
a Redl ezredes
címü filmért.
Galamb Margit vágó. az Angyali üdvözlet címü film vágásáért.
Cserhalmi
György
szinművész.
a Szirmoh, virágok. koszorúk címü filmben nyújtott színészi alakításáért.
Básti Juli színművész.
a Vörös grófnő
cirnű filmben nyújtott alakításáért.

KISZ-díj:
Szabó László
címü filmje.

Sortűz

egy

fekete

bivalyért
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Értékválság és -átalakulás
A XVII. Magyar Játékfilm Szemle mérlege
1985. február 14-én a Magyar Filmintézet uitái rendezett a XVII. Magyar játékfilmszemle terméséről. Korlátozott idő állott rendelkezésre, és sok volt a hozzászóló, érdeklődő.
Igy nem is sikerülhetett közös nevezőre jutni valamely kérdés alaposabb megtárgyaJása révén; ez hasonló filmszakmai programok egész sorozatának lehet majd feladata. Az
alábbiakban az eszmecsere legfontosabb megállapításait
összegezzük,
előrebocsátva,
hogya résztvevők lehetőséget kaptak véleményük utólagos írásbeli hieqészitéséte, teljesebb kifejtésére. Ezzel a Magyar Filmintézet
felszólaló munkatársai valamennyien
éltek is.

NEMESKÜRTY ISTVAN,
a Magyar Filmintézet igazgatója:
A Filmintézet feladatának
tekinti a magyar
film ügyének képviseletét. Szeretnénk évente
elvégezni az összegezést, ami a pillanatnyi értékeléseken túl inkább a maradandóságra figyelve
állít és hagy emléket a magyar film bizonyos
korszakairól.
azt is tudva, hogy soha semmiféle
művészetet nem lehet kalendárium szerint értékelni, beosztani, időzíteni. Szeretnénk tájékozódó lehetőséget kapni a filmszakmától.
hogy az
irányzatokat és az eredményeket megfogalmaz.
hassuk. Ha erre igény van, legyen szó a forgalmazásról is, arról, hogy eljut-e a magyar film
ahhoz, akinek készült. Ehhez nem elég a közönség egyszerű fogalma, mert minden film,
mint minden vers is, más-más közönségnek készül. Tehát eljut-e a film azokhoz, akiknek
szánták. És mivel művészetről fogunk beszélni,
mert mi, akik itt vagyunk, egyetéitünk abban,
hogy a film művészet vagy művészet is; és mi
akik itt ülünk, hiszünk a művészetben.
jó lenne tehát. ha szó esne esztétikumról.
a szépségről. a uűvész.i tetszés igényének ennek a maga4

sabb rendű megfogalmazásáról,
az elvárásokról, ezek teljesítéséről. tudomásulvételéről vagy
netán tagadásáról. De ezen belül az is érdekes,
hogy ha harminc-negyven év múlva valaki megnézi ezeket a filmeket. amikor mi, akik ma itt
vagyunk, már nem élünk, vajon az a néző azt
a világot lát ja-e a filmeket lepergetve, amit mi
most átél ünk. Ez nagy kérdés.
ERVIN,
a Magyar Filmintézet
tudományos osztályvezetője:
GYERTYAN

Szeretném, ha a Magyar Filmintézet a magyar
szellemi élet valamiféle Hyde Parkja lenne,
ahol mindenki őszintén és fenntartás nélkül elmondhatja a maga véleményét. Szeretném továbbá, ha itt valamiféle szintézist tudnánk teremteni az elvszerűséq
és a jószándékúság, a
barátiság között. Mindenki mindenkivel vitatkozhat, tarthatja bárki nézetét rossznak, tévesnek, akár butának is. Lehet valakit akár hülyének is tartani, csak a magyar film sírásójának
ne tartsuk. Vitatkozzunk keményen, elvszerűen,
de - hadd mondjam ezt a patetikus kifejezést

egymás iránti szerétettél. amiben mindanynyian megegyezünk,
függetlenül attól, hogy
egyetértünk-e a szólóval vagy sem. Ha nem sikerül a szintézis, nem tragédia - saját véleményét természetszerűen vállalva mindenki emelt
fővel távozhat erről a helyről.
ts hadd tegyek hozzá még valamit. Ez a vita
is bizonyítja, hogy törekvésünk minél szorosabb kapcsolatot kialakítani
filmművészetünk
alkotó egyéniségeivel. Ezért azt is elhatároztuk,
hogy valamilyen intézményes formát teremtünk a rendezők, operatörök és az Intézet tudományos munkatársai között. Ennek keretében
minden jelentős filmmüvészünknek meglenne a
felelőse tudományos osztályunkon, akinek munkaköri kötelezettsége, hogy up to date ismeretanyaggal
és dokumentációval
rendelkezzék
mindenről,
ami a szóban forgó művész életéhez, pályájához tartozik. Szeretnénk persze, ha
a túlságosan is hivatalosan hangzó munkaköri
kötelezettség az idők folyamán bensőségesebb
személyes kapcsolattá is alakulhatna. Ennek első állomása lehet ez a mai beszélgetés is.
FÉJJA SANDOR,
a Magyar Filmintézet

tudományos

munkatársa:

Lehet-e, hogyan, s meddig lehet élni a bukás
tudatával? Lugossy László Szirmoh; uirágok,
koszorúkja, Szabó István Redl ezredese, Grunwal sky Ferenc Eszmélése és Kovács András V örös grófnőj e választ keres ezekre a kérdésekre.
Egy szinte ezoterikus hatalom manipulációs hálójába Kovácsi János Megfelelő ember kényes
feladatra című filmje vezeti be közönségét. A
mindennapok
visszafordíthatatlan
erkölcsi leépülésének menetrendjét Tarr Béla Úszi almanachja adja át. Az emberek közötti viszony generációs gondjával. fonák helyzeteivel Gyarmathy Lívía foglalkozik: Egy kicsit én, egy kicsit te. Csalódásba fulladó remények
tanúi lehetünk Lányi András Valaki figyel és Gárdos
Péter Uramisten címü művét nézve. A gyermekkor labilis szocializációjába
Péterffy András
Eszterlánce, Mihályf y László Higgyetek nekem
és Szabó László Sortűz egy fekete bitralvért című munkája enged bepillantást. Az élet értelmét szuperpoláltan kérdőjelezi meg, pusztulást
pusztulásra halmoz Jeles András szuggesztív
látomása: Angyali üduözlet. Egy hazai vidék
tudatban őrzött múltját, jövőbe örökítendő jelenét szociográfikus érzékenységgel kutatja föl,
menti át Sára Sándor Bábolna múltja és Fúga
cimu dokumentumfilmje.
Soha nem feldolgozható élményekkel
és előítéletekkel
ütköztet

Szabó István:
Redl ezredes
dauer, Gálfy László)

(Klaus

María

Bran-

bennünket Gazdag Gyula Társasutazása. A többé- kevésbé
képeslapszerű,
"idegenforgalmi"
filmek (Makk Károly: Játszani kell; Gyöngyössy Imre-Kabay Barna: Yerma), valamint a zenés üzenetet küldö "hangképek"
(Palásthy
György: Az élet muzsikája) talán az ún. közönségfilm félreértett fogalmának szülötteí.
Egy
hiján húsz film ez. Első közelítésben tehát igencsak sokszínű a tavalyi év palettája.
A múlt évi játékfilmszemlétől
a mostaniig
elkészült tizenkilenc film egyenkénti és együttes elemzése során nagyjából kirajzolódott előttünk, mivel foglalkoznak, miről és hogyan szól5

nak az 19S4-es esztendő filmalkotói.
Tapasztaltuk, milyen kérdések
érdeklik
őket, s miképpen vélekednek
azokról. Minősítéseik,
értelmezéseik - kevés kivétellel
- figyelemre
méltók. A ma emberéhez
szélnak. minket szembesítenek időszerű problémákkal.
Mintegy
erkölcsi beállítódásunk
mozgósításával
apellálnak
továbbgondolásukra.
Közel egy év filmterméséből
természetesen
nem szabad messzernenő
következtetéseket
levonn unk filmművészetünk
egészére.
Még kevésbé szabad a látottak alapján a magyar film
közeljövőjét
megjósolni.
Nem (nem eléggé?)
reprezentálják
hazai filmművészet ünk helyzetét
az elmúlt évben készült alkotások.
Mindenekelőtt annak folytonosságát
biztosítják
és probléma-repertoárját
gazdagítják.
Most éppen
a
gondteli dolgok filmi eszközökkel
való analizísével. Legújabb játékfilmjeink
lényeges
művészeti ismeretekkel,
dokumentumfilmjeink
pedig
sajátosan archivált
kordokumentumokkal
bővítik jelenünkről
alkotott
képünket.
Mindenekelőtt veszélyben levő értékeinkről szálnah , nehéz, fájdalmas,
keserű élmények
átélését
kínálják a közönségnek.
Filmbeli
karakterként
nem sikerült
életre
kelni e az Eszmélés főhősének.
Tányér Imre egy
értékes gondolat
jelzése marad csupán.
Ilyen
értelemben
eszm éi sem élhetnek. s a múlthoz
sem lehet igazi köze. Hogyan is győzhetné
meg
a parasztokat?
Hogyan
formálhatná
nemzeti
léptékben
a jövőt? Miképpen
beszélhetne
érdemben? Egy alkotói folyamat,
egy kifejezési
küzdelem
filmre
rögzülése
ő. Személyében:
torzó. Képviseletében:
dokumentum
és kórisme. Nem rendülhetünk
meg tehát bukásán:
tiszta szándékú,
naiv kivitelezésű
elvein. Világos
lesz számunkra,
hogy miért kell távolról,
kívülről néznie a falubeli
(egyben
országos)
eseményt:
a nélküle
megalakuló
szocialista
para szt szervezetet.
Tányérnak
a megkeseredés
jut
osztályrészül.
Eszmél-e az átélhetetlen
filmhős ?
Egy ember tudatának
megvilágosodása,
eqyál
talán, szellemi dinamizmusa
filmben is kifejezhető. Közvetve
fejezhető
ki: direkt ábrázolási
lehetőség
nélkül. Például a tudat beli folyamat
árnyalt érzelmi
kisérőjelenséqeivel,
Vagy: vonatkozó
gesztusokkal,
személyközi
kapcsolatokba belejátszó
hatással.
Vagy: motiváltan
kivitelezett cselekvéssel.
Új megismerő
tartalmakat produkáló
(tudat által vezérelt)
maqatartássaI is. És még persze sok mindennel
- de
elsősorban
az erre "programozott"
(e filmből
hiányzó) dramaturgiával.
Épp azokkal
aszituációkkal
fejezhető
ki a tudat beli átalakulás,
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amelyekből
a néző visszakövetkeztethet
az
"agyban
játszódókra" . Ez azonban nem sikerülhet a nézőnek, mert nem elevenedett
jellemmé Tányér.
Nem érhetjük
hát tetten a főhős
eszméléset.
Másképpen:
egy individuális
eszmélés társadalmi
vetületét
hiányoljuk.
Kép is,
hang is asszisztálásra
van kárhoztatva
- eszmeillusztrálásra
=, egyikük
sem válhat a fogalmi
közlendő
partnerévé.
Lehetőség
hiányában
a
színészek
is többnyire
asszisztálnak.
Jelzések
érdekében
kell aktivizálniuk
mimikát,
gesztust, mindent.
A sokszor hiteltelen
dialógusok,
olykor nevetésre
ingerlő mondatok
sem a szinészi munka hibáiból adódnak. A főhős gyakori jelenléte
sem emeli a cselekmény
minőségét
- csupán annak zajlásában
vesz részt. Körülbelül ennyit tehet e központi alak. A többi figura meg kisebb reakciómódokat
választhat.
Az Eszterlánc Eszterében
minden szerzői jószándék
felfedezhető.
Jóllehet
Eszter
eredeti
kamasztulajdonságait
kellene
felfedeznünk.
Különösen
azért, mert olyannyira
központi
figurává emelkedik
a cselekményben,
hogy a
többi
alak
- tartalmi
értelemben
- szinte
csak fel-feltűnik
mellette.
Külön-külön.
a film
láncszemeiben
sok emberi mozzanat
fedezhető
fel. Főhősünk valamennyiükre
őszintén, kamasz
báj jal és kamasz öntudattal
igyekszik
reagálni.
Gondokkal
találkozva
is ezt teszi. Arcok, gesztusok villannak
fel. Nemegyszer
a humor is
szóhoz jut. Egésszé azonban nem szerveződhetnek sem a jelenetek,
sem a színészi produkciók. Számos egymás
utáni, cezúrakat
követő
jelenet, s azok szkeccs-dramaturqiája
dolgozik
a komoly szándékú
filmtartalom
háttérben
tartásán.
Elharapott
helyzetek,
jellemek
közott
kell Eszternek
lavíroznia.
Fűzné, fűzné - de
nem áll össze az eszterlánc.
Következésképpen
az Eszter-lánc
sem. Bárhonnan
nézzük is: e
láncszemek
nem fűződhetnek
lánccá. Kevés lenne a több. Sok mindennel
találkozunk
a családi élettől az iskoláig.
Nem találkozunk
viszont
a hazai
pedagógiával,
iskolarendszerünkkel.
Amint
családrendszerünkkel
sem. A velünk
őszintén megosztott
életbeli metszetből
mintha
a távolságtartó
szerzői rálátás
különösen
hiányozna.
Az, ami közelebb
vihetné a nézőt a
filmbeli világhoz.
Legalább
a szándékához.
A
rendező
szorosan
kötődik
a forgatókönyvhöz.
Bizonyára
ezért marad közel Eszterhez.
Sokkal inkább
Esztert
s .Jáncszemeit"
mutatja
meg, mintsem
hogy az Esztereket.
Eszter-sorsokat
általánosítaná.
Vele, velük általánositva
"itt
és rnost" -családjaink,
valamint
"itt
és
most" -pedagógiánk
áldatlanság ait.

Szabó lstván;

Redl ezredes

(Klaus Maria Brandauer)

Elég nagy distanciával nézzük a Játszani
kelIt, könnyen a cselekményen kivül rekedünk.
Legfeljebb tanúk lehetünk, s nem jókat nevető
játszótársak. A film igazi játéka mintha filmen
kívüli lenne: az alkotó eme legújabb vállalkozása. Maga ez az amerikai-magyar
koprodukció. Nyilván nem azért. mert koprodukció. hanem mert - ilyen. A rendezőnek ez a nagyon
könnyű, korántsem a mélységet faggató filmkirándulása lehet a játék. Messzire kirándult
a szerző ténylegesen (Amerikába). s jelképesen
is (távol színvonalától) . Megméretés tehát nem
lehet a Játszani kell. Ujjgyakorlat pedig eleve
nem. Valamiféle művészi kísérletezésről
sem
lehet szó. Sikeres, nagy tömegű nézőtoborzásról sem. Akkor meg miről van szó? Mi ez? Kiemelkedő - köztük korszakos - filmjeivel maga a rendező állította magasra saját alkotói
mércéjét. E filmje is műveinek eddigi magasságához viszonyítva méretik meg: találtatik
könnyűnek. Az eddigi életmű kvalifikált.
s nem
lett szegényebb ezzel a színes filmmel. A szerző értékes műveinek
száma sem gyarapodott
vele - munkáinak száma szaporodott csupán
eggyel.
Az Úszi almanach mindegyik figurája változtatni kíván helyzetén. Ezért kezdeményeznek játszmákat. Felmorzsolódnak a "játszótársak". Érdekes: végül is mindenki el akar men-

ni a küzdőtérről,
Hédi lakásából. Vagy pedig
igyekeznek kiküldeni onnan a másikat. Ki lehet-e törni innen? Semmiféle ehhez szükséges fogódzót nem ad a film. Benn maradnak
alakjaink. Érzéseket, bensőséget - az emberi
méltó ság valamennyi értékét feladják. E feladás stációinál töprengésre késztet a mű. Becstelen játszmákkal.
személykézi
értékek meggyalázásával jutnak a lakók az egyes stációkhoz : mind jobban beszennyeződnek. Minden állomásnál bonyolultabbá. gyilkosabbá válnak az
erőviszonyok. Valami olyasmit tudatosít bennünk a film. hogy humánus dolgokra való hivatkozásokkal. sokban tudattalan késztetéseink
hatására fojtogat juk egymást érdekeink keresztülviteléért. Miközben észre sem vesszük a végzetes erkölcsi pusztulást. Hogy nem akarunk
olyanok lenni. mint Tarr hősei - ez ugyancsak
nyilvánvaló. noha alakjaiban itt-ott mi is benne vagyunk. Ha foggal-körömmel háritjuk el
magunktól a film figuráinak magatartását - az
akár eredménynek is elkönyvelhető. Teljes a
hősök etikai felszámolódása,
örömvesztése. A
másikat leleplező árulás, a másik ember megalázása sem okoz örömöt az árulónak, nincs
érzelmi "jutalma" a megalázónak. Az Úszi almanach elborzasztó lírája, néhány mozzanat kivételével. lélektani hitelességgel
közvetiti a
mindennapi aljasság választékos csapdáit.
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Lugossy

László: Szirmok,

virágok.

koszorúk

(Cserhalmi

Nem megfelelően érvényesül Redl ezredes
drámai vétsége: magatartásának
anakronizmusa és morális konfliktusa, Nem kellően meggyőző a csakugyan érdeklődést keltő személyes
sors, katonai karrier, Tehát a hős életvitelére
fűzött társadalmi dimenzió hitelessége is kivánnivalókat ébreszt. Sokkal inkább a drámai lehetőségben rejlő erő, mintsem annak cselekménybeli megvalósítása hat. Nem képes észrevenni Redl ezredes, hogy a Monarchia megállíthatatlan széthullásának kortársa, aki a reakció érdekében hajtja végre stabilizációs tervét
s ukázát. Főként a címszereplő személyiségmozgásának indítékai, lelki alakulásának mozgatói nélkülözik azt a hitelt, amit egy ilyen kaliberű filmhős esetében - érte kívánunk. Mephisto inkongruens személyiségéből a szemünk
láttára született meg egy filmművészetileg
kongruens, egyetemes értékű filmbeli karakter, Redl ezredes személyisége viszont sokban
kidolgozatlan. cl a magánjellegű, val~mint a hatalom leplezetlen arcával való találkozásai során elszenvedett frusztrációra
korántsem höfgeni plaszticitással reagál. Igaz, Redl ezredesnek nem Hendrik Höfgen az etalonja. Filmrendezőnk műve viszont a maga által megemelt
színvonalhoz mégis viszonyítható.
Redl egyre
feljebb jut a katonai ranglétrán. Teljes odaadással, ha kell. legszemélyesebb érzelmi szálainak
8

György,

Boguslaw

Linda)

elszakításával munkálkodik a felső elvárásoknak megfelelően. Űgypártian segít egy ördögien kitervelt koncepciós per kreálásában.
Mígnem: valamiképpen meghasonlik, önfelszámoló
attitűdöt
vesz fel. A gyermekkorától
kezdve a
Monarchia iránti abszolút hűségre és a császárban való vakhitre nevelt, ezredessé emelkedett
RedIből áruló lesz. A magatartásában
bekövetkező eme pálfordulás valóságos pszichológiai
analizisért kiált. Sajnos: halkan. Sokkal adekvátabb motivációs hátteret kívánna a főhős.
Voltaképpen mephistói
léptékűt. Ez lenne az
Oscar-díj keresztje?
Megemelkedik a valóság a Szitmoh, virágok,
koszorúkban,
valahogy a konkrét történések és
az álomszerűség
mezsgyéjén lebeg. Költőien.
A főalak, Ferenc belső világa rávetül a tényleges eseményekre. Ezáltal a valóság az átélés
érzelmeivel színezödik át. A dramaturgiai építkezés lényeges kifejező eszköze a tükrök gyakori szerepeltetése.
A valóság és az árnyalt
pszichikus folyamatok összemosására és elkülönítésére egyaránt képesek ezek. Ugyanakkor
az önvizsgálódás, a tényleges és a jelképes tükörbe nézés együttes kifejezői is. A levert szabadságharc személyes élménye, az erkölcsi ellehetetlenül és veszélye mindinkább hatalmába
keríti Ferencet. Minden erejét Én-je megtartásáért kell mozgósitania.
Győtrő konfliktusa

l.ugossy

László:

Szirmok,

virágok,

koszorúk

(Grazyna

mindig vele van, még ágyába is elkíséri őt. Talán nem éreznénk ezt is a gyönyörű szeretkezés
képei láttán, ha a rendező nem tükörben mutatná meg. A tükörrel az öröm és a feloldódás'
látszatára utal. Tükörképi látszatban. idézőjelben, azaz múlandó-képben szólal meg a cselekménynek ez a része is. Intelligens film a Szitmok, virágok, koszorúk. Olyan, aminek szíve is
van, szépsége is. Tényleges tárgyi, kompozícióbeli szépsége, artisztikurna,
s belső, eszmei
szépsége. Lírai szíve van, ami a legkilátástalanabb helyzetben is tisztán dobban. Vele dobbanhat a mienk is. Ez a nézőt bevonó és szellemileg is igénybe vevő pszichológiai mélységű
film tehetséges, értékmentő alkotás. Hazai filmművészetüknek várhatóan időtálló, maradandó
darabja.
Elborzasztással,
megdöbbentéssel
igyekszik
az intellektuális tudatosításhoz eljuttatni nézőit
a Társasutazás. Jó, hogy e film a konkrét események
rögzítésén
túl, céltudatos
drámaturgiával a faji és vallási előítélet jelen helyzetével konfrontál bennünket. Még akkor is, ha
szélsőséges, indulatteli. elsietett reakciókat is
kivált. Nem jó viszont, hogy túl sokszor s túl
sokféleképpen frusztrál a film. Persze megkérdezhető: mihez képest? Kiben, kikben mihez
képest? Mi sem, ma sem érthetjük igazán, hogyan történhetett a megsemmisítő táborokban

Szapolowska,

Cserhalmi

György)

az, ami történt. Ez ügyben nincs, nem lehet
megnyugvás. Nincs elévülés a lelkekben sem.
Sőt a lelki áttételeződések
is szörnyűek. Figyelmeztet a film: az áttételek az utódokban s más
kortársainkban munkálnak. A haláltáborok dokumentált (s e filmben is újra-dokumentált)
embertelenségének
ismeretében sem kovácsolódott hatékony fegyver az emberszégyenitő előítélet ellen. Bizonyára az ezzel való szembenézés végett is készültek a Társasutazás tisztességes szándékú, humánus hangütésű dokumerrtumképei. A néző az ítélet- és előítéletrendszerétől függően szűri, minősíti a filminformációkat. Szerenesés esetben új érzelmekkel módosíthatja az adott előítélet pillanatnyi helyzetére
vonatkozó ismeretanyagát. A publikálás, a széles körű közlés. a kimondás általában az obskurus beállítódás ellen hat. Törékeny egyensúlyú
magatartások, sorsok, vallásos érzűletek. intimitások tanú i leszünk a filmnézéskor. Néha túlzottan is beavatott tanúk ... Mégis, mintha mindezeket szándéka ellenére néhol devalválná a
film azzal, hogy sokkoló tetemrehívása. egyszóval minden erénye egy társasutazás (még ha az
sajátos is) sokban esetleges keretei közé szorul.
Mintha a kihagyásos dramaturgia nem szándékolt kihagyásai tréfálnának meg minket: nehezen tájékozódunk
a Valaki figyelben néhány
vonással megrajzolt figurák között. A többnyi-

Sára Sándor:

Fúga

re jelzett alakok karakter-kontúrjai
is hiányérzetet keltenek. Úgy sodródunk az alakok kőzött, mint Halász Péter a cselekményben. Hogy
áttétel es, abszurddal színezett helyzetek sokaságához van szerenesenk. az többé-kevésbé hamar kiderül. Hogy intellektuális nézői munkára szánt filmbeli gondolat nemes kellékei a
film alakok - az még méltányolandó is. Ugyanakkor zavarba ejtenek a stilizált nyomozás hétköznapian reális állomásai. A megfigyelt Márta életvitelének szereplői is néhány jelzésből
épülnek alakká. így válnak a nézői gondolkodás
staffázsaivá. Circulus vitiosus-szal zárul a történet. Megfigyelése végén önmagához jut el
Péter. Valójában cél nélküli megfigyelésének
önnön célpontjává vált. Egy nem létező - feladatnak titulált - probléma megoldási kisérlete révén infrastruktúrába
hatolt. Amiértekre
persze most sem kap választ. Kérdőjellel zárul
hát a film. Jó, hogy kérdez Lányi. Jó, hogy
mindvégig aktuálisakat
kérdez. Kár viszont,
hogy nemigen avat be minket sajátos rejtvényezésének nézői hogyanjába. Érző, emberi jegyekkel végül is csak Mártát ruházta fel a rendező. Az egyetlen ténylegesen identifikálható
figurává tette őt. Eleven, kedves lénye szinte
idegenként mozog az absztrakcióhoz igazított,
vázlatos magatartású alakok között.
A Vörös grófnő olyan fikció, amelynek kita-

pinthatók a valósággyökerei. Nem történelmi
tablót fest az alkotó: dokumentum és a képzelet
szembesítésével formálódik a cselekmény. Úgy
látszik, Kovács András elsősorban publikálni
akarta egy kivételes házaspár, Andrássy Katinka és Károlyi Mihály ideális kapcsolat-mintáját. Ezért fogta volna vissza a filmnyelv originális eszköztárát : választotta a populáris igénynek jobban megfelelő filmi köznyelvet? Talán
a dramaturgiai
egyszerüsítések
is ezt a célt
szolgálják. Innen nézve a film népszerűen tolmácsolt epika - alkalmazott formanyelvvel s
dramaturgiával.
Egy példaerejű
házaspárt, politika és magánélet kapcsolatát láttatja a film.
Alapvetően pozitív emberekről van szó, akik
tudják, hol kell lenniiik a hazai politikában, s
különöse n jól tudják, hogy mindig egymás
mellett van a helyük. A történet valahogy túlnő a filmi megformáláson. Az információ pedig a dramatizálás fölé kerekedik. A színészi játék segít feledtetni ezeket a problémákat. Odaadó szinészi munka rajzolja meg az érzelmeinkkel harmonizáló házaspárt. Kérdés, szerepeik
mennyire mintázódhatnak az életbeli alakokra.
Tudniillik mindvégig valóságközeli fantáziában
gondolkodik a rendező. Kívánkozott volna egy
ökonomikusabb szerkesztés. Megérdemelt volna a sztori egy tömörebb képi narrációt is. A
tartalom választékosabb felhangját úgyszintén.
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hogy legalább egy kicsit kiemeljen bennünket
- hogy úgy mondjam - az emulzió-síkból.
Említettük:
veszélyben
levő értékeinkkel
foglalkoztak a játékfilmszemle filmjei. Összegezzük most, mit lapasztalunk legújabb filmjeink befogadásakor?
Messianisztikus hitek s más illúziók terjednek. Hívőkre
találnak vagy szertefoszlanak.
Választásra kényszerülnek a hősök, és e választásokban a megalkuvás dominál. Nem lehet igazán tisztességesen
élni. Tisztességesen
csak
meghalni lehet. (Szirmok,
uiráqoh, hoszotúh.)
Elnyomott, jogfosztott embereket kellene bekapcsolni a történelem haladó áramába. Emberhez méltó életet kellene élniük a parasztoknak is. Önkéntes vezető jelentkezik, hirdeti tanait, megszenvedi képviselt elveit. Végül szomorúan kénytelen
szembenézni azzal. hogy
munkája hiábavaló volt: tanait meghaladta az
idő. (Eszmélés.)
A teljes erkölcsi tisztaság tudatában rója pályalépcsőit
Redl ezredes. Még a maga módján
homoerotikus kapcsolatáért sem szabad elitélnünk őt. Szerelemmel szereti császárát,
istene
a Monarchia. Aztán egy csapásra minden megváltozik
benne. Elértéktelenednek
számára
szentnek hitt értékei. Atértékelődik belső világa. De ez mégsem morális fejlődésének
ómene.
Kínzó csalódását diktált önhalál követi. Mondhatjuk. kimúlik. Öngyilkossága sem rehabilitálja etikai magatartását.
Nem marad utána
semmi tőle való. Semmi továbbélésre érdemes.
Volt. Elfelejtjük. (Redl ezredes.)
Szocialista eszmék politikailag képzett híve
- rangjával. vagyonával ellentétben - képviseli a progressziót. Szavaz a köztársaság ra, az
emberi egyenlőségre. Családi, asszonyi "hátország" támogatja törekvésében. Végül aztán érvényes útlevéllel a zsebében - titokban kell
átlépnie országunk határát. Az emigrációt kell
választania. (Vörös grófnő.)
Dokumentumfilm
nyomasztó képein látjuk
egy náci haláltábor túlélőit,
s hallgatjuk egy
túlélő vallomását az akkori időkről és elkeserítő mai benyomásairól. A faji és a vallási előítélet szubkulturális csatornáinkon még eléggé
tartja magát. Rettenetes képek, lehangol ó következtetések. (Társasutazás.)
Négy fal közé zárt emberek játszmákat vívnak életük jobbá tételéért. Mindent alku tárgyává tesznek. Emberi méltóságga1. érzésekkel
kufárkodnak. Teljesen felőrlődnek.
lenullázódnak aljasságuk gyakorlása közben. Mindegyikük örömtelenül vegetál, s visszafordíthatatlanul bemocskolódott. (Úszi almanach.)

Személyközi játszmákban
küzd egymással
egy törött lábú fiatal artista és egy öregember.
Utóbbi szabadulórnűvész
volt: a "jégbe zárt
ember". Ma is a világszám titkának egyetlen
tudója. Örökébe kíván lépni a fiatal, világszám
akar lenni: ezért :,játszmázik". Nyer. Nyer? A
világszám az övé, de a kemény csaták közben
nyert emberi kapcsolatának mindörökre vége.
Jelképesen is jégbe zárta őt az öreg halála,
ahonnan viszont nem tud kiszabadulni. (Uramisten.)
Egy ember feladata, hogy egy másikat megfigyelj en. Nem tudja pontosan, mit miért tesz.
Mindenesetre
eleget tesz megbízójának.
Sorsokba csöppen bele, egyben módosítja is mások és önmaga életét. Végül sajátsáqosan
ébred
rá munkája hiábavalóságára.
Eközben értelmiségi fiatalok zavaros eszméivel ismerkedünk
meg. (Valaki figyel.)
Tizenéves lánynak tapasztalnia kell: komoly
bajok vannak a felnőttek világában. Baj van a
családban, a szülők között. Baj van az iskolában, a tanárokkal. Hiányzik a kontaktus a diákok és a pedagógusok között. Szaporodnak a kisebb-nagyobb csalódások, Tanári keserűségek
rontják el a diákok szája Ízét. (Eszterlánc.)
A II. világháború utáni első évek falusi szegénygyerekei figyelik, tapasztalják a felnőttek
ugyancsak ellentmondásos életét. Közel a múlt,
elevenen munkál az emberekben. Mindegyiküknek meg kell szenvedniük a társadalom
mássá formálódását,
személyes sorsokat rneqbolygató hétköznapjait. Látszólag apró események is mély benyomást gyakorolnak
a még
mindig nehéz világban élő, eszmélő gyerekekre. (Sortűz egy fekete bivalyért.)
Olyan hibás magatartás-sztereotípiákkal
fertőzzük gyermekeinket.
melyeket szüleinknél
ítélünk cl. Hamis értékrendet.
kirakat-etikát
próbálunk rájuk tukmálni. S el sem tudjuk képzelni, miért is vannak állandó életvezetési és
értékvesztési
gondjaink.
Értékharcole
osztják
meg az együttélő generációkat, gátolják békés
egymásért és együttélésüket. (Egy kicsit te, egy
kicsit én.)
Idézhetünk még további filmeket is. Például
arról szólót, hogyan kell elfojtani egy forradalo
mi megmozdulást, s hogyan kell professzionista
módon űzni a manipuláció mesterségét kicsiben
és nagyban. (Megfelelö
ember kényes feladatta.)

Vagy említhetjük a kamaszokat. akik hiába
keresik családi miliőjükben
az egészséges magatartási mintákat. Nem találhatnak olyanokat.
S szinte vakon hangolódn (án) ak a kicsit is arra
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Egy egész életre szólóan káros
szocializálódást
kell nap mint nap megélniük.
(Higgyetek nekem.)
És idézhetnénk a filozófiai nagyságrendben
fogalmazott és sugallt kozmikus kilátástalanság
sodró erejű képeit is. Az eredendően kárhozatra ítélt emberi életet. A fölösleges mindennapi
és történelmi harcokat. (Angyali üdvözlet.)
Összességükben nézve, egy-két kivételtől eltekintve, a két filmszemle közőtt készült alkotások - s ez már a filmek második megközelítése! - sötét és fekete színekkel festik világunkat a vászonra.
A filmek egy része ún. "leírt" történelmi korokban játszódik: elbukott az 1848-as magyar
szabadságharc, Bach- korszak, kiegyezés, Ferenc
József dualista Monarchiája, IV. Károly, a Tanácsköztársaság
bukása stb. Mások napjaink
tényleges valóságát rögzítik (Társasutazás, Bábolna múltja, Fúga). illetve művészien átköltött
valóságunk jelenében játszódnak (Valaki figyel,
Egy kicsit te, egy kicsit én, Higgyetek nekem,
Uramisten, Esztetlánc}. Nem sokkal a felszabadulás után (Sortűz egy fekete biualvért},
stilizált jelenben (Öszi almanach), elképzelt sci-fi
jelenben (Megfelelő
ember kényes feladatra) és szuverén látomásban játszódó alkotásaink is vannak (Angyali üdvözlet).
A bibliai időkben is zajló és a más-más történelmi múltban játszódó filmek annyiban hasonlítanak a tényleges és a stilizált jelenünkkel
foglalkozókhoz
- hogy értékdevalválódással
kapcsolatos hudarcoh, keserűségek
jelennek
meg bennük.
Elbukó hősök és elbukó mozgalmak. Kudarcra ítélt történelmi (vagy lehetőségében korszakos) személyiségek és kudarcra ítélt mindennapi emberek. Leszálló ágon vezetett sorsok és elvetélődő életvezetések.
Történelmi konstellációban
gyötrődő hősök
és családi tűzfészkekben szenvedő emberek. A
tiszta eszme képviselőjének
valamiképpen
el
kell távoznia: erkölcsileg vagy fizikailag kell
megsemmisülnie, illetve meghasonlását kénytelen végigszenvedni.
Az aljasságot, mocskot képviselő film hősök
sem érnek el semmit. Még a gonoszság fura
öröme sem ragyoghat fel torzult lelkükben.
A humánus magatartás
nem érvényesíthető
sikeresen. Az antihumánus magatartás is legfeljebb helyben jár: nem változik semmilyen
irányban, nem iktatódik ki.
Sötét színek a távolban és a közelmúltban.
Sötét színek a dokumentált, modellált és képzelt jelenben. Zátonyok
és zátonyra futások a
emlékeztetőre.
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szűkebb otthonban: családban, iskolában. És
ugyanazok tágabban: hazában, nemzeti történelemben.
Individuumokban.
családi sorsok ban, többnyire tehát a magánélet sziéráiában
jelenítik
meg rendezőink a legkülönfélébb kudarcokat.
A hatvanas években terjedő, világméretűvé váló
ún. modern filmművészet mai továbbélése lehet
ez nálunk. Az emberi pszichikumot a film nyelvére ford itják le a művészek,
hogy abban jelenítsék meg a társadalom, a csoport és az egyes
ember időszerű problémáit.
Meghasonlások,
bukások, nyomasztó tartalmak nehezednek a mostani filmhósök lelkére.
E nyomás moráli s vonatkozásait domborít ják ki
alkotóink. Tegyük hozzá: különféle művészi
színvonalon. Jó esetben filmspecifikus esztétikumokban, erőteljesen identifikálható hősökkel
tolmácsolják közölnivalójukat. Más esetben inkább a tárgyias információkra összpontosítanak.
a történet hangsúlyozására szorítkoznak - némi filmesztétikai felhanggal. Különféle rnűvészi formákkal és megoldási módokkal ismertetik meg velünk életünk negatívumait, az egyéni
sorsok és a társas kapcsolatok fekete helyzeteit.
A szerzők tolmácsai:
a film hősök keveset
árulnak el múltjukról. Amit megtudunk róluk,
az jobbára a puszta informálás révén - tehát
nem helyzetük átélésében - derül ki számunkra. Mindenekelőtt
reagálásaikban,
kényszerhelyzetben választott cselekedeteik alapján ismerhetjük meg közelebbről őket. A reaktív figurák adott tárgyakra, csoportokra - külső
személyek hatására, eseményekre
reagálnak.
így mintegy a követlen magatartás-kiváltó
okkai mint szociologikus motívummal együtt ábrázolják alakjaikat a filmrendezők. Itt van a
művészeti általánosítás, a társadalmi léptékben
való gondolkodás lehetősége.
Altalában mi sem tudunk meg többet hőseinkről. mint amennyit a társaik, a filmi alakok tudhatnak róluk. Nem vagyunk tapasztalati előnyben velük szemben - könnyebben válhatunk ezáltal a partnereikké,
elevenebben
mozoghatunk közöttük.
világukban.
A figurák érzelmi. emberi minősítése
ránk
bízatik. Nemigen látjuk hőseinket "kétszemközt" önmagukkal - önnön valójukban. Ehelyett - s ez is a néző bevonásának művészi eszköze - társas, csoportos helyzetben való megnyilvánulásaikkal
szembesülünk.
Végeredményben
tehát a környezeti hatásra
való személyes etikai reagálás a jellemző. Ez
egyben fontos szociális motívum az individuá-

lis szerep- és magatartáskészlet
mellett. A hős
rninősített magatartásának
hitelesítése és való.sággal történő egybevetése a nézőre van bízva.
Ennyiben ís aktív befogadókat igényelnek a
'84-es filmek.
Kemény kritika fejeződik ki az elmúlt év
filmjeinek többségében.
A választásokat
kikényszerítő történelmi. iIIetve hétköznapi helyzetek általánosítható
kritikája. Közelebbről: a
kényszerhelyzetben
választott magatartás mai
szemléletű kritikája, filmbeli és visszacsatolható minősítése.
Nem a kiegyezés filmjei készültek el tavaly.
Hanem a magatartás-válaszok
erkölcsi konzekvenciáival bírálóan foglalkozók. Tabukba ütköznek a filmhősök.
Egyszerűen nem kerülhetik
ki azokat. Szembe kell hát nézniük velük. E
szembenézés egyben az önmagukba nézést is
jelenti. S nyomában súlyos identitás-zavarokat.
Ki vagyok én? Mit kell tennem? Hogyan
őrizhetem meg ember voltomat? Megőrizhetem-e egyáltalán? Oldani kell az identitás-zavart valamilyen választott magatartással. És éppen ezek a választások jellemzik a hősöket. A
választások
tét jének, következményének
milyensége pedig a szerzői gondolat súlyáról árulkodik. A hős választásának megítélése viszont
.a néző szemléletét jelzi.
Sokféle út kínálkozik hőseinknek. és sokféle
.azonosulási és elvetési lehetőség adódik nekünk
is. Olykor az identitás megtartása csak öngyilkosság révén lehetséges (Szirmoh, virágok, koszorúk). Máskor a bukás tudatával való kínzó
együttélés révén [Eszmélés, Vörös grófnő, Red!
ezredes). És aljassága identitását is választhatja
.a hős, a végérvényes bemocskolódást (ÖSú almanach). Esetleg beletörődő.
jobb híján-konszenzus mellett dönt (Egy kicsit te, egy kicsit
én, Sortűz egy fekete bivalyért. Eszterlánc).
Vagy sikerrel kecsegtető eseményeket
követő
végleges csalódásban fejeződik ki a magatartás
.(Higgyetek
nekem, Uramisten). Stb. További
példák talán nem szükségesek. A lényeg: széles
magatartásrepertoárt
kínál a tavalyi év magyar
filmje - széleset a szélsőséges, nehéz helyzetben kikényszerített
magatartási
lehetőségek
közül. Bízva abban, hogy mi. nézők a saját identitásunkról kezdünk majd gondolkodni.
Voltaképpen egymástól teljesen függetlenül
készítették el rendezőink az idézett filmeket.
Különböző
beállítódású,
életművű vagy kezdő
szerzők alkottak egymással összecsengő, sokban hasonló hangvételű és életérzésű filmeket.
- Különféle esztétikai szinvonalon. Más-más
történeteket mesélnek, a valóság más-más szele-

Sára Sándor:

Fúga

tét vizsgálják, s eközben jutnak el a - sommásan - kudarcok és a kudarc ra való reagálások,
erkölcsi minősítésű magatartásválaszok
megjelenítéséig .
Az egyes stúdiók mühelymunkái révén mélyreható gondok mély vagy kevésbé mély ábrázolásával találkoztunk
az idei játékfilmszemlén. Sötét vonulatba rendezödtek a Mafilm legújabb produkciói. Volt-e már ilyen "fekete esztendő" a Mafilm-termésben?
Röviden válaszolhatunk: nem. Lesz-e még?
Gondolom, a múlt év "sötét vonulata" epizód, jelentős epizód jelenkorunk magyar filmművészetében.
Nem tekinthető tendenciának mivel erre semmi bizonyíték, filmtudományos
alap nincs. Epizód, mely tartalmi összecsengéseiben. spontán rímeiben kifejező igazán. Gondolkodtat, elemzést érdemel.
Az értékvesztés.
a reménytelenség, a kiúttalanság ábrázolása, átélhető filmi megjelenítése
korántsem azonosítható a kiúttalansággal, a reményvesztettséggel.
A sokarcú kudarc. a törté13

Kovácsi János: Megfelelő ember kényes feladatra (Zenthe Ferenc)
nelemben megelőlegezett konfliktusok művészi
feltárása, továbbgondolásra szánt vizsgálata segít azok érték-természetének
megismerésében.
A gyötrődő emberek magatartásának műuészi
rajza is emberi természetünk analízisével segítheti konfliktusok pozitív meghaladását. A sötét
színekben való elmélyedés sürgetően involválja
a paletta szín skáláját. Filmművészetben is, mindennapjainkban is. Mondjuk így: a világos árnyalatok érdekében fejti ki hatását filmművészetünk sötét vonulata.
Konfliktusokkal
viaskodó
személyiségeken
át láttat ják alkotóink a társadalmat, most az
élet általánosabb és intimebb dolgainak árnyoldalát. Az árnyékban levő különféle - és hatékony - magatartások erkölcsi vizsgálatával
valamiféle
öntisztítást
kivánó
szembesítésre
késztetik a gondolkodó nézőt. És ez is progresszív áttétel. Továbblépésre.
szociábilis változtatásra serkent.
.
A tág és szűk értelemben véve is jobbító kritika lehetőségét már a "fekete filmek" puszta
léte is bizonyítja. Nevezetesen az, hogy elkészül (het) tek, hatni fognak ezek a jobbára tetemrehivó filmek. S ezek, egy jeles esztétánkkal gondolkodva - mint ez ideíg a magyar
filmművészet értékes darabjai - nem azzal
tesznek szolgálatot a társadalomnak, hoqy apoloqetikusak. Hazudnának. ha azok volnának.
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Éppen azzal tesznek szolgálatot, hogy kritikusak. Bírálnak, gondokat, bajokat elemeznek. S
a művészien feltárt.
átéreztetett,
élménnyé
emelt gondokkal segítik azok megoldását.
Filmrnűvészeink
a szörnyűségek felsorakoztatásával, az erkölcsi torzulások élményszerű tudatosításával teszik kezelhetőbbé ezeket a "negatívumokat". A megismert, kezelhetőbbé tett
mozzanatok ban fejlődés lappang. Ezzel valószínűsítik a progressziót.
A rossz, a torz, a píszkos a tisztaság utáni
vágyat, a szépség mielőbbi kívánását erősítheti
fel a közönségben. Az ábrázolt bukás, kudarc
_ motívumainak tényleges kezelni tudása által
hat
újabbak bekövetkezése ellen. Remélhető,
s cselekvéssel valószínűsíthető
ez.

az

BíRÓ GYULA,

a Magyar Fílmintézet tudományos

munkatársa .

Amikor Sára Sándor évekkel ezelőtt elkészítette
a 80 huszár című művét, nemigen gondolhattuk, hogy jelképes értelemben akár az 1984-es
év magyar filmtermésének előfutáraként is fölfogható. Abban az értelemben legalábbis mindenképpen. hogy egy vert helyzetre irányítja
tekintetét, egy olyan huszárszázad szinte emberfeletti küzdelmét mutatva be, amely végül

Kovácsi

János:

Megfelelő

ember

kényes

feladatra

is el sem jut Magyarországra,
hogy hazáj áért
teljesítsen szolgálatot a szabadságharcban.
Sára tehát az Előtt-öt fogalmazta meg; egy olyan
vereséget jelenített meg, amelyben még jelen
van a heroizmus lehetősége és értelme - legalábbis, ami a filmbéli hősöket illeti. (Jelentéstanilag egyébként a film egésze úgy is értelmezhető, hogy Sára huszárainak küzdelmében
és bukásában latensen benne van az 1848-49-es
magyar szabadságharc küzdelme és bukása.)
A '84-es magyar filmtermés viszont az Utánra helyezi a hangsúlyt, már ami a történelmi filmeket illeti; a szabadságharc
bukását követő
időszak ra, amikor a hérosz i cselekvés lehetősége történelmileg, gyakorlatilag a nullára csökkent. E korszak ábrázolásában az 1960-as évek
közepetől
a magyar filmtörténet ben kimutatható a kontinuitás: Jancsó Miklós Szegénylegényekjétől a Még kér a népen és Huszárik Zoltán Szindbádján keresztül Bódy Gábor Amerikai anzixáig és Elek Judit Mária-napjáig. (A
felsorolás nem teljes l) Nincs tehát szó arról,
hogy 1984-ben filmeseink "fölfedeztek" volna
egy ez idáig nem ábrázolt történelmi korszakot. Arról viszont igenis szó van, hogy egy karakterisztikus (s ennyiben sajátos) hangsúlyváltás történt a történelmi filmekben;
egyrészt
szinte mindegyik ezzel a korszakkal foglalkozik, másrészt a történelmet az individuális cse-

(Fehér Anna, Boguslaw

Linda)

lckvési és moráli s döntések lehetséges útjain,
illetve a családi közegen keresztül mutatja be,
vagyis az ábrázolási faktorban a magánszférának és a pszichologikumnak van döntő szerepe.
De a bukás, a vereség (vagy ennek lehetősége, az ettől való fenyegetettség) mindennapi terrénuma a tárgya a mában játszódó történetek
többségének is. így, ebben az összefüggésben
szemléleti összetartozás fedezhető fel a jelen
valóságát feltáró és a múltat idéző alkotások
között is. S még valami általános jellemző: a
bemutatott tizenkilenc alkotás közül egy sem
reprezentálta a 70-es évek közepetől oly jellemző fikciós dokumentarista
irányzatot Lbudapesti iskola"). a három látott dokumentumfilmnek ehhez az irányzathoz semmi köze nincs. Ebből persze nem feltétlenül lehet messzernenő
következtetéseket
levonni. ám magát a tényt
mindenképpen regisztrálni kellett.
Meglehetősen
vigasztalan képek sorjáznak
egymás után, ahogy az 1985. évi Budapesti Játékfilm Szemle filmjeit nézzük. Észre kell vennünk, hogy e művek túlnyomó többségében
egyfajta borús viIáglátás érvényesül, az 1984-es
(a Filmszemlén bemutatott) filmtermés palettáján uralkodóvá válnak a sötét tónusok, s csak
ritkán finomít ják ezt a kínban és bizonytalanságban fogant életérzést lágyabb kontúrok.
Akár történelmi tematikájú, akár jelenben ját15

szódó filmet látunk (hangsúlyozom. az esetek
nagyobbik részében l). valamifajta rossz érzés
vesz erőt a nézőn, tekintetünket a múlt és a jelen (sőt. jövő l) oly neuralgikus pont jaira irányítják a kamerák, amelyek nem pusztán kellemetlenek. hanem egyes esetekben felszínesebben ugyan, más filmekben viszont mélységeiben tárulnak föl a múlt. valamint az itt és most
néha iszonytató nehézségei. Vigyázni kell a jelzökkel. fogalmakkal, mert végzetes pontatlansághoz vezethetnek. mégis, ha a közös (vagy
eltérő) vonásokat próbálj uk kitapintani. szükségszerúen egyszerűsítésekhez, rosszabb esetben
netán címkékhez jutunk el vagy hamis általánosításokhoz. Ennek leirása mégis elkerülhetetlen.
Bukott forradalom és szabadságharc utáni léthelyzet (Lugossy László: Szirrnoh, virágok, koszorúk);
"tájkép" háború után (Szabó László:
Sortűz
egy fekete
bivalyért) ; egy "öröknek
hitt" államforma, az Osztrák-Magyar
Monarchia szükségszerű bukása (Szabó István: Redl
ezredes; Kovács András: Vörös grófnő I -II.);
a századvég (XIX. század) agrármegmozdulásainak első. sikertelen próbálkozása i (Grunwal sky Ferenc: Eszmélés);
széthulIt vagy széthullóban lévő családmodellek
(Gyarmathy Lívia: Egy kicsit én. .. egy kicsit te; Mihályfí
László: Higgyetek
nekem;
Péterffy András:
Esztetlánc) ; egy szörnyű vizió az emberiség
történelméről (Jeles András: Angyali üdvözlet)
és jelenéről (Tarr Béla: Úszi almanach);
s egy
nem éppen biztató jövőkép (Kovácsi János:
Megfelelő
ember kényes feladatra)
és jelenkép
(Lányi András: Valaki figyel).
És ezek után vagyok kénytelen pontatlan
jelzőket. illetve meghatározásokat
használni: a
túlélés lehetősége 'lehetetlensége ; identitás-zavar; illúzióvesztés ; beilleszkedési zavarok; fenyegetettség; apokalipszis-élmény,
.. Ne soroljuk tovább! A történelmi filmek többsége hasonló gondokról szól, mint a jelenben játszódóak. tematikai. műfaji. stiláris különbözőségükkel együtt is. Semmiképp sem szeretnék persze erőltetett párhuzamokat vonni. s ha valaki
az eltérő vonásokat mutatná ki markánsan. bizonyára éppúgy igaza lenne. mint annak, aki a
hason1óságokat. És akkor nem említettük még
a dokumentumfilmeket
(Sára Sándornak Bábolnáról, annak múlt járól és jelenéről szóló két
filmjét és Gazdag Gyula Társasutazásátl.
két
koprodukciót,
Makk Károly: Játszani kell és
Gyöngyössy- Kabay . Yerma
cimű
alkotását.
valamint a jelenben játszódó, Gárdos Péter:
Uramistene. amelyek műfajukból.
jellegük ből
16

adódóan karakterisztikusan
eltérnek az előbb
felsoroltaktól. A tematikai és motivikai sík persze minden bemutatott filmben különböző,
sőt,
természetszerűen eltérések vannak az ábrázolás
milyenségében és a művészi megvalósítás színvonalában egyaránt. Ezt a közhelyet (hiszen
minden év magyar filmtermésére ugyanez általánosságban elmondható) azért hangsúlyozom,
mert éppen ezzel együtt véltem fölfedezni meglepően (?) hasonló szemléleti jegyeket. Ez
pedig nem más, mint egy "pesszimisztikus" világkép filmbeli megfogalmazása. S az idézőjel
- immár másodszor - nem véletlen!
Egyrészt: a "pesszimizmus" - "optimizmus".
mint tudjuk, nem esztétikai kategória, ugyanakkor vannak, akik még ma is mint ilyet használják, Másrészt: ezeket a kategóriákat mégiscsak használjuk, utalván valamilyen szemléleti
beállítódásra. Harmadsorban:
a "pesszimista".
jelzőt általában
pejoratív értelemben szokás
használni. míg az "optimizmust" ellenkezőleg.
kizárólag "jó" értelemben. Nos, én nem kategorizálási és terminológiai fejtegetésekbe akartam bocsátkozni, pusztán azt szérettern volna
hangsúlyozni. hogy - úgy érzem - ezek a filmek, amelyeket láthattunk, ezzel a hagyományos szóhasználattal élve, lehet, hogy "pesszimisták", de "pess~imizmusukban"
előrernutaté ak azáltal, hogy nem elfednek. hanem fölmutatnak. nem parancsolnak, hanem analizálnak.
Vászonra álmodják néha gyermeki érzelmességgel, máskor szinte viszolyogtató következetességgel a társadalom, a felnőttek világa által
fenyegetett vagy bukott. zárójelbe tett, a túlélésre képtelen vagy erre csak tisztességtelenül,
aljasul képes hősök világát. Öngyilkosság,
emigráció, eleve bukott angyalok a történelmi
múltban és jelenben, laktanyák. tébolydák.
lakások és lelkek zártsága: emlékek és utak lezáródása. Az emlékeket persze meg kell őrizni
(még a rosszakat is l). az utakat pedig meg kell
nyitni. Ahhoz azonban. hogy ezt fölismerjük.
előbb ismernünk kell a rácsokat és a zárakat.
amelyek a társadalom és a lélek kapuit őrzik, s
ezek fölnyitásának lehetősége nem szimplifikálható egy tisztán gazdasági-politikai
séma
megtalálására és alkalmazására. Más szóval .
az emberi tényezőre is figyelni kell. S a magyar
film az elmúlt évben is ezt tette. Ezért volt
számomra összhatásában progresszív. Még ha
meglehetősen egyenetlen szinvonalon is.
Az eddig elmondottakból természetesen következik, hogya
Szemlén bemutatott tizenkilenc film között a komikum szinte alig kapott
helyet (egyértelmüen Gyarmathy Lívia: Egy ki-

Makk Károly: Játszani

kell [Christopher

Plummer)

csit én ... egy kicsit te, valamint Makk Károly:
Játszani kell című filmjében, epizodikus jelleggel pedig Mihályfi László: Higgyetek nekem,
Péterffy András:
Esztetlánc.
Gárdos Péter:
Uramisten, Szabó László: Sortűz egy fekete bivalyért címü műveiben).
Az esztétikai megformálás tehát inkább a tragikum irányába tolódott el, bár mindenképpen
hangsúlyoznunk
kell, hogya felszabadulás utáni magyar filmművészet igazán soha nem jeleskedett kitűnő
vígjátékok készítésében, így, ilyen szempontból
az elmúlt év sem tekinthető specifikusnak.
Az 1984-es év magyar fílmtermésének
történelmi tematikájú művei kőzül négy játszódik
az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc
bukása és a Tanácsköztársaság
bukása közötti
időszakban. Lugossy László alkotása, a Szirmoh,
virágok. koszorúk az 1985-ös Budapesti Játékfilm Szemle legnagyobb élményét nyújtotta legalábbis számomra. Szép és megrendítő film,
az antik tragédiák szele csapja meg a nézőt. Feszes, szivenütő dráma bontakozik ki egy halványan a szecessziót idéző, belső izzástól átfütött
képi világ közvetítésével. Míves munka, mégsincs benne semmi finomkodás. Egy ovális alakú tükör (egy gyönyörű szeretkezési jelenetben) vagy egy lágy ívben hajló körlépcső alkot
ellen pont ot az ezredes alakját megsokszorozó
szőgletes tükörlapokkal vagy a tébolyda kalit-

kájának szintén mereven szögletes formájával.
A legömbölyített vonalakat, az oldottabb képkompozíciókat egyre inkább zártabb. ridegebb.
egyenesekkel metszett térszerkesztés váltja föl.
s a nemesi ház belső díszítését egy minden ornamentikát nélkülöző kopár falfelület követi,
amikor a főhős, Majláth Ferenc öngyilkos lesz.
ágyán fekve föl gyújtva magát. Döbbenetes kép
a maga konkrét filmi megfogalmazásában
és
metaforikus jelentésében egyaránt.
A Szirmoli, virágok, koszorúk egyik legnagyobb nemzeti tragédiánkkal, a világosi fegyverletétellel nyit, s egy egyéni sorstragédia lezáródásával fejeződik be. A fáklya kihunyt, s
akárcsak Móricz Zsigmond Fáklya cirnű regényének utolsó mondatában: "Elvégeztetett;
de
semmi sem tisztáztatott." Ember és ló halálával
kezdődik (egy huszártiszt lelövi lovát. majd önmagát lövi fejbe. mint egyik lehetséges választ
a fegyverletéteire : nem túlélni a forradalom bukását), s a temetőben végződik a történet, ahol
Majláth Ferenc sírja körül ott állnak a családtagok, akik egy másik lehetséges válasz mellett
döntöttek: túlélni. 1849 - Majláth Ferenc ekkor
még nem követi bajtársát az önkéntes halálba.
inkább a legnagyobb szégyent is elviseli: a magyar szabadságharc huszár főhadnagyi mentéjét
osztrák közkatona i mundérra cseréli. Ezek a
képsorok azonban csak expozícióját képezik a
17
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filmnek. 1851 - a represszió korszaka. Ebbe
a pokolba, az önkényuralom legvadabb időszakába helyezi Lugossy László főhösét. illetve
hőseit, hogy megméressenek, s egy bukott forradalom utáni. félelemmel, megtorlásokkal terhes léthelyzetben elképzelhető különbözö
magatartásformákat
reprezentáljanak.
Majláth Ferencet családja nemcsak visszafogadja, de maga Heinrich bácsi, a következetesen Habsburg-hű, magas rangú belügyminisztériumi tisztviselő intézi el hazatérését és próbálja védeni, amíg tudja (s amíg saját sorsát nem
veszélyezteti), alkalmasint Ferenc ellenére is.
A volt huszár főhadnagy tehát ott van a család "kebelén", elvileg megnyílt számára a lehetőség, hogy ő is túlélő legyen. A hatalomnak és
a családnak egyaránt érdeke, hogy amit nem
végzett el a puskagolyó, azt lassan, de feltartóztathatatlanul elvégezze a társadalom alapsejtje
és a múló idő. De egy olyan típusú. konzekvens
forradalmisággal
és moráli s tartással rendelkező személyiség esetében, mint Ferenc, ez
mégsem sikerülhetett : volt ezredesének éjszakai látogatása elegendő ok volt arra, hogya hatalom könyörtelen ül lecsapjon rá, s így sorsa
megpecsételődjön : kiegyezni nem akart, túlélni
nem tudta a megtorlás korát.
A Szirmoh, virágok, koszorúk térben és időben sűrített, feszes drámai szerkezete Majláth
18

Ferenc, a forradalmár, Heinrich bácsi, a hatalom képviselője, Kornél. a volt szabadelvű újságiró, jelenleg a hatalomba beilleszkedett cenzor, Miklós. a forradalmi eszméket illuzórikusan magáévá tevő fiatalember és Ferenc felesége közötti világosan körvonalazódó.
mégis árnyaltan kibontott konfliktusain keresztül jut érvényre.
Szabó István filmjében, a Redl ezredesben
epikussá válik a szerkezet. a cselekmény több
szálon bomlik ki, ám mindig Redl központi figurája köré szerveződik. Időben később vagyunk, mint a Szitmok, virágok. koszorúk esetében: Szabó István Red] ezredese a monarchiai
időszakot öleli fel. egészen Ferenc Ferdinánd
meggyilkolásáig,
az r. világháború kitöréséig.
Vagyis arról a korszakról van szó. amikor a
Monarchia még látszólag igazolja "öröknek"
hitt létét. látszólag még fénykorát éli. ám ahogy
az események haladnak, egyre nyilvánvalóbbá
válik, hogy az eresztékek meglazultak,
s az
építmény előbb-utóbb össze fog omlani. Vagyis
Lugossy filmjében a represszió, Szabóéban pedig a hanyatlás korszaka jelenik meg.
A történelem, a hatalom és az egyén viszonyát vizsgálja Szabó István ebben a konkrétan
behatárol ható korszakban, vagyis a történelem
egy egyéni sorson keresztül van jelen, az ő életútján, választásain.
döntésein, cselekvési stra-

tégiáján mérhetjük le nemcsak egy jellem alakulását, torzulását, pszichológiai rajzát. de a
történelmi események fordulását, a hatalmi gépezet mechanizmusát, módszereit is. Szándékát
illetően tehát a Redl ezredes rendkívül nagyformátumú alkotás lehetőségét hordozza magában, impozáns és izgalmas vállalkozás, érzésem
szerint azonban - összes erényét elismerve a megvalósítás mégis csak részben sikerült. Pedig már magának a figurának és a közegnek
a kiválasztása is telitalálatnak mondható. Redl
ezredes (a történelmileg
valóságosan létezett
személyből az alkotók egyébként fantáziafigurát alkottak) Szabó István megformálásában
plasztikus, ám lehangoló személyiségképet mutat. A történelem sodrában "szabályos" karriertörténet elevenedik meg: egy paraszti származású kisfiú pályája miképp ível apróbb árulásokon, jellemtorzulásokon.
törtetésen keresztül
az ezredesi rangig, hogyan teszi játékszerévé
ugyanaz a hatalom, amely fölemelte őt, s rniképp végződik karrierje a nagy árulással. Szabó egy már-már
patologikusan
megszállott
Monarchia-hű, a császárért és a rendszerért rajongó Redl ezredest formált, akiben ez a rajongás gyermekkoráig nyúlik vissza, azaz szocializálódott benne, személyiségének integráns része lett. Óriási kérdésfelvetés:
pontosan egy
ilyen Redl ezredes hogyan válhatott árulóvá?!
A filmmel kapcsolatos egyik gondom éppen az.
hogy Redl árulása nem eléggé motivált. Utalások persze a narráció és a dialógusok szintjén
egyaránt vannak tetté nek inditékaira. ám ez
művészileg nem válik elég méllyé és árnyalttá.
'Történelmileg egy kis aránytévesztést érzek
a vallási-faji szempontok és a koncepciós per
túlhangsúlyozásában.
Természetesen nem ezek
meglétét kérdőjelezem
meg az adott korszakban, csak az arányoknak ezen eltolódása következtében mindkét esetben önkéntelenül is másmás korszakra. más-más társadalmi formációra
asszociáltam. s nem az Osztrák-Magyar
Menarchiára. (Nincs persze kizárva. hogy ez a
rosszul beidegzett kulturális kódok természetéből adódik.) Ugyanakkor - s ez viszont ismét
Szabó István nagyságrendjét bizonyit ja - a közeg, ahol a történet játszódik (a Monarchia legfelsőbb sz intű katonai apparátusa). és a figurák
gondos, találó kiválasztása és megformálása valóban magas művészi szinten érzékelteti e sok
nemzetiségen alapuló, konfliktusokkal
terhes
államalakulat jellegzetes arculatát, ezen belül
egy lehetséges életút, egy sajátos karrier történetének összes, majd végső buktatóját.
Redl ezredes is öngyilkos lesz. csakhogy: a

veglg kiemelkedő színészi teljesítményt nyújtó
Cserhalmi György Majláth Ference a Szirmok,
virágok
koszorúkban
önkéntesen, belső morális parancsból teszi ezt. megrázóan puritán
pompával, Klaus Maria Brandauer Redl ezredese viszont a hatalom parancsára vet véget
életének egy meglehetősen modoros, teátrálisan
eljátszott jelenetben. Altalában, a Redl ezredes
cirnű film egészére jellemző a modorosság és
egyfajta konvencionalitás
jelenléte, ami egy
ilyen, szándékában nagy formátum nak készült
műben mindenképpen
zavaróan hat, nemcsak
formaílag, hanem szemléletében is.
A századvégi parasztság
eszmélését idézi
Grunwalsky Ferenc Eszmélés cimű filmjében,
azt az időszakot, amikor egy a szabadságharc
bukásától és a politikai elnyomástól szélütött
társadalmi osztály kezd öntudatra ébredni. Egy
osztályról van tehát szó. a hangsúly azonban a
főhős (Tányér Imre) egyéni tragédiáj ára, személyes vereségére helyeződik. O nem abba bukik bele, hogy a hatalom leveri az agrárszocialista mozgalmakat, hanem abba, hogy a harc végül is nélküle bontakozik ki. más szóval saját
osztálya által is zárójelbe tétetett. Grunwalsky
Ferenc szemszöge eredeti (bár ha Jancsó Még
kér a nép cimű filmjére gondolunk, akkor nyilvánvaló, hogy e témának is van filmművészeti
előzménye. csak Jancsó esetében parabolikusszimbolikus ábrázolási móddal).
a megjelenített társadalmi és egyéni konfliktushelyzet
súlyos és történelmi távlatból nézve is izgalmas.
A megvalósítás sajnos sokkal kevésbé izgalmas: a cselekmény időnként vontatott, sok jelenetből árad az erőltetettség. megkockáztatom
még azt a megjegyzést is, hogy maga a miliő
sem tűnik számomra túl hitelesnek. bár ennek
megítélésében kétségtelenül nem vagyok kompetens. Mindez talán abból adódik. hogy a film
egészére rányomja a bélyegét egyfajta túlintellektualizáltság. A konstrukció "fölébe nő" vagy
"rátenyerel" a vásznon lehetőségében megjeleníthető eleven és hiteles valóság filmi másának.
holott jelen esetben nem jelzések és jelképek.
hanem szándéka szerint (legalábbis számomra
ez derült ki) realisztikusan megformált Eiguféik
mozognak a vásznon.
Nehéz kimondani. de talán még kevésbé lehetünk elragadtatva Kovács András monumentál isnak szánt filmeposzától.
a Vörös grófnötől.
Pedig a történelmi filmek közül talán ez volt a
legnagyobb vállalkozás: a Monarchia "fénykorától"
az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság
bukásáig terjedő időszakot kiséri
végig egy
olyan egyedülálló történelmi személyiség élet19
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útjának egy szakaszán keresztül. mint gróf Károlyi Mihály, illetve felesége, született Andrássy Katinka sorsát követve. Minden adott volt
ahhoz (ötlet, napló, maga a történelmi alapanyag, izgalmas történelmi személyiségek stb.),
hogy egy, a magyar filmtörténetben kiemelkedő
helyen jegyzett alkotás szülessen. Nem ez történt. Egy olyan "családregény" szűletett, melynek átélhető izgalma az esztétikai megformálásban nem valósult meg (művészileg leegyszerűsített jellemek, sematikusan példamutatóvá
tett családkép-ideál,
meglehetősen
hanyagul
kezelt dramaturgiai· építkezés, rutinszerű képi
megfogalmazás stb.). a történet valódi izgalma
a filmen kívül eső világban, magában a történelemben és ezen belül Károlyi Mihály és Andrássy Katinka személyiségében keresendő, de
hogy ezt megtaláljuk, más forrásokat kell felkutatni. Vagyis: Kovács András a témát megtalálta, csak nem tudta igazi műalkotássá formálni. A Vörös grófnő azonban annyiban mindenképpen "illeszkedik"
- legalábbis problémalátásában - a '84-es magyar filrntermésbe,
hogy egy olyan sorsot elevenít föl. amelyik őszszes meglévő politikai tisztánlátásával
emberi
tisztasáqával együtt is a magyar történelem tragikus fordulása
következtében
erniqrációra
kényszerül. Ilyen értelemben Károlyi Mihály
gróf életútja különöse n példázatszerű : egy cselekvő, döntési stratégiákkal bíró államférfi is
20
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kerülhet kényszerpályára. Csak ez esetben Károlyi Mihály, Magyarország
1918 őszén megválasztott és József főherceg által kinevezett
köztársasági elnöke nem az öngyilkosságot választotta, hanem az emigrációt.
A történelmet és a jelent egyaránt idézi az
a három dokumentumfilm (Sára Sándor: Bábolna I. és Fúga, valamint Gazdag Gyula: Társasutazás), amelyeket a játékfilmek mezőnyében
bemutattak a Szemlén. Sára a Bábolna jelenét dokumentáló filmjének - érzésem szerint nem sikerült a reveláció erejével hatnia. A két
"főhős" (egy házaspár, amelyben az asszony
gyógyíthatatlan betegségben szenved, a férj pedig meg szállott ja egy speciális sertés-program
megvalósításának)
éppen extremitásukból
következően őszinte megnyilatkozásaik és részvétet, megbecsülést kiváltó életük ellenére is távolinak, idegennek tűnnek, durván fogalmazva,
érdektelen nek. Nem így a Bábolna múltját föltáró alkotás, amely időben az I. viIágháborút
megelőző évekig nyúlik vissza. Ezekből a szikár, tiszteletet parancsolóan eszköztelen riportdokumentumokból
hirtelen elementáris erővel
érint meg bennünket a történelem és a mulandóság szele. A visszaemlékezés-töredékek
olyan
csodálatos egésszé állnak össze, mintha "kitalálták" volna. A dokumentumok itt szívenütően
emberközelbe hoznak arcokat, gesztusokat, szavakat. eseményeket. Ami ma már csak "mese",
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.az váratlanul szinte testmeleg valósággá válik
.a vásznon. Sára szociális és politikai érzékenysége valamennyi filmjéből kiderül, amit ez
a műve még inkább megerősít. Visszahozhatatlan történelmi és emberi pillanatokat
örökít
meg, így műve
nemcsak megrázó élményt
nyújt, hanem forrásértékű dokumentummá
is
nemesedik.
Iszonyatos tényt, nem múló,
gyötrő emléket
idéz Gazdag Gyula Társasutazása. A Coopturist szervezésében egy társasutazás keretében
több autóbusz indul Auschwitzba, hogy utasai
(többségükben) viszontlássák egykori deportálásuk színhelyét. A kamera elsősorban őket, az
utazókat, megrendítő, spontán reagálásukat követi, a szörnyű emlékekre való reflexiókat. Közben egy idehaza maradt asszony visszaemlékezéseit hallhatjuk. A téma megrázó, fölkavaró.
Mégis, miért nem tud olyan döbbenetesen hatni, mint mondjuk Alain Resnais Sötétség és köd
vagy Mihail Romm Hétköznapi fasizmus cimű
filmje, s a példákat lehetne sorolni tovább?!
A választ elég nehéz megtalálni. Nagyon leegyszerűsítve fogalmazva talán azért, mert a film
egészére (szemléletére és formanyelvére vonatkoztatva egyaránt) jellemző valamifajta "társasutazás" -szint. Egyszerre visszapillantó és jelenidejű "kukucskálás" egy szörnyű történelmi
időszakra
és annak mai visszatükröződésére.
Úgy érzem, ez a "kukucskálás" vált ki bennem
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rossz érzést. Tudományoskodva
fogalmazva:
egy egyetemes léptékű történelmi szörnyűséget
a partikularitás szintjén ábrázol, a volt haláltábort megtekintő emberek reflexiói magánüggyé
degradálódnak, az intimszférába tolódnak át.
Az eddigiektől
minden szempontból
eltér
Gyöngyössy Imre és Kabay Barna magyarNSZK koprodukcióban
készült, Spanyolországban fogatott filmje, a Yerma. Nemcsak azért
kűlőnbőzik.
mert nem a magyar történelemhez
nyúl vissza, hanem a francói sta spanyol múlthoz, s nemcsak azért, mert olyan világirodalmi
remekmű képezi alapanyagát,
mint Federico
Garcia Lorca hasonló círnű drámája, hanem legfőképpen azért, mert inkább egy utazási iroda
romanticista képeslapjaira emlékeztet, semmint
a történelemre felelősséggel visszapillantó, művészi invencióval elkészitett filmalkotásra. Csodálatos hispániai tájak elevenednek meg, vakitóan fehér házfalak között fekete ruhás asszonyok alakjai képeznek vizuális kontrasztot. Az
ellentéteknek ez a "tiszta" kifejezése egyre inkább gyanússá válik. Valami éteri sterilitás levegője érződik a filmen, kimódoltság, erőltetettség. A szereplők annyira nem spanyolok,
hogy az már kirívó. Lorcának ez az 1934-ben
bemutatott darabja a meddőség, a terméketlenság drámája, a francói sta társadalom egyéni
sorstragédiában
megfogalmazott,
ugyanakkor
metaforikus jelentéssel bíró műve. Mindeb21

ből a filmben vajmi kevés marad. Eltűnik a
sorstragédia, a társadalmi érvényű meddőség
szímbóluma
pedig hisztériává
devalválódik,
majdhogynem szukaszintre süllyed. A szép képek időnként nemcsak nézhetőek.
de gyönyörködtetőek is. Kérdés azonban, hogya
szépen
fotózott, folklorisztikus jelenetek egyáltalán hitelesek-e. vagy ez is csak egy útikalauz hamis
propagandája? !
Bár nyilvánvaló, hogy a felsorolt történelmi
filmek is (gondolok itt elsősorban a Szirmoh, virágok. koszorúkra, a Redl ezredesre és az Eszmélésre) alkotóik mai gondjaibóL problémalátásából. életérzéséből fogantak, ezek a művek az
ábrázolási módot tekintve az adott történelmi
helyzet öntörvényeihez igazodtak, általánosítható jelentésük így konkrétságukban
ragadható
meg. Jeles András filmje, az Angyali üdvözlet
viszont már szinte a tételes elvonatkoztatás
szintjén magát az emberiséget, illetve az emben történelmet buktat ja meg. Az általánosítás,
az emberi nem "veresége" tehát már közvetlenül
az ábrázolási faktorban nyilvánul meg. Madách
Imrének Az ember tragédiája cirnű klasszikus
műve Jeles András kezében (átértelrnezve. újraalkotva) jelenidejű látomássá alakul, a történelem egyértelműen a XX. századi ember apokalipszis-élményének
tükrében mutatkozik meg.
Egy szürrealisztikus formába zárt víziót láthatunk az emberiség gyermekkori történelméről,
pontosabban szólva az emberiség antologikus
gyermekbetegségérőL
a vérfürdők és a minden
más hangot elnyomó halálkórus állandó jelenlétének végzetesen lehangoló viláqáról,
egy
olyan emberi viláqról. ahol a történelem
mindig a halál képében ismétli önmagát. S ezt a
történelmet 8-12 éves gyerekekkel játszat ja el
a rendező, hangsúlyozva ezzel nemcsak az emberiség kegyetlenül véres gyermetegségét,
de
ennek abszurditását
is. Egy gyermek-misztériumjátékot alkotott Jeles András szürrealista
képi megfogalmazással,
stilizált elvontsággal.
Halálosan komoly és csúfondárosan kegyetlen
ez a játék, és bizony nem túl biztató létfilozófiát
sugall. Meghökkentő, zavarbaejtő alkotás. Hol
taszítóan viszolyogtató, hol pedig egy nagy mű
megrendítő pillanatait élhetjük át. A képi megfogalmazás rendkívül eredeti és magasszintű,
bár ahogy a halál-motívumot, az enyészetet is
"torkig" adagolja, a képi kompozíción belül is
érezhető időnként (!) túlzsúfoltság, egyébként
pedig sokkal inkább a lenyűgöző tömörség a
jellemző. Ha nem éreznénk mindvégig azt.
hogy ez játék, misztérium, példázat, akkor talán a filmmel szembeni ellenérzésünk kereke d22

ne felül. így azonban inkább a pozitív értelemben vett meglepetés kerül előtérbe e minden
konvencionalitást
nélkülöző forma, s következetesen végigvitt keserű példázat láttán. Kifogások, kérdőjelek persze adódhatnak, hiszen Jeles András egy már-már szakrálisnak tekintett
nemzeti tragédiához nyúlt mint irodalmi alapanyaghoz, túlságosan is merész dolog volt épp
ezt a darabot gyermekszereplőkre
bízni stb,
Egyet azonban nemigen vonhatunk kétségbe:
egy eredetí Iátásmódú,
tehetséges alkotó műve
az Angyali üdvözlet.
E legutolsó mondattal kezdhet nénk megjegyzéseinket Tarr Béla Öszi almanach círnű rnűvével kapcsolatban is. Tematikájukban és formájukban egyaránt különbözőek,
viszont mindkettő tekínthető akár stílusbravúrnak is, s szernléleti rokonság is fölfedezhető. Tarr Bélának hasonlóképpen elszomorít ó a világlátása,
mint
Jeles Andrásnak, csak ő a jelent veszi nagyító
alá, a mindennapok világában fogalmazza meg,
nevezzük finoman - rossz érzését. S hogy nagyító alá tesz egy míkroszkópikus világot, az nem
csak képletesen, hanem szinte szó szerint értendő. Egy őnmaqában
zárt, lehatárolt világ jelenik meg: egy lakás, csupa belső felvétel. a külvilág (egyetlen mozzanat kivételével) teljesen
kizáródik.
s ebben a szorongásos álomra emlékeztető, lepusztulttá varázsolt "kastélyban" öt
lepusztult lelkű ember "gyilkolja" egymást. Ez
a világ maga a mindennapok tenyészete. Ezek
a "hősök" nem elbuknak, hanem eleve bukottak. Vegetálók, aljasek. mocskosan manipulálók. s valahol talán szánnivalóan szerenesetlenek. A lakásba és önmagukba zártan topognak
a pénz és hatalom bűvöletében, többszörösen elárulva és kiszolgáltatva egymást. Néha az az
érzésünk, hogy Tarr Béla vájkál az emberi
szennyesben (mint ahogy Jeles András viszelyogtat. fölmutatván az emberi történelem vérfürdőit) , s a hétköznapokban mutatja meg a leépült személyiségek sorsának "örök" körforgását. Itt minden az aljasságok képében ismétli
önmagát. Kényszerhelyzet.
kitörési
lehetőség
nincs, mert a külső feltételek ebből a világból
kizáródnak.
a belső, jellembeli. morális feltételeknek pedig nyomuk sincs.
Ezt a szomorú, "őszi gyűjteményt" Tarr Béla rendkívül kifejező, szuggesztív képsorokban.
expresszionisztikus
stílusban viszi vászonra. A
narráció szintjén szinte alig "történik" valami.
mégis, ahogya kamera megdől, furcsa perspektívát adva az eseményeknek, ahogy baljós lassúsággal követi a lépdelő lábakat, ahogya pokolt idéző vörösek és hideg-kékek fölvillannak
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vagy eláraszt ják ezt a világot ... : mindez jelentéshordozóvá válik, atmoszférikusari. kifejezöen meghatározza a mü egész világát. Vagy
gondoljunk arra a jelenetre, amikor alulról
fényképezve.
üveglapon keresztül mutat meg
egy verekedést: az egész nemcsak önmagában,
mint tény iszonytató, de úgy van megkomponálva, hogy Juhász Ferenc verssora jut eszünkbe:
"Megesszük egymást, mint a pókok". Igen, kissé távolinak tűnő asszociációval élve, akár azt
is mondhatjuk. hogy az Öszi almanach egy sajátos, napjainkban játszódó, hétköznapi "vámpirtörténetet" dolgoz föl, s igy nemcsak kifejezőeszközeiben, de motívumrendszerében
is kötődik, bár természetesen nagyon áttételesen.
az
expresszionizmushoz.
Metaforikusan
ugyanis
ezek az emberek valóban "egymás vérét szívják", s az ápolónő injekciós tüjét akár tárgyi
szimbólumként is föl lehetne hozni, mint a testbe való behatolás jelképét. Tarr Béla stílusbravúrja önmagában mégsem abból áll, hogy expresszionista felfogásban készítette el filmjét,
hanem abban kell keresnünk, hogy ebbe a stílusba a dialógusok és a színészi játék (ami ki-

Melis

Cyörgy)

emelkedően jó) szintjén szervesen beépitette a
dokumentarizmus
hagyományából az improvizációt és az "amatőr-jellegü" szinjátszást,
annak
ellenére, hogy a figurák alakítói hivatásos színészek. Hogy ilyen kivételes teljesítményt miképp tudtak nyújtani.
az külön elemzést iqényelne.
A manipuláció válik központi témájává egy
Magyarországon
müfajában is kísérletnek tekinthető alkotásnak. Kovácsi János filmjéről
van szó: Megfelelő ember kényes feladatra.
Krimi-dramaturgiával
készített politikai sci-finek is nevezhetnénk, ha mindenáron kategorizálni akarunk. A kezdő képsorokban
kvázidokumentum felvételeket láthatunk egy térben
és időben meghatározhatatlan
forradalmi helyzetről. majd színesbe váltanak a képek, s elkezdődik a tulajdonképpeni
történet, amit a
rendező ugyan a fantasztikum birodalmába helyez, jelenvalósága mégis egyértelmü. Az a kérdés fogalmazódik ugyanis meg, hogy van-e lehetősége egyáltalán az egyénnek a XX. századi
manipulációs szisztémák nyomása alatt megőriznie személyiségének
integritását,
valami23
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lyen eszmei és morális tartást, amit a forradalom vezetője, a Parancsnok személye jelképez?!
Van-e a ..nagy körön" belül (a hatalom mindent átható manipulációs rendszere) egy kisebb kör", melynek mégiscsak érdeke a palackból kiengedni a szabadság szellem ét ?! Kovácsi
János hőse végigjárja kálváriáját. a megismerés-fölismerés stációit. s bár manipuláltból manipulátorrá
is válik, kaján nevetése, amikor
megtudja, hogy a Parancsnokot kiszabadították
fogságából. emberileg mintha egy vigasztalóbb
távlatot nyitna - minden kincstári optimizmus
nélkül. Kétségkívül nagy erénye a filmnek,
hogy a popularitás igényét színvonalasan ötvöz i
a ..modell-szinten" megformált ..művészi üzenettel" . Ezzel a filmmel nem született korszakos
alkotás, de figyelemre méltó kisérlet igen.
Meglehetősen felszínesen ugyan, s mégis jelr r
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Iemző módon két film esetében szintén eszünkbe juthat a ..tenyészet", ..beltenyészet" gondolata. Lányi András Valaki figyel és Gárdos Péter Uramisten című filmjei ugyanis erősen réteg-, sőt foglalkozásspecifikusak.
Ha Grunwalsky Ferenc Eszmélés című filmjére azt
mondtuk, hogy túlintellektualizált,
akkor ez
sajnos hatványozott mértékben igaz Lányi András Valaki figyel círnű művére. Olyannyira,
hogy - a film stílusánál maradva - túlrejtvényezett, szinte megfejthetetlen.
Egy olyan humán értelmiségi körbe viszi el a nézőt, ahol
szinte minden bizonytalan, képlékeny, ahol maga az élet válik rejtvénnye. a kivülálló figyelés
az események alakulásában való aktív részvétellé változik, akit megfigyelnek
(Marta) , az
bizonyul a legemberibb figurának, s aki megfigyel. azt megbízója is figyeli ... és így tovább.
Magyarul: abban a pillanatban, amikor valami
emberi mozzanat mutatkozik. egy gondolat.
vagy érzés, vagy kapcsolat emberi arculatot ölt.
akkor az megfigyelés tárgyává lesz. Mégis
egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy valóban ez lenne a film titokzatos üzenetének,
"rejtvényének"
leegyszerűsített
megfejtése! A
háttér karakterisztikusabb : egy politikai gazdaságtant oktató tanár, akinek sem belső késztetése,
sem pedig egzisztenciális inspirációja
nincs, hogy ..hivatását" komolyan vegye, családi hátországa is megszúnt gyakorlatilag - nos,
hősünk ebben a stabilitást nélkülöző léthelyzetben pénzért (?). kiváncsiságból (?). sodródásból (?) elvállalja a Megfigyelő szerepét. s elmerülvén ebben az értelmiségi közegben, ő válik Megfigyeltté. Fárasztóan túlbonyolított film,
amit a kérdésfeltevés izgalma (ha csak nem értelmezem teljesen félre l) messzernenően nem
tud ellensúlyozni,
így végül is vésztjóslóan
érdektelenné válik.
Népszerűbb formában próbálja ugyan kifejezni gondolatát Gárdos Péter Uramisten círnű
filmjében, ám problémafelvetése
közhelyesebb.
mint Lányi Andrásé, s a megvalósitás is kenvencionálisabb. Az Uramisten a cirkusz világába visz, de ez a közeg csak ürügy Gárdos
Péter számára, hogy általános érvényű, humánus mondandót közvetítsen két, egymástól teljesen eltérő magatartásforma,
gondolkodásmód
ábrázolásán keresztül. A fiatalember magasra
tör, .. viláqszámot"
akar elérni, minden akaraterejét arra összpontosítja, hogy ezt meg szerezze a ..nagy öregtől", aki viszont nem akarja
titkát elárulni. Kettőjük párviadaláról
szól a
film, meglehetősen laposan. A film konklúziója: ez a minden áron sikerre vágyó, célratörő

fiatalember végül is rájön - immár a titok birtokában, karrierjének csúcsán =, hogy közben
elvesztette emberi kapcsolatait, amelyek nélkül
.a "világszám" önmagában nem sokat ér. Langyos, stílustalan film: nem hiszem, hogy különösebb nyomot hagyna a nézőben. bár nem is
fárasztja ki.
Hogy közönségsiker
lesz-e Makk Károly
amerikai-magyar
koprodukcióban készült filmje, a Játszani kell, nem tudom, de a szándék
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güket, de legalábbis fontos szerep jut nekik a
történetben. Igen, a gyerekek természetszerűen
ma is figyelnek bennünket, a szomorú a dologban az, hogy a felnőtt társadalom ma is könnyűnek találtatik, sőt érzelmileg, gondolkodásmódban stb. épp a felnőttek miatt válnak ezek a
gye nnek- vagy kamaszhősök szocializációjukban veszélyeztetetté. Mégis, a tragikus vagy tragikussá válható alaphelyzet ellenére közös vonása e négy filmnek, hogy ezekben jelenik meg

(Gyalog Eszter)

nyilván az volt. Az viszont tény, hogy Makk
Károly eddigi életművén belül ezt a filmet valóban csak játéknak lehet felfogni. s mint játék
'sem tartozik a legélvezetesebbek közé, legalábbis, ami a filmi megoldást illeti. A humán értelmiségi és a cirkusz világa mellett most egy
amerikai színészházaspár magánéleti válságába
pillanthatunk be. Maga a történet (a férj mássá maszkírozza magát, s elcsábítja feleségét, aki
- mily meglepő ! - még a legintimebb helyzetben sem ismeri föl férjét) sem eredeti. a helyszínek képeslapokra
emlékeztetnek...
Hadd
ne sorolj uk tovább! Makk Károly életműve ettől még az marad, ami.
Négy olyan filmet láthattunk az elmúlt év
filmterméséből. melyben vagy maguk a gyerekek (kamaszok) a főszereplők. vagy az ő szem.szögükből vizsgálják az alkotók ábrázolt köze-

a sötét színek mellett vagy azokkal szerves egységben a humor, a szatíra, a derű (vagy annak
Ielcsillanása) , egyáltalán, valami emberi melegség vagy annak lehetősége, még ha kesernyésen.
netán az illúzió szintjén vagy átmenetileg is.
Közülük Gyarmathy Lívia filmje, az Egy kicsit én ... egy kicsit te az egyedüli. amely műfajában is egyértelműen vállalja a komikumot.
Talán a lírai groteszk meghatározás illene a legjobban erre az alkotásra. Azért fogalmaztam
feltételes médban. mert úgy éreztem, az alkotók nem vitték következetesen végig a groteszk látásmódot,
időnként a leghagyományosabb vígjátékok
eszköztárából
is merítettek,
megtörvén ezzel a film egységes szerkezeti ívét.
Egy háromgenerációs családmodell napjainkban
meglehetősen tipikusnak mondható konfliktusain keresztül bontakozik ki a történet. Egy
15

klasszikusan
piszkálódó,
ármánykodó
anyós
(aki természetesen legszívesebben
egy kanál
vízben megfojtaná vejét), az após, ez a végérvényesen ütődött, két lábon járó kóreset. aki időnként élő díszletként megjelenik a színen, az
elegáns, autoriter gondolkodású, anyagias szemléletű anya (egy újonnan épült. reprezentatív
szálloda reprezentatív vezetőnője), a korszerűbb
nevelési elveket valló apa, aki egyébként "csóró" tanár, s kamaszlányuk. A konfliktuslehetőségek tehát széles skálán mozoqnak, az alapfelállás egyaránt lehet a tragikum és a komikum
forrása. Gyarmathy Lívia ez utóbbira helyezi a
hangsúlyt, bár éppen ebből az alaphelyzetből
következőerr
a tragikum lehetősége is valahol
ott lebeg mint fenyegetettség. Az apa-lány és
az anya-anyós kettősökben a rendező alapvetően különböző
létfelfogásokat.
magatartásmodelleket ütköztet, így a szituációban rejlő
konfliktusok rendre ki is robbannak. E házaspár ennyire eltérő felfogása egyértelműen érzékelteti a családon belüli értékválságot. s mivel
jellernzően eltérő e kétfajta magatartásrnodell,
egy családon túli, általánosabb érvényű együttélésí és értékzavart is kifejez. Gyarmathy Lívia
a gúny élét - pontos tekintettel és tisztességesen - az elegáns vezetönö felé irányítja, aki
nem buta, meqis korlátoltan
sznobisztikus
.Jibatipus" . Talán nem véletlen, hogy (egykét. a lakásban játszódó jelenet kivételével) a
szálloda világában zajló események, poénok a
legsikerültebbek,
hiszen a szálloda miliőjével
szinte természetes, groteszk kontrasztot alkot
mínden. ami vagy aki nem odaillő, s ez a képi
megfogalmazásban is közvetlenül érvényesülhet
(például a nagybácsi mejelenése a tolókocsi ban,
hangoskodása stb.) A film azonban több mellékszáion nem képes ezeket a remek pillanatokat
szinten tartani. sőt, vannak jelenetek, amelyeket teljesen fölöslegesnek éreztem. A mű befejező képsorai azonban ismét "megemelik" az
Egy kicsit én...
egy kicsit tet. Egy kitűnőerr
megrendezett víkendház-avatásorr
kitör a botrány, minden fölborul, összekavaredik.
majd
Gyarmathy Lívia lírai hangvételt üt meg, s minden erőltetettség nélkül egy metaforikus jelentésű jelenetben finoman megteremti a családi
konszenzust.
Mig Gyarmathy Lívia filmjében a kamera főként a házaspárt figyeli meg, Péterffy András
Eszterláncában a hetedikes Eszter abszolút főszereplővé válik, a többiek - kicsit eltúlozva csak azt a közeget reprezentálják,
amelyben
Eszter él, mozog. Az Egy kicsit én ... egy kicsit teben a család szerkezet milyenségéből adó-
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dóan állandóan jelen van annak lehetősége,
hogy széthulljék, az Esztetlánc viszont már eleve egy csonka családképet mutat fel: Eszter
édesanyjával él együtt. szülei elváltak, s édesapja újra megnősült. Kik népesitik be a kamaszlány világát: megértő, jó pedagógiai érzékkel rendelkező édesanyja (ő maga is pedagógus). irányában meglehetősen tartózkodó "húsvéti" apukaja. néhány barátnője, barátja, föltűnik
az agyérelmeszesedéses
nagypapa, időnként szomszédok tűnnek fel, s édesanyja szerepe mellett természetszerűen
igen hangsúlyosan van jelen az iskola, a nem éppen angyallá
formált tanárokkal és pedagógiai módszereikkel. A mozaikszerűen építkező (nevezhetnénk
szkeccs-dramaturgiának
is) jelenetek során Eszterben mind több kérdés merül fel (amelyekre
nagyrészt nem kap választ). s mind több csalódás éri, érzelmi-szellemi világának harmonikus fejlődését komoly veszélyek fenyegetik. Az
alapképlet súlyosságát és igazságát tehát nem
lehet vitatni.
Az epizódok egy része remekül villant föl
szituációkat,
a mindennapok atmoszféráját időnként bensőségessé tudja varázsolni, s néhány jelenetben (főképp az iskolában játszódóakban)
remek humorérzékről tesznek tanúságot az alkotók. Úgy érzem azonban, hogy ez a mozaikszerű építkezés nem áll össze szemléleti eqésszé,
Erről persze nem önmagában a szkeccs-dramaturgia tehet, ettől még az a szemléleti egész kialakulhatott volna. Ez sokkal inkább két tényezőnek tudható be. Egyrészt túl sok a filmben
Eszter konfliktusainak
inkább jelzésszerü fölvillantása. mintsem egy-egy problémahelyzet elmélyültebb és ezért átélhetöbb
ábrázolása. Fogalmazzunk így: túl sok az eltérő jellegű konfliktushelyzetek "szóródása" . A másik komoly
problémát a két tanárnő megformálásában
látom. A rossz, sőt antipedagógusnak olyan típusát képviselik, amelyik igy föltehetően nem igaz
(még akkor sem, ha egyedi esetekben előfordulnak), egysíkú jellemvonásaik
és legalább
annyira egysíkú (anti-)pedagógiai
módszereik
oly mértékben vannak eltúlozva, hogy szinte
önmaguk karikatúrájába
csapnak át, egy kissé
megkérdőjelezve
ezzel a gyermek-pedagógus
viszonyban valóban meglévő problémák súlyosságát. Sőt, ezt a túlkarikírozást kissé stílustörésnek is érzem.
A fényképezés szép és igényes, s ebben viszont valóban megmutatkozik valamifajta egység, ami jelentéshordozóvá is válik: így például
a film egészét belengi amelegsárga
(ellenpontként : időnként még akkor is, amikor egy ké-
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pen belül a hideg-kék is megjelenik) és ehhez
közelálló színvilág, érzékeltetve ezáltal valami
gyöngéd közérzés állandó jelenlétét. Ugyanezt
csak megerősíti a film utolsó epizódja: Eszter
és édesanyja között fölszabadító hatású rezonancia jön létre.
Nem így a Higgyetek nekem! címü Mihályfi
László filmben. Itt a két kamasztestvér szocializációs veszélyeztetettsége
átcsap "bőrre" menő
közvetlen fenyegetettségbe
(bandába kerülés, a
súlyos megélhetési gondok stb.). A rendező ennek megfelelően tragikus alaphang ot üt meg,
ám végül is a film egészén a tragikum és a
komikum egyaránt végigvonuL s e kettős fénytörésben viszi végig "csoportdinamikai"
játékát
kamaradrámára
emlékeztető
szerkezetben.
A
filmnek talán éppen ez az egyik erénye, hogy
egy tragikus alapszituációba is mer játékot belevinni. Ugyanakkor hátránya, hogy ezek a tragikus, máskor abszurd, szaritikusba. sőt néha bohózatiba hajló mozzanatok nem állnak össze
igazán szerves egységgé. így néha az az érzésünk, hogy két vagy több különböző filmet látunk.
A Higgyetek nekem/-ben abban az értelemben még csonkább a család, hogy (a záróképsorok kivételével) nemcsak az apa hiányzik, de
az anya is, mert kórházban van. Két kamaszhősünk ily módon életveszélyesnek
tűnő lét-

helyzetbe kerül, kiszolgáltatva egy szélhámosnak, Gusztinak (anyjuk élettársának) , egy amnéziás
nagyapának és egy másik lakásban élő
számító, pénzsóvár, agresszív, demagóg nagybácsinak. Megfelelő életvezetési és értékminták teljes hiányával, sőt ellenpéldáival kell tehát a gyerekeknek együtt élniük. Mégis, ennek
ellenére a szélhámos Guszti (ez a "foglalkozása") egyre inkább kötődik a családhoz, egyre
inkább kialakul benne valamifajta apaszerep,
amit a gyerekek természetesen meg is éreznek.
így Gusztihoz való viszonyuk meglehetősen
ambivalens: életvezetési mintának nem tudják
elfogadni, érzelmi összhangjuk viszont egyre
erősebb lesz. Mihályfi László története mintha
újra föl tudná építeni ezt a teljesen széthullott
családot: anya kijön a kórházból.
Guszti elveszi anyát, stabilizálódnak a viszonyok. A rendező azonban nem hisz ennek lehetőségében.
A nagybácsi razziáztat ja a rendőrséget.
Gusztinak szöknie kell. A gyerekek számára legfeljebb' i1lúzióként élhet tovább (bár föltehetően
úgy sem), hogy Guszti egyszer mégis visszatér
hozzájuk. A film azonban összes erénye mellett
sem tudojt átütő élményt nyújtani.
Kissé kilóg a négy film közül Szabó László
alkotása, a Sortűz egy fekete bivaly é rt. Nemcsak azért, mert az előbbi háromtól eltérően
nem a mában, hanem a II. világháborút követő
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időszakban játszódik, igy akár történelmi filmnek is nevezhetnénk. Hanem azért, mert a gyermekcsoport és a "felnőttcsapat" közötti viszony
egészen másképp jelentkezik. Ebben a filmben
nem a gyerekeknek a felnőttek által történő fenyegetettségére esik a fő hangsúly, hanem az
adott történelmi-társadalmi helyzetnek megfelelően a közeledés módozataira. Arra, hogyan indul meg lassan az a folyamat, ami lehetővé teszi
egyrészt a felnőtt világon belüli (volt gróf. pap,
tanár, bivalyos stb.). másrészt a gyerekek és a
felnőttek közötti együttélést egy kis falu mikrostruktúrájában. A történelmi szemlélet tehát
nemcsak a ternatikában
mutatkozik meg, hanem közvetlenül az ábrázolásban is. Nem a széttartó, hanem az összetartó vonalak keverése a
döntő. Szabó László ezt néha gyengéd humorral, finom miliőrajzzal
tudja érzékeltetni,
a jellemek azonban nem válnak markánsan árnyalttá (ez talán csak a bivalyos figurájában érvényesül némiképp). s az egész filmre rányomja
a bélyegét a rendezés erőltetettsepe.

BANYAI GABOR. a Filmkultúra

szerkesztője

:

Szeretem a magyar filmeket, elsősorban kűldetéstudatukért. Mely a mai magyar kultúrában,
ebben a gazdasági csődtől. kommercializálódástól és érdektelenségtől egyaránt fenyegetett
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szerkezetben cseppet sem magától értetődő
gesztus vagy attitűd. A kultúra médiumai közül
éppen a film az, amelyik a legelevenebb kapcsolatot tartja a magyar társadalom valós, nem
csupán hivatalosan tárgyalásra szánt problémáival. Ez a sajátos helyzete a régi viccre emlékeztet engem. Magányos autós száguld az M7-es
bal oldalán. Rádióján hallja a közlemény t : Kérjük, vigyázzanak, az M7-esen egy ámokfutó rohan a forgalommal szemben! Hősünk csodálkozva kiált föl: Egy? Mind!
Hát igen, a magyar film is igy száquld a trend
ellenében. Mert mi a trend? A szórakoztatás
abszolutizálása - természetesen a közönségre
hivatkozva; a közönség manipulálása - hogy a
partikuláris szórakoztatáson kívül mást lehetőleg ne is fogadjon el. Ez a kettős tendencia
meglehetős sikerrel műkődik. Egy évtizede legfőbb szlogenje még így hangzott - természetesen az úgynevezett átlag közönség szájába adva:
minek foglalkozzam még akikapcsolódásomkor
is a problémáimmal,
bajlódom
velük egész nap
eleget?! Természetesen hivatalosan nem érthettek egyet ezzel a meneküléssel,
tehát támogatása közben elítélték is. Az új szlogen mára így
alakult: a pénzemért szórakozni akarok!
Persze ez sem tiszta így_ Mert nem tudni
pontosan, kinek a pénzéről van szó - még most
sem, hogy személyes kulturális kiadásainkat
igencsak növeln ünk kell, lásd könyv- és jegy-

árak stb. =, meg mintha vitatkozhatnánk
azon
is, mit értsünk
azon a fránya
szórakozásonszórakoztatáson.
De a lényeg érthető:
ha drágább a kenyér, csillogóbbnak-kábítóbbnak
kell
lennie a cirkusznak.
Ismerték
fel már a rómaiak. Nos, a magyar, ez a nagykorú
film csökönyösen a kenyérről
beszél: mindennapi
lelkietikai-társadalmi
sületlen cipóinkról.
Ezért aztán a magyar
filmeket
nem is nagyon nézi a
magyar közönség
- hisz a legtöbb színház és a
tömeg kommunikáció
oly gazdag tárházát
biztosítja a butító meaedékeknek. a röhögtető
szelepeleseknek ! Tematikájában
tehát
a magyar
film a leghaladóbb
művészeti ág, amelyik az elsődleges kultúra szintjén megjelenik.
(A második kultúrában
természetesen
a jóval kisebb
pénz -iqényű, házilag is nyomtatható
irodalomécsszc.nűfajoké
a vezető szerep. Mint ez a második kultúráról
időnként hírt adó játékfilmek ből
is megtudható
- lásd az Atváltozást
vagy a
szemle anyagából
a Valaki figyelt.)
Hogyatematikailag
leghaladóbb
médium érdektelenségbe,
sőt, esetenként
elutasításba
ütközik - ezt a paradoxont
évszázadok
óta megtanultuk már elfogadni.
Tanulandó
azonban egy
másik paradoxon
fölfejtése:
hogy ugyanis
az
államgépezet,
amelyik
a legszélesebb
tömegkommunikációs
fórumokon
a rossz közérzetű
valóság feltárás ellen foglal állást - ugyanez az
állam biztosít pénzt e filmek elkészítésére.
Melyek elviszik
valóságfaggató
hírünket
a széles
viláqba.
Olyan
nemzeti
öntudat-állapotgörbét
rajzolva.
mintha a kritikus
szemlélet
az egész
"közösséget"
jellemezné
...
Maradjunk
még a filmek ternatikájánál,
közérzeténél és világnézeténél.
Mintha új periódusba érkeztünk
volna - legalábbis
ezt sugallja
számomra
a szemle anyaga. Az elmúlt negyven
év alatt volt, amikor a kiélezett
konfliktusok
álltak a film érdeklődésének
homlokterében.
Amikor az új vívta egyértelműnek
ábrázolható
harcát a meghaladni
muszáj régivel. Volt, amikor a konfliktus
problémátlanná
vált, rózsaszínűvé - az ország majdnem belepusztult
ebbe az
időszakba.
Aztán jött az újraeszmélés
korszaka,
a magyar film aranykora:
ekkor a legszélsőségesebb indulatok
is árnyaltan
csaphattak
össze,
a történelmi
példák
példázattá
válhattak.
A
vagy-vagy döntéseknek
moráli s súlyuk volt. Aztán megjelent
persze a népfrontos
hang is, mely
egy zongora köré ültetett volna minden embert,
hadd játssza
el mindenki
a saját dalát. Kiderült, ez a zongora hiánycikk.
Ismét a konfliktusok, a moráli s-etikai
döntések
kerültek
előtérbe. A vagy-vagy
példázatok.

És most itt ez az új, ez a várt (félt?) perredus. Amikor a magyar filmek elhagyják
a vagyvagy döntéseket.
Már a kérdésfelvetés
sem
mindig a régi - a megoldás
bizonyosan
nem.
A kiegyezés filmjei következtek
el. És ez újra
a magyar film felelősségtudatát
mutatja.
Egyre
többen érzik magukat rosszul - film készítők és
potenciális
filmnézők
egyaránt
=, ha
eredményeket hazudik egy nehézségeivel
alig birkózó
világ, ha léggömböket
ereget
egy gyakorlati
feladatokban
még csak edződő ideológia.
Egyre
többen rosszkedvűek
itt, Magyarországon
is. A
megoldatlan
és megoldhatatlannak
tűnő egzisztenciális helyzetekben,
a manipulált
intellektuális csapdákban.
E csapdák közott kell azonban
élnünk: s az egyikben
ülve dolgoznunk
a másik meqszűntetésén.
Ez a program
csak akkor
valósítható
meg, ha megpróbálunk
kiegyezni
a
helyzettel.
Ha nem adjuk meg magunkat
a csapdák nak - de megtanulunk
élni velük, bennük,
közöttük. általuk. És közben megőrizzük
a cselekvéshez
szükséges
tisztességet
is. Ezt hivom
én kiegyezésnek.
Mely az egyetlen ésszerű magatartás
ma hazánkban-világunkban.
A vagyvagy hősiessége
- fájdalom!
már - mosolyogtató - a kiegyezésé
emberpróbáló.
Ezt a korszakot
szokás
az értékválsággal
vagy - eufémisztikusabban
- az értékváltozással jellemezni.
Magam úgy hiszem, a kettő kőzött vagyunk.
Az értékválság
azt feltételezi.
mintha lennének
még valós értékek,
csak épp
kiraknánk
a kérdőjeleket
melléjük.
Ez az első
gazdasági
mechanizmus
ideje volt. Akkor sodortuk válságba végre a régi értékeket,
újakat,
használhatóbbakat
viszont nem volt idő és lehetőség teremteni.
Most megpróbáljuk
először
a tabula rasa állapotát elérni tíz év ellentmondásai után, hogy egyáltalán
észrevehessük
- milyen irányban
kellene
értékeket
teremtenünk.
Ha legalább
ez az irány kialakul,
akkor lehet
majd értékváltozásról
beszélnünk.
Most leginkább a senki földjén tapogatózunk
: már jó
ideje használhatatlanok
a régi értékek, erkölcsi
normák, etikai mércék - hogy most erre a szférára szűkítsem a problémát
=, de még nem sejlenek a használható
újak sem. Ennek a helyzetnek kell építően megfelelni.
ezzel a szituációval kell önleépítés nélkül kiegyezni.
ebbe a mechanizmusba
kell - ha lehet - beépülni.
Erről az emberhez
méltó
rettenetről
és mégis
egyetlen
értelmes
lehetőségről
szólnak
a magyar filmek - hozzanak
akár történelmi.
akár
vidám hétköznapi
példázatot.
A vagy-vagy
döntésre,
kiélezett konfliktusra
épülő filmben
a katarzist
a világgal
szembe29

szegülő hős pusztulása, törvényszerű-felemelő
bukása működteti. A kiegyezés filmjeiben ez a
hős kiesik az időből, bukása partikuláris. Fajdalmas, de nem katartikus. Mert a történet a
továbbélőkről
szól. Lugossy kiváló filmje, a
Szirmoh, virágok, koszorúk minden döntési lehetőséget példázni kíván: nem véletlen, hogy ez
a film még a bukott forradalom kábulatának
idejét hasznalja történeti időként.
azt a kábulatot, amelyakiegyezést
előkészítette. Fájdalmas mementó a fáklyaként
önmagát égető egykori szabadságharcos,
de nincs mindenkinek
olyan szerencséje,
hogy felgyújthassa maqát és a történelem iqazsága a továbbélőké
: a mindig loyális Heinrich bácsié, a beépülni kész,
cenzorként is szívesen szolqáló
sógoré, a belügy által fizetett, ellenzékiként.
tehát Kossuthkatonaként feltüntethető Ezredesé. Ök bizonyítjak, hogy az állarn tud alternatívakat biztosítani az önkényuralomban is, mindenki valaszthat
szerepet magának. A legfiatalabb, akinek nem
jutott a forradalom ból r tehát nincs morális alapja a mártíriumra.
kilép az egészből : az áruló
által meghirdetett forradalomban bízva elhajózik Arnerikába. Lugossy tudja, hogy ez a vagyvagy hamis vállalása. Igazan nem választás.
Miklós is kiesik az időből. S ezzel az ellensúlyt veszi el a Heinrichek. Ezredesek és Cenzorok mellől,
Grunwalsky Eszmélése a másik történelmi
film, amely a valasztasi lehetőségek
széles
spektrumát mutatja. Tehát kvázi a vagy-vagyból indít. Van, aki puszta kézzel rohan jogos
indulataban a fegyvereknek - érdekes, hogy
Cserhalmi György játssza itt is a fölösleges aldozatot. Van, aki Amerikaba tántorop ki a megaláztatasok elől - és ez mar a kiegyezett békeévek ideje, a kezdeti aqrárrnozqalmak
kora.
Van, aki csak művelni szeretné aparasztot,
elkerülné a nyilt konfrontációt
az állarnmal - s
mire észbekap. mar se haz, se Kossuth, se szabadsáq nem marad neki, csak a lassú rneqőrűlés. "Életben" csak az az agitátor marad, aki
elfogadja az áldemokrácia játékszabályait.
Elfogadni és megfelelni - gyakran nem jelent mást, mint elvtelenséget. Szabó István Redl
ezredese azáltal válik a megfelelni váqyás tragikomikus groteszkjévé, hogyabeépülést
ad
absurdum viszi: a film főhőse képes önrnaq.it
is feláldozni, ha ezzel bizonyíthatja elvhűségét.
Éppen ezáltal válik a történelem balekjává. Ez
az önfeladó kiegyezés állapota - s még csak
tragikuma sincs. Annál inkább van a Vörös
grófnő háttérhősének.
Károlyi Mihálynak . ezt
a történelmi tragédiát, hogy képes volt félreáll30

ni, kiegyezni - polgárháborútól
félve - egy
kiegyezésre inadekvát pillanatban, ezt a tragédiát nemcsak a hős sínylette meg. Kár, hogy
Kovács András filmjében magánéleti villanásokka szelídül a történelem - pedig a film kérdésfelvetésének iránya példaadóan világos.
Milyen módozatokat tud még a kiegyezésre
a történelmi magyar film? Szabó László poétikus filmje, a Sortűz egy lelsete bivalyért rátalál
a legmegfelelőbb eszközre - egy pálinkáshordóra. Ebben a filmben - a kor: nem sokkal a masodik világháború utan - nincsenek igazi konfliktusok sem, itt mintha mindenki elhatározta
volna a megfelelést. A falusi tanár, aki mindig
visszafogadja elkurválkodó feleségét; a feleség,
aki mindig visszasirja magát a pihe-puha langymelegbe ; az egykori földesúr, akinek nagyapja
elásott valahol egy hordó barackpálinkát ; Fekete Péter, a gróf bivalycsa. aki csak az állataival törődik - gyerekei meghalnak -, aki halálosan beteg, akit pedig csúfolnak, aki arra a
gyógypálinkára vágyik; meg a gyerekek. a történet mozgatói - mind-rnind megfelelnének egy
idillnek is akár. De az idilleket széttörik a hétköznapi dolgok: egy csalfaság, egy bivaly-halál.
Aztán a gróf és a tanitó - ideológiai ellenségek
am! - eldugják Fekete Péter istállójában a
nagypapa pálinkaját. Péter megtalál ja - és mindenki együtt iszik a további idill reményében.
Kovácsi János egy nevenincs-koranincs társadalomban - me ly gyanúsan közép-európai képzeteket is kelthet - mutatja a manipulativ beépülés-beépítés
lehetőségét. Hőse a Megfelelő
ember hényes feladatra - mert képes adott pillanatban abbahagyni a kérdezősködést,
képes
lojálist mutatni kétségek között is, képes föladni a kétségeit is. És mire betörték.
kiderül.
hogy azt a hatalmat szolgálhatja, amelyik titokban rokonszenves volt a számára. Ez az utópisztikus parabola gyilkos gúnnyal és megértéssel fogadja el a beépülést. Az út mintha a rnoráltól a gyakorlat, a túlélés felé vezetne.
Gazdag Társasutazása - épp e hasábokon
részletesen elemeztem mar - egy dokumentumfilm keretében keresi az azonosságot, a rendet
a történelemben és a jelenben egyaránt. Ez sajátos változata akiegyezésnek
: kiegyezés az
emlékekkel. a ribanc történelemmel, a továbbélés rettenetes kényszerével. A túlélés-kiegyezés
szörnyű szépségének első világszinvonalú megfogalmazója e pannon tájon Madách Imre volt.
Milyen természetes, hogyalapként
az ő Tragédiájáig nyúl vissza a számomra legnagyobb
film, Jeles András Angyali üdvözlete: Melyben
gyerekek járják-álmodják-játsszák
végig a min-

Sára Sándor:

I

Bábolna

diq- jelen történelem fejlődésképtelen Iejlődését.
Arulóvá, önpusztítóvá váló eszmék, megfeszített
gyerek-Krisztus árnyékában ártatlan, tehát hivő,
felnőttvilágban élő, tehát mégis-romlott. mégsem-ártatlan
gyerekeink játsszák ki a halált, a
sirgödörbe születést - a lengyel színház, Kantor
ikonográfiájából
került hozzánk ez a megrázó
kép _, hogy mindent tudó ártatlanságban
ébredjenek ismét pösze gyerekistenek
küzdésre
biztató paradicsomába. Ott a film végén minden
világok legbájosabb intrikusa, a szőke Lucifer kérdőjelezi meg az isteni buta bölcsességet.
Hogy ne a megalkuvást, hanem az istentelen
küzdést halljuk ki belőle. Ha nem a fejlődésért
- hát a változásért legalább. Mert a kiegyezésnek, a túlélésnek feltétele lehet az is, hogy ezt
belássuk. Jeles vérző földjén nincsenek vagyvagyok: csak az iszonyat-játszóterek
életparancsa maradt.
A mai témájú filmek - mintha az eddigiek
nem lettek volna azok! - is a választáson túli
állapotot tükrözik. Kiegyezésre biztatnak. Az
Uramisten a küzdés mámorában az emberség
elvesztését taglalja: Sajek megszerzi a cirkuszi
világ számot, a pénz és a siker az övé, bár közben egy barátság lehetőségét temeti szó szerint
a sírba. De ebben az öreg artista is hibás: mert
ő az elmúlással nem tudott megbékélni. Két magánya trapézon _ ez is kiegyezés! Hogy mind-

ez emberibbé is tehető '_ ezt evilági történetben, dokumentumfilm ben bizonyítja Sára Sándor a Mátray-házaspár
esetéveL Mert itt valódiak a döntések, a küzdések.
a megalkuvások
egyaránt: az élet vállalása. Ez a Fúga a megalkuvás kegyetlenségén túl a vállalás szépségére döbbent. Ha sokalljuk is a fizetendő árat.
Ha a konfliktusok helyett a megegyezés lehetőségére figyelünk, szinte minden probléma
megoldható. Az Eszterlánc felbolygatott családi
élete két összesimuló kézben - anya és- az ő
kicsiny leánya _ nyugszik meg (s bízhatunk abban is, hogy a rossz tanító nénit is kielégíti majd
egy jóvágású férfi. úgyis ez a legfőbb baja).
Ennél sokkal felnőttebb Gyarrnathy Lívia filmje,
az Egy kicsit én ... egy kicsit te, melynek rninden derűs vagy tragikus, legtöbbször tragikomikus pillanata a család szétrobbanásával fenyeget. Néhány éve még talán így történt volna.
Most egy idilli éjszakán együtt fürdik rneztelenül vagy félmeztelenül csaló feleség és csaló
férj. lázadó kislány és punk-hajlamú, színházhivatott udvarló, reszket a hold, holnap folytatják. Hogy változtak-e? Kiegyeztek.
Ahogy az ellenzéket - mintha lenne ma Magyarországon ebből is egységes! _ bemutató és
rögvest le is járató Lányi-film, a Valaki figyel
semmit sem értő hőse is elfogadja a sorsát. Valaki figyel valakit, aki fiqyel. azt is figyelik,
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valaki beépül. valaki leépül, valakiről kiderül.
hogy nincs mi kiderüljön róla - és eközben hősünk fontossá válik. Talán azok számára is. akik
figyelni küldték. meg azoknak is. akiket figyelni vállalt. És ez a beépül és kulcsszava: fontossá
válni! Ami nem alternatívája másik axiómánknak. melyet a hőssel kapcsolatban mondtunk hogy tudniillik az meg kiesik az időből. A jelenlét a kiegyezés tisztességes útját jelöli - a
fontossá válás az elvtelenség lehetőségét csillant ja föl.
Ha hasonlatot keresek: úgy tűnik. a magyar
film a történelmi múltat és a történelmi jelent.
a nagy társadalmi kérdéseket csehovi dramaturgiával tárgyalja. A nem-történések történetei
ezek társadalmi mértékben - pedig az eredeti
méretezés magán-közösségekre szólt. Csehovnál
a családból hallunk ki a társadalomra - itt fordított eredményt kell elérnie hasonló dramaturgiának : a történelem ből kell kihallanunk az
egyéneket. a moráli s döntéseket. És a vég: a
pusztító csehovi idill. a kiegyezés képtelensége
- vagy a fontossá válás fintora - vagy a túlélés
fájdalma, de lehetősége. Még a legsterilebb kísérlet. a társadalmat teljesen kívülrekesztő Öszi
almanach is a feloldás felé tör: a kiegyezók esküvői haláltánca filmtörténeti jelentőségű jelenete korunknak.
Ami tehát működteti ezeket a nagyon külön32

bőző filmeket: a kiegyezés szüksége. Ehhez keresnek a rendezők morális biztosítékokat. Negatív oldalról már gyülnek: Halász. Redl, Sajek
a példák. meg a Megfelelő Ember. hogya megfelelés démona miként torzít. A kiegyezés pozitív hőse egyelőre még várat magára. Még vannak fölösleges mártírok.
időből kilépő. határon átlépő elfutok. fáklyák és őrültek - meg
persze megalkuvók is. morális dezertőrök. Építve elfogadók. tagadva beépülők kerestetnek.
Ez a koradekvát közös gondolatiság persze a
legkülönbözőbb minőségű filmekben kristályosodik ki. Esztétikai újdonságot alig-alig kapunk: Tarr Béla. Jeles András említhető csak itt
igazán. Grunwalsky épp az esztétikai érdekességet hajszolván zagyválja össze brilliáns gondolati építményét. Lugossy képalkotása a film
jó részében alatta marad az ideológiai-filozófiaitörténeti mondandó nagyszerűségének. És még
sorolhatnám a gondolati működést veszélyeztető esztétikai csapdákat: Kovács András megelégszik egy szokvány tablóval. Szabó István a
bevált Oscar-formát melegíti föl egy többre alkalmas történetben. Gárdos Péter zsidó rnisztikába menekűl,
amikor a történetből elfogy a
szusz, Péterfy televíziós Családi körré zülleszti
néha filmjét. És így tovább.
De talán nem véletlen ez az esztétikai bizonytalanság - vagy épp az újról. a szokatlanról va-

ló tudatos lemondás. Amikor a problémák elkendőzésére van szocializálva egy társadalom
nagyobbik része, akkor a felrázó kisebbségnek
kényszer a plakátszerű
közvetlenség, abevált
formák, az érthető képi klisék alkalmazása.
Amikor a gondolatot önmagában is többnyire
elutasítás fogadja, akkor kockázatos ezt még
újszerű filmes látásmóddal is tetézni. Talán
mindez hozzájárul ahhoz, hogy publicisztikaként, novellaként. líraként erősebb a magyar
film - mint filmként. képként. moziként. (Enynyiben egyszerűbb Sára és Gazdag dolga, amikor valódi dokumentumfilmet
forgatnak.)
Nem tudom, hogy jók voltak-e a szemle filmjei, jobbak, mint tavaly, gyengébbek, mint annakelőtte - ehhez még kicsi a rálátás. Egyet
tudok: új korszakot hirdetnek. Társadalmi gon·
dolkodásunk kényszerű új szakaszát. Hogy ez
új filmmel is jár-e: ma még nem tudható. De
az első lépéseket megtették az alkotók.

HIRSCH TIBOR,
a Magyar Filmintézet munkatársa :
Filmművészet és kultúrpolitika létező, de közepes fontosságú összefűggés. Ha kiemelik a
függvény-rendszer
teljességéből és túlhangsúlyozzák, akkor is sértő az alkotókra nézve, amikor nem számít durva torzításnak. Mielőtt hozzákezdenénk az összefüggés illetlen kiemeléséhez, a természetes hangsúlyok durva, de ideiglenes eltolásahoz. illik kinyilvánítani, hogy elismerjük. az eredeti fontossági sorrend helyességét. Vagyis: a filmművész színről színre kívánja látni a valóságot és nem a politika tartotta
tükörben. Amit ezen jó szándéka ellenére is a
tükörben lát meg, onnan ábrázol, arról úgy véli,
fölös tudatosság lenne odafigyelni rá, hiszen
ez csak egyik összetevője személye történelmitársadalmi
meghatározottságának,
és csupán
szélsőséges esetekben olyan manipuláció eredménye, mely egyenesen az ő megtévesztésére
irányul.
Akik tehát az idei (tavalyi, tavalyelőtti) filmszemle kínálatának vizsgálatakor, az ábrázolt
valóságra utalva az individuum ideges, újszerű
féltését,
gazdasági pragmatizmust, az ideológia
hibernálását,
a taktika megdicsőülését, a stratégia alárendelését, reformkort és kiegyezést - és
mindehhez szorongás szülte fegyelmet, és fegyelmezetten elfojtott hisztériát emlegetnek =,
bizonyára jó nyomon járnak, föltéve, hogy a fogalmak kapcsolódási rendjét és rangsorát is helyesen állapítják meg. Aki kevésbé illerntudó.

fölhívhatja az alkotók figyeImét arra, amit látszólag nem tudnak, de mégis mutatnak: közvetettebb hatásokat, elmosottabb összefüggéseket
emlegethet, mindazt, ami félig-meddig a határokon túlról jön - nemzetközi új-konzervatívízmust. punk-kultúrát és kulturális amerikanizálódást, defetizmust, háborús szorongást és századvég- hangulatot.
Ezek azok a közelítések tehát, melyekhez képest a kultúrpolitikai vagy részben kultúrpolitikai megfejtés sértő és illetlen. Azért indulunk el
mégis ebben az irányban, mert feltételezzük,
hogy az összefüggésrendszernek
ez az eleme éppen a magyar filmművészetben mégsem mellékes jelentőségű, pontosabban a fenti elsődleges
összefüggésekkel már nem esik egybe oly módon, hogy külön kíemelése fölösleges volna.
Ugyanakkor úgy látszik, mintha most kellene
számot adni ennek a rejtett és sokadrangú kapcsolatnak korábbi milyen ség éről, most kellene
hatástalanítani évtizedekkel ezelőtt időzített ártó mechanizmusokat.
A filmművészet és kultúrpolitika összefüggése természetesen nem függést jelent - habár
nálunk a folyamat nyilvánvalóan innen indult,
és az alárendelt függés fogalma most is értelmezhető szűken és tágan egyaránt: a kizárólag
kultúrpolitikával
szembeni ellenállásra kencentráló, a valóságot csak a támadás munícióforrásaként használó közönséges dac például olyan
alkotói pozíció, mely független ugyan, de ennek ellenére pontosan manipulálható, szerepe
megtervezhetó.
Miközben a "fejlődő rnűvészet"
a valamirevaló modern esztéta számára hasznavehetetlen
fogalom, tekintélyes filmpublicisták
sem idegenkednek attól, hogy szó szerint. átértelmezések, megszorítások nélkül a magyar film fejlődéséről beszéljenek. Az ötvenes évek kulturális
köztudata, művészete, irodalma kolonc, negatív
etalon, de főleg leláncolt bólya ezekben a gondolatmenetekben,
a kritikus újra és újra elrugaszkodik tőle, miközben az alkotók hasonló
elrugaszkodásait értékeli: mintha a mindenkori
magyar valóság olyan szilárd mag lenne, melyről állandóan sematizmus héj-maradványokat
kellene lehántani - megengedve, hogy ebben
az összefüggésben az ellensematizmus is sematizmus-maradványnak
számít. Ha tehát valaki
az idei szemle filmjeivel kapcsolatban stagnálást, visszafejlődést emleget, míg valamikor korábban fejlődésről, megújulásról beszélt, akkor
mostani minősítései
egyszerre utalnak ezekre
a korábbiakra, és a mostani és korábbi ítéleteiben egyaránt meg lévő örök viszonyítási pontra,
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a lezártnak
vett ötvenes évekre, mint mindennek egyezményes
kezdetére.
A magyar film utóbbi húsz évének története
állandó tabu-törések
történeteként
értelmezhető.
Nemcsak
szorosan
vett, politikai
természetű
tabukról van szó : Jancsó Miklós hosszú-snitt jei,
a szűretlen
natúrhang
mint filmnyelvi
eszköz,
a meztelenség
mint motívum,
a külföldi szinészek szerepeltetése
mint gyártásszervezési
újdonság, mind-mind
tabutörés
is egy megelőző
állapothoz
képest, függetlenül
attól, hogy rnindezek a világ-filmművészet
szinkronhatásaiból
is
levezethetők.
Bizonyos,
hogy a tabuk feloldását elsősorban
a mindenkori
kultúrpolitika
szabályozta, azonban ennek tűrési-tiltási-bátoritasi
mechanizmusa
köztudottan
nem közvetlenül
érvényesült:
hol csak a tabu-törő
művészet,
irodalom erőteljes
feszítésére
reagált,
hol maga
kezdeményezett,
és külön értesítés nélkül szabadított föl olyan tabukat, melyek fölszabadulását
- fölszabadult
voltát - az alkotók esetleg késve
is vették észre. A területhódítás
közvetlen
felelőse és szabályozója
természetesen
mindig maga
a filmművész
volt. Az ő tudata is igen sokszor
összpontosított
és részben összpontosít
közvetlenül a tabu-törés
lehetőségeire,
az ilyen értelemben vett merészséq-trófeák
elérésére;
ugyanakkor súlyos leegyszerűsítés
lenne azt állitani.
hogy állandó tabu-kereső
igyekezetében
- akár
a konszolidáció
korai éveiben
is - mindenki
kizárólag a kultúrpolitikai
levegő analizálására
alkalmas ösztöneit
működtette.
és nem a valóság leghitelesebb
megragadásának
lehetőségeit
kutatta. amikor .miellékesen" megtört
egy tabut.
A kultúrpolitika-szabalyozta
vákuumot
gyorsan vagy késlekedve
betöltő művészet koncepciója kissé pontatlan tehát: kultúrpolitika
és
művészet egyszerre,
de más-más szempontból
és
érdekből, elkülönitve
figyeli a valóságot. Mindez azonban
nem befolyásolja
a magyar
film
tabu-törő
fejlődését.
a rendezők
tabu-kereső,
a
kritikusok
tabu- keresést
jutalmazó
szemléletét.
A mindenkori
hazai tabuk természetét
vizsgálva, mind a tiltások, mind a tiltások feloldasai
minden időben két alapvető tipusba sorolhatók.
A két típus lényege
nehezen ragadható
meg.
és a fogalmak,
melyekkel
itt azonosítj uk őket.
egymásba mcsódó.
ideiglenes
használatra
szánt
szószerkezetek.
Így különböztetünk
meg szigorúan .sillüásra-osszpontosíto"
és "témára-motívumra koncentráló" cenzúrát.
A tabu-tördelés
nyilvánvalóan
az utóbbi hatáskörébe
tartozik.
A sematizmus
kultúrpolítikája
alapvetőerr
preskriptív
- azaz nem egyszerűen
tilt vagy tűr,
hanem a témát. a felhasználható
és fel-nem34

használható
rnotívum-apparátust,
formanyelvi
kánont, a róluk szóló és általuk hordozott
állításokkal
együtt
nagy pontossággal
jelöli ki.
Ugyanakkor
mégiscsak
az állításokra
koncentrál elsődlegesen.
mivel ha válogat is a témák
közül a nagypolitika
aktuális
szükségletei
szerint, ez nem cenzurális
természetű
válogatás.
hiszen célja, hogy az új irodalom
és művészet
a valóság
minden,
eddig másként
értelmezett
szférájáról
kimunkálja
a maga ellenőrzötten
pontos állítását.
A
konszclidáció
kezdeti
kultúrpolitikája
mindehhez
az ellenkező
oldalról
közeledik
tilt és sugall bizonyos állítá sok at, de alapvetően
nem ezek jól katalogizálható
rendszerére
figyel.
nem ezek módosulását
ellenőrzi
(az ezekkel
való foglalkozás
alig változó rutin feladat).
hanem az addig kevésbé érdekes formai-tematikus
oldalra koncentrál.
És ebben a vonatkozásban
nyilván nemcsak
az ideológia
közvetlen
preferenciái
szerint ítél. hanem a konszolidáció
taktikus céljait is szem előtt tartva. Azaz sugallhatja bizonyos témák pihentetését.
egy-egy kérdéskör feldolgozásának
késleltetését;
ellenőrizhetetlen rezonanciájú
rnotivumok kihagyására
szólít föl. vagyis akár hatalmon
belülről jövő. árnyaltan
ideologikus
állásfoglalásokat
is korlátoz. ha úgy véli, hogy a tárgy puszta megnevezése fölösleges
indulatokat
kavarna.
Mindebből
már az is látszik.
hogy milyen
rriechanizm usok segítették
elsősorban
az állításokkal óvatosan.
takarékosan
bánó kultúra
és
művészet kialakulását:
az ideológia mögöttesét
eqyértelrnűen
vállaló állítás fogalmát a korábbi
évek tapasztalatai
alapján
a felülről
védett,
durván
ideologikus
állásfoglalással
azonosították, ami. mint a sematizmus
felidézője. nemcsak
tartalmában
kompromittálódott.
hanem
mint
gesztus
egyszerűen
illetlennek
számított.
mely sértheti
és visszariaszthatja
az entellektüel-ellenzékiségükből
a hatalom felé kőzelitöket. és amit ennek megfelelően
a hatalom sem
pártol. Uqyanakkor
a másik oldalon.
aki nem
kíván örökké sértett kivülálló maradni. és alkotói lehetőségein
tágítani
igyekszik,
maga sem
kockáztatja,
hogya
kultúrpolitikát
markáns álIitásokkal provokálja.
annál nagyobb igyekezettel kezd hozzá a fenti tematikus
és motivurntabuk tördeléséhez.
Mindennek
következménye.
hogy a valósághoz külőnböző
irányból közelitök törekvései
egy
olyan közösen kikevert
"comme il faut" -közeqben egyesülhettek.
amely - hála a művészek
tabu-tördelő.
és a művészetpolitika
tabu-feloldó
tevékenységének
- egyre gazdagodott
és arti-

kulálódott,
de amelyből legtöbbször
csak vájtfülű beavatottak
hallhatták
ki az elmosódó körvonalú, létükben
nem is igazán
bizonyítható
polemizáló
hangokat.
Amíg tehát a kultúrpolitika
az általában
vett
témára és motívum ra koncentrált,
azokat vonta
meg vagy bocsátotta
az alkotók
rendelkezésére, ezt a funkciót
mintegy kieqész ítendő.
a rnűvészet gyakorlóinak
nem szabályozott
konszenzusa megegyezett
az általában
vett "túl markáns" állítások
szalonképtelenségében,
és ezeket
gyomlálta
a formai-tematikus
területhódítások
érdekében,
a hódítások
lehetőségétől
nem egyszer megrészegedve.
Természetesen
szó sincs arról. hogy ez az állapot alkalmatlan
lett volna értékek teremtésére. Ha a sokat emlegetett
és sokra értékelt hatvanas éveket - mérhetetlen
leegyszerűsítéssel
kizárólag ebben az összefüggésben
ítéljük meg,
állíthatjuk,
hogy az adott időszakban
többször
halmozódtak
föl olyan
várakozások-feszültségek, melyek feloldása
nem igényelt mást, mint
a megnevezés,
a rámutatás
varázslatát,
olyan
nyomatékos
ugrásokat.
hirtelen
áttöréseket.
vagyis tabu-feloldást,
mely összhangban
volt a
korszak egészének önmagára kevésbé reflektáló
dinamizmusával.
azzal a lendülettel,
ami nyilvánvalóan
az általa kiszabaduló
újdonságoknak
és nem a rávonatkozó,
őt magát állóképbe záró
helyzet-analízisnek
adott művészi hitelt.
A ma már klasszikussá
távolodó
alkotások
színte mérhető helyfoglalással.
lépésről lépésre
(de külön-külön
megünnepelt
lépésekkel)
vették birtokba
a megnyíló
téma-tereket.
a Húsz
óra, a Tízezer nap szövetkezetesített
magyar falujától kezdve a Hideg napok tílalmas
közeli
történelméíg.
A motívum-tabuk
tördelésének
első számú felelőse például a fiatal Szabó István
lett: a valóság
közönséges
képi és dramaturgiai nevén-nevezésekkel
kerülhetett
vissza a sematizmus
kíalakította
megemelt
fílmközegbe.
Nevén-nevezésnek
számít egy pontosan
azonosítható utcarészlet.
egy otthonosan
idézett emlék
(az Almodozások kora úttörővasútjától
az Apa
bőrkabát jáig) , ídetartoznak
a történelem
megbékélt (katarzison
túli) túlélőinek
szánt, de újdonságukban
mégis
sokkoló
politikus
szilánkok . Lenin a ház falán kisbetüvel
az Almodo-.
zások korában, sárga csillag és nyilas karszalag cseréje az Apa forgatás-jelenetében,
magyarul beszélő amerikai
egyenruhás
katona, Vietnamba készülő volt játszótárs
a Szerelmesiilmben - és még mi minden más.
Jancsó." aki - kiterjesztve
suta terminológiánkat - vérbeli "állításos"
rendező, művészetének

Curdos

Péter,'

Uramistell

(Eperjes

Károly,

Feleiu

Kamill)

kezdeti nyomatékát
mégsem "állításaival"
harcolta ki, hanem azzal, hogy ő indította el a magyar filmtörténet
addigi leglátványosabb
filmnyelvi tabu-törő
lavináj át - ráadásul.
tegyük
hozzá, a tematikus
tabuk
tördelésének
első,
ideiglenes szünetében.
Ez a lavina hozta az első
regisztrált
kudarcot . a külföldi kritikusok
által
"magyar
esztétizmusnak"
nevezett filmes közelítés. a hetvenes
évek elején - noha nyilván
más összefüggésben
is szemlelhető =, fölfogható
a könnyen megtörhető,
egyre érdektelenebb
formai- és motívum-tabuk
felemás szabadságában
való tobzódásként.
A filmek bírálói főként a
szorosan vett formalizmust
kárhoztatták,
pedig
az okok egy szélesebb
összefüggésrendszerben
is megmutathatók:
a korszak- és évtized-váltással egyidőben
nemcsak a formai tabu-törés,
hanem a tabu-törő
gesztus általában
veszített ér-

tékéből.
Akik ki akartak
szabadulni
ebből a körből,
azok sem mindig érzékelhették
pontosan,
hogy
mire is vonatkozik
a csömör, amit felfedeznek
magukban.
A dokumentaristák,
a "budapesti
iskola"
rohama
- miközben
nyilvánvalóan
a
szépelgők
nemzedéke
elleni friss indulat hevítette - csak csatát nyert;
a csapdából
csak
egyes filmek és nem a magyar
filmművészet
egésze menekült
meg, mivel a szabadulóknak
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sem sikerült általánosan elfogadtatni azt az új
értékrendet.
melynek alapján ők maguk megmérettek. így később, miközben a formai tabutrófeák gyűjtése végleg kompromittálódott,
a
tematikus tabuk, a magasabb kategóriájú merészség-bizonyítékok
újabb, még nagyobb szabású kultusza kezdődött. Értékes, de szükségszerűen és szinte kiszámítható ütemben telítődő-záródó terek nyíltak meg: a magyarok lázas
tabu-tördelésére az egész világ odafigyelt; külföldi kritikusok filmszemiéről filmszemlére várták az "ötvenes évek-sorozat" egymásra licitáló
bátorság-demonstrációit.
Az újabb kiábrándulás alattomos kezdeteit, lassú elhatalmasodásának folyamatát nehéz lenne nyomon követni.
Szilágyi Akos tanulmánykötete
bevezetőjében
az irodalomról írja a következőket, de gondolatmenetét a filmművészetre is érvényesnek tekinthetjük:
"Az irodalom fejlődésében
újra
meg újra bekövetkezik az az időszak, amikor
érzékelhetővé válik az irodalmi tér. Kifordul
az irodalmi időből: anyaqszerű, idegen. természetellenes tapintású lesz. S az "újak", akikben
az idő a tér formáját ölti magára, otromba mozdulataikkal vagy lázadó tombolásukban
szétzúzzák maguk körül a kristályos szerkezetű halott teret." A filmművészetben ugyanis érzékelhetővé válik az egyébként kellemesen tágas, és
elfoglalatlan szabad mezőkkel is kecsegtető tér.
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És az érzékelhető tér: "Összeszűkült tér. Ezért
érzékelhető." A megtörhető tabuk bár nem tűntek még el - de alaposan megfogyatkoztak.
Vannak persze nagyságrendekkel
súlyosabb.
meghódíthatatlannak
számontartott
tematikus
tabuk is; ezek csábító közelségbe kerültek
ugyan, de szó sincs arról. hogy az alkotók azért
untak bele a nehezen kiharcolt vagy éppen
nagylelkűen átadott terek belakásába,
mert dacos, önpusztító szenvedéllyel most már egyenesen bevehetetlen erődök ostromára készülnének. Ha így lenne, lelassulna ugyan, de töretlen maradna a fejlődés az örök tájékozódási
ponthoz. a sematizmushoz viszonyítva, csakhogy egyre többen viszolyognak magától az
ilyen értelemben vett fejlődés-fogalomtól.
A szabadulás útja első pillantásra megtalálhatónak látszik, bár az elmondottak alapján
szűk és kockázatos út: a tabu-törések hol biztos, hol bizonytalan sikerélmény-forrását
elhagyva előre kell lépni (vissza kell térni?) az
állítások tiszteletére - és a kultúrpolitika
is
ezekre figyelve szabályozza be újabb tűrési skáláit =, ha már ilyen skálákra feltétlenül szüksége van. A megújulás különösen radikális bajnokai szemében a merészségbizonyítékok
keresésének eddigi útjai összességükben zsákutcák.
Ha a biztató türelem valóban akkora, mint
amennyit a tabu-törő kampányok terhelési pró-

bái mutatnak, mindent újra kell kezdeni; akár
kisebb lépésekkel, szürkébb hordozókat. jelentéktelenebb iránypontokat választva, elveszitve
akár a "régi módon" (tabu-törésre) kondicionált
entellektüel-drukkerek
természetes szimpátiáját
is.
A liberalizmus valamely hozadékából épülő
csömörnek a történelemben gyakran ismétlődő
tünete, hogy szélsőségesen elvakult átélője egyszerre lesz radikális és ókonzervatív. Minden
jó, ami más: az akadémizmussal tüntető filmművész legalább bizonyosan nem guberál a sokszor kifosztott formai tabu-készlet szánalmas
maradványai közott. A privát-szférába húzódó
alkotó legalább nem a szemfülesen lestoppolt
slágertémáktól várja a sikert, és a kommersz
rendezője legalább nem hiszi, hogy pótolhatatlan. Még a sematizmus is bocsánatot nyer egyegy vonatkozásban:
az ötvenes években legalább negatív lenyomatában létezett az áhitott
állítás-művészet: tudniillik annyiban, amennyiben tilos volt; de ez a tilalom legalább pontosan vonatkozott rá.
Hogya kultúrpolitika mit kezdene ezek után
a filmvászon közvetítette pontos és ideologikus
állítások fegyelmezett
áradatával,
a militáns
osztagokba tömörülő "valódi" szókimondókkal;
meddig, és milyen irányba bátorítaná.
hol és
hogyan állítaná meg őket. ez a mai napig nem
derülhetett ki: az állítás-programú
filmek vékony ereeskéje. ha meg is indult. és talán nem
is apadt el, nem látjuk, hogy nagyon hőrnpőlyögne.
Minden, ami körülvesz minket, a markáns
formának kedvez - de semmi sem kedvez a
markáns tartalomnak.
A gazdasági bajok orvoslásának pragmatista
módszertana a kulturális köztudatban is a kemény, lekerekítetlen fogalmak használatát terjesztette el. Akár kultúra és gazdaság kapcsolatáról. közeli-történelemről
vagy szociográfusi
vizsgálódásról van szó - az éles fogalmazás
normává vált. Ugyanakkor azonban épp a praqmatizmus levegője, az egyre kérlelhetetlenebb
vizsgálatoknak kitett taktika és a vizsgálatra
sem méltatott stratégia együttélése teszi komolytalanná azokat az átfogóbb, ideologizáló
állításokat.
melyek a normaként kijelölt markáns keretekbe kivánkoznának.
Ezeket a kemény anyagú szögletes öntő formákat az idei termés legjobb filmjeiben is kocsonyás szorongás
tölti ki. melynek csak sűrűsége, az elért koncentráció foka méri a vállalkozás sikerét.
A markáns keretet kijelölő eszköztár változatos: lehet populáris és kisérleti, képi és dráma-

turgiai és elsősorban ezek szintézise. Konkrét
példák és szélső esetek: a Gárdos Péter Uramistenjét betöltő hisztérikus vibrálás ugyanúgy az
említett lágy matéria fájdalmasan rideg anyagú
foglalata, mint Tarr Béla Úszi almanachjában
a kegyetlenül köznapi indítékok működtette.
látványosan dezantropomorf végzet, mely megerőszakolja és .medrébe tereli az egyébként ártalmatlanul
szertefolyni kívánkozó. régifajta,
világfájdalmas személyíségeket.
Minthogy markáns és felelősen vállalt állítások mind ez ideig nem találtattak, a markáns
hordozókba beépűlő, azokat megteremtő leleplező indulat teljes egészében az egyelőre meghaladhatatlan
és mégis meghaladott
előzmények: az ünnepelt tabu-töréseivel önmagát becsapó letűnő korszak ellen irányul. Hogy az alkotók ellenszenvet éreznek valami korábbival
szemben - ez nem föltétlen tudatosuló indulat,
és a filmek tartaImát általában érintetlenül
hagyja. Egyedül Lányi András az, aki a Valaki
figyel című filmjében a rászedett. zárt körben
forgó értelmiségi világát, az emlitett "előző"
korszakot egyenesen filmje tárgyává tette. A
különleges egybeesést kihasználva ő formai hordozóként is alkalmazhatta azt. ami ellen a tartalom irányult: kár, hogy a régivágású parabolajáték, a jelkép-trófeák
hajdani kultuszának
klasszikus terméke nem mindenütt úgy azonos
önmagával, hogy egyben saját paródiája is lenne. Pedig azoknál, akik filmjeik formai hordozóiba rejtik a tabu-keresés elleni indulatot, a
paródia kulcsszó.
A világkultúra, a világ-filmművészet hajtásai
természetesen sokkal ősszetettebbek. mégis léteznek közös eredőík a hazai társadalmi alap
indukálta
felépítmény-változásokkal.
Sokféleképpen fogalmazták meg azt a sejtést, hogy a
hetvenes évek közepén-végén elkezdődött a korábbi évtizedek megannyi kulturális divat jának,
irányzat-csökevényének.
az új és még újabb hullámoknak katalogizálása; nyilvánvaló összhangban a rájuk vonatkozó elmélet neopozitivista útkereséseivel. A szintézis reménye nélküli katalogizálás ugyanakkor - legalábbis az esztétikum szférájában - nem kegyeletteljes múltidézés már - a nosztalgia, kereteit megtartva,
egyre hidegebb, majd ellenséges játékká változik. A new-wave a punk-szubkultúra
különböző variánsai ritka kegyetlen távolságtartással
idézőjelezik azokat a gyengébb-erősebb, koráb-·
bi rokon-mozgalmakat,
melyeknek valaha tömegek voltak részesei, fölös relativitás-tudat
nélkül. Most a technokrata dinamizmus rnűanyagbútoraitól. a Che Guevara-kultusz terep3i
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színű zubbonyán keresztül a hippinyakláncokig
minden a kirakatba kerül. de csak azért. hogy
mintegy pellengérre állítva megszégyenüljön.
Valóban, a komolykodó tabu-vadászatból kiábrándultak első spontán gesztusa a paródia:
motívumok és keretek nem éppen jóindulatú
idézgetése. Aprólékosan kidolgozott álcázó-formák, nemegyszer szándékosan halovány, alig
fölfedezhető idézőjelek között. Ha ezt az egy
szempontot választj uk mértékül. alapvetőerr különbözö alkotások is egy csoportba kerülhetnek :
A kutya éji dala párt alkot Xantus Eszkimó
asszonyával, az Öszi Almanach Jeles Angyali
üdvözletével.
Azok a filmek, melyek az idei szemlén a legtöbb figyelemben részesültek, történelmi filmek voltak.
Két, különböző természetű csábitásnak is engedhet - gondolatmenetünk szerint - egy mai
filmalkotó. amikor történelmi témához fordul;
az egyik a "csakazértis-akadémizmus"
kisértése, a másik viszont épp az eredeti (természetes?) szándék föl-nem-adása: állító-filmeket kell
készíteni a tabu-tördelés csődje után. Legyen a
hordozó konzervatív és áttételes: haqyornányosan kibontott. időben távoli cselekmény; ne terelje el a figyelmet az állításról a téma trófea
jellege, a tabu-törés-gyanús aktualitás, a bármilyen érdekes forma.
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Azonban a várt markáns állítások még így,
történelembe rejt jelezve, megtisztitott formai terepen is csak látszatra születtek meg. Az a rnonolit szorongás, artikulálatlan
tehetetlenség,
mely a "családfilmek" szépszárnú csoportjában.
Gyarmathy Lívia. Mihályf y László. Péterffy
András műveiben kisszerűen intim természetű
érzés. a modell-filmekben pedig harsányan kezrnikus, az a történelmi filmekben politikába
emelődik. de ettől még éppoly tagolatlan. éppúgy megőrzi említett kocsonyás jellegét.
Ezek a filmek aktuálisak, megfejthetőek. de
nem kibonthatóak.
Lugossy László filmje, a
Szirmok. virágok, koszorúti lajstromozza és etikai sorrendbe rendezi a lehetséges cselekvésváltozatokat egy adott történelmi helyzetben.
miközben a film alapvetőert egy mindegyikre
érvényes. de mindegyiküktől elkülönülő. önálló
életet élő. oszthatatlan.
tömbszerű kudarcról
szól.
A Szemle nyertes filmje, a Redl ezredes azért
kivétel, mivel számos vonatkozás-rendszere
közül az egyikben, Lányi filmjéhez hasonlóan. reflektálni kiván a társadalmi tudat változásainak
fentebb jelzett aktuális folyamataira. Különös,
hogya film kritikusai általában erről az értelmezési lehetőségről feledkeztek meg leginkább.
Legtöbben a szerepjátszó egyén Mephistóból ismert morális konfliktusát, csődjét emlegetik;
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mások. a meg szokott rutinhoz igazodva kutatnak legalább utalásba foglalt tematikus tabucsemegék után. és csalódottan veszik tudomásul.
hogy többszörösen áttételes Rajk-per-illúzióken
kívül semmit sem találhatnak.
Visszatérve a
filmek párhuzamához : ha a Red! ezredes szól
is (többek között) ugyanarról. amiről a Valaki
figyel. nem éppen ugyanabból az irányból szólal meg. Mindenesetre Redl privát csődjét nem
holmi pszichologizáló
környezetben.
hanem
egy alapos részletességgel megmutatott politikus nyilvánosság kellős közepén ábrázolják az
alkotók. melynek ő morális konfliktusaitól függetlenül. puszta funkciójára redukálva is részese. Redl mindenekelőtt töretlenül császárhű katonatiszt. aki az ünnepi szónoklatok szintjén
veszi komolyan magát és a világot. amelyben
dolgoznia kell. és aki születésétől ráérzett a
Monarchia nehézkes. de biztonságos életritmu.sára, szánalmasan óvatos. de alapvetően működőképes társadalmi liberalizmusára. a fontolva
haladás tempójára. Mindebben azonban egyedül van. A szónoklatok formája. kerete ugyan
érintetlen. mivel nyíltan senki sem meri megtagadni őket. de a Redl körüli világ. a Monarchia
tényleges politikai tudata az eklektikus. ellentmondásokban tobzódó közgondolkodás tökéletes
elfajzását példázza:
katonatisztek
tárgytalan
duzzogása ; hatalom nélküli felségsértő arisztok-

rata, akinek bűnét a plebejusokra építő hatalom
sznobságból nézi el; egyre dühödtebb és mégis
egyre kincstáribb ellenzékiség. civil nyegleség
és antiszemitizmus;
defetizmus. mely Fiumét
már előre az ellenségnek juttatja és várja a legyőzőket - ugyanakkor a háború. a végső és
egyetlen erőpróba sóvárgó. fontolgatás nélküli
igenlése. Miért nem megváltói gesztus ebben a
körben Redinek. a hűséges szektás funkcionáriusnak kiköveteit és önkéntes halála? Hogy a
történelem szerint a megfeszíttetést nem a megváltás követte - ez a szorongás teszi a filmet az
évi termés részévé.
Egyelőre nem látható a kitörés útja. Meglehet. a közeljövő legérdekesebb alkotásai ismét
azok a többszintes Eszkimó asszony-szerü álmelodrámák,
Bódy és Lányi megfelelő filmjeire
emlékeztető álkrimik. ál kaland filmek. esetleg
még ki nem próbált álbohózatok lesznek. melyek ugyan megállnak önmagukban. de egyben
rejtjelezett mélységekbe is vezetnek. Lehet az
is. hogy a hordozónak szánt kommersz-keret
egyre valóságosabb. egyre inkább szószerinti
lesz. és a film mélységeit megnyitó titkos kód
egyre kevesebbek számára lesz megtalálható.
Ami azonban súlyosabb veszély: mi lesz. ha
az idézőjel egyenesen a filmeken kívülre. pontosabban a filmeket körülömlő kulturális köztudat kontextusába kerül. és csak kis szám ú be39
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avatott fogja tudni. hogy az alkotók azért csinálnak
kommersz-populáris,
akadémikusanunalmas, szolidan-kisstílű filmeket, mert így kerülik el az ál-merészség csapdáit, és mert ezt
érzik adekvát, becsületes cselekedetnek
egy
megfogalmazhatatlan
kor megfejthetetlen valóságával szembesülve ?

GER!::B ANNA, a Magyar Filmintézet
nyos munkatársa.

tudomá-

Eddig főleg tartalmi kérdésekről beszéltünk,
hadd szóljak néhány szót a formáról. a szépről.
az esztétikumról. Abban a szerenesés helyzetben vagyunk, hogy nemrég viszontláthattuk az
Almodozások kora círnű korai Szabó-filmet. A
vetítést követő vitán elhangzott egy érdekes
megjegyzés: milyen csúnyán, előnytelen ül fényképezték Béres Ilonát. Paradox módon, de éppen ez a "csúnyaság" az egyik forrása a film
mai napig ható üdeségének, frisseségének. Sajnos, ez a "csúnyaság" az, ami hiányzik a most
bemutatott filmek többségéből, a Red l ezredestől az Öszi almanachig. A szépeIgés különösen
szembeötlő a történelmi tárgyú képeknél. A
megelevenedett fodrászmodellek, a skatulyából
előhúzott tealettek. a frissen festett vagy tapétázott, makulátlan falak, pazar enteriőrök, bútorok és drága kellékek, mindez oly tolakodó,
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hogy teljesen elidegeníti az általuk jelezni-jellemezni kívánt világot, embereket és szituációt.
Olyan szép, hogy nem is igaz, jut ilyenkor mindig eszembe. Az impozáns külsőségek, a dekorativitás között elszivárog az élet, és nem marad más, csak séma és sablon. Szinte fáj, kínos
nézni a Redl ezredes bábu-hölgyeit és urait,
százszor látott dizőzét és közhely-kurváit.
Átvételnek. iskolás leckefelmondásnak
érződik
néhány jelenet a filmben, amelyek, mint valami
kötelező citátumok, rendre megjelennek a "katonai drill" -szöveggyűjteményből.
A botozásjelenet például. De emlithetném a Gálfy Lászlóval készült epizódokat is, hiszen amint színre
lép alakja, azonnal tudni lehet, ki ő, s miért
jön elő, úgyhogy Redl felszólítása.
hogy vallja
be, ki küldte, teljesen felesleges.
Mielőtt azonban még az a látszat keletkezne,
hogy Szabó István filmjén akarom elverni a
port, hozzá kell tennem, hogyalapkonfliktusa,
emberi tragikuma, vagyis tartalma, amely a rendező filmről filmre vándorló alaptémája, elég
súlyos és komoly, méltó arra, hogy egy egész
életmű fundamentuma legyen. Azonkívül a filmben van jó néhány olyan jelenet, amely felizzik.
kitör a rideg dekorativitás szorításából.
Ilyen
több gyerekjelenet, hála a kis Redl-t játszó kisfiúnak, aki póztalanságával
és hamvasságával
lejátssza a nagyot, és ilyen a párbajt megelőző
vitajelenet. amely drámai erejét szintén nagy-

ban köszönheti a színésznek, Eperjes Károly
erőteljes egyéniségének,
szuggesztivitásának.
Remek a mesterien fokozott öngyilkosság, olyannyira hatásos, hogy amikor másodszor is felhangzik a Radeczky-induló,
érzek valami katarzis-félét. nem tagadhatorri.
A dekoratív illusztráció szélsőséges példája a
Vörös grófnő. A baj nem az, hogy Kovács András népszerű formát, a színes mesekönyvet választotta ábrázolási eszköznek, hanem az, hogy
ennek eredeti és hatásos felhasználásához nem
igazán ért. A film legjobb része az első két
perce, az interjú az igazi Katinkával. Ö ugyanis kifejti, hogy nem érti, miért róla, és miért
nem uráról készítenek filmet. Én sem értem.
Úgy látszik, a film közel háromórás vetítési ideje kevés a meggyőzéshez.
Határozott törekvés, sőt, fejlődés tapasztalható a népszerűbb, közérthető formák birtoklása terén, és ez örvendetes tény, noha engem
személy szerint nem érdekel, hányan nézik meg
azt a filmet, ami nekem tetszik. A haladás azonban a dramaturgiában
a leglassúbb. A cselekmény izgalmának fokozására egyre többen vetik be a melodramatikus elemeket és fordulatokat, még az olyan avantgarde rendező is, mint
amilyen Tarr Béla. A közönség meghódítása, remélern, két filmnek sikerül: az Uramisten és
az Egy kicsit én ... egy kicsit te cimű alkotásoknak.
S ha már Tarr Bélánál tartok, szeretném elmondani, hogy nem értem, miért titulálja mindenki periférikusnak az Öszi almanachban festett életformát, problémákat, a bennük küszködőket pedig ritka, egyedi példányoknak.
kivételeseknek. Minden külsőségesség, formai trükk
és optikai manír ellenére a film végig a mi, mai
társadalmunknak bajáról, egyre terjedő kórjáról szól, felnagyítva, ad abszurdum növesztve,
desztillálva és töményítve, amely kór nem lehet, hogy ne rágja mindenkinek a lelkét, akinek
még maradt valami érző lelkéből. Nevezetesen,
az anyagi érdekek önkényuralma alatt nyűglődő ember elnyomorodása, jellemferdülése,
lélekpusztulása. Ennek művészi feltárása egy kicsit nagyobb fegyelemmel és S?igorral tragikusabbra és tömörebbre sikerülhetett volna.

ország gazdasági nehézségei és társadalmi ellentmondásai értékválsághoz vezett ek a társadalmi tudatban. A művészekre nagyon erősen
hat a kor negatív lírai élménye. Ugyanakkor
érezhető az a törekvésük is, hogy minél árnyaltabban mutassák be a jelenlegi valóságot. A
filmek többségének ezért kettős szervező elve
van. Egy pszichologizáló dramaturgiai építkezés
ütközik a válság "pátoszának"
intenzív, lírai
kivetítésével.
A korhangulat feloldja a filmek
témáját, eltűnnek a jellemek, s a konfliktushelyzetek kibontásában az alkotások megrekednek
a legnyilvánvalóbb általánosságoknál.
Valószínű, hogy filmeseinket jelenleg olyan
átfogó problémák foglalkoztatják, amelyek nem
férnek bele a hagyományos, egyéni hősökre épített pszichologizáló történetek kereteibe. Akkor
viszont meg kell újítani a történelmi helyzeteket hősének tekintő vagy egyetemes kérdésekkel foglalkozó filmek dramaturgiáját.
Ezek a
kísérletek vitték sikerre Eizenstein és Jancsó
legkiválóbb alkotásait is. Ebből a szempontból
két film érdemel említést: az Angyali üduözlet
és az Eszmélés. Jeles András világértelmezését
nem tartom szikrázóan izgalmasnak, de olyan
formát talált, amely lehetövé tesz egy ilyen értelmezést. Grunwalsky Ferenc is érzékeltetni
tudott egy történelmi folyamatot, de a részletekben még sok volt a bizonytalankodás,
a mú
közegébe nem illő megoldás.
Sokszor volt az az érzésem, hogy rendezőink
legszívesebben publicisztikus formában szólalnának meg. Legalábbis filmjeik gondolati magja egyértelműen fogalmi tömörségű. Nem csoda,
hogy igazán őszinte hangvétellel. megrázó erejű
valóságfeltárással
Gazdag Gyula és Sára Sándor dokumentumfilmjeiben
találkozhattunk.
Bár a helyzet erre nem a legkedvezőbb, mégis úgy gondolom, hogya magyar filmművészet
úgy fogja tudni megőrizni haladó szerepét a
hazai kulturális életben, ha a jelenlegi társadalmi valóság mélyebb elemzésével egyidejűleg új
pozitív értékek felvillantására is kísérletet tesz.
Különben félő, hogy előbb-utóbb működésbe
lépnek a hamis tudat sematizmusai.

MARX JÓZSEF stúdióvezető :
FORGAcs

IVAN, a Magyar Filmintézet

mun-

katársa.

A filmművészet helyzete természetesen nem vezethető le egyenesen a társadalmi valóságból,
de a kettő közott tagadhatatlan a kapcsolat. Az

Az idő szorítása miatt egy gondolatsor vázlatát
mondom el. Három olyan megfontolandó jelenségcsoportot látok, amivel érdemes foglalkozni,
ami a szemle filmjeiben megjelent, s az életünkben is. nap mint nap megjelenik. Az első
az a nagyon komoly - számomra a legfontosabb
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- kérdéskör.
hogy milyen mélységű
és milyen
terjedelmű
az a szakadás.
ami a moziról való
gondolkozásunkban
is jelen van. vajon ennek
határai a szétúszó kontinensek
formájában
foghatók fel. avagy lehet-e
valamilyen
kompromisszumot
találni. Az eddig felszólalók
preferencialistáiból
kiderült.
hogya
filmgyártás
tulajdonképpen
e tekintetben
nagyon büszke lehet. hiszen ezeket a külőnböző
mozíkoncepciókat felkarolja
és a palettára
ráteszi. Ugyanakkor én nagyon kemény veszélyt
látok ebben.
mert nem annyira a józan kompromisszum
irányában
bontakozik
ki a dolog. egyre inkább
szomszédvárak
alakulnak
ki. és az egymást meg
nem értő csoportok
bemerevednek
a maguk
irányzatába.
Ez összefügg
egy szorosan
vett tudományos
vagy legalábbis
esztétikai
kérdéssel. azzal. hogy
a filmkritika
is kettészakadt
: a szakadás
a fenomenológiai
leíró jellegű filmkritika
és a normativ jellegű filmkritika
között történt meg. Bizonyos jelenségek
akceptálása.
a "jaj de jó.
hogya
szubkultúra
megjelent"
felkiáltás
fenomenológiai
megjegyzés.
de az. hogy új hőstípusokat. új eszméket kell keresni. az már normativ kijelentés.
Az elemzés mélysége
érdekében
mindkettőre,
a kettő józan kompromisszumára
lenne szükségünk.
de úgy érzem. mai kritikai
életünkben
és a filmről való gondolkozásunkban is mereven szétvált ez a két irányzat.
A harmadik pontom az. amit én a filmszemIében nem formai. hanem lényegi. tartalmi irányzatküzdelemnek
látok. Az elmúlt tíz. tizenöt esztendőben
kialakult
a magyar filmben egy esztétizáló. elvont irányzat. bizonyos formajegyeire itt már utalta k egyesek. és létezik egy dokumentáló. dokumentatív.
szociologizáló
irányzat.
A kettő között egyre mélyebb
a szakadék.
a
formai jegyek
egyre inkább kiürülnek.
és a
mindkét irányzatban
meglévő pozitív erők nem
tudják
egymást
megtermékenyíteni.
Nem tud
létrejönni
a szintézis,
az összefoglalt
szerves
egész. ami mindannyiunk
számára elfogadható
lenne. Nem tudjuk elfogadni.
mert mindannyian
valamilyen
parciális
rész védelmére
kötődtünk
le. Ennek az irányzatnak
természetesen
van valóságlátási.
van filozófiai.
élethelyzet
stb. stb.
megnyilvánulása.
de ha esztétikaról
beszélünk.
akkor ennek megnyilvánulása
mégis ebbe a két
kategóriába
gyömöszölhető
bele.
GRUNWALSKY

FERENC

filmrendező:

Ezeket a vitákat nagyon fontosnak
érzem. hogy
ne csak a szakma filmművész-szervezeti
átszer-
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vezésekor
kerüljön
sor véleménycserére
a filmesek közott. és egy olyan fórum teremtődjőn.
amely nem hivatalos
ügyekhez
kapcsolódik
és
amely valóban
növeli a filmesztétikai
kultúrát
és fejleszti
a filmeseknek
szemmel
láthatóan
csökkenő
kifejezési
képességeit.
A .. fekete sorozat' címkét nem tartom szerenesésnek, mert a címkék mindig rajta ragadnak
valamin és a megítélés
alapjává
válnak. A művészek érdekében
szeretnék
figyelmeztetni
az
elhatalmascdó
akadémizmusra,
ami szerintem
nagyon
veszélyes.
Mind
beállítástechnikában.
mind meseszövésben
elhatalmasodott
és szürkíti
a magyar
filmmüvészetet.
Veszélyes
sablonokká válnak a témák feldolgozásai.
kisértenek
a
melodramatikus
elemek.
azonkívül
az alkotói
személyesség
is egyre inkább csökken. Úgy látom. a rendezők
személyes
világlátása
ritkábban jelenik meg. mint azelőtt. visszafogottabbak és inkább
valamifajta
közös sablonrendszerrel dolgoznak
az operatörők
is. Sem a filmek ritmusában.
sem hangvételében
nem nagyon érezhető
például olyasmi. ami a mai fiatalokhoz
közel állna. tehát világlátásban.
ízlésben. ritmusában
közelebb lenne a fiatalok világához. A következményt
azonnal lehet érezni a
mozikban.
A~i az új értékek és az újfajta alkotói lehetőségek megtalálását
illeti. szerintem merészebben és bátrabban
kell szakítani a kisrealizmussal. Valóban meg kell próbálni
új módszereket
találni és nem egyszerüen
csak a mondanivaló
különbőző
variálásával
újítani. Úgy érzem. az
alkotók most egy kicsit félénke bbek az új formák kialakításában.
és egyáltalán
a témák megközelítésében.
Nagyon eluralkodott
a tévés stílus
a beállítástechnikában
is: csak a történet közvetítésére szorítkoznak.
szinte szájbarágósan
magyarázzák
meg a jeleneteket.
És egyáltalán:
ez
a húsz év ráült a közönség agyára. hiába olvastuk a külföldi tanulmányokat
arról. hogy milyen
hatása van a televíziónak
és a tömegkultúra
ilyen dömpingjének.
Ez bejön nálunk is. A kőzönségnek
való téma tehát ma már azt jelenti.
hogy a tévé ben látható jellegzetes
..közérthető"
technikával
közvetítik
a nézőnek. Ezt én rendkivül veszélyesnek
tartom.
LUGOSSY

LASZLÓ

filmrendező:

Az utolsó hozzászólások
közott a Forgács Iván
által emlitett
értékválságot
tartom a legfontosabb kérdésnek.
Az erre való reagálás két lehetőséget kínál. Az egyik: elemzés nélkül fogadjuk el az értékválságot.
kockáztatva.
hogy ki-

Szabó Lászlo , Sortüz

egy

fekete

biualyért

[Lcan-Louis

alakul egyfajta válságpátosz a magyar filmben.
A másik út: próbáljunk meg új értékek teremtéséből részt vállalni. Szerintem a kettőt együtt
kellene csinálni; nem zárja ki egyik a másikat.
De ehhez nyíltan kell a mai helyzetről beszélnünk. Arról, hogy mi is van a világban és bennünk, milyen a viszonyunk a világhoz. Kérdés,
vajon látjuk-e a legfontosabb mai kérdéseket.
Ha igen, akkor miért mozdultunk el a történelmi témák felé? Egyrészt azért. mert ténylegesen nehéz eligazodni a mai világban. Saját
korlátainkban
találjuk tehát az egyik okot;
vagyis hogy nehezen tudjuk megfogalmazni az
igazán lényeges kérdéseket. A másik ok viszont
- és erről ne feledkezzünk meg - a külső korlát, vagyis a kimondhatóság,
a nyilvánosság,
a cenzúra, a tabuk korlátja. Ha valamilyen
irányban már elindultunk, valamiről már érvényesen gondolkodtunk,
valamit már kimondtunk, akkor ahhoz, hogy az igazi. nagy kérdéseket pontosabban. hitelesebben megválaszolhassuk, újabb szempontokat. újabb tényeket kellene bekapcsolni a gondolkodásunkba.
Ha nem
ezt tesszük, akkor nagyon is törvényszerű, hogy
a jelenidőben játszódó filmjeink kisebb léptékű, olykor periferikus jelenségeket tükröznek,
miközben azt reméljük, hogy a történelmi múltba visszahátrálva felvethetők és megválaszolhatók az igazán nagy kérdések. Tudnunk kell
azonban, hogya
mi választásunktól
függetle-

Trintiqnant,

Bujtor

István}

nül. a nézők saját, jelenidejű kérdéseikre keresik filmjeinkben az érvényes választ. Erről személyesen is meggyőződtem a Szirmok, oiráqok.
koszorúk ankét jain.
Mit kértek számon a nézők a filmen? A kiegyezések re, kompromisszumokra
épített életmód erkölcsi igazolását. Ez volt számomra az
igazi tanulság. Érezték. hogy Majláth Ferenc
példája, bármilyen etikus is, követhetetlen.
Nem lehet véget vetni az életnek. Élni kell, túl
kell élni a nehéz korszakokat.
Ugyanakkor
megérezték azt is, hogy a valódi. nagy erkölcsi
kérdések feltevése egyáltalán nem segíti, sőt
akadályozza az életet. Ezért szeretnék inkább
megkerülni. még akkor is, ha hiányolják mai
életünkből a csakugyan alapvető erkölcsi kérdésfeltevéseket. hogy mivégre is vagyunk a világon. Szerintem azok, akik az életet rövid távú
praktikus programok jegyében élik, joggal elvárhatják a művészettől,
így a film től is, hogy
az emberi élet nagy kérdéseire keresse a választ - helyettük is.
SURANYI ANDRAS filmrendező:
Számomra a Játékfilm Szemle és a filmintézeti
beszélgetés csomópont ját is Lugossy hozzászólása jelölte ki. A XVII. Játékfilm Szemle többféle módon is értelmezhető és értékelhető filmjei a legmarkánsabban
az értékvesztés-értékke43

Gazdag Gyula:

Társasutazás

resés tragikus közérzetéről adnak lenyomatot.
Redl ezredes öngyilkos gesztusától
a bukott
forradalmár pusztulásáig. a jégbefagyott "nagy
trükktől" a gyermekarcú. kétségbeesett teremtés-fintorokig az elkészült filmek egy kor. egy
társadalom. egy életérzés szomorú felismeréséről szólnak. Nem esztétikailag próbálom "megfejteni" a látott filmeket. arról próbálok számot
adni. úgy éreztem. hogyamozitermek
sötétjében villogó fények arról a döbbenetről világitottak meg képeket. amelyet a filmkészítők
éreznek a nyolcvanas évek közepén.
A pesszimizmus. a kiábrándultság
nem egy
..spleenes" divat jelenség terméke. a filmszakmában dolgozó alkotók csak közvetíteni képesek a közhanqulat, a közélet uralkodó kételye it.
Ezek az említésre méltó filmek az autonómia
illúziójával szembenéző személyiség konfliktushelyzeteit próbálják érzékeltetni. Itt már nem
választható szét magán- és közélet. Ezek egymást átható és egymást meghatározó rétegei az
életnek. ahol az ember. a személyiség a "nembeliség illúziójával" kényszerül szembenézni. a
társadalom integrációs modelljeivel. azokkal az
elvárás-rendszerekkel.
melyekben nem kiteljesedni, de sérüln i fog emberi teljessége. hogy
szélsőséges esetekben egészen a társadalmi beilleszkedési zavarokból fakadó kényszerpályakig sodródjon. A menekülés alternatívái szűkre
szabottak. és öngyilkos jellegük nem az önként
vállalt halál heroikus gesztusát jelzik. hanem a
kiszorítottság kétségbeesettségét.
A vagy-vagy
kierkegaardi kérdéseiben. az és rejtőzködő kenformitásában csak gerincek és agyvelők sérülhetnek. csak a cinkos szemlesütés gyávaságába
menekülhetünk. Ezek a filmek szerves részei
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egy társadalmi folyamatnak. nem elhatárolható
objektivációi a szociális-kulturális-politikai
folyamatok ellentmondásainak.
Úgy gondolom. hogy a filmek sikeres vagy
kevésbé sikerült formákban. de lenyomatai annak a nehéz. ám kötelező önvizsgálatnak. melyek a nemzeti önismeret igényétől az egyéni
önismeretig vezetnek. Azt gondolom. hogy a
Redl ezredes, a Szitmoh, virágok, koszorúk. az
Uramisten, az Angyali üdvözlet, az Öszi almanach. a Bábolna az alkotói felelősségtudat és
tisztesség kényszeréből
következően
valóban
mély és alapvetőert fontos társadalmi kérdéseket fogalmaznak meg. melyek csak egy átfogó
és elfogulatlan társadalmi dialógus nyomán válaszolhatók meg. Ennek alapfeltétele. hogy a
közönséget. a tömegeket ennek a dialógusnak
résztvevőjévé kell tenni. Nem helyettük, nem a
nevükben kell fogalmazni. hanem meg kell teremteni a lehetőségét.hogy
ők maguk artikulálják a felmerülő érzéseket, gondolatokat.
Ha a nézőt felnőttnek és partnernek tekintjük. és ekként is kezeljük, akkor ismét visszatalál a mozikba. újból jegyet vesz a magyar filmekre; és így a filmek ismét megtalálhatják
méltó társadalmi szerepüket.
SZOMJAS GYÖRGY filmrendező:
Az az érzésem. hogy nem valami fényes lapot
zárunk ezzel az évvel a magyar film történetében. Amit én jellemzőnek látok, az egyfajta biztonságra. a középszerre való törekvés. valamiféle akadémizmus.
Szinte majdnem minden
rendezőnél azt érzem. hogy hasonlót voltaképpen már láttam tőle. de az mintha jobb lett
volna. Persze a legüzembiztosabb a dokumentumfilm. mert ott ha ismétli magát a rendező,
a téma és a szakmai tudás elfogadtatja a teljesítményt. A játékfilmnél ez koránt sincs így. A
legnehezebb eset talán Jeles András filmje.
amelyet egyszeruen nem tudok definiálni. nekem nagyon tetszik. de belátom azt. hogy nagyon nehéz végignézni. Vannak mások is. akik
szintén próbálnak valamit. így Lányi András
filmje. vagy a Grunwalskyé. vagy a Tarr Béláé,
de valamilyen módon elbizonytalanodnak.
és
nem találják meg az igazi megoldást. Jelentősek a témák. jók a sztorik. mégis. nem döntötték el a rendezők. hogy milyen széles közönségnek szánják a filmet. Lányi filmjében alapvető krimis lehetőség van. Grunwalskyéban egy
nagyon fontos történelmi. társadalmi kérdést
lehetne érinteni. ám mégsem válik igazán átütővé. annak ellenére. hogy nagyon jó motívumok

vannak benne. Az Öszi almanachban nagyon jó
az alaphelyzet. de ez a film is "félrecsúszik" és
müvészkedésbe torkollik a dolog. Arra kellene
vigyáznunk a jövőben, hogy ami értékünk a
kezdeményezés, tehát nekünk, filmeseknek a
célunk az kellene hogy legyen, hogy újszerű
dolgokat hozzunk létre. Megbízható esztétikai
színvonalat kell teremtenünk. és újra meg kell
találnunk a közönséget. Sára Sándor kifejezésével élve: újra kell gombolnunk a kabátot, és
meg kellene próbálnunk teljesen új lehetőségeket nyitni. Egyik kollégám valamelyik megbeszélésen mondta azt, hogy feleslegesség-érzettel
küzd. Ez a .napnál világosabban mutatja azt a
bizonyos értékválságot, és ebből csak akkor tudunk kilépni, ha kezdeményezünk.

BARON GYÖRGY filmkritikus:
Mindenekelőtt a stílusról szeretnék beszélni abból a megfontolásból.
hogy évente egyszer-kétszer elfogja a szakmát a vágy, hogy egy év
filmtermését
mérlegre tegye. Ez rendszerint
úgy történik, hogy valamilyen tematikus fogódzó alapján megpróbálnak egy értékrendet kialakítani, és ez rendszerint egyfajta totális eklekticizmushoz vezet. Emlékszünk, pár évvel ezelőtt "az 50··es évek filmjei" volt a besorolás
alapja, aztán később a "budapesti
iskola"
volt a vezérfonal, most a kiegyezés utáni történelmi filmek, és teljesen különböző
művek kerülnek a tematizmus horgán egymás mellé: a
Redl ezredes, a Szitmoh, virágok, koszorúk, az
Eszmélés, amelyeket én értékben és stílusban is
teljesen kűlőnbőző
filmeknek tartok. Én azt hiszem, hogy itt alapvetőerr
olyan stiláris kérdésről van szó, amely nem pusztán stiláris kérdés, hanem ahhoz az értékválsághoz is kapcsolódik, amiről Lugossy beszélt, hogy a magyar
filmművészet alkotásainak egy részét valóban
valami
akadémizmusnak
nevezhető
stiláris
megmerevedés hatotta át az utóbbi években. Kialakult a filmeknek - ha lehet mondani - önjáró típusa. Egy olyan típusa, amelynek a filmhez van köze és nem a rendező személyiségéhez, és nem az élethez. Tehát a történetek szintén elhangzott itt már - televíziós módon
lekerekítettek. valamennyi magas szakmai szinten fotografált. A fényképezési stílusban is észrevehető egyfajta stiláris merevedés.
Tehát kialakult valamiféle film, amelyben érzi az ember a filmgyártást, érzi a jelmeztervezőt. a profi szinten dolgozó színészt. operatőrt.
de nem érzi igazából azt, ami a film mögött

van. Én itt most nem a szakma ellen beszélek,
hanem arról, ami túl van a szakmai profizmúson. Nyilván ez olyan folyamat. amely áthatja az európai filmrnűvészetet,
és az új Hollywoodból tört az európai műhelyek felé. Úgy tűnik, a magyar filmművészet tud olyanokat produkálni, mint a Mephisto, és képes sikereket
elérni, igazából anélkül a személyesség nélkül.
amely ezt a filmművészetet áthatotta. és amely
személyesség mindig a stilusban jelent meg, és
amely személyesség elsősorban a stílusban veszett el most a számomra. A magyar filmművészet, úgy tűnik, utat vesztett a két lehetséges
part között, és ez különösen olyan filmeknél
fájdalmas, mint a Lugossyé. Egészen kitűnő volt
az erkölcsi konfliktusok érdessége, Lugossynak
az a fajta tisztasága, amellyel megpróbálja a
konfliktusokat
végiggondolni. Am ez ellentétbe került egy túlzottan lekerekített, ha szabad
mondanom. szép filmformával. A vörösbe játszó, gyönyörűen lefényképezett szerelmi jelenet bárhol máshol, Szabó István, Kovács András filmjében ugyanilyen módon megjelenhetne,
holott nyilvánvaló, hogy egészen más típusú alkotások ezek. Bizonyos szakmai patentek alakultak ki. Olyan ez, mint amikor a kabát ott
függ készen a fogason, és a legegyszerűbb magunkra venni, hogyha fázunk, ahelyett, hogy
azon gondolkodnánk : milyen lenne az a kabát,
amely nekünk a legjobban megfelelne, és úgy
kellene gombolni ezt a kabátot, hogy a legelőnyösebben álljon rajtunk.

KO HALMI FERENC.
a Művelődési Minisztérium

filmfőigazgatója

:

A tizenkilenc filmnek, amelyet láttunk, számomra legfontosabb tanulsága az volt, hogy értékváltozás van. Bizonyos olyan értékeket fel kell
értékelni, amelyek eddig a háttérben voltak.
Van értékválság.
de meggyőződésem, hogy az
igazi figyelmet az értékváltozásra,
sőt a változó
értékekre kellene irányítanunk. Úgy érzem, kevéssé figyelünk arra, hogy a jelenlegi világunkban a vagy-vagy kérdésfeltevések elveszítették
érvényüket, és ha életben akarunk maradni, akkor az és típusú kérdésfeltevések
az indokoltak. Tőlünk két dolgot követelnek mindenekelőtt: pontosabban megismerni valamilyen folyamatot, és lényegesebben nagyobb türelmet
egymás iránt. Úgy érzem, hogy az egyik legnagyobb probléma az: a mai magyar társadalom az anyagi valóságban hosszabb idő óta egy
sor olyan dolgot hoz létre, amely vitathatatlanul jelentékeny. Falun, városban, mindenhol.
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Ezek az anyagi, materiális értékek nagyon sokszor konzervatív szemléletet erősítenek meg.
A második megjegyzés. Én elég sokat olvastam egy közösségszervezőtől. aki állandó jelleggel ismételte azt, hogya múltról
és a jövőről
folytatott beszélgetéseink arányában - ha valóban előre akarunk jutni - a jövőnek kell nagyobb teret kapnia. Magyarországon bármilyen
szervezet munkatervében a munkatervi pontok
kilencven százaléka beszámoló erről. elemzés
arról; hátrafelé nézünk. így van ez a mi szakmánk területén is. A sürgősségi sorrend állandóan eltérít bennünket, és a fontossági sorrend
ilyenkor mindig háttérbe kerül. Ha a szakmában közös nevezőt és szakmai egységet akarunk, ezt csak fontossági sorrend alapján lehet
megteremteni, s őszintén örülök, hogy ebben
a Magyar Filmintézet kezdeményező szerepet
vállalt.
GYERTYAN
tudományos

ERVIN, a Magyar Filmintézet
osztályvezetője:

Olyan korszakban élünk, amikor az emberiség nagyon nehéz helyzetbe került. A szocializrnus egynémely korábbi elképzelése
- azt
kell mondanom - érvényét vesztette. Minket
valamikor arra tanított Marx, hogy azért lesz
szocializmus, mert a termelő erők fejlödése
szembekerült a termelési viszonyokkal. és ez
csak forradalmi módon oldható meg. Szükségessé válik a szocialista forradalom. És ez a harmincas években valóban így látszott; páncélszekrénybe zárták az új találmányokat. Ma ellenben olyan időszakban élünk, amikor egy
technikai-tudományos
forradalom zajlik le ott,
ahol a mi korábbi felfogásunk szerint már stagnálnia kellene mindennek. És némely szocialista
országban mégis búzaimportra van szükség. Ez
tehát a valóságos helyzet, amivel. ha marxisták
vagyunk, szembe kell néznünk. De ugyanakkor
azt is látni kell, hogy itt Magyarországon valami történik, ami át akar menteni olyan értékeket, amelyek hagyományos értékek és számomra
kedvesek, mert ifjúságom nagy értékei. Valami
furcsa rnódon együtt vannak azok az elemek,
amelyek engem hol "ellenzékivé",
hol "kormánypártivá"
tesznek.
Az "ellenzéki" itt azt jelenti: kritikus. A magam szerepét abban látom ebben a korban, hogy
hidat alkossak azok között a "hivatalos" törekvések közott. amelyeket progresszívnek
érzek,
és azok között az "ellenzéki" törekvések közott.
amelyeket szintén progresszivnek érzek.
A magyar filmművészet hol beleillik, hol pe46

dig nem ebbe a koncepciórnba.
Azt látom
ugyanis, hogy egy furcsa ellen-zsdanovizmus
van kialakulóban, amely pusztán azért, mert egy
film kritikai attitüdöt vállal, elfelejtkezik arról,
hogy a filmművészet: esztétikai terület. Szomjassal egyetértek, némelyik alkotónk olyan engedményeket tesz az esztétikai igényeknek, amit
szerintem nem lenne szabad. Nekem nem az a
kifogásom, hogy ez a fesztivál hangot ad korunk létező pesszimizmusának. amely áttranszponálható progresszívenergiává.
Hanem az a
kifogásom, hogy erőltetetten csinálja ezt. Keresetten csinálja ezt, nem mindig hitelesen csinálja ezt. Érzésem szerint erről kéne és lehetne vitatkozni, és valahogyan megkülönböztetni, hogy
mi az, ami divatáramlat.
és mi az, ami valóságos tapasztalat.
BÖSZÖRMÉNYI

GÉZA filmrendező:

Azt hiszem, ahová a magyar film most elérkezett, oda eljutottak már más filmmüvészetek is,
például az olasz. Csak régebben! Úgy emlékszem, Antonioni fogalmazta meg egészen fiatal
rendező korában, hogy amíg a tudomány állandóan megtagadja, "szembeköpi" önmagát, addig az etika olyan rnerev. hogy ezt nem tudja
megcsinálni, pedig meg kellene tennie, mert a
valóság kinőtte a régi erkölcs kereteit. Ennek
az értékválságnak a jelei nálunk az utóbbi években és különösen ebben az évben nagyon nyilvánvalókká váltak. Ennek örülök. Nagyon tetszettek azok az erős és egyoldalú próbálkozások, amelyek ezt megpróbálták kifejezni. Például Jeles filmje és más filmek is. Nagyon eredeti módon nyúltak a dolgok hoz, érdekesen és
korszerűen.
De azt azért nem hiszem, hogy ezek
megfogták az isten lábát, és hogy mint "filmek", jó filmek lennének, és azt sem próbálom
magamnak bébeszélni. hogy például egy nagy
formaérzékű
olasz rendező nem tudta volna
ugyanazt a történetet sokkal jobban megcsinálni.
Ami pedig a vagy-vagy
vitát illeti: elkerülhetetlennek tartom a vagy-vagy-ok
mellett az és
dramaturgiáját. Sőt! Nevetségesnek, túl egyszerűnek érzem a vagy-vagy-ot.
Hadd mondjak
erre egy tudományos példát, mert kutatóként
kezdtem. Amikor századunk első felében megszületett az a furcsa, tudományos felismerés,
hogy az elektron nemcsak anyagi részecske, hanem hullám is, az emberek nem tudták megemészteni. Ugyanis ezt nem lehet szemléletesen
elképzelni. Tudomásul kell venni, hogy az
elektron egyszerre részecske és egyszerre hul-

Gazdag

Gyula:

Túrsasutazás

lám. Ez a tudományos szemlelet. akár akarjuk,
akár nem, az egyik aláásója lesz annak az etikának, amely évezredek óta létezik. Szerintem
etikai válságban vagyunk. Falak repedeznek.
Hiszen az etika nem más, mint a több ezer éves
életmód, gyakorlat rutinná merevedése. Most
olyan korszakban élünk, amikor legszilárdabb
elveink is megkérdőjeleződnek; valami inog.
A mi filmjeink nagyon szerencsésen eljutottak odáig, hogy érzékelni és ábrázolni képesek
ezt az értékválságot.
LANYI ANDRAs filmrendező:
Igaz-e, hogy az újabb magyar játékfilmek nem
azokkal a témákkal lépnek a nyilvánosság elé,
amelyek a közönséget leginkább foglalkoztatják'? Azt hiszem, el kellene fogadnunk, hogy
egy olyan korban, amikor a közfigyeImet elsősorban azok a - jó és rossz - kompromisszumok kötik le, melyekkel egyén és társadalom
nap mint nap kényszerül megalkudni az anyagi
gyarapodás vagy "szinttartás" reményében, a
művészet azzal járulhat hozzá a nemzeti önismeret "szinten tartásához" , ha a döntések és cselekedetek erkölcsi alapjaira kérdez rá, az életünk
és gondolkodásunk között feszülő konfliktusokra.
Ilyen morális dilemmák, tudathasadásos helyzetek jelennek meg a szemle több filmjében,

nem egynek mintha ez lenne a legfőbb mondandója.
melyet a szerzők különböző korokban,
különféle művészi
módszerekkel ábrázolnak.
A filmek értelmezése azonban sok esetben mintha éppen itt ragadna le, annál a közeg nél. melyben a film játszódik, de amelynek bemutatása
az ábrázolásnak nem célja, csupán anyaga.
Grunwalsky Ferenc Eszmélésével kapcsolatban
például nem érdemes azon meditálnunk. vajon
ez a film híven mutat ja-e a magyar agrárszocialista mozgalom kialakulását, amikor nyilvánvaló, hogya film nem erről, hanem egy szellemi
magatartás fel- és leépüléséről
szó!. Jeles kritikusai közűl is sokan nem tudták túlten ni magukat azon, hogy a film egy különös közegben,
gyerekek között játszat ja le Az ember tragédiáját, s nem azzal foglalkoznak, hogy mi játszódik
le ott. A Redl ezredes vagy a Szirmoh, virágok,
koszorúk
természetesen egészen más típusú filmek, mint az enyém, ebből a szempontból azonban a közös tárgy lesz szembetűnő: itt is, ott is
az önazonosság válságáról van szó, és olyan
emberekkel találkozunk, akiknek eredeti beállítottsága, szellemi fegyverzete egyszer csak
használhatatlanná válik, nem segít eligazodni
életük dilemmái között. Ezért kerülnek e történetek hősei skizoid helyzetbe: nem azt élik, ami
valóban történik velük, és amit tesznek, azzal
nem tudnak azonosulni. Életük, moráljuk szétesőben van. A Valaki figyel esetében sem a
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választott közeg - egyfajta be nem illeszkedett
értelmiség - magánproblémáival
találkozunk.
Legfeljebb azt mondhatjuk, hogy az értelmiségi
hősök azért alkalmasabbak a válságba jutott értékek, élhetetlen életutak kérdésének feszegetésére, mert tőlük elvárhat juk, hogy az efféle erkölcsi dilemmákat tudatosan éljék meg, és keressenek kiutat belőlük.
Ami a megformálás módszerét illeti: ha egyszer a téma a helyes választás képtelensége
vagy kétessége, akkor a tartalom szerintem ellentmondásba kerül a formával. ha arra törekszünk, hogya tisztázatlanságot letisztult formában, bizonytalan ság unkat magabiztos kerekdedséggel előadott történetekben fogalmazzuk meg.
A forma terén sem rendelkezünk kész, korszerű
válaszokkal : a hagyományos elbeszélésmódhoz
való visszatérés, kitérés az igazi művészi kérdések elől. Az viszont sajnos érthető, ha nem
is örvendetes, hogyabevált
módszerekkel dolgozó rendezők, a biztonságra törekvő filmek
könnyebben
kapnak támogatást.
mint azok,
akik kísérleteznének. Végül a konzervativizmus
szabadabban .Jcísérletezhet". a kísérlet viszont
kénytelen valamilyen
módon "bebiztosítani"
magát. ritkán és nehezen jut szóhoz, görcsösen
akar valamit, ami gyakran nem a megfelelő
szí~vonalon valósul meg.

Ha valaki nem beszél a kommunikáció ellen a
magyar filmszakmában. akkor az én vagyok.
Egyébként akadémizmust
mondtam, és nem
konzervatizrnust, ezt a két dolgot el kell egymástól választani. Hogy ezt ma itt ki és menynyire veszi magára, az külön dolog. Természetes, hogy keresnünk kell a közönséggel a kapcsolatot. és én mindazt, ami ebbe az irányba történik, nagyra értékelem. Szó sincs arról. hogy
ne keressük azokat a formákat, amelyeket a közönség elfogad, sőt én az általam "próbálkozó"nak nevezett filmek től voltaképpen azt kérem
számon, hogy miért nem közérthetőbbek.
Arról
is beszéltem, hogy szakmai értelemben igenis
van egyfajta helybenjárás, mintha egyes kollégák ugyanazt a dolgot variálnák. És ezt én mint
szakember teszem szóvá szakmai körben. Ezt
így kell érteni.

MARX JÓZSEF stúdióvezető :

ZSUGAN ISTVAN filmkritikus:

Ne tagadjuk le, hogy a centrális kérdés az: hogyan tud a film beszélni azzal az emberrel. személyesen és csoportosan, akinek készült. A mai
megbeszélésen kialakul ismét egy szerepesztás.
vannak, akik a művészet önfej lődését jól képviselik, akik előremutatnak. és vannak az akadémizmus hívei, akik pedig megpróbálnak
kommunikálni. Erre még az új hollywoodizmus
cimkéjét is rá lehet ragasztani mint olyan törekvésre, amely nem egészen a mi világunk ízlésnormáit közvetíti. Ez hazugság. Tudniillik Firenzében, a reneszánsz fővárosában Michelangelo együtt tudott alkotni olyan művészekkel.
akik a mai ízlésünk szerint egy elmúlt, tehát az
ő korához képest más ízlésnormát képviseltek.
Jelenleg bizonyos részértékek.
ha valamelyik
nemzetközi filmáramlat segítségével visszaigazolhatók, mint kizárólagosak szerepelnek. azok
pedig, amelyek a kommunikációképesség
irányában hatnak, akadémizmus eimén leszólhatók. Szomjas György módszere, ahogyan a dokumentumfilmet
említette, kizárásos módszer.
Méghozzá olyan kizárásos módszer. amely pontosan azokat a törekvéseket
teszi kérdésessé,

Nem akartam hozzászólni.
mert ilyen röviden
és hevenyészetten
megfogalmazott
mondatokban óhatatlanul fölületes és egyoldalú lesz az
ember véleménye, Marx József érvelése mégis
hozzászólásra késztetett. Elöljáróban hadd idézzem egyik emlékezetes élményemet. Több mint
tizenöt évvel ezelőtt abban a szerencsében volt
részem, hogy nagyjából egyidöben interjút készíthettem Michelangelo Antonionival és Sergío
Leonéval. Körülbelül akkor mutatták be és aratott világsikert a Nagyítás, illetve a Volt egyszer egy Vadnyugat.
Félig-meddig
tréfából
megkérdeztem
Antonionitól. mi a véleménye
Leone filmjéről. Mire ő azt kérdezte: "Leone,
az kicsoda?". Másnap megkérdeztem Leonétől.
mit szól Antonioni új Iilmjéhez . erre ő is azt
kérdezte: "Antonioni, az kicsoda? ... " Nyilván
mondanom
se kell, mennyire valószínűtlen,
hogy ne látták volna egymás új filmjét; arról
nem is beszélve, hogy valaha együtt is dolgoztak.
De ők már akkor pontosan tudták, hogy két
teljesen külön világot képviselnek a fílmgyártáson belül. Az a bizonyos szakadás, amiről itt
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amelyek a kommunikáció megteremtéséért vívnak harcot, de a félsikerek. a rossz választások.
a kísérleti stádiumban maradó dolgok nem válnak szégyenletessé. Pedig nem az a fő feladatunk, hogy a művészet önértékén belüli fejlődést
segítsük. Egy feladatunk van, hogy a kommunikációt
serkentsük.
SZOMJAS GYÖRGY filmrendező:

Tan Béla: Úszi almanach (Temessy

Hédi,

Derzsi János, Bodnár Erika, Székely

is sok szó esett. Olaszországban már olyannyira
bekövetkezett több mint húsz évvel ezelőtt,
hogy mindketten pontosan tudták: egyszerűen
nem azonos pályán mozognak; eszükbe sem jutott, hogy valaki is megpróbálja összemérni az
almát a körtével ... Vagy egy másik példa. Véletlenül moslanában
olvastam egy új olasz
De Sica-monográfiát, s benne pontos nézőstatisztikákat és kritikai szemelvényeket arról. hogyan fogadták hazai bemutatásuk idején a Csoda Milánóbam, az Umberto D-t, a Bicihlitoloajokat. nem is beszélve A tetőről. és a többi.
ma már világszerte joggal klasszikusnak tekintett filmjét. Döbbenetes bukások voltak. Hasonló volt a fogadtatásuk, mint - például Jeles
filmjéé most nálunk. Természetesen eszembe
sem jut Jeles filmjét hozzájuk mérni vagy velük
azonos súlycsoportban emlegetni; mindezt csak
azért idéztem föl. hogy ismét figyelmeztessek
arra a mellesleg évszázadok óta közismert tényre, hogy sem a pillanatnyi kritikai- vagy közönségsiker. sem a bukás nem garancia a valódi
esztétikai minőségre. A Nagyítás is. a Volt egyszer egy Vadnyugat is siker volt a bemutatásakor - ettől még klasszikusokká is váltak, persze mindegyik a maga műfajában. De Sica említett filmjei abemutatójukkor
megbuktak ennek ellenére váltak klasszikusokká.
Szóval
azt gondolom, érdemes óvatosabban és megfontoltabban bánni pillanatnyi véleményeinkkel.
pláne kategorikus értékítélete inkkel. És kicsit

B. Miklós)

sajnálom, hogy Szomjas másodszor is hozzászólt, mert az első hozzászólásával tökéletesen
egyetértettem; a másodikkal sokkal kevésbé.
A mostani eszmecsere első felében, hivatalos
bevezetések gyanánt elhangzott. rendkívül magasröptű és mélyenszántó elméleti fejtegetések
egyébként lenyűgöztek;
csak közben azt a
hiányérzetet keltették bennem, hogy mintha éppen az esztétikai értékkülönbségek
mosódnának össze a különböző,
ilyen-olyan szempontú
elméleti elemzések során. Márpedig azt hiszem,
semmilyen szociolóqiai, tematikai vagy egyéb
szempontú elemzésben sem hasznos együtt emlegetni néhány tavaly elkészült magyar filmet,
amelyek véleményem szerint teljes szakmai kudareról
tanúskodtak;
- azokkal a számomra
még mindig érdekesebb
filmekkel. amelyek
ugyan nem sikerültek igazán, sok szempontból
felemásak. de amelyekben valamiféle szuverén
művészi egyéniségnek a kézjegyét vélem fölfedezni, és valamilyen irányban tett túl1épési kísérletet éppen azokkal a szakmai-esztétikai
problémákkal kapcsolatban, amelyekről itt is
sok szó esett. Gondolok itt a legtöbbet idézett
és leginkább vitatott három filmre.
VERESS JÓZSEF,
a Magyar Filmintézet

igazgatóhelyettese:

Én azt hiszem, hogy a magyar filmnek a nemzeti karakterével van baj az utóbbi időben. Ez

gebbi magyar filmet lát, tehát nem az 1984-ben
készített filmeket nézik valamennyien.
Ebbe
még a Magyar Filmintézet által forgalmazott
régi magyar filmek is beleszámítanak. És mint
tudjuk, Kabos Gyula változatlanul
népszerű
Magyarországon.
SZILAGYI GABOR.
a Magyar Filmintézet tudományos munkatársa:
A mai vita is rávilágított arra, hogy korszakváltásnak vagyunk tanú i a magyar filmben. Érzésem szerint ez abban fejezhető ki. hogy míg
mindenki számára teljesen evidens, hogy a
60-as évek felfelé futó magyar filrnrnűvészete
elsősorban azért vált jelentőssé, el is hangzott
itt már, mert olyan problémákat tudott megfogalmazni, amelyek a mi sajátosságunkról szóltak, vagy amelyek a progresszió szellemében
születtek, addig ez a változás, amelyet néhány
év óta érzékelhetünk.
véleményem szerint abból
adódik, hogy felnőtt egy olyan filmes generáció,
Tür r Bclu . O.'ZI UIJ1JUlllJC/J
(:;zellely
B. M 11,1.'.,. 13,,,/
amely a filmet mint kifejezőeszközt másképpen
nár Erika)
tekinti. mint az előző generáció. És voltaképpen a kísérletezés és az a sok vita, amely a sia kérdés teoretikusan és egyéb vonatkozásban
került, nem sikerült filmek kapcsán dúlt, abból
elég síkos porond; B. Nagy Lászlónak van erről
adódik, hogy ez a generáció a filmről mint kiegy kéziratos tanulmánya, amely nem jelenhe. fejezesi forrnáról. eszközről másképpen gontett meg, és azt hiszem, hogy az elmélet és a
dolkodik. És szerintem ez progresszív jelenség.
gyakorlat meglehetősen félve lép ennek a kérHozzá kell szoknunk. hogy ez a generáció létedéskomplexusnak a közelébe. A legjelentősebb
zik. hangot akar magának kapni. és el kell femagyar filmek attól voltak jelentősek - és most
ledni azt a nagyon rossz alternatívát, szemleleta hatvanas évek filmjeire gondolok, a Húsz órámódot, amely a film elevenség ét, értékét a néra, a Tízezer napra és még sok más filmre
zőszám alapján ítéli meg. A gazdasági rentabili- hogy ezek nem helyezhetők más miliőbe.
tás mint meghatározó követelmény a mai mamás nemzet, más náció gondolkodásába. Ilyen
gyar filmművészettel szemben nem alkalmazvonatkozásban van baj a kortárs magyar filmható.
mel. Az idei ével. s itt azt hiszem, Szomjasnak
igaza van, kritikusa bban is kezelhetnénk. elégRÉZ AND RAs,
gé középszerünek kell találnunk. Vannak jelena filmfőigazgatóság osztályvezetője:
tős filmjeink. vannak jelentős rendezőink - ez
közhely. mindig ezt mondjuk -, de végül is a
Hiába születnek múlhatatlan remekművek, amekérdésre, hogy a legjelentősebb sorskérdéseklyek évtizedekkel később bekerülnek a filmtörről beszélnek-e a magyar filmek, a legfontosabb
ténet könyvébe, ha a felnövő generáció, amely
társadalmi problémákra irányit ják-e a figyelmost ismerkedik a magyar filmmel. a magyar
met, vagy esetleg megkerülik, megpróbálnak
filmművészettel. nem jut be a moziba. mert
történelmi takaró mögé bújni. hát ezt kellene
nem képes kommunikálni a filmekkel. és a filmegvitatni elsősorban. A nemzeti karakter, a
mek nem óhajtanak velük kommunikálni. Otnemzeti gondolkodás, nemzeti morál elemzését
romba helyzetben vagyunk, amikor kizárólag
hiányolom a filmekből.
amit mindenképpen
import anyagok kínálják a kommunikáció leheszóvá kell tenni.
tő ség ét a felnövő generációnak, és a fiatalok
Amikor arról beszélünk, hogya magyar filolyan értékrnodelleket kénytelenek fogyasztani.
met 14 millió néző látja, és bizonyos manipuamelyek itt rnost Magyarországon nem használlációkról beszélünk - most nem a forgalmazó
ható értékmodellek. Losonczi Agnes szociolóqus.
kabátját veszem fel =, az sem baj, ha az alkoa filmszernle nyilvános zsürivitáján meglehetőtók tudják, hogya 14 millió néző közül sok résen sötéten beszélt a Jedi visszatér címü arneri50

kai film ről. Nekem nem az a bajom vele, hogy
fertőz, mérgez stb.. csak az, hogy az általa nyújtott értékmodell
Magyarországon
nem használható. Ha a gyerekek,
a fiatalok egy idegen értékmodellel
kénytelenek
boldogulni,
előbbutóbb kudarcra
van ítélve a cselekvésük,
ezért
tartom rendkívül
fontosnak
azokat a pillanatokat. amikor megszületnek
azok a filmek, amelyek kommunikálni
tudnak a közönséggel.
Ott voltam
az ősbemutatókon,
és örültem,
hogy volt néhány film, amely tudott kommunikálni. Lehet, hogy ezek a filmek nem a legjobbak. lehetséges.
hogy a magyar
filmművészet
magaslatait nem érték el, nem is óhajtom őket
ilyen szempontból
elemezni.
de nekem jó érzésem volt Gyarmathy
Lívia filmje után, Gárdos
Péter filmje után. Szabó László filmje után,
ugyaois a közönség valamilyen
módon kommunikálni kezdett ezekkel a filmekkel.
Ez az a bizonyos "második
vonal",
amelyről
kevesebbet
beszéltünk,
nagy
terheket
cipel.
sokkal
nagyobb a jelentősége,
mint amit egy szemlén tulajdonítunk
neki. Hogyha ezek a filmek végűl
is értékhordozók.
értékközvetítők
lesznek az elkövetkező években, akkor ezek igenis missziót
töltenek be. mert kommunikálnak,
mert a 14
éves kortól fölfelé meginduló
érdeklődő
generációt végül is bevonják
a magyar filmkultúrába. Ezek az emberek
lesznek a magyar filmkultúra,
magyar
filmnyelv
profi
dekódelói.
hogyha be tudjuk öket vinni a moz iba, hogyha
vonzódni fognak a magyar filmhez, és nem kűIönféle
előminősítésekkel
fertőzötten
fogják
nézni a filmeket.
Én igenis fontosnak
tartom
azt, hogy egy nemzeti
filmkultúrának
legyen
közönsége.
nézőszáma.
fontosnak
tartom· azt.
hogy a kortárs filmkultúra
vonzza a saját nézőjét, akkor is. ha nem mindig
a legmagasabb
művészi kvalitású
filmek azok, amelyekre
beülnek.
szf:CSf:NYI
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operatőr

:

Tudom, rendhagyó,
hogy én is szót
kérek.
nem mint magánember,
hanem operatőr.
mert
azt tapasztalom.
hogy az utóbbi időkben operatőr nemigen nyilvánítja
véleményét
ilyen nyilvános szakmai plénum előtt. Két alapvető dolgot említek most. Az egyik az, hogy tulajdonképpen miről is szólnak ezek a mai magyar filmek. a másik pedig. hogy miről
kellene sz ólniuk, melyek azok a társadalmi
gondok, témák.
melyek a társadalomnak
azok a rendkívül
fájó.
problematikus,
neuralgikus
pontjai.
amelyekről nem hallgathat
a magyar
film. Ezen a két
kérdésen belül, én azt hiszem, rettenetesen
nehéz lenne bármiféle
esztétikai
szempontot
ki-

tűzni; az, hogy miről szóljon,
mi legyen a tartalom, az, hogy bátor legyen,
az, hogy még
merészebb
legyen - nem esztétikai
kategória.
Egyetértek
Réz Andrással,
miszerint kommunikálni kell, valakikkel.
a közönséggel.
Tehát
nem tudom elfogadni,
bármennyire
előfordul az
én szubjektív
élményeimben
is, hogy egy film
nekem nagyon tetszik. de ugyanakkor
meg kell
állapítanom
azt, hogy közvetíthetetlen
ez az érték. Tehát az az érték, amely nem aktivizálható.
az tulajdonképpen
kétes értékűvé válik, és sokszor majdnem
hogy zokogni
kell a kétségbeeséstől, hogy itt van egy rendkívül
hasznos gondolatot hordozó mű. amely nem válik majd tényezővé. Elképzeltem
a vita során azt. hogy mit
szólna
Huszárik
Zoltán,
ha felszólalna,
mit
mondana.
Tudna-e
egyáltalán
értelmesen
szólni ebben a szférában.
ebben a gondolatkörben
?
Aligha tudom elképzelni.
tehát az az érzésem,
hogy a jelenkori
magyar filmekben az intellektualizmus
rendkivül
magas, az emóció viszont
rendkivül
alacsony szinten van. De hát enélkül
rendkívül
nehezen tudunk előbbre jutni abban
a gondolatrendszerben.
amelyet Réz András vázolt itt.
Végezetül:
van abban valami furcsaság, hogy
a hollywoodi
filmeket,
filmkészítési
sz isztémát.
dramaturgiát
elutasítj uk, ugyanakkor
van bennünk valami rendkívül
látványos
sznobéria
is
ezzel kapcsolatban,
mert számon tartjuk.
hogy
van ennek a filmgyártásnak
két Oscar-díja
is.
Ezeket a díjakat nagyon különböző
értékű filmeknek itélik oda. Nem elgondolkoztató,
hogy
amióta Szabó István Oscar-díjas
lett, azóta tulajdonképpen
megszűnt
Kossuth-díjas
lenni?
NEMESKÜRTY

ISTVAN:

Nem tagadom,
akár igazam van ebben az érzésem ben, akár nem, személyes sikeremnek
is tulajdonítom,
hogy ilyen csapat
jött össze, és
ilyen színvonalas
vita folyt. Ezt mindenkinek
külön köszönöm.
Ha a Magyar Filmintézet
az
akar lenni, ami, akkor csak így folytathatja.
Hasznos.
érdekes,
időnként
szenvedélyekbe
csapó beszélgetés
volt. Mindjárt
meg kell jegyeznem, hogy én is: mint aki 1947 óta publikálok filmekről
írásokat,
mint volt stúdióvezető. mint író és mint állampolgár,
természetesen
nem mindennel
értek egyet az itt elhangzottakból. Ugyanakkor
az a véleményem,
hogy minden vitához szükséges
a teljes nyíltság
lehetősége. Ha azt akarjuk.
hogy hagyománnyá
váljék, amit most elkezdtünk,
akkor méltóknak
kell lennünk magunkhoz.
Tehát mi most tanultunk egymástól;
ennek a lényegét összegeztük.
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V áltozatok az identitásra
A XVII. Magyar Játékfilm Szemle .kűlhoni" tükörben
A szemlén számos külföldi újságíró és filmforgalmazó vett részt. Ok kívülről, de egyszersmind talán nagyobb rálátással nézik filmművészetünk
évi termését. A Magyar Filmintézet munkatársai beszélgetésre kérték a külföldi szakembereket.
Az ő sommás véleményükből következik az alábbi összeállítás.
RICHARD MAGNlEN,
filmforgalmazó
(Assía. Franciaország)
Mindenekelőtt azzal kezdeném.
hogy nemcsak
filmforgalmazó
vagyok, azaz nem csupán kereskedelmi. hanem kulturális tevékenységet is végzek. Mozik számára műsorterveket állítok öszsze, illetve különbőző
franciaországi fesztiválokra a válogatást.
elsősorban a magyar filmek válogatását. benevezését is bonyolitom. Tehát nem hagyományos
értelemben vett filmforgalmazó
vagyok. Nagyon érdekel a magyar filmművészet, ezért azokat
a formákat igyekszem megtalálni, amelyek révén a magyar filmművészet rendszeresen jelen lehet a francia kulturális életben.
Eddig két magyar filmet forgalmaztam:
Erdőss Pál Adj király katonát! és Gothár Péter
Megáll az idő című alkotását. Erdőss filmjének komoly kulturális sikere volt, ezen azt értem,
hogy nagyon sok cikk, elemzés
jelent meg róla, hatalmas sajtóvisszhangot kapott. A film közönségsikere szerénynek mondható, de mindenesetre megtalál-

52

ta a maga közönségét. Gothár
filmje kereskedelmi szempontból
megbukott. Ennek elsősorban talán az az oka, hogy a film nem
jó pillanatban került bemutatásra; olyan héten, amikor több jelentős amerikai filmet is egy időben hoztak ki Párizsban, amelyeket nagy várakozás
előzött
meg. Talán szerencsésebb
lett
volna egy más időpontban kihozni a filmet...
A bukás másik oka, hogya
művészfilmek
válság,ba kerültek Franciaországban is, erről egyébként több írás
megjelent.
Jelenleg
mindkét
filmmel kapcsolatban
tárgyalásokat folytatunk a francia televízióval. ám a televízió nagyon
nehezen vesz meg olyan filmet,
amely a mozihálózatban
nem
aratott sikert. Ráadásul néhány
év óta a francia televizió teljesen elzárkózik a magyar filmek
átvételétől.
Az egyetlen műsor,
amely magyar filmek sugárzására vállalkozik, a harmadik csatornán lévő "Cinéma sans visas".
azaz "Film vízum nélkül", az is
több évenként sugároz egy-egy
magyar filmet.
A magyar filmművészetnek jelenleg szerintem az a legnagyobb

problémája.
hogy
elsősorban
gazdasági
szempontok
miatt
kénytelen koprodukciós filmeket
gyártani. Ezek a koprodukciós
filmek valószínűleg azért olyan
gyengék, mert a magyar filmművészet szinte már az egyetlen nemzeti filmművészet. amely
ellenáll annak a folyamatnak,
hogy nemzetközivé váljon.
Terveimről
mondanék
pár
szót. Továbbra
is foglalkozni
szándékozom a magyar filmekkel. 1986-ban a Cinérnatheque
Praneaisa nagyon jelentős rendezvényt szervez a 20-as, 30-as
évek filmművészetéről.
és azt
szerétném.
ha ezen a fórumon
a jelentős magyar alkotások is
szerepelnének. Ezen kivül mozit
S'Leretnék bérelni. amely teljesen
másképp műkődne, mint a hagyományos értelemben vett filmszínházak.
"AlIandó
fesztivál"
keretében
azokat
a' filmeket
szándékozom
ott
bemutatni,
amelyek csak a különböző franciaországi fesztiválokon
voltak
láthatók, nem kerültek be a kereskedelmi
hálózatba. Ebben a
moziban
szeretnék
bemutatni
egy sor olyan magyar filmet is,
amelyek ugyan kereskedelmi si-

kerre nem
szerezhetnek
közönséget.

számíthatnak,
ám
maguknak állandó

AZZEDINE MABROUKI,
EI Moudjahid, újságíró

(Algéria)

Több mint tíz évvel ezelőtt figyeltem fel a magyar filrnművészetre az Algériaí Filmtudományi
Intézet vetítésein. Emlékszem, a
Jancsó-filmek
megnezese
után
rendkívül heves viták alakultak
ki, valóban nagyon izgalmas beszélgetések voltak. Azóta is rendszeresen figyelemmel kísérem a
magyar filmrnűvészetet.
ahányszor csak alkalmam van megtekinteni az új alkotásokat - fesztiválokori vagy másutt -, rnindig írok róluk. Nem csupán a
magyar játékfilmek érdekelnek,
hanem a dokumentum- és a rajzfilmek is.
Nagyon jó személyes kapcsolatban vagyok Bódy Gáborral;
egyrészt azért, mert szeretem a
filmjeit, másrészt pedig az a véleményem, hogy ő igazi, nagy
filmes személyiség. Talán Bódy
az egyetlen rendező Európában,
Lányi András: Valaki figyel (Takács Katalin, EngelKároly, Vallai Péter)
akinek
filmjei
magas
szintű
avantgarde
filmek, a közönség
ket, ugyanis a nyugatiak számában mindig felteszem a kérdést:
mégis nagyon jól megérti őket.
ra a kultúra csak pénzkérdés.
miért nem mutatják be nálunk
Már beszéltem is róla az AlgéÚgy gondolom, hogy egy ország
ezt a filmet'?
riai Filmtudományi Intézet igazfilmművészetének
sikeressége
gatójával. s újra megpróbálom
vagy kudarca nem múlhat puszrábeszélni, hogy 1-2 éven belül
JEAN ROY, filmkritikus, a Cantán anyagi kérdéseken. Ezért hirendezzünk egy Bódy-retrospeknes-i Fesztiválon a "La Semaine
szem, hogy nincs igazán válságtívet. Szeretem ezenkívül a made la Crrtique" szekció igazgaban a magyar filmművészet. Tagyar dokumentarista
filmeket
tója (Franciaország)
lán válságjelenségek
figyelhetők
(amilyen például az Adj király
meg a forgatókönyvekben,
de
katonátJ) és a történelmi alkoA magyar film iránti érdeklődészerintem túl fog jutni ezen az
tásokat. Az utóbbiakat azért érsem akkor ébredt fel. amikor a
időszakon a magyar film. Igaz
tékelem nagyra,
mert bátrak,
filmművészet általában érdekeIni
azonban az is, hogya
külföldi
egyenesek
és egyáltalán
nem
kezdett. Én is, mint oly sokan
kritikusok,
akikkel
beszéltem,
dogmatikusak.
mások akkoriban,
18-19 éves
mindannyian csalódottak. magaAzt hiszem, hogy az idei elégkoromban
mindennap
moziba
sabb színvonalra számítottak.
gé rossz éve a magyar filmgyárjártam.
Akkoriban
Franciaortásnak. Mégsem hiszem, hogy a
Algériában sajnos csak a Filmszágban látni lehetett minden
magyar filmművészet
válságba
tudományi Intézetben lehet maJancsóés minden
Mészáros
jutott volna, hiszen olyan alkotágyar .filmeket látni, ez, a rendkíMárta-filrnet, s én meg is néztem
sokat ís létre tudott hozni, mint
vül szűk réteg viszont nagyon
valamennyit.
Az igazság keda Redl ezredes vagy a Vörös
szereti a magyar filmeket. A
véért azt is hozzá kell tennem,
grófnő.
Mephisto ment a moziban és a
hogy más országok filmjeit is
Nagyon megdöbbentett,
hogy
televízióban is, de úgy gondomegnéztem és megnézem ma is,
a külföldieknek rendezett sajtólom, hogy más filmek is sikert
tehát nem teszek megkülönbözkonferencián a nyugati kritikuarathatnának
nálunk: például az
tetést, hogy engem csak ennek
sok, forgalmazók szinte csak a' Adj király katonát! Én valahányvagy annak az országnak a filmfilmgyártás
gazdasági
oldalára
szor magyar filmekről írok, a
rnűvészete
érdekel.
Rendkívül
vonatkozóan tettek fel kérdésekedvenc filmjeimmel kapcsolatjónak tartom a Szemle ötletét.
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Lany i András,

Valaki

figyel

(Vallai Péter, Takács

ahol egyszerre tekinthetem
meg
az egész évi filmtermést. és így
alkalmam
nyilik arra, hogy a
"Kritikusok
hete" szekcióba kiválasszak egy filmet. Ugyanakkor arra is van mód. hogya régi
lemaradásokat
pótolhassam.
Hogy mik a kedvenc
filmjeim? Nem szívesen válaszolok
az ilyen típusú kérdésekre,
mert
az embernek utána lesz öt barátja és 200 ellensége. Altalánosságban szeretem Jancsó, Mészáros
és Kézdi Kovács filmjeit.
az
utóbbi évek filmterméséből
pedig nagyon tetszett az Adj király
katonát!
Úgy tűnik, az 1984-es filmtermés gyengébb,
mint az előző
éveké. de csupán azért, mert néhány nagy név hiányzik. Ilyen
rövid távlatból nem lehet válságrói beszélni.
Franciaországban
néha előfordul. hogy fél évig remek filmek születnek. a következő fél év filmjei viszont nagyon rosszak. Ez sokszor puszta
véletlen. Ellenkezőleg, én éppen
sikerről beszélnék a magyar film
esetében, ugyanis ha az elmúlt
2-3 év színvonalát nézem, feltétlenül a magyar filmművészet
a
legjobb a világon az ország la-

Katalin)

kosságának
számarányához
viszonyítva.
Ezen időszak
alatt
létrejött
2-3 rendkívül
érdekes
film, 7-8 elég jó film, 4-5 olyan
film, ami nem ér semmit - és
ha ezeket a számokat
ősszehasonlitjuk
az Amerikában
és a
Szovjetunióban
született filmekkel. akkor azt látjuk, hogy a
maqyarorszaqi
arány
sokkal
kedvezőbb.
Ellenben
éppen
a
magyaroktól
hallottam gyakran,
hogy válságjelenségek
mutatkoztak a magyar filmművészetben.
Lehetséges, hogy a magyar kritikusok
szigorúbbak
lennének,
mint a külföldiek? Az operatőri
munka viszont szinte minden alkotásban csodálatos.
A magyar filmekben a legnagyobb nehézséget
a történelmi
utalások megértése jelenti. Például Jancsónál az egyenruhák,
a
zászlók
változása
a magyarok
számára
egyértelműen
jelzi,
hogy ki kicsoda, ki hova ,tartozik, míg a külföldi közönség számára ez teljesen elvont, rnetaforikus. Az utóbbi évek rnindennapi élettel foglalkozó
filmjei gondolok itt elsősorban ó) lakáshelyzetről
szóló alkotásokra
nem okoznak semmilyen megér-

tési nehézsége t sem, hiszen ez a
probléma a világ más nagyvárosaiban is létezik.
Milyenek a magyar film francia forgalmazási
esélyei? A kereskedelmi
forgalmazás
rendkívül megdrágult. ugyanis az amerikai filmek elsöprő sikere következtében
hatalmas propaganda kell egy-egy film kihozatalához ; a terernbérlet.
a plakátok,
sajtóvetítések
stb. Ez azt jelenti: ha a forgalmazó nem biztos
abban,
hogy minimum
15-20
ezer nézője lesz, nem meri átvenni a filmet, mert veszteséges
lesz. Úgy gondolom, hogya magyar
kultúrpolitikának
nem
egyetlen szempontja
a nyereségesség, hanem akultúrpolitikai
misszió is fontos számára: lépéseket tehetne annak érdekében,
hogy a magyar filmeket minél
gyakrabban
tűzzék
műsorukra
az egyetemek,
a filmklubok
vagy a Magyar-Francia
Baráti
Társaság. Tudni kell azt is, hogy
jelenleg Franciaországban
műkődik egy, a filmforgalmazást
támogató kulturális
bizottság. Ez
azt jelenti, hogy ha például a
forgalmazó
vállalja
egy kereskedelmi sikerre nem számítható

magyar művészfi1m forgalmazását, akkor 150 ezer frankig terjedő állami támogatást
kaphat.
LUCE VIGO. filmkritikus
(Franciaország)
Úgy emlékszem.
hogy 1968-69
körül kezdődött a kapcsolatom a
magyar filmművészettel.
A Hyeres-i Fesztiválon
láttam Mészáros Márta Eltávozott nap cirnű
filmjét. majd azután
a 69-es
Tours-i Rövidfilmfesztiválon
volt
alkalmam
megtekinteni
Kézdi
Kovács Zsolt Szeretnék
csákó t
csinálni cimú rövid film jét. Mindkettejükkel készítettem
interjút.
Foglalkozásom
szerint nem vagyok újságíró. Párizs külvárosának egyik kultúrházában
filmfelelős vagyok. időnként pedig a
jeune
Cinémának
dolgozom.
vagy más lapoknak írok filmekről. Hat évvel ezelőtt szerveztünk az azóta megszűnt La Nouvelle Critique cirnű lappal egy
magyar
filmhetet
a Cinématheque Francaise-ban.
és azzal
egy időben
Bobignyban.
ahol
dolgozom.
A
rendezvénynek
nagy sikere volt, meghívtuk Kovács Andrást. Sárát. Kardost. Pár
év óta különböző technikai problémák miatt nem tervezhettünk
hasonló rendezvényeket.
de természetesen több magyar filmet
is betettem kultúrházunk
rnűsorába. Remélern. hogy ha a nehézségek megoldódnak
nálunk.
Ujra lehetőség
nyílik
magyar
filmhét megrendezésére
- amí
azért valószinűleg sok szempontból különböző is lesz a hat évvel
ezelőttitől.
Sok magyar
filmet szeretek.
mindegyiket különböző ok miatt.
A tavalyi év számomra
legnagyobb szenzációját
Elek Judit
Mária-napja jelentette.
Az idei
termésből
nagyon
fontosnak
tartom Gazdag Társasutazás
című filmjét. amely nagyon mélyen érintett.
Meglepett
Cyarmathy Lívia filmje. ugyanis nem
számítottam
tőle vígjátékra.
Az
idén látott filmek egyike sem
okozott igazán nagy meglepetést.
de mindben
volt valami érdekesség. ami miatt végig kellett
nézni valamennyit.

Hogy válságban van-e a magyar filmművészet?
Nehéz ezt
kívülről megállapítani.
Mindenesetre azt látom. hogy idén kevesebb film van. és azok színvonala is alacsonyabb. mint a megelőző
években.
Egyébként
ugyanez a helyzet a francia filmmüvészetben
is. Jelenleg
az
egész világon
nagyon
nehéz
helyzetbe jutottak a szerzői filmek. szinte harcot kell vívniuk
túlélésükért.
Arról tudnék
mesélni,
hogy
milyen volt az a magyar filmhét. amit mi szerveztünk
Párizs
külvárosában.
a helyi közönségnek. Egy alkalommal
postásoknak vetitettünk. akiknek ez volt
az első találkozásuk
a magyar
filmmel.
Olyan nagy hatással
volt rájuk ez az esemény. hogy
..odaszoktak". azóta is rendszeresen
látogatják
kultúrházunk
műsorait.
RAF BUTSTRAEN.
De Standaard, filmkritikus
(Belgium)
Évek óta figyelem
a magyar
filmművészet
alakulását.
Egyrészt rendszeres résztvevője
vagyok a Szemlének. ezen kivül
évente elmegyek a legnagyobb
filmfesztiválokra.
és ott mindig
megnézem
a magyar filmeket.
így például a tavalyi Velencei
Biennálén már láttam Jeles András Angyali üdvözlet címü alkotását. Inkább kedvenc filmjeim
vannak.
mint kedvenc
rendeZ01m.
Nagyra
értékelem
a
Mephistót. az Angi Verát. a Szerenesés Dánielt. a Megáll az
időt. A dokumentarista
filmek
közül nagyon tetszett az Együttélés és a Vörös föld.
Az idei termésből jónak találtam Szabó István Redl ezredesét;
hozzám azért mégis Gyarmathy
Lívia Egy kicsit én. egy kicsit
te cimű filmje áll a legközelebb.
A magyar
film egyik domináns tendenciáj ának a koprodukciókat érzem. és egyáltalán nem
vagyok megelégedve
ezzel a jelenséggel. Sok kollégámmal
beszélgettünk
erről;
mindenki
egyetért abban. hogy művészi téren mindenképpen
veszteség éri

a magyar filrnművészetet.
hiszen
a koprodukciós
filmekben
az
autenticitás
- amit eddig oly
nagyra becsültünk - eltünik. Szabó László filmje. a Sortűz egy fekete bivalyért
is koprodukciós.
mégis megmarad
benne valami
nagyon
magyar.
Ugyanakkor
Sándor Pál mozija vagy a Yerma
"csak" filmek.
Arról is sokat beszélgettünk
filmkritikus
kollégáimmal.
hogy
válságjelenségek
mutatkoznak
a
magyar
filmművészetben.
Ez
igaz. de úgy gondolom. hogy jelenleg az egész világon válságban van a filmmüvészet.
Nemcsak gazdasági.
hanem eszmei
szempontból is.
Sajnos. Belgiumban nagyon kevés film jut el a közönséghez. A
magyar film megismertetéséhez
nagyban hozzájárul na. ha több
filmjüket
mutatnák
be belga
filmfesztiválokon.
például
a
rendkívül érdekes Gent-i Fesztiválon. A magyar filmek belgiumi forgalmazását
a Progres Film
végzi.
A magyar filmek megértésében számomra a legnagyobb nehézséget a történelmi
utalások
jelentik. Két évvel ezelőtt a filmek nagy százaléka foglalkozott
az ötvenes évekkel. idén pedig
megfigyeltem.
hogy az alkotók
a múlt
század
történelméhez
nyúlnak vissza. A történelem ismeretének
hiánya sok esetben
azt eredményezi.
hogy rni. külföldiek nem tudjuk teljesen megérteni. esetleg helyenként félreértjük ezeket az alkotásokat. De
megígérem. hogy mihelyt visszaérek
Belgiumba.
megpróbálok
összekeresni mindenféle könyvet
Magyarország
történelméről.
és
a jövő évi játékfilmszemlére
már
felkészülten jövök.
FRAN<;:OIS MAURIN újságíró
(Franciaország)
A magyar filmművészettel
való
első találkozásom
1956-ban történt. a Cannes-i Fesztiválon. méghozzá éppen azzal a filmmel.
amelyet most is újra megnéztem:
a Körhintával.
Meg kell mondanom. még mindig a hatása alatt
állok. ez a film ennyi év távla-
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Miluíly/y

László:

Higgyetek

nekem!

tából sem öregedett semmit. Ha
a központi problémák: a termelőszövetkezetek sorsa, a régi paraszti életforma, a földhöz való
ragaszkodás mára már bevonultak is a történelembe,
a nők
egyenjogúságukért
vivott harca
változatlanul
aktuális, és ebből
a szempontból ez a film évekkel
megelőzte a hasonló tőrekvésű
francia filmeket is.
Körülbelül 15 év óta figyelem
rendszeresen a magyar filmművészetet. minden évben eljövök
a játékfilmszemlére.
Régebben
viszont fesztiválokon,
filmklubokban volt alkalmam e1csipni
egy-egy magyar alkotást.
Azt hiszem, ha valaki megpróbálja megismerni
egy ország
filmművészetét,
akkor kívánesi
az alkotókra is. Tizenöt év óta
rendszeresen találkozom magyar
rendezőkkel. állandóan szemmel
tartom pályájukat. Amikor találkozunk és elbeszélgetünk
filmjeikről. terveikről. mindig meg
szoktam kérdezni, milyen okok
miatt választották
ki ezt vagy
azt a témát, és ezzel indirekt módon már el is jutottunk ahhoz a
valósághoz,
amit a rendezők
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{Páqer

Antal,

Reviczky

Gábor, Hassmann

filmjeikben
ábrázoltak.
Ezek
szakmai
jellegű beszélgetések,
hozzátartoznak
a munkámhoz,
de néha nagyon elmélyülnek. és
egy sor olyan kérdéshez jutunk
el. amelyek a filmművészet területén kívül esnek.
Nagyon szeretem a magyar
filmművészetet. Gondolok itt például Jancsó Csillagosok, katonák
cirnű alkotására,
az Eltávozott
napra, Szabó István Apa című
filmjére. a Körhintára, a Budapesti tavaszra és egy sor más
filmre. Altalánosságban azt kell
mondanom, hogy még a rossz filmekben is - sajnos, mint minden filmművészetben, itt is találunk rossz filmeket - akadnak
olyan részletek, amelyek érdekesek abban a társadalmi kontextusban, amelybe az alkotó helyezte őket. Ami engem legjobban megragad a magyar filmrendezőkben, de általában a magyar
filmszakma vezetőiben is, hogy
soha nem kerülik ki a problémákat, hanem nyiltan, őszintén beszélnek róluk.
56 után nagy változás állt be
a magyar filmművészetben. A filmek megpróbál ták feldolgozni a

Judit,

Babos Tamás)

közelmúlt eseményeit, és bemutatni a társadalom átszerveződésének folyamatát. Szerintem ebből a szempontból is a Húsz óra
nagyon fontos alkotás. 62-ben keletkezett. természetes, hogy nem
születhetett meg előbb, mondjuk
58-59-ben, de mihelyt létre lehetett hozni ezt a filmet, mely oly
jól példázza a társadalom átszerveződését,
az alkotók nem haboztak.
azonnal
megesinélták.
Úgy gondolom, hogy amit a magyar filmművészet létrehozott erről az időszakról. rendkívül nagy
és társadalmilag
hasznos tevékenység volt. IOs Magyarország
számára nemzetközileg is hasznos volt, mert az eseményekkel
való őszinte szembenézés által
hitelt szerzett magának. Ha egy
filmművészetnek van hitele a világ előtt, akkor van hitele az
ország politikájának is.
Két-három év óta új tendenciát vélek felfedezni a magyar
filmművészetben, és ez a nemzeti érzés feltámadása, az az igyekezet, hogy bármilyen megkülönböztetés nélkül a magyar nép
minden rétegét, csoportját összegyűjtse, egyesítse. Erre az össz-

népi törekvésre jó példa a Vörös
grófnő is. Ezt a vonást körülbelül
három év óta évi 2-3 filmben is
érzem.
Összegzésképpen
elmondhatom, hogy szerintem a magyar
film a társadalom fejlődésének
megfelelően
alakul
hiszen
ugyanazokkal
a problémákkal
kell hogy szembenézzen.
amelyekkel az egész magyar társadalom.
ADAM HOROSZCZAK
filmkritikus (Lengyelország)
A magyar filmművészet
rendkívül nagy hatással volt nemzedékernre, mivel - a ,,lengyel iskola" filmjeihez hasonlóan - felelős módon, azaz mélyen és analitikusan ad választ azokra a kérdésekre.
amelyeket
a kőzépeurópai népek történelme és jelene vet fel. A történelmi és erkölcsi eszmék megfelelően tükröződnek bennük a nemzeti kultúra hagyományaiban
gyökerező
formán keresztül. a forma "magyarságán" keresztül.
Magyar filmekről jó húsz éve
kezdtem írni. első recenziómat
Fábri Dúvad c. filmjéről publikáltam. Olyan lapok kritikusa
voltam, mint a WIADOMOSCI
FILMOWE, FILM, EKRAN, KINO.
KULTURA FILMOWA. valamint
a lengyel filmklubszövetség lapja. a FILM NA SWIECIE, amelynek 1979-ig szerkesztőségi titkára voltam.
A magyar filmművészet
megismertetésében igen nagy szerepet
játszott és játszik Lengyelországban a Varsói Magyar Intézet.
Munkatársai
aktivitásukkal
és'
személyes
elkötelezettségükkel
sokat tettek a magyar filmek
népszerűsítése
érdekében. Sorra
bemutatták a magyar film klaszszikus alkotásait, és rendszeresen műsorra tűzik a legújabb filmeket, amelyek eljutnak a lengyel filmklubhálózatba
is. Az intézet -. által rendezett szerzői
so. rozatok: szemináriumok
alkalmával gyakran láttunk vendégül
Varsóban magyar filrnművészeket. A Magyar Intézetben rendezett találkozók és viták eredményeképpen. valamint a varsói

Múszaki Egyetem KWANT Filmklubjában rendezett magyar szemináriumokon
volt alkalmam
személyesen
is megismerkedni
számos magyar
filmalkotóval.
olyanokkal. mint Kovács András.
Sára Sándor, Kósa Ferenc. Gábor
Pál. Szomjas György, András Ferenc, Szabó István. Ragályi Elemér, valamint kritikus kollégákkal. mint Zsugán István. Zöldi
László. Fábián László és mások.
Az évek során látott magyar filmek kőzűl
jó néhány kedvencemmé vált, olyanok, mint : Kósa Ferenc: Tízezer nap. Hászakadás, Nincs idő, Szabó István:
Apa, Tűzoltó utca 25, Budapesti
mesék, Mephisto, Makk Károly:
Szerelem, Egymásra nézve, Gothár Péter: Ajándék ez a nap,
MegáII az idő, Sára Sándor: Feldobott M.
Az újabb magyar filmeket nézve feltűnt a magyar filmeseknek
az a törekvése. hogy ambiciózus,
világszínvonalú. látványos filmeket készítsenek ismert szinészekkel. nemzetközi szereposztással
(Mephisto. Redl ezredes, Játszani kell}, ebből a törekvésből
időnként kisebb formátumú koprodukciók jöttek létre. másrészt
szembetűnő
a "valóságfeltáró",
szociográfus irányzat átalakulása
új stilisztikájú, új tipusú társadalmi témájú filmmé (Mihályf y,
Lányi, Gyarmathy Lívia). Megújulásra képes tehát a magyar
film. és tartja korábban kivívott
művészr
rangját. Lengyelországban a közönség is egyre többre
értékeli a magyar filmmüvészetet. A közvélemény alakulására
hatással van a lengyel kritikusok
"Varsói Sellő" díja, amit az utóbbi években a Ménesgazda
és a
Mephisto kapott meg. A filrnművészet tükrén keresztül Magyarországot gondolkodó. a problémákat mélyen elemző emberek
országának látom.
VERA NAJDENOVA filmkritikus
(Bulgária)
18 évvel ezelőtt irtam az első
kritikámat magyar filmről. méghozzá a Pacsirtáról. Aztán jött a
Hideg napok, a Falak, az Apa és
a többiek. Beleszerettem a ma-

gyar filmbe. s mindent megnézek, amit lehet. 1967-ben jártam
először itt, akkor a FIPRESCI
Budapesten tartotta összejövetelét. Ebből az alkalomból írtam
meg első összefoglaló tanulmányomat a magyar filmről. Azóta
majdnem minden évben eljövök
a filmszemlére. és majdnem minden évben megirom tanulmányomat a látottakról. Az utolsó a tavalyi élményeket elemzi. az a címe. hogy "A magyar film müfajstratégiája" .
Jó dolog évről évre áttekinteni
egy ország filmtermését. De van
"hátránya" is. Nem tudok és nem
is akarok
egy-egy korszakot.
egy-egy évet kiszakítani az egész
folyamatból.
és külön értékelni.
Ismerem az előzményeket. tudom, hogy a magyar film fejlődése is dialektikus. együtt hatnak alsó és felső áramlatok. kűlőnbőző
irányzatok. Sőt, azt is
tudom, hogy sok müfaj, stílus
csak most van készülőben. megszületőben. így nem érzékelhetek
törést vagy krízist sem. Évtizedek óta erős a hajlam a magyar
filmben a történelmi analízisre
és a filozófiai-racionális megközelítésre. A bolgár filmben a lírai összegzés dominál. Természetesen egyik irány sem jelentkezik vegy tisztán, sok az átmenet,
a keveredés. Persze tudom, hogy
a magyar film népszerübb a világban, mint a bolgár. Bulgáriában is nagy a tekintélye, bár
nem a legszélesebb nézőréteg körében. A gondolkodtató filmeket
ugyanis nehezebb megérteni. De
mire megtanuljuk
megérteni a
magyar filmeket, azok már meg
is változnak. Mostanra mintha a
könnyebb út felé törekednének:
a XIX. századi próza modelljét
követik. A realista nagyepika
mintája érződik az idej program
több alkotásában. Ezért még fontosabbá válik az, hogya rendezők az ismert keretek között mit
közölnek a nézővel. Hol rejtőzik
a régi formában a mi mai szemléletünk.
nézőpontunk.
Mai erkölcsi-politikai gondjainkat legszebben Lugossy László plántálta
a múltba. Filmje egyszerú, mégis hősies. Klasszikus történet.
modern feladat. Nem időtlenitett.
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elvont parabola, de nem is iskolás történelemlecke.
Viszonylag új jelenség a magyar filmben a neorealizmus felerősödése. Azért mondom, hogy
viszonylag, mert jól tudom, hogy
az ún. "budapesti iskola" alaposan előkészítette már a talajt ehhez. A nem szocializált, nem kézben tartott rétegek életmódjának
részletező feltárása.
Ez nagyon
fontos feladata a filmművészetnek, ezért nekem már az Eszkimó asszony fázik cimű film is
tetszett. Ugyanezért szeretem az
Öszi almanachot is, noha a kivitelezésben érzék némi kényszeredettséget,
spekulációt.
Ellenben sajnálern. hogy anagy hatású analitikus
dokumentumfilmek
eltűntek.

ISlKRA DIMITROVA
filmkritikus
(Bulgária)
Körülbelül
15 éve foglalkozom
a magyar filmmel. de nem rendszeresen. Számomra
Fábri Zoltán, Kósa Ferenc, Bacsó Péter,
Szabó István és Kovács András
művei jelentik a magyar filmet.
Máig elevenen emlékszem a Falakra, a benne felvetett éles szociális-politikai
problémákra.
Későbbi, de nem kisebb élményem
a Kűldetés
és a Mérközés.
Talán már ebből a sommás felsorolásból is kitűnik, hogya magyar film legvonzóbb jegye számomra az erős társadalmi érdekládés,
az az aktivitás,
amivel
szinte beleszól. cselekvően részt
vesz a szociális és moráli s kérdések tisztázásában.
Most azonban úgy veszem észre, mintha
gyengülne ez az érdeklődés,
kimerülne az aktivitás a rendkivül
magas
technikai-mesterségbeli
tudás demonstrálásában.
Krízis.ről azért túlzás beszélni. Még
csak egy-egy szimptóma jelentkezett. Hiányzik a maiság oly
ismerős levegője. Az ízgalmas vitát felváltotta a történelmi allegória, amely ugyanakkor
csodálatos
filmeket
eredményezett.
mint például a Redl ezredes és a
Szirmok, virágok ... De az mégsem tagadható, hogy ez elfordulást jelent az aktualitástól.
Először
járok
Magyarorszá-
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gon, s valószínűleg
ezzel (is)
magyarázható,
hogy nem ismerem eléggé a magyar valóságot.
A mai tematikájú filmekben felvetett és megrajzolt
élethelyzetekről és problémákról
nem tudom eldönteni, mennyire valóságosak és hitelesek. Néha úgy érzem, mintha
kicsit spekulatív,
erőszakolt
lenne
a módszer,
amellyel
bemutatják
ezeket a
helyzeteket.
A megértést,
hangsúlyozem.
nem az egyes konkrét
történelmi
események
ismeretének hiánya
gátolja,
hiszen a
Redl ezredes élvezetér
mit sem
csökkentette
az, hogy korábban
sohasem hallottam Redl ezredesről. A Valaki figyel című filmet
azonban,
őszintén
szólva.
nem
értettem. Igaz, elég rossz volt az
orosz fordítás, ez is hozzájárulhatott.
Van még egy jellegzetessége
a
magyar filmnek, amely szivósan
tartja
magát,
annak
ellenére,
hogy a tömeg film felé való mind
erősebb törekvés ellentétes tendencia. Ez pedig az okosság. A
magyar filmek még az érzelmi
tartalmakat
is sokszor a racionalizmuson keresztül mosva érzékeltetik. A bolgár film intuitívabb, artisztikusabb.
de nem a
művészi technika értelmében (ez
ugyanis
itt sokkal
magasabb
szin vonalú), hanem a stilizálás
tekintetében.
A magyar film elvontabb, hidegebb, a bolgár érzelmesebb.
tn azonban
többre
becsülöm a nagy észt. mint a
nagy érzelmeket.
G. F. KOllOV,
az Iszkussztvo Kina
fősze rkesztő- helyettese
(Szov jetun ió)
Nagyon örülök.
hogy részt vehettem ezen a fesztiválon, mivel
eddig csak általános ismereteim
voltak a magyar filmművészetről. Lehet, hogy viszonylagos tájékozatlanságom
az oka, de meglep azoknak a véleménye, akik
a magyar film válságáról beszélnek. Igaz, kevés volt az igazán
kiemelkedő alkotás, de egy filmgyártás egészére az átlagszínvonalból következtethetünk,
pontosabban azokból a gondolatí-mű-

áramlatokból.
amelyek igy
vagy úgy, de müalkotásokat
hoznak létre. A magyar film jelenleg olyan határozott vonásokkal.
olyan sajátos.
friss szemléletmóddal rendelkezik,
amire még
sokáig lehet építeni. A magyar
filmesek
hihetetlenül
gyorsan
reagálnak az élet változásaira. és
nem egyszerűe n a jelenségek
szintjén. Nálunk még sok olyan
film készül. amely már a bemutató előtt elveszti minden aktualitását. Különösen az elidegenedés feltárásában
érezhető
a lépéshátrányunk
Önökkel
szemben. A magyar filmek' szemléleti
frissesége talán azzal is magyarázható, hogy az alkotók között
igen sok a fiatal. Legalábbis a
mi fogalmaink
szerint. Igaz, ez
olykor kísérletezés
eimén bizonyos formalizmust
eredményez.
Az Os-zi almanach inkább hasonlított egy filmnyelvújító
laboratóriumhoz.
mint rnűalkotáshoz.
Jeles András filmjével kapcsolatban pedig
etikai
problémáim
vannak.
Bevállom.
csalódást okoztak a
történelmi
tematikájú
filmek,
bár igaz, ebben a műfajban rengeteg buktatóval kell az alkotóknak szembenézniük.
A történelmi korok ábrázolásakor
a film
természeténél
fogva fölerősíti a
külsőségeket,
ezért gyakran történelemleckéket
látunk a vásznon. Ezt éreztem a Vörös grólnö
vetítése
közben
is. Megértem
azokat,
akik a történelemben
modellhelyzeteket
keresnek,
ez
viszont
szürkeséghez
vezet. A
magyar filmnek a mai ternatikában van az erőssége. Fontos kérdéseket érintett Gyarmathy Lívia
filmje. Pozitív értékeket
tudott
felmutatni Gárdos Péter az Uramistenben, s ez ma nagyon fontos.
A magyar
dokumentumfilmek
pedig egyenesen
irányadók
ebben a műfajban. Önöknél a dokumentumfilm
a valóság feltárását, s nem a róla szerzett ismeretek illusztrálását
szolgálja. Mielőtt
ideutaztam.
Moszkvában
alkalmam volt megnézni néhány
magyar dokumentumfiImet.
Úgy
láttat ják a világot, hogy az ember új összefüggéseket
vesz észre. Itt a fesztiválon nagyon méveszi

lyen hatott rám Gazdag Gyula
filmje. a Társasutazás.
Új és
mélységesen emberi nézőpontból
szólt a háborúról.
Mert ha megint elővette volna azokat a megrendítő felvételeket.
amelyek a
haláltáborokról
készültek.
az
emberek elborzadtak
volna egy
másodpercig. de aztán legyintenek: rég volt. De azt láthattuk.
hogy
nemzedékek
hordozzák
magukban ezt az élményt. s ez
már valamit jelent. amit nem lehet kézlegyintéssel
elintézni.
Számomra nagyon kedves élmény marad a Sortűz egy lehete
bivalyért círnű film. talán azért
is. mert személyes
emlékeket
idéz föl bennem. A sors ugyanis
úgy hozta. hogy 1946 és 1951 kőzött Magyarországon
éltem. Nagyon pontosnak találtam azt a
képet. amelyet a film a korról
alkotott. A rendező a kűlőnbőző
hangulatok biztos kezelésével érzékeltetni
tudta ennek az időszaknak az atmoszféráját.
átmeneti jellegét. az új élet születését, ugyanakkor
jelzi a későbbi
problémákat
is. Ez a film. azt
hiszem. megnyugtató
választ ad
a koprodukciók
körül folyó vitára. Franciák a színészek.
kül földön él a rendező. de a film magyar. mert hitelesen ábrázol egy
időszakot az ország történelméből.
Egyébként
szembetűnő.
hogy
egyetlen film sem foglalkozik az
ötvenes évekkel. Ez érthető. A
korszakról az utóbbi időben készült filmek az indulatok
- és
jogos indulatok
levezetés ét
szolgálták
elsősorban.
Most a
higgadtabb
és mélyebb elemzésen a sor. és meggyőződésem.
hogya magyar film ebben a szellemben egy idő után újra foglalkozik majd a témával. Mert sokáig nem felejtjük el ezt a népeink számára oly sok konfliktust okozó időszakot.
A szovjet néző krimik és operettek alapján ítéli meg a magyar filmet. és nem lelkesedik
érte. A filmklubhálózat
már bővebb választékot
kínál. A filmátvételnek
megvannak a sajátos
szempontjai. ebben én sem látok
mindig tisztán. De tény. hogy a
valódi
magyar
filmművészetet

Mihályly
Reviczky

László:
Gábor)

Higgyetek

egyelőre kevés alkotás
a Szovjetunióban.

nekem!

képviseli

GEORGI] KAPRALOV
filmkritikus
(Pravda. Szovjetunió)
Nem szakterületem
a magyar
film. nem is foglalkozom
vele
rendszeresen.
Utoljára nyolc évvel ezelőtt vettem részt a filmszemlén. A Hideg napok. a Tíz. ezer nap és az Apa. majd nem
sokkal később
Jancsó
Miklós.
Mészáros Márta és Bacsó Péter
filmjei azok. amelyeket
örökre
megjegyeztem.
Az aktuális társadalmi problémák
merész,
éles
felvetése ragadott
meg bennük
elsősorban.
és az a rendkívül
eredeti forma világ és kivételes
tökéletességű
mesterségbeli
tudás. amely ehhez párosult.
Ma is széles tematikájú.
dinamikusan fejlődő művészet a magyar filmgyártás.
Ezen belül a
történelmi tárgyú alkotások törtek előre. A Redl ezredes különösen kiemelkedett a mesterségbeli
tudás tekintetében.
de komoly
film a Vörös grólnö is. A mai
témákat
feldolgozó
filmeknek
egy kicsit nehezebb a dolguk.

[Hassmann

Judit. Babos Tamc

kevesebb áttétellel. kisebb látószögből kénytelenek
szemrevételezni a társadalmi feszültségeket.
Igényesen. bátran. mégis szórakoztatóan valósítja ezt meg Gyarmathy Lívia az Egy kicsit én ...
egy kicsit te címü filmjében.
Nagy élményem a Társasutazás.
mert teljesen új módszerrel közelíti meg témáját:
a fasiszta
népirtás irtózatát az emberi sziven és tekinteteken
át. érzelmi
lenyomatában
érzékelteti.
mégpedig drámaian.
anélkül.
hogy
újból bemutatná a koncentrációs
táborról készült sokszor látott.
sokszor ismételt dokumentumfelvételeket.
Altalánosságban
annyit szeretnék még ehhez hozzátenni. hogy
érzésem szerint a mai társadalmi viszonyokat
elemző filmekből mintha gyakran hiányozna a
történelmi
perspektíva.
történelmi dialektika.
vagyis az a látószög. amelynek
irányába
beilleszthetnék
a felvetett konkrét
társadalmi
ellentmondásokat.
Hiányos a történelmi folyamatok
érzékeltetése. sejtetése. mert hisz
elég lenne ezt érinteni; nem az
erőszakos megoldásokat
vagy a
didaktikus
magyarázatokat
hiá-

nyolom. De a cél mégiscsak az,
hogya létező világon javítsunk,
változtassunk, s ne pusztán csak
elutasítsuk vagy nihilista módon
tagadjuk.
Nálunk a magyar filmre még
mindig nagy !érdeklődéssel figyelnek, kíváncsiak az újabb fejleményekre, különösen az értelmiség körében. Mert azt sem tagadhatom, hogya húsz évvel ezelőtti állapothoz képest a magyar film presztizse valamelyest
csökkent a szélesebb közönségrétegek között. A Mephisto nagy
siker volt. A "Novosztyi Kino"
cirnű szaklap minden bemutatásra szánt magyar filmről közöl
hosszabb-rövidebb
beszámolót,
sőt. esetenként igényesebb recenziót is.
JIM HOBERMAN,
a Village Voice filmkritikusa
(USA)
Első találkozásom
a magyar
filmmel a hatvanas években tőrtént: akkor láttam Jancsó filmjét, és sokáig a Sirokkó volt a
kedvencem. De mivel általában
Kelet-Európa érdekelt, a cseh és
a lengyel filmmel is foglalkoztam. Amikor aztán turistaként
Budapestre látogattam,
nagyon
megtetszett az ország, és minél
jobban megismertem, annál jobban kezdett érdekeini. Szerintem
a szocialista országok közül itt
készülnek a legkomolyabb dokumentumfilmek (nem a budapesti
iskola
áldokumentumfilmjeire
gondolok), és tudtommal a Balázs Béla Stúdió egyedülálló a világon. Én főleg a 70-es és 80-as
évek magyar filmtermését ismerem, így kedvenc rendezöm Jancsó, Gothár és Gazdag, de érdekesnek tartom Bódyt és Mészáros Márta meg Kézdi Kovács néhány filmjét is.
1978 óta írok rendszeresen kritikákat és általános cikkeket a
magyar filmről. és második alkalommal veszek részt a filmszemlén. A magyar filmnek sajnos nem sok esélye van kereskedelmi forgalmazásra az Egyesült
Allamokban, mert a nagyközönség nem érdeklődik a külföldi
filmek iránt - és nemcsak a fel-
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iratok miatt (a lakosság jelentős
részének második nyelve a spanyol. még sincs érdeklődés a spanyol film iránt). Az pedig, hogy
ha egyáltalán, akkor főleg politikai szempontból érdeklődnek a
magyar filmek iránt, abból fakad, hogy Magyarország politikailag érdekes, hogy múvészetét
nagyon áthatja a politika, és
hogy maguk a filmek megszállottan kutatják a nemzeti történelmet. De hát a társadalomkritikát nemcsak a magyar filmben
értékeljük
nagyra,
hanem pl.
Scorsese filmjeiben is. Valójában az önelégült filmek nem is
igazán érdekesek. Ugyanakkor a
politikailag merész téma önmagában nem elég.
A Napló gyermekeimnek
Mészáros Márta személyes meggyőződésétől lett alkotója legjobb
filmje, az apró részletek tették
emlékezetessé
az Angi Verát.
amely a kor egy nagyon specifikus figurájának lélekrajza. és
a Megáll az időben pl. az volt a
szenzáció az amerikai közönség
számára, hogy Magyarországon
a hatvanas években ismerték a
rock and rollt. Persze az utólagos elemzés gyakran azt deríti
ki. hogy az ötvenes évekről szóló filmek némelyike elsőre merészebbnek látszott, mint amilyen
valójában.

Ami a szemlén látott filmeket
illeti, valóban válságról beszélhetünk. De ez nem egyedi jelenség: még az elmúlt 15 év szerintem legjelentősebb filmrnűvészetében, a nyugatnémetben is a kimerülés jelei mutatkoznak,
az
egyre romló politikai légkör pedig egy korszak
végét jelzi.
Nem csoda, hogya gazdasági és
egyéb
kompromisszumokból
olyan konvencionális filmek születnek. amelyek elkészítése pénzkidobás. Nemcsak a koprodukciókkal van a baj (a Redl ezredes pl. sikeres vállalkozás), hanem azzal. hogy az alkotók inkább a biztosabb utat választják,
és ezért az idei filmek többsége
sablonos képet fest Magyarországról. Nagyon kevés szól a máról. és feltúnően sok a monarchiáról.
mégpedig a látszólagos
kritika ellenére is nagy nesztal-

giával (nem a Szirmok, virágok,
koszorúkra
gondolok). A múlt
effajta felmagasztalását egészségtelennek tartom, bármennyire világjelenség. A válság másik oka
a filmgyártás rendszerében keresendő: nem egyenlően osztják
el az anyagi forrásokat. Ebből a
kis költségvetéssel
készülő filmek jelenthetnének kiutat.
EDITH KRAMER,
a Pacific Film Archive gondnoka
(USA)
A hatvanas évek közepetől érdeklődöm a magyar film iránt,
amelyre Jancsó korai rnűvei hívták fel a figyelmem. A fílmek
többségét az amerikai (San Francisco, Chicago, New York) és
európai
nemzetközi
fesztiválokon, valamint azokon a magyar
filmheteken láttam, amelyeket a
Hungarofilm
szervezett
több
amerikai· nagyvárosban. A filmszemlén először veszek részt.
Nem vagyok kritikus. sem kereskedelmi forgalmazó. De az általam vezetett archívum 200 férőhelyes mozija Berkeleyben évente 800 filmet mutat be, köztük
magyarokat
is (pl. Adj király
hatonát l, Elveszett illúziók, Egymásra nézve,
valamint Szabó,
Kézdi Kovács, Rózsa, Bódy, Mészáros. Elek filmjei). Lehetőség
szerint meghívjuk a rendezőt is,
hogy elbeszélgessen a főleg diákokból és ottani magyarokból álló közönséggel. Sokat segitett az
is, hogy Bíró Yvette több szemináriumot tartott az egyetemen a
magyar filmről. A legnagyobb sikerrel talán Jancsó korai filmjei mentek - hála nagyon speciális stílusának.
De Mészáros
Márta filmjeí is népszerűek, mert
figuráival könnyű azonosulni.
A magyar filmek megértése
nem jelent problémát számunkra, ahogy a japán filmeké sem,
amelyek gyűjteményünk
oroszlánrészét alkotják. A történelmi
filmeknél persze felmerülhetnek
megértési nehézségek, de ez is
inkább csak fokozza az érdeklődést Magyarország
iránt: arra
sarkall, hogy minél többet tudjunk meg kultúrájáról és történelméről. Hiszen az amerikai né-

zőknek a magyar filmek magas
színvonala mellett elsösorban a
másságuk tetszik: témáikban és
stílusukban is jelentösen eltérnek a nyugati produkcióktól. A
kelet-európai filmen belül azonban már nehezen teszünk kűlőnbséget a magyar, a lengyel vagy
a cseh között. A filmet, mivel
nincs módunk összevetni az illető valósággal. akkor érezzük hitelesnek, ha nincs lélektani vagy
dramaturgiai ellentmondás a filmen belül. és az ábrázolt világ
átélhetőerr teljes és önmagában
következetes. A nagy forgalmazókat azonban az Angi Vera és a
Mephisto közönségsikere ellenére sem érdekli a magyar - és általában a külföldi - film, mert
nincs rajta anyagi haszon.
WILLIAM WOLF,
a Gannett News Service
filmkritikusa (USA)
1964 óta írok filmkritikákat. Mivel érdekel az egyetemes filmművészet. rendszeresen járok a
nemzetközi fesztiválokra. és ott
ismerkedtem meg a magyar filmmel. Negyedik alkalommal vagyok a filmszemle vendége, de
közben is jártam Magyarországon, pl. amikor John Frankenheimer itt forgatott (Malamud
A segéd c. könyvének filmváltozatát). A szernléről 5-600 szavas
cikkben szoktam beszámolni külőnbőző amerikai szaklapokban.
Eddig a legjobban a Redl ezredes és az Uramisten tetszett: az
előbbi nagyon jól megcsinált.
profi film, az utóbbiban főleg a
két főszereplő játéka ragadott
meg. Eperjesre a .Könnyű testi
sértésben figyeltem fel: nagyon
emlékeztet Gérard Dépardieu-re.
A magyar filmek egyébként is a
jó színészekkel és operatörökkel
tűnnek ki. És azzal a bátorságukkaL hogy öszintén szembenéznek a múlttal, és levonják a
történelmi tanulságokat. Az amerikai film pl. alig dolgozta fel a
McCarthy-korszakot
(Chaplin
1956-ban,
Európában
készült
filmje, az Egy király New Yorkban óta A jónevű senki foglalkozott először nyiltan ezzel a
problémával), pedig nincs politi-

kai cenzúra, legfeljebb a stúdiófönökkel kerül szembe az alkotó.
Cszintesége
és
szellemessége
miatt szeretem Bacsó filmjeit (A
Tanú, Te rongyos élet), de kedvenceim közé tartozik a Napló
gyermekeimnek.
az Angi Vera, a
MegáII az idő és persze Szabó
filmjei.
Egyébként attól, hogy idén az
általános
színvonal
valamivel
alacsonyabb, még nem beszélnék
válságról : a hullámhegyek
és
hullámvölgyek
váltakozása természetes jelenség minden filmgyártásban. A kritikusok és a
rendezők
találkozóján
értesültünk viszont a magyar film gazdasági válságáról. Szerintem az
igazi baj mégiscsak az, hogy
rosszak a forgatókönyvek - mint
mindenűtt. Sok film azért lassú,
mert egyszerűen
rossz, nincs
mondanivalója,
vagy már az első félórában világos, hova akar
kilyukadni.
GRAHAM PETRIE filmkritikus
(Kanada)
A magyar filmmel. nevezetesen
Jancsó, Szabó és Gaál első alkotásaival nemzetközi fesztiválokon
ismerkedtem meg, főleg Londonban és Montrealban,
ugyanis
1964-ben Angliából
Kanadába
költöztem. 1972-ben Montrealban
barátkoztam össze Gaál Istvánnal, aki a Holt vidék és a Magasiskola
bemutatójára
látogatott
oda. Majd 1973-ban hat hetet töltöttem Budapesten egy egyetemi
csereprogram keretében: a látott
filmekről cikket írtam a New
Hungarian Quarterlybe, és ez adta az ötletet a mai magyar filmről szóló könyvernhez. amelyet
1978-ban jelentetett meg a Corvina kiadó angolul (History Must
Answer to Man). A magyar rendezőkkel készülő interjúkötetem
kb. két év múlva jelenik meg a
Corvinánál angolul, de szeretném, hl magyarul is kiadnák.
Hat éve járok a filmszemlére
és rendszeresen beszámolok róla
a New Hungarian Quarterlyben.
A filmtermés egésze nem olyan
izgalmas és magas színvonalú.
mint tíz éve, mégis minden évben akad néhány jó film (tavaly

a Napló gyermekeimnek,
idén a
Redl ezredes]. De a számuk az
eddigi 5-6-ról most 2-3-ra csökkent. A rendezők mind azt nyiIatkozzák. a jelenről kellene filmet csinálni, az idei szemlét
mégis a monarchia utáni nosztalgia uralja (tavaly gyakoribb volt
a mai téma, pl. Eszkimó asszony,
Könnyű testi sértés). Egy kis országnak persze nehéz tartania a
színvonalat, mint ezt a svéd és a
lengyel film példája is mutatja.
Az anyagi problémák miatt túl
sok rendező frusztrálódik, és érthető, hogy koprodukciókkal próbálják szélesíteni közönségüket.
Ha jól választják meg a partnert, nem is vész el a magyar
film nemzeti jellege, amely anynyira kedves a kűlföldi szakembereknek
(ezért sikeresebb az
együttműködés a nagy művészi
hagyományú
és igényű német
filmmel. mint az egész más igényekkel fellépő amerikai vagy
akár francia producerekkel) .
Ugyanakkor
Kanadában,
az
Egyesült Allamokhoz hasonlóan,
minden külföldi film forgalmazása problematikus,
ezért a magyar film, akárcsak a lengyel
vagy még a francia is, csak kis
közönségre számíthat.
A magyar filmek elgondolkodtatóak , meg kell dolgozni azért,
hogy az ember megértse és élvezze őket, és a nyugati néző, aki
megszokta, hogy a filmek eröteljesen bevonják a cselekrnénybe,
hamar elveszti érdeklődését. Ráadásul a kanadai és az amerikai
közönség nem ismeri Európa
múltját (a jelenét is alig), így
a történelmi filmeket különösen
nehéz megértenie. Ezért pl. Jancsó filmjei még bizarrabbnak
tűnhetnek nekik, mint amilyenek.
Tehát a magyar filmeket, melyek
mondanivalójának
teljes
megértéséhez
bizonyos kifinomultság kell, főleg a jellemek és
a látvány szintjén élvezik. A
Mephisto szerintem azért aratott
olyan átütő sikert, mert egy jól
ismert, sőt manapság
divatos
korban játszódik, erős jellemek
vannak
benne és izgalmasan
megcsinált, vizuálisan elbűvölő
film. A Redl ezredest én gondo-
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Péterffy

András:

Eszterlánc

(Kenderesi

latilag gazdagabb. jobb filmnek
tartom, de igazán Szabó korai
filmjeit szeretem
(Apa, Szerelmeslilm], ahogy Gaálnál és Jancsónál is a Sodrásban és a Magasiskola,
ill. a Seeqényleqéuyeh
és a Még kér a nép a kedvenceim. Emellett Mészáros Márta,
Gazdag, Sándor és Makk egyes
filmjeit is érdekesnek
találom.
Az ötvenes évekről szóló filmek
(Angi Vera, Megáll
az idő stb.)
szerintem azért olyan sikeresek.
mert független, kritikus alkotások. amelyek becsületesen elemzik a múlt hibáit. Az persze elkerülhetetlen,
hogya
jobboldal
csak a kommunista rendszer bírálatát
lássa bennük.
Mindenesetre az idei szemle után is bizton állíthatom : a magyar filmmüvészet még mindig jelentős.
DAVID STRATTON,
a Variety kritikusa
(Ausztrália)
A hatvanas évek elején Ausztráliában egy fesztiválon láttam először magyar filmeket (Légy jó
mindhaláliq,
Fábri-filmek).
Később az Almodozások
kora volt
rám nagy hatással. Szabó István
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Tibor.

Vajda

László)

azóta is kedvenc rendezőrn
humanizmusa és nagy szakmai tudása miatt. de csodálom Jancsót
is. noha nem minden filmjét szeretem. Kedvenc magyar filmjeim
a Szerelem, az Angi Vera, Ajándék ez a nap, Könnyű
testi séttés. Eltávozott
nap, Napló gyermekeimnek.
Visszaesők,

Ha

megjön

József,

Szerenesés Dániel és a régiek közül a Valahol Európában_

A hatvanas évek közepetől járok a filmszemlére.
és nagyon
elszomorít. hogyakoprodukciók
éppen azt veszélyeztetik, ami érdekessé teszi számunkra
a magyar filmet: kulturális integritását, személyes látásmódját,
becsületes őszinteségét,
egyszóval:
a magyarságát.
A specifikusan
nemzeti vonások eltűnésével
elvész a hitelesség és vele a nemzetközi siker lehetősége. A Meph isto és a Redl ezredes sikeres
koprodukció.
mert a történetbe
belefér a nemzetközi sz ínészqárda, de Trintignant
egy magyar
falusi tanitó szerepében az egész
filmet őszintétlenné
teszi.
A legtöbb koprodukcióból
valami cinizmus árad. és úgy érzem. ha tényleg csak így lehet

pénzt szerezni e filmekre. jobb
el sem készíteni őket. Ráadásul
ez rossz megoldása a problémának: a nemzetközi sztárok miatt
még többe kerül a film, és ezért
még nehezebben térül meg előállítási költsége. így kerül lassan
két szék között a pad alá az
ausztrál film is: a sajátosan nemzeti jelleg ével aratott nagy kritikai és fesztiválsikereken
felbuzdulva amerikai sztárokat szerepeltet. és ezzel elveszti tulajdonképpeni vonzerejét.
A magyar film jelenlegi válságából az igazi kiút a visszatérés egy becsületesebb,
normál
filmgyártáshoz.
Jó példa erre a
Könnyű
testi sértés , olcsó, de
színvonalas film és ügyes forgalmazáspolitikával
világszerte
sikerrel
menne
anagyvárosok
"müvészmozijaiban".
Ausztráliában
egyébként.
ha
korlátozottan
is. de forgalmazzák a jó magyar filmeket, és jó
a sajtóvisszhangjuk
is. A legsikeresebbnek
a Mephisto
bizonyult. amely videón is kapható.
Az elmúlt öt évben a televizió is
sok magyar filmet sugárzott( az
egyik csatorna kb. minden két
hétben egyet), és régebbiek bemutatását
is tervezik (az 50-es,
60-as évekből).
Szerintem a magyar filmek megértéséhez
nem
kell külön történelmi ismeret, de
pl. az Ajándék ez a nap tv-bemutatója előtt hasznos volt az a kis
bevezető. amely a magyar lakáshelyzetről tájékoztatta a ausztrál
közönséget.
SWAPAN KR. GHOSH,
az Anandalok filmkritikusa
(India)
Először vagyok Magyarországon
a filmszemlén,
de már eddig is
kb. 30-35 magyar filmet láttam
az indiai és egyéb nemzetközi
fesztiválokon.
Kedvenc
rendezőim Szabo. Fábri és jancsó. Nagyon tetszett a Napló gyermekeimnek,
visszafogott
politikai
mondanivalója
miatt. Mészáros
Mártát tartom az egyetlen jelentős rendezőnőnek:
nagyon pontosan dolgozza fel a női emancipáció térnakőrét.
Az 1975 óta évente megrende-

zett calcuttai fesztiválon egyébként több magyar film kapott
dijat (pl. Magyarok Felhőjátékj.
Az elmúlt tiz évben államközi
egyezmények
keretében
közel
száz magyar filmet mutattak be
Indiában: főként az Indiai Országos Filmfejlesztési
Testület
támogatásával,
nem-kommersz
forgalmazásban
és a magyar
filmheteken. A Bizalom és az Angi Vera kommersz
moziban is
ment Calcuttában és Bombayban.
de délelőtti előadáson és feli ratozva _ következésképpen
nem
nagy sikerrel. A televizió nem ad
magyar filmeket. amelyek igy főleg filmklubokon
keresztül
jutnak el a közönség egy - nem
csak diákokból álló! - rétegéhez.
Csodálkozom. miért nem játszanak indiai filmeket
Magyarországon. és magyarokat
nálunk.
Az utóbbiaknak
(persze szinkronizálva!)
nagy esélyük
van a
népszerűségre. mert struktúrájuk
az indiai hoz hasonló. van bennük érzelem és melodrámai elem
és általában jó asztorijuk.
Szerintem az összes szocialista
ország filmművészete
közül jelenleg a magyar a legjobb mind
technikailag. mind szemléletileg :
őszintén szól a politikai problémákról is. hogy felvilágosítsa
a
népet. Mégis az eddig látott 1012 filmből csak a Redl ezredes
tetszett. és az sem jobb a Mephistonál. Az új rendezőnemzedék nem elég erőteljes. új megközelítésük nem vezet sikerre. A
válság másik oka a nyugati feldolgozás hatása:
a koprodukciókban elvész az a nemzeti jelleg. amelyet eddig könnyű volt
felismerni
a filmek történelmi
hátterében és vizuális világában.
E tekintetben csak Szabó kivétel:
Ő koprodukcióiban
is megőrizte
a Bizalomból ismert. sajátos filmkészitési módját.
NEl KAWARABATA. a Yomiuri
Shimbun főszerkesztője
(Japán)
Első nagy magyar filmélményem
a Valahol Európában volt. amelyet még középiskolás koromban
láttam Japánban. A következő a
Még kér a nép volt az 1972-es
cannes-i fesztiválon. Ez utóbbi a

kedvenc magyar filmem a Napló
gyermekeimnek.
az Egymásra
nézve és A Tanú mellett, amely
akár a japán bürokráciáról
is
szólhatna. Bacsó filmjében ezt a
kitűnő. meleg szivű humort szeretem a legjobban.
általában
a
magyar filmekben pedig az eleganciát. a ragyogó szakmai tudást és a gyengédséget.
vagyis
hogy nincs bennük annyi erőszak. mint a japán filmekben.
Másodszor
veszek
részt
a
szemlén. Eddig főleg nemzetközi
fesztiválokon.
tokiói filmklubokban és olyan rendezvényeken
láttam magyar
filmeket.
mint a
Nemzeti Filmközpont 6-7 évvel
ezelőtti filmhete. ahol húsz magyar filmet mutattak be. köztük
a Hannibál tanár urat és a Hószakadást. Négy-öt éve elég sok
magyar film látható Japánban hála a Shibata nem-kereskedelmi
forgalmazó vállalatnak
és a korábbi magyar nagykövetnek.
aki
filmeket
kölcsönzött
klubunknak. és segített egy Kósa-retrospektív megszervezésében
is. A
Magyar rapszódiát és Jancsó néhány más filmjét (feliratozva és
képletakarással
cenzúrázva l) egy
300 férőhelyes
tokiói moziban
mutatták be. de a közönségsiker
a jó kritikák ellenére elmaradt.
Hasonló sorsra jutott a Magyarak. az Egymásra nézve. sőt a
Mephisto is. amelyet késő este
a televízió is sugárzott.

EDNA és DAN FAINARU filrnkritikus házaspár (Izrael)
Körülbelül az Apától kezdve követjük nyomon a magyar film
fejlődését.
Először veszünk részt
a filmszemlén.
Eddig főleg a
nemzetközi fesztiválokon. ill. hazai mozikban láttunk magyar filmeket. Izraelben már 25 évvel
ezelőtt is játszottak
magyar filmeket. de csak speciális mozikban - magyar bevándorlóknak
nosztalgiából.
Az elmúlt 4-5 évben azonban nagyon sok magyar
film kerűl kommersz forgalmazásja nálunk. méghozzá az átlagosnál nagyobb sikerrel (pl. jobban mennek. mint a franciák).
Az áttörés 1980-ra tehető. amikor
az Egy erkölcsös éjszaka sikerén
felbuzdulva az izraeli forgalmazók szinte versengeni kezdtek a
magyar filmekért.

A magyar filmek szerintem nagyon művésziek,
és videón forgalmazva
lenne a legnagyobb
esélyük
Japánban.
Megértésük
általában
nem okoz problérnát.
legfeljebb a történelmi
film eké.
Klubunkban. melynek közönsége
főleg diákokból áll. gyakran egy
magyar
származasu
egyetemi
tanár tart bevezetőt
a filmek
előtt. melyeket szükség esetén le
is fordít.

Eddig a legnagyobb kritikai és
a Mephisto volt.
amely elnyerte
az év legjobb
filmje cimet. és 8 hónapig ment
Tel Avivban. A sikeres filmek
közé tartozik az' Angi Vera és a
Bizalom. sőt A Tanú. az Egymásra nézve és az Örökség is. E filmek fogadtatásában
természetesen fontos (de nem kizárólagos)
szerepet játszik a politikai
tényező: a csodálat. hogy mernek
kényes témát érinteni. nem szórakoztatóak
lenni. és hogya filmet a történelem és a politikai
értékek
felülvizsgálására
használják.
Az izraeli
nézöknek
egyébként
nem okoz problémát
e filmek megértése. hiszen nagy
részük Kelet- Európából származik. Persze elsősorban az igényes
közönség nézi a magyar filmeket. mert azok presztízs-filmek.
vagyis komoly témákat dolgoznak fel komoly módon és többnyire valamilyen
fesztiváldíjjal
is dicsekedhetnek.

Az idei szemlén egyébként feltűnően
sok a történelmi film. és
igen kevés a mai fiatalokról szóló. erőteljes alkotás (Gyarmathy
filmje a biztató kivétel). Véleményem szerint a Redl ezredes nagyon érdekes. az Eszmélés lenyűgöző. az ötvenes évek hollywoodi
musicaljeit idéző Egy élet muzsikája pedig nagyon kedves.

Ami pedig a maqy ar film jelenlegi válsáqát
illeti. úgy véljük. a filmművészet
mindig és
mindenhol válságban van. amíg
a befutott nemzedéket
fel nem
váltja egy új. Annak idején pl.
teljesen
lenyügözött
bennünket
Jancsó stílusa. de ahogy hozzászoktunk,
kezdtük
ismétlés nek
érezni. Talán azért is tetszett ne-

kőzőnséqsiker
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künk annyira a Fi/mregény, mert
akkoriban
valami teljesen újat
hozott. Ennek ellenére továbbra
is Szabó és Jancsó korai filmjei
a kedvenceink.
HANS SCHILLER, a Svenska
Dagbladet filmkritikusa
(Svédország)
A magyar filmre Jancsó, Szabó
és Gaál alkotásai hívták fel a figyelmemet,
amelyeket
a hatvanas évek végén láttam Svédországban, ill. nemzetközi fesztiválokon, és amelyeket azóta is nagyon szeretek. Majd Stockholmban összeakadtam
a Hungarofilm égyik munkatársával,
és a
70-es évek elején meghívtak
a
filmszemlére,
amelyen most veszek részt hetedszer.
Kedvenc
magyar filmjeim az Angi Vera,
Szerencsés
Dániel,
Megáll
az
idő, Egymásra nézve, Mephisto.
A szemlén eddig látott filmek
közül csak a Redl ezredes tetszett. Három éve láthatóan romlik a színvonal, aminek szerintem az az oka, hogy Gotháron
kívül nemigen van új tehetség.
nincsenek jó forgatókönyvek.
és
túl sok a koprodukció.
Egy kis
filmgyártás számára katasztrofális. ha nemzetköziségre
törekszik, mert az többnyire könnyű
témák könnyen emészthető
feldolgozását jelenti. A Redl ezredes elsősorban Szabó erős és céltudatos egyénisége miatt lett jó
nemzetközi film. és tudta kiszélesiteni a magyar film távlatait.
A többi rendező azonban mintha
csak a pénzért
vállalkozna
a
koprodukcióra.
amelyhez
valószinűleg utólag. az egyezmény
megkötése után keresnek témát.
De talán azért is váltak a témák
olyan nemzetközivé,
mert már
annyi film készült a magyar történelemről és a mai társadalmi
feszültségek ről, hogy
csökken
irántuk az érdeklődés.
Svédországban
mindenesetre
főleg a témától függ, mekkora
kőzőnséqre
talál egy magyar
film (az Adj király katonát! pl.
a rossz kritikák ellenére is népszerű a közönség körében). Svédországban a speciális mozik. a televiziók és a kommersz
mozik
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együttesen
több magyar filmet
mutatnak be, mint bármely más
hasonló nagyságú filmgyártó országból - talán Svájcot kivéve.
A megértés szerintem nem jelent
problémát.
Én persze sok magyar filmet láttam, és elég jól
ismerem a történelmi,
politikai
és kulturális hátteret is. De az a
véleményem,
hogy a közönségnek is kötelessége
megszerezni
ezeket az -rsmereteket.
OLE MICHELSEN filmkritikus
(Dánia)
A 70-es évek elején kezdtem el
érdeklődni a magyar film iránt
Jancsó. nevezetesen a Még kér a
nép hatására.
Rendszeresen
járok a magyar filmszemlére. amelyet
olyan
kitűnőnek
tartok.
hogy többször javasoltam hasonló fesztivál szervezését
a Dán
Filmintézetnek.
A dán rádióban
kéthetente,
újabban pedig a televízióban
havonta
jelentkező egyórás műsorban
számolok
be a koppenhágai
filmbemutatokról.
köztük a magyar filmekről is. Az utóbbiakra azért fontos
felhívni a figyelmet.
mert sajnos. nem mutatnak be eleget belőlük Dániában, ahol a forgalmazásban
a kommersz
szemlélet
uralkodik.
És pl. az Egymásra
nézve, a Megáll az idő a jó kritikák ellenére sem talált kőzönségre, bár az Angi Vera és a
Mephisto
igen. A magyar film
dániai forgalmazására
szerintem
a televízió
a legalkalmasabb,
amely eddig is elég sokat tett e
téren a filmklubok és a speciális
mozik mellett.
A kelet-európai
filmrnűvészetek közül számomra évek óta és
még mindig a magyar a legérdekesebb, mert technikailag és esztétikailag
is az élvonalban jár,
és többet lehet megtudni belőle
a magyar valóságról. mint a többi tömegkommunikációs
eszközön keresztűl, ahol nyelvi korlátokba és gyakran manipulációba
ütközünk. A magyar film kritikusabb, kreatívabb, jobban tudatosítja a társadalmi problémákat,
mint a dán. amely főleg szórakoztatásra
törekszik. és a hazai
valóság feltérképezését
az iroda-

lomra és a sajtóra hagyja. De az
idei,
meglehetősen
unalmas
szemle tanúsága szerint a magyar film is válságban vagy inkább új utakat keresgélő, átmeneti korszakban
van. A koprodukciókat a fennmaradás
törvénye diktálja. de egy kis országnak vigyáznia
kell identitása
megőrzésére
(a Mephisto, a Jób
lázadása, a Redl ezredes bizonyítja ennek lehetségességét).
A válság oka azonban szerintem mélyebben
rejlik. Néhány
fiatal
tematikailag.
vagyis
a
gyenge
pontok
(alkoholizmus,
öngyilkosság stb.) leleplezésében
a lehető legmesszebbre ment - és
mi dicsér tük öket bátor kritikájukért ! =, de most a továbblépés
ebben az irányban már veszélyes
lenne.
Ezért térnek
vissza a
szimbolikus stílushoz. és fordulnak a múlt felé. Eközben persze
hajlamosak a mesterkéltségbe
átcsapó kifinomultságra.
ami pl. az
Öszi almanachnál
már a hitelesség rovására megy. Egyébként a
látott filmek közül nekem a Társasutazás, az Egy kicsit én, egy
kicsit te és a Redl ezredes tetszett. Kedvenc
magyar
rendezőirn . Cothár,
Gazdag. Gábor.
Szabó és Gyarmathy.
ERKKA LEHTOLA és HEIKKI
ETELAPAA, az Aarnulehti. ill.
az Uusi Suomi filmkritikusai
(Finnország)
Finnországban
19S7-ben mutatták be a Kőrhintát és a Katona·zenét. melyek kasszasikere
hatására elég sok magyar filmet vetítettek nálunk - egészen a 60-as
évek elejéig, amikor a televízió
konkurrenciája
válságba sodorta
a mozikat. Az utóbbi időben ismét reneszánszát
éli a magyar
film Finnországban:
és ez az
Angi Vera, a Mephisto és az Egymásra nézve sikerének köszönhető. (Bemutatták pl. Szabó, Gyöngyössy-Kabay.
Rózsa több filmjét, az Ajándék ez a napot a TVben, a Megáll az időnek pedig
most lesz a premierje.)
De még
abban a közel két évtizednyi
szűk esztendőben is eljutott hozzánk néhány jó magyar film (pl.
Jancsó művei és a Szetelem.

Péter//y

András:

zsztertánc

(Bánsági

amely közönségsiker
lett). Ez
részben a Finn Filmalapítvány
forgalmazási segélyének, részben
a televíziónak köszönhető, amely
évente talán 5-6 filmet sugároz.
A magyar filmek többnyire jó
kritikákat
kapnak, és főleg kis
művészmozikban
forgalmazzák
őket, amelyek nagyrészt az egyetemi városokban
találhatók.
A
filmek
megértése
nem
okoz
problémát. hiszen Magyarország
kellemes atmoszférája,
a jó ételek és italok miatt nagyon népszerű a finnek körében, és így
általában van valami előzetes ismeretük azoknak,
akik elmennek a magyar filmekre. A történelmi filmek okozhatnak
nehézséget. pl. a Vörös grófnő, amelyet
külföldi
forgalmazásra
amúgy is célszerű lenne leröviditeni. A Redl ezredes viszont nagyon világosan közvetíti a nézőnek a nemzetiségek egymás mellett élésével kapcsolatos történelmi tanulságát.
A magyar film színvonalának
általános visszaesése szerintünk
nem olyan nyilvánvaló,
hála az
új rendezők alkotásainak
(tavaly
a Könnyű testi sértés, idén az

Ildikó)

Uramisten). De a kitűnő Jób lázadása után a Yerma valóban
nagy csalódás, és a helyzet kétségtelenül zavarba ejtő: amikor
olyan remek magyar színészek
vannak, mint Eperjes, a magyar
Dépardieu,
külföldi
színészeket
szerződtetnek
még a nem koprodukciós filmekhez is r Mi mindketten
rendszeresen
járunk
a
filmszemlére
és publikálunk
a
magyar filmről. Kedvenc rendezőink Gaál. Szabó és Makk, meg
persze Jancsó, de inkább a korai
filmjei.
HENK CAMPING, a 't Hoogt
mozi munkatársa
(Hollandia)
Hivatalból kezdtem el foglalkozni a magyar filmmel. amikor öt
évvel ezelőtt az utrechti 100 fős
't ·Hoogt mozihoz mentem dolgozni, ahol eddig két magyar
filmhetet szerveztem.
(A következőt egyébként
1987-re tervezzük, amelyet 1986 őszéri holland
filmhét előz majd meg Budapesten.) De már korábban is láttam
magyar
filmeket
a rotterdami
fesztiválon.
Első megrázó
magyar filmélményem
a Tízezer

nap volt.

Kósa pedig a kedvenc
rendezöm - egészen a Cuernicáig. Szeretem Gazdag dokumentumfilmjeit, az Adj király hatonát l, a Szetenesés Dánielt.
Amikor filmeket válogatok bemutatásra,
az a két fő kritériumorn, hogy a mű megragadjon,
mintegy a gyomromban érezzem,
és hogy érthető legyen a holland
közönség számára (A bankett pl.
nagyon tetszett, de érthetetlen
lett volna Hollandiában
sajátosan
magyar
problematikája
miatt). Persze ahogy egyre többet tudok a magyar filmről és
Magyarországról.
egyre
nehezebb a második kritérium érvényesítése. Ez figyelhető meg a
kritikusoknál
is: egyre kevesebb
magyarázatot
fűznek a filmek
hátteréhez, ahogy ezek az ismeretek magától értetődővé válnak
számukra. Mi ezt a történelmi és
egyéb hátteret
úgy próbálj uk
megvilágítani,
hogyafilmhétre
egy ingyenes füzetecskét adunk
ki, amelyet a magyar származású Dedinszky Erikával írunk a
bemutatandó
filmekről ; meghívjuk a filmek alkotóit; vitát rendezünk a közönséggel.
amelyen
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sok kint élő magyar vesz részt.
A film hét anyaga egyébként városról városra vándorol. a sajtóban is elég részletesen írnak róla. és a filmeket később megpróbáljuk a televízióban
is forqalmaztatni.
A magyar
játékfilmszemlén
egyébként először veszek részt
(külön szoktam eljönni a Hungarofilmhez filmet válogatni). és
csalódást okozott az idei kínálat
a tavalyi terméshez képest. Bizonyos fokig tetszett a Sortűz egy
fekete bivaIyért mint gyerekfilm
és persze a Redl ezredes, amely
szerintem
jól forgalmazható
a
holland
televízióban,
mint
a
Mephisto "folytatása".
A válságnak azonban
akoprodukciók
nem annyira okai, inkább csak
részei: a fő baj, hogy ezekben a
szépen fényképezett,
szép kiáll ítású magyar filmekben elsikkad
a történet, és gyenge a rendezés.
VIRGINIA DIGNAM,
a Morning Star filmkritikusa
(Nagy-Britannia)
Tizenöt évvel ezelőtt az Országos Nőszövetség sajtótitkáraként
jó barátságba kerültem egy magyar nődeleqációval,
és így nemsokára meghívtak a magyar követség vetítéseire.
Most hatodik
alkalommal veszek részt a filmszemlén, amelyről
1000 szavas
cikkben szoktam beszámolni. De
heti rovatomban
is igyekszem
felhív ni a forgalmazók figyeimét
a magyar filmek re, a bemutatottakról pedig kritikát írok. Ehhez
remek háttéranyagot
ad a New
Hungarian
Quarterly,
a Hungarian Reader's Digest, és persze
a Hungarofilm havi tájékoztatója, melyeket rendszeresen kapok.
Eleinte csak Ivor ]arosy háromtermes londoni Academy mozija
vetített magyar
filmeket, most
azonban a Barbara Stone vezette
kis független Gate-mozik is felzárkóztak,
melyek bemutatóira
gyakran a rendezőket is meghívják. Persze a Brit Filmintézet is
szervez magyar filmheteket
londoni mozijában
(National Film
Theatre),
amelyhez
további 34
mozi tartozik az ország kűlőnbőző nagyvárosaiban.
A magyar
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filmek forgalmazására
szerintem
mégis a televízióban
van a leggyobb lehetőség,
különösen
a
BBC nemrég beirtdult. független,
negyedik csatornáján.
E' filmek fő erénye az egyetemes társadalmi
problémák
(lakáskérdés,
alkoholizmus,
válás
stb.) nagyon igaz és őszinte ábrázolása, és ezzel új megvilágításba helyezik a mi saját problémáinkat.
egyben
ráhangolnak
minket
a magyar
valóságra.
Gyarmathy
filmjei vagy az Eszkimó asszony fázik és a Könnyű
testi sértés remek példái ennek
a komoly problémákat
fel-felvillanó humorral ábrázoló társadalmi realizmusnak.
amely engem
Mike Leigh fekete humoráról híres brit filmjeire
emlékeztet.
Ugyanakkor
a magyar
filmek
cselekményvezetése
gyakran lassúnak tűnik a gyors karneramozgáshoz és vágáshoz szokott nyugati nézőnek, és ha a megértést
még nyelvileg nehézkes (pl. elavult szlenget használó) feliratok
is nehezítik,
végképp
elveszti
érdeklődését.
A Red! ezredes
mintapéldája
annak, hogyan lehet ezeket a hibákat elkerülni.
Nem véletlenül
lett kommersz
forgalmazásban
is közönségsiker
a Mephisto és az Angi Vera. Ez
utóbbi főleg a fiatalokra
volt
nagy hatással azáltal. hogy bemutatja egy csábító lehetőségekkel szembesülő fiatal lány választási szabadságát.
A magyar film fejlodése
szempontjából szerintem az a legfontosabb, hogy hű maradjon önmagához, hiszen az amerikai modell
utánzása csak hamissá tenné, és
hogy legalább három évenként
egyszer minden rendező készíthessen
filmet
(a fílmgyártás
struktúrájában
egyébként az államosítás óta az egyetlen jelentős változás a Balázs Béla Stúdió
létrehozása volt).
DEREK ELLEY film kritikus
(Nagy-Britannia)
Kelet-Európa mindig érdekelt. A
magyar filmmel (Apa, Szegénylegények stb.) a cambridge-i egyetem filmklubjában
ismerkedtem
meg a hatvanas évek végén, és

a szláv filmektől
eltérő, erős
nemzeti jellege ragadott meg. A
tematika ugyanis hasonló, főleg
történelmi,
de a feldolgozás stílusa és szemlélete egészen más.
A magyar
filmekben
legjobban
a kesernyés,
nagyon filozofikus
és kissé az angolhoz hasonló humort szeretem. és azt a meIegséget, amely pl. Szabó korai filmjeit hatotta
át. Szabó mellett
kedvencem
még Bacsó, Sándor,
Gazdag, Szörény és Gábor. A magyar filmről egyébként 7-8 éve
publikálok
az angol szaklapokban, és 1978 óta én írom az International Film Guide cirnű évkönyv
Magyarországról
szóló
fejezetét. Rendszeresen
járok a
filmszemlére.
~s bár az utóbbi
három évben egyre kevesebb a
jó film. inkább az a csoda, hogy
a magyar filmgyártás színvonala
eddig ennyire
kiegyensúlyozott
volt. A koprodukciók többsége ez
ideig valóban sikertelen
volt, a
válság oka mégsem ebben keresendő.
Különösen
mivel
az
amúgy is túlságosan befelé forduló magyar filmnek nem célszerű a témakörét kizárólag Magyarországra
korlátoznia.
Valójában a forgatókönyvvel
és a stílussal van baj. Míg a más képzést kapott, idősebb nemzedék
(Szabó, Bacsó, Kovács stb.) céltudatos, szigorú struktúrával
dolgozik. a fiatalok csak forgatnak
bele a nagyvilágba,
elkalandoznak. és ha nem jó a forgatókönyv, szétesik a filmjük, mert
nincs struktúrája
- hiába érde. kese bb esetleg
tartalmilag
az
idősebbekénél.

Emellett a 70-es évek közepetől egyre hidegebbek
lettek a
magyar filmek, kiveszőben belőlük a szenvedély
és a szellem
(igaz, ez is világjelenség).
~n pl.
jobb szeretem a Red! ezredest a
Mephistónál:
kevésbé jó film, de
szívből jövő, nem annyira kiszámított. Ami a magyar filmek érthetőségét illeti, nem várom el,
hogy külföldi létemre mínden jelentésréteget
felfogj ak. De a történelmi filmek többsége oly kevéssé magyarázza
meg önmagát
(nyilván mert a magyar nézőnek
készülnek), hogya Hungarofilmtől kapott szinopszis előzetes el-

olvasasa
nélkül nagyon nehéz
lenne megérteni őket. Ez vonatkozik az Angyali üdvözletre
is,
pedig új törekvéseivel
üdítően
hatott a sok ide-oda lovagló fehéringes utan ...
DAVID ROBINSON,
a The Times filmkritikusa
(Nagy-Britannia)
A kelet-európai
filmművészetek
elsőként a magyar jutott el
Angliaba (1956 utan Fábri, 1963
utan Jancsó filmjei), és azóta is
talán a legismertebb a brit kritikusok körében - hála ennek az
évente megrendezett,
egyedülállóan informatív
filmszemlének.
IOn1969-ben kaptam először meghivást ide, és annyira
beleszerettem az országba és kultúrájába, hogy London mellett Budapest a kedvenc városom. Heti
rovatomban
minden évben beszámolok
a játékfilmszemléről,
és minden
alkalmat
megragadok, hogya
magyar filmről írjak. De sajnos, a brit közönség
nagy ellenállást
mutat minden
idegen nyelvű filmmel szemben,
tehát a Mephisto és az Angi Vera sikere inkább kivételnek számít. Az idén bemutatott
termésből messze kimagaslott
a Redl
ezredes,
érdekes,
furcsa
film
volt az Uramisten,
és nekem
eléggé tetszett a Sortűz egy fekete bivalyért, sőt a Játszani kell
is. Ez utóbbit csábító sznob módon elítélni ahelyett, hogy elfogadnánk
annak, ami: egy nagyon profi, hagyományos
filmnek.
A gazdasági
szűkséqszerűséqgé vált koprodukciókban
egyébként
nincs semmi inherensen
rossz, sőt a mai feszült nemzetközi helyzetben
még kívánatosak is, mint kapocs kelet és ny u'gat között. A Mephisto
és a
Redl ezredes
példája
meggyőzöen bizonyítja,
hogy ha jó a
forgatókönyv
és a rendezés, nem
marad el a siker, sőt attól, hogy
nem Magyarországon
játszódik,
a film még nem veszti el magyar
jellegét.
De kétségtelenül
valami
baj
van a filmművészettel.
ha üvegpadlón át kezdenek fényképezni.
kőzűl

Az a benyomásom, hogy a magyar rendezők kissé gátlásossá
váltak: gazdasági, politikai, személyes vagy bármi más okból
nem nyúlnak a lényeges témákhoz, vagy legalábbis nem olyan
mélységig,
mint korábban.
Az
Angi Vera, A Tanú, a Szerenesés Dániel intelligens,
elemző
filmek a történelemről.
Az Egymásra nézve és aVisszaesők
közvetlenül
és nyíltan
veszik
célba az emberi kapcsolatokat.
De ezek az új filmek úgy járják
körbe témájukat.
mint macska
a forró kását. A fő gond tehát
nem
a koprodukció,
hanem
hogy rosszak a forgatókönyvek.
A magyar film válságát persze
nem tartom ijesztőnek. még kevésbé egyedülállónak.
Abból a
húsz egynéhány,
többé-kevésbé
sikeres filmből, amelyek kapcsán
a brit film megújulásáról
beszélnek. 14 teljesen hagyományos, és
a brit birodalom utáni nosztalgia
árad belőlük. A filmművészet
ma
általános
válságban
van. Nem
tudni, mitől voltak egy időben
olyan jók a filmek, és nem lehet elrendelni.
hogy csak azt a
kevés igazán jó filmet készítsék
el.
KLAUS EDER, filmkritikus
(Bayerischer
Rundfunk,
NSZK)
Mindig is Európa filmmüvészete
kötötte le az érdeklődésem,
az
amerikaival
például
soha nem
foglalkoztam
behatóbban.
Európa valamely
csücske.
Olaszország, Franciaország.
Anglia vagy
éppen Magyarország
filmjei szán;Jomra mindig
izgalmasabbak
voltak. A magyar filmmel immáron jó néhány éve folyamatosnak mondható kapcsolatom
van.
Minden évben ellátogatok Budapestre a februári
filmszemlére,
amely nagyszerű alkalmat nyújt
egy-egy év filmtermésének
áttekintésére;
amellett
természetesen a jelentősebb
nemzetközi
fesztiválok is mindenkor lehetőséget adnak a magyar filmmel
való találkozásra
is; ezen kívül
a közelmúltban
több magyar
kulturális
hetet is rendeztek
a
Szövetségi Köztársaságban.
amelyeken természetesen
a magyar

filmművészet
is képviseltette
magát - a legközelebbi
áprilisban, Münchenben lesz.
A legjobban talán a szorosan
a magyar múlthoz.
illetve a magyar jelenhez kapcsolódó filmeket szeretem. Mint legkedvesebbeket, a korai Jancsó-filmeket.
Kovács András szintén néhány
régebbi alkotását
és Fábri pár
filmjét említhetném.
Rendkívül
fontosnak
tartom
a nemzeti
múltnak ezt a vitázó, kérdésekkel és kétségekkel teli megidézését, mint ahogy példamutató
számomra az a tevékenység is, amit
a magyar filmesek. az úgynevezett "budapesti
iskola" képviselői dokumentarista
illetve féldokumentarista
filmjeikkel
a
magyar jelen rögzítéséért tettek,
és remélhetően
tesznek - azért
fogalmazok
igy, mert ezen a
szemlén nem láttam ilyen jellegű alkotást.
A történelem és a dokumentarizmus mellett számomra mindig
nagyon fontosnak tűnt a magyar
filmművészetben
az irodalomhoz
fűződő szoros kapcsolat.
amit
nagyszerű szerzői párosok is Jancsó-Hernádi
például - reprezentáltak.
Ebben a pillanatban
rnintha hiányozna ez a korábban
oly termékeny összefonódás. Esterházy, Spiró vagy Nádas nevét
például hiába kerestem a filmek
főcímein.
Ami az utóbbi időben
szintén
tendenciaként
bukkan
fel a magyar filmben, és őszintén meg kell mon ct jam, ez számomra nem túl rokonszenves
mindamellett. hogy immáron tendenciává sűrűsödésének
nyilvánvalóan megvannak a maga "kemény" okai és természetesen előnyei is -, a nemzetközi koprodukciókban
való mind gyakoribb részvétel.
A magyar film
véleményem
szerint ott a legjobb, és akkor tud a világnak
a legtöbbet mondani. ha megmarad maqyarnak.
Egy film minél
nemzetibb, annál nemzetközibb.
A magyar
filmművészetet
a
többi szocialista ország filrnművészetével
összehasonlítva
is
ezeket
a témákat.
a nemzeti
identitás múlt és jelen tükrében
történő szinte már-már megszállott kutatását emelném ki. A fo-
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Cyurmathv Lívia: Egy kicsit
Andor, Oze Lajos)

é/l,

lyamatosságot,
a nyíltságot,
az
együtt gondolkodásra
való törekvést. Igen érdekes mindernellett,
ha belepillantok egy filmbe, anélkül, hogy a párbeszédeket
hallanám, rögtön felismerem.
ha az
magyar - de ezt pontosan nem
tudnám
megfogalmazni,
hogy
mik e felismerés fogódzói ...
Mint említettem,
a kulturális
kapcsolatok keretében a magyar
film is eljut a Szövetségi Köztársaságba. Persze a nézők köre, tagadhatatlan,
egy szűk rétegből
kerül ki - körülbelül ugyananynyi embert jelent, mint ahányan
a hazai filmeket megnézik. Forgalmazási
értelemben
vett kőzönségsikerről
tehát nincs szó,
viszont a hatás e körben azt hiszem, maradandó.
A szélesebb
körű forgalmazásnak
pedig egyszerűen piaci okok állják útját.
HELMUT LANGE,
a Filmspiegel főszerkesztője
(NDK)
A hatvanas évek második felétől
tulajdonképpen
mindig esemény
volt számomra egy-egy magyar
film bemutatója.
Mindemellett
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egy kicsit

te (Tu nay Bella, Lukáts

csupán a magyar film tisztelőjének nevezném magam, szakértője nem vagyok.
A berlini Magyar Kulturális
Központ vetítésein lehetőségünk
van a legújabb magyar produkciókat megtekinteni,
persze szép
számban
szerepelnek
magyar
filmek az NDK-beli mozik műsorán is. Lapunkban
is tág teret
adunk a magyar filmnek - a közelmúltban
jelent meg például
egy anyagunk a magyar filmről.
mely az 1945 óta eltelt negyven
év tükrében elemzi filmmüvészetüket; és éppen most fut egy sorozatunk is, mely az 1945 utáni
kezdeteket taglalja, és ennek részeként már megjelent egy elemző áttekintés
a magyar filmélet
háború utáni első éveiről.
Az immáron világszerte ismert
Szabó István mellett, a sok név
közül Gyarmathy
Líviát emelném ki. akinek munkáit hallatlanul izgalmasnak tartom, és Bacsó néhány filmjét.
Mint jellemző tendenciát, három momentumot
húzok alá egyrészt
a magyar
történelem
megjelenítését,
ahol külön
is
hangsúlyoznám,
hogya
magyar

film az európai
történelembe
ágyazva foglalkozik
a, magyar
múlttal,
vagyis
nem izoláltan
tárgyalja azt; másrészt az embereknek a jelenhez. mindennapjainkhoz
való viszonyának
az
elemzését. Ebben a témakörben
különösen fontosnak tartom dokumentumfilmjeiket,
és a dokumentarista módszereket
is alkalmazó játékfilmeket.
Harmadik
tendenciaként
pedig nemzetközileg ismert irodalmi művek adaptációját nevezném meg. Ez utóbbi még eléggé új törekvésnek tűnik számomra
a magyar filmben, és hogy ez az út milyen sikerrel fog járni, arra, majd az
elkövetkező évek adnak választ.
A többi szocialista ország filmrnűvészetével
összehasonlítva.
számomra
az a legmeghatározóbb különbség, hogy igen erős
igényük
van a nézökkel
való
kommunikációra.
A magyar filmek olykor szinte párbeszédre
szólítanak.
Szintén nagyon fontos, hogy bár jórészt hazai, múltés jelenbeli
problémákkal
foglalkoznak, soha nem ütnek meg
nacionalista
hangot, ami pedig
sajnos néhány más ország esetében eléggé jellemző.
Az NDK-ban hosszú évekig nagyon kedveltek voltak a magyar
filmek a nagyközönség
számára
is, Az utóbbi két évben mintha
némiképpen
visszaesett volna az
érdeklődés. Hogy ennek konkrétan mi az oka? - nem tudnám
megválaszolni.
De
most
az
19S4-es produkciókat
nézve, véleményem szerint ismét megvan
a 'magyar filmnek az esélye arra, hogy kiváltságos helyét viszszaszerezze,
HANS-JOACHIM SCHLEGEL,
filmkritikus
(Nyugat-Berlin)
Igen hosszú ideje érdekel a magyarorszagl
filmművészet,
úgy
jó tizenöt éve, és immáron öt
éve, hogy minden alkalommal ellátogatok az éves filmszemlére.
Izgalmasak,
gondolkodóak,
párbeszédre ingerlőek a filmjeik. és
,ezek a sajátosságok
fenntartják
az érdeklődest.
Nagyon szeretem dokumentarista stílusban alkotó rendezői-

ket. talán az ő filmjeik mondanak számomra legtöbbet a mai
Magyarországról.
Nyíltak. szenvedélvesek.
és mindig megvan
bennük az igény. hogy a szituációkat. a konfliktusokat.
a jellemeket a maguk sokoldalúságában tárják fel. A korábbi években igen jellemző volt a magyar
filmre. és ezt én nagyon jónak
találtam. a játék- és dokumentumfilm egybefonódása.
A dokumentumfilmek
mintegy közvetlen inspirációt
adtak a játékfilmek számára mind tematikailag.
mind formanyelvileg.
Most mintha ebben a vonatkozásban
némi
visszaesést tapasztalnék.
Mintha
valamiféle hollywoodizálódás
jelei mutatkoznának.
A jellegzetesen magyar kép mintha egy kicsit háttérbe szorult volna. A saját
társadalmi
szituációk ból
építkező
jellegzetesen
magyar
filmek pedig véleményem szerint
összehasonlíthatatlanul
nagyobb
értékek. és napjainkban
különösen. sokkal fontosabbak.
Makk
filmje például szép, de HolIy. woodban jobban megcsinálnák.
De a kommercializálódás
példája Kovács András filmje is olyan. mint egy pályaudvari pálma. mely szép, de éppen ott semmi funkciója nincs. Reményt keltenek viszont a Balázs Béla stúdió
új filmjei. melyek továbbra
is
gondolkodóak
és gondolkodásra
serkentőek.
Azt hiszem. a Magyar Filmintézetnek
fontos szerepe kell hogy legyen abban.
hogy a magyar film ne tolódjon
el egy középszerű közönségigény
kielégitésének
irányába.
Filmjeikben
én tehát elsősorban a nyitottságot.
a feltárás és
elemzés igényét kedvelem. és talán így a szemlék alkalmával.
azt hiszem •. nem lenne haszontalan még egy kicsit "nyitni". vagyis lehetőséget
teremteni arra.
hogya magyar film kapcsán ne
csak filmesekkel. hanem más értelmiségiekkel.
így például irodalmárokkal.
színházi emberekkel is találkozhasson
az ideutazó
külföldi. A kapott kép így talán
még tovább finomodva.
A magyar film jelenléte Nyugat-Berlinben? A széles közönség
számára forgalmazó moziláncok-

ban nálunk is egyértelmű
amerikai uralom van. De az úgynevezett
művészmozikban
már
gyakran lehet találkozni magyar
filmekkel
is.
Természetesen
ezeknek látogatói köre egy szűk
értelmiségi rétegből kerül ki. Az
Ulrich Gregor vezette Arsenalban
viszont még régi magyar filmek
is találhatók
a műsoron! Emellett sok egyetemi filmklub csinál
magyar sorozatokat.
Persze többet kellene és lehetne tenni ezen
a téren. Azt hiszem. ebben mind
a nyugat-berlini.
mind az oberhauseni fesztiválnak
fontos szerepe
van. Mindig
is a híd
funkcióját
próbálták
betölteni.
és ennek a törekvésnek továbbra
is élőnek kell maradnia. Oberhausenben például külön archívuma van a győztes filmeknek.
és mivel a magyar filmek itt
gyakran szép sikerrel szerepeltek. az itt fellelhető magyar filmekből szinte tanulm:ínyszerűen
kibontakozik
a magyar történelem egy-egy korszaka ...
REGULA HEUSSER filmkritikus
(Neue Zürcher Zeitung. Svájc)
A
Hungarofilm
vendégeként
most másodszor vagyok itt ezen
a februári filmszemlén. és immáron barátja
lettem a magyar
filmnek. A legjellemzőbb
és legsajátosabb
számomra
filmjeikben a dokumentarista
stílus felszívódása a játékfilmekben.
Ez a
fajta egymásra
találás nagyon
ritka. mondhatni
egyedi. Ezért
nagyon
szeretem
például
a
Könnyű testi sértés cirnű filmet.
a legújabb alkotások
közül pedig Lugossy Szirmoh, virágok.
koszorúkja
volt rám a legnagyobb hatással.
A történelmüket
nem olyan tüzetesen ismerő néző számára néhol kicsit nehéz követni figuráikat, ezekhez a filmekhez, kűlőnösen fesztiválokon.
talán lehetne adni némi írásos tájékoztatást. "mankót" . A többi szocialista ország filmművészetével
öszszehasonlítva.
a különbséget legtömörebben talán úgy fogalmazhatnám meg, hogya magyar filmek kijelentéseikben
sokkal direktebbek .
megkülönböztető

jegy még a nagy formai változatosság és a kísérletező kedv.
Svájcban
kisebb
értelmiségi
körben ismert a magyar film. Az
átlagos
mozilátogatók
körében
talán Mészáros Márta és Szabó
István neve cseng ismerösen. A
széles publikumnak
játszó mozíkba
egyszerüen
piaci
okok
miatt nem tud a magyar film betörni. De két éve működik például Zürichben "Kommunalkino"
néven egy művészmozi.
ahol már
gyakrabban
lehet találkozni
a
magyar filmművészet legjobbjaival. sőt egy éve magyar filmhetet is rendeztek.
ALEXIS GRIV AS
operatőr. filmkritikus
(Görögország 'Mexikó)
A magyar filmeket főleg nemzetközi fesztiválokon
ismertem
meg. mivel olyan országban
sőt olyan országokban
- élek,
ahol nem forgalmaznak
magyar
filmeket.
noha pl. a mexikói
Filmarchivumban
és az Antropológiai Múzeum Filmarchívumában vannak magyar filmek (ott
láttam pl. Szabó István Apáját.
Jancsó filmjeit. s még néhányat
azok közül a filmek kőzűl. amelyekkel Magyarország
a hatvanas évek végén berobbant
a
filmvilágba).
A magyar filmművészet
1968
után került előtérbe, mivel az ország belső körülményei.
társadalmi mozgásai lehetövé
tették.
hogya magyar rendezők a többi
szocialista országnál
kritikusabban dolgozzák
fel a nemzeti
problémákat.
Ez jelenti a magyar filmművészet
első és legfontosabb
sajátosságát : azaz.
hogya
szocialista filmgyártáson
belül meg tudott erősödni egy
olyanfajta
bírálat. amely nemcsak hogy nem ellenzéki. hanem
maga a rendszer is vállalja. E
sajátosság
mellé azonban a kiemelkedően
magas szakrnai-müvészi színvonal is társul. mind a
szakma. mind a közönség körében ez teszi a magyar filmeket
elismertté az egész viláqon.
Én például. ha mint operatör
nézem a filmeket. a legnagyobb
elismeréssel
szólhatok
róluk.

69

mert vitathatatlan,
hogy a magyar operatörök a világ legjobbjai közé tartoznak.
A magyar
filmkészítők tehát az adott politikai-társadalmi
rendszertől,
annak problémáitól teljesen független, általános
érvényű művészi
értékeket hoznak létre, gondolok
itt elsősorban ]ancsóra, Szabóra,
Gábor Pálra, Kósa Tízezer nap
vagy Erdőss Pál Adj király katonát! című filmjére.
És ez a néhány név azt is bizonyítja, hogy
az elmúlt húsz évben a magyar
filmművészetben
a rnűvészi sz ínvonal tekintetében
folytonosság
van.
Am hangot kell adnom annak
az érzésernnek is, hogya magyar
filmművészetben
a kommercializálódás
jelei is felbukkannak
mostanában. Elsősorban a koprodukcióknál éreztem ezt, talán az
egyetlen Redl ezredes kivételével. amelyben a rendező ragaszkodott saját elképzeléseihez,
s
nem hagyta, hogy más tényezők
befolyásolják.
Ezt a filmet művészi értékei míatt valóban minden néző megértheti, bármely részén éljen is a világnak.
Bár
alapvető
igazságnak
tartom,
hogy a kis népek - amilyen Magyarország vagy Görögország
elsősorban saját nemzeti valóságukból kell hogy ihletet, témát
merítsenek, hiszen csak így hozhatnak létre igazán érvényes alkotásokat.
de mivel elsősorban
nem kritikus,
hanem operatőr
vagyok, kicsit más szemmel nézem a filmeket, mint például az
az olasz kritikus kollégám, aki
a szegényesebb
kiállítású
magyar filmeket a nagyobb költségvetésű, látványosabb
filmek elé
helyezte. Nos, úgy érzem, hogy
a Redl ezredes mindkét elvárásnak megfelel.
ami egyáltalán
nem mondható el a Yermáról
vagy a Játszani kelIről. amelyeknél alapvető művészi hiányosságokat tapasztaltam.
Görögországban
- bár 1974
után volt egy rövid időszak,
amikor a tömegek kulturális érdeklődése megélénkült
- sajnos
az emberek többnyire
csak az
amerikai
filmeket
hajlandók
megnézni, egy szűk értelmiségi
réteg kivételével.
amely term é-
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szetesen szívesen fogadja a magyar filmeket is, De azt hiszem,
ez világjelenség,
az okok pedig
igen sokrétűek, de talán elsősorban az ezredvég szorongásaival.
a problémák
elől való menekülés vágyával magyarázhatóak.

egyre több figyelmet
szenteltek
a magyar
filmeknek : nagyszabású
bemutatók,
találkozók
egész sorát rendezték
Olaszország legkülönbözőbb
városaiban,
s a magyar filmek tisztelőinek
tábora egyre bővült - ezen természetesen
egy túlnyomórészt
értelmiségiekből,
diákokból
álló
szűb: kör értendő.

magyar filmművészet
seregszemléjén részt vevő külföldi delegációk
egyik
legnépesebbike
évek óta az olasz. A XVI!. Magyar Játéklilmszemlére
tizenegy
filml~ritikus
látogatott
el Budapestre, többségük a szemlék állandó vendége, az utóbbi húsz év
magyar filmművészetének
ismerője, tisztelője
és olaszországi
népszerűsítő je. A kérdéseinkre
mióta és me ly sajátosságai, alkotói miatt szentel megkülönböztetett figyelmet a magyar filmművészetnek,
észlelt-e
az elmúlt
évek során valamilyen
szemIéletmódbeli
vagy minőségi változást, hogyan látja a magyar filmek olaszországi
forgalmazásának lehetőségeit
- egymástól
függetlenül
adott válaszok
közötti
átfedések
gyakorisága
miatt úgy gondoltuk, hogya beszélgetések során szinte mindenkinél visszatérő
megállapítások
summáját adjuk, vagyis egy kissé talán leegyszerűsített,
ám reális képet arról, hogy az olasz
(szakmai) közönség mit és miért
részesít
előnyben
filmművészetünk értékeiből.

A magyar filmek legfontosabb,
mind a kapitalista, mind a szocialista országok filmművészetében egyedülálló
sajátosságának,
legfőbb
erényének,
legmarkánsabban kifejezésre
jutó törekvésének egyhangúan
a történelmipolitikai és társadalmi
problémák következetes,
egyre határozottabb és árnyaltabb elemzését
tartják. A magyar rendezők kivételes intelligenciát,
bátorságot
és felelősségteljes
- jó értelemben vett - óvatosságot tanúsítanak a legsúlyosabb és legkényesebb nemzeti problémák
tárgyalásakor,
történelemszemléletük
dialektikus,
kísérletet
tettek arra, hogy minden oldalról megvizsgálják
az egyén különböző
magatartásformáit,
etikai-morális felelősségét az adott történelmi helyzetben.
A nemzeti
múlt
kutatásához
hasonló következetességgel végzik a mai magyar
társadalom
anomáliáinak
Leltérhépezését
is; e téren kivételes
fontosságot
tulajdonítanak
az
Olaszországban
"budapesti iskolának" nevezett dokumentarista
irányzatnak.
A magyar
filmek
mélyen
a magyar
valóságban
gyökereznek,
s éppen ez a nemzetközi elismerés egyik fő kiváltó oka. A siker másik, legalább
ennyire lényeges összetevője
a
kivételesen
magas esztétihai-művészi
(formai-stilisztikai)
színvonal. A magyar filmművészet
intellektuális
jellegű;
rendezőoperatőr iskolái, mesterei
vannak. Olaszországban
elsősorban
az csinál filmet, akinek van rá
pénze, Magyarországon
a rendezők függetleníthetik
magukat a
piaci-kereskedelmi
igényektől.
A nagy olasz producetek,
D. de
Laurentiis
vagy C. Ponti, akik
már nem is élnek otthon, nem
teremtettek
iskolát. Ezzel szemben Magyaroszágon
pl. az Illés
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A külföldi filmesek és hritikusok többségéhez
hasonlóan
az
olasz szakemberek
is nemzetközi
fesztiválokon
ismerték
meg a
magyar
filmeket,
a szorosabb
kapcsolat kialakulása a hatvanas
évek végére tehető. Akkoriban
Olaszországban
a iilmhlubmozgalom
keretében
heves
viták
folytak a filmekről,
többek között a sztálini korszak után új
hanggal jelentkező szocialista országok - először főleg Lengyelország és Csehszlovákia,
majd
Magyarország
- filmművészetéről ; meg- és elismertetésükben
kiemelkedő
szerepe volt az 1964ben indult pesarói filmszemlének. A cseh és a lengyel "új hullám"
fénykorának
letűntével

Gyarmathy

Lívia:

Egy kicsit én, egy kicsit

György nevelte operatőr nemzedékek a világ élvonalában vannak, s a rendezők (Jancsó, Gaál,
Huszárih,
Szabó, Gábor Pál stb.}
mellett
alapvetően
hozzájárulnak ahhoz, hogy a filmtörténet
elméleti kérdéseinek
tanításakor
a magyar filmek elsődleges hivatkozási
alapul szolgál11atnak
A magyar filmek
további kiváltsága, hogy ha az utóbbi húsz
évre visszatekintünk
- még ha
voltak is gyengébb évjáratok =,
az évi filmterméshez
viszonyítva
itt a legmagasabb az értékes alkotások százalékos
aránya;
az
aktív
rendezők nek legalább a
fele csinált már egy vagy több
remekművet,
s csaknem minden
évben indul ígéretes tehetség. És
ezzel talán egyetlen más filmgyártás sem dicsekedhet
a világon.
A "budapesti iskola" alkotásainak az idei szemléröl való hiánya miatti aggodalmuk
mellett
- noha egyhangúan
taqadtáh,
hogya magyar filmművészetben
érezhető lenne az az általános
válság, amely az olasz filmgyártást már teljesen hatalmába kerítette - az olasz hritikusok megemlítettek
néhány,
veszélyeket

te [Lu káts

Andor,

Esztergályos

magukban
rejtö jelenséget
is.
Többeknél
visszatérő téma volt
a filmkészítő
nemzedékek
egymáshoz
és a filmművészethez
való viszonya. A magyar film világhírét a hatvanas évek nagy
rendezői, Jancsó, Fábri, Kovács,
Bacsó teremtették
meg. Műveikben úttörőként
kíséreltek
meg
hritihusan
szembenézni
az ország legégetőbb társadalmi-politikai problémdival,
s a közös célok elérése érdekében a közvetlenűl utánuk következő
nemzedékekkel (Kósa, Gaál, Szabó stb.)
- az olasz neorealizmus
külö!lböző eszmei indíttatású és származású
rendezőihez
hasonlóan
- egységfrontot
alhattak.
Am
ahogy e célkitűzések
közül néhány megvalósult, s nagyobb lehetőség nvilt korábbi tabu-témák
- a személy i liultusz évei, a demokrácia problémái,
lakáshelyzet, alkoholizmus
stb. - tárgyalására, mintha ez az egységfront
felbomlott volna, mindenki a saját útját kezdte járni, ami önmagában még nem lenne baj. A fiatalabb
nemzedékek
(Luqossy ,
Szomjas - Cothár, Xantus) politikai és hultuxális
értelemben
egyaránt
sokkal
statikusabb

Cecília)

helyzetben vannak, mint elődeik.
Nehezebben
tudják saját személyiségüket érvényesíteni iilmjeihben, s talán nem is kapnak elég
bátorítást ehhez. Vagyis mintha
hiányozna a nemzedékek
közötti
párbeszéd, a nyílt vita: mintha a
magyar
filmművészet
"öreg
oroszlánjai"
elvesztették
volna
képességüket
a hűzdelemte,
a
fiatalok viszont n1Íntha még nem
szerezték volna meg. Ezért tűnik
kissé feszültnek a légkör a nemzedékek között. Pedig talán éppen ez az egység, összetartozás,
párbeszéd volt a magyar filmművészet fő ereje, ez különböztette
meg pl. az olasz filmgyártástól,
ahol az eltérő struktúra és piaci
igények, valamint a terrorizmus
"ólomévei"
már régen szétzúzták az egység maradványait
is.
(Olaszországban
már csak különböző irányzatokról
beszélhetünk: sci-fi, horror, pornó, ifjúsági film, vígjáték stb. - saját
producerehhel,
rendezökkel
és
közönséggel.)
Az utóbbi években
feltűnt fiatal magyar
rendezők
némelyikénél
azt lehet érezni,
hogy túlságosan is jól ismerik a
szakmai ioqásohat,
s korábban
llem tapasztalt öncélú látványos71

hogy az olasz hritihusob: véleménye már korántsem
olyan egybehangzó, mint a történeti viszszatekintés
esetében. Am annak
ellenére, hogyafilmekről
nem
mélyreható
elemzést adnak, ha·
nem csupán első benyomásaikat
mondják el, érdemes részletesebben idézni tőlük, hiszen ugyan
évek óta figyelemmel
kísérik a
magyar
alkotók
munkásságát,
mégis más szemmel
látják és
ítélik meg a magyar filmeket.
GIANNI
RONDOLINO.
a La
Stampa filmkritikusa,
a Torinói
Egyetem
filmtörténet-professzora, a torinói Fiatalok Filmfesztivaljanak igazgatója

Grunwalsky

Perenc . Eszmélés

t Andorai Péter)

ság ra, hatásosságra törekszenek
témáik egyre általánosabbakká
válnak, ami a fent említett statikus helyzettel
részben magyarázható,
ám
feltétlenül
sok
veszélyt hordozó jelenség, mert
a magyar film fő értékét éppen
a hangsúlyozott
nemzeti
karakter adja.
Az olasz kritikusok saját filmgyártásuk
tapasztalatai
alapján
is felhív ták a figyelmet
arra a
veszélyre, ami még a legjobban
sikerűlt, az alkotó műuészi
elképzeléseinek
megvalósítását
nem akadályozó
koprodukció k
esetében is fennáll:
a kommercializálódás és a nemzeti jelleg
gyengülése, a más nemzetiségű
producer igényeinek
érvényesülése.
A magyar filmek olaszországi
forgalmazási nehézségei elsősorban belső okokra
vezethetők
vissza: az évi 135 millió olasz
nézőnek csaknem a fele kizárólag pornófilmekhez
vált jegyet.
Az egyre csökkenő számú olasz
mozikban
forgalmazott
filmek
3/4 része amerikai és olasz, eljut
néhány francia és német film,
míg a világ többi filmgyártása
(spanyol. svéd, magyar stb.) a
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maradék (4-en osztozik. Olaszországban a három állami csatornán kívül több száz maqánadó műkádih, melyek a nap 24
óráján keresztül átlagosan 15-20
filmmel bombázzák
a nézöket.
A műsorpolitika
az olcsó közönségfilmek
sugárzásával
csak a
nezoszám
állandó
növelésére,
nem pedig az igényesebb alkotások megismertetésére
törekszik.
A tévé elvonja a moziktól
a közönséget. (15 évvel ezelőtt az eladott jegyek száma még 700-800
millió körül mozgott.)
Magyar
filmeket a nézök - 1-2 kivételtöl
eltekintve,
amilyen
az utóbbi
években
az Angi Vera és a
Mephisto volt - csak néhány
művészmoziban
vagy filmklubban láthatnak,
ezeknek
saját
törzsközönségük
van, amely természetesen
érdehládéssel
várja
és érti a magyar filmeket.
Az
Angi Vera abszolút siker volt,
mert azok közé a filmek közé
tartozik, amelyek
a közönség
széles rétegeit ~észtették
gondolkodásra, vitá;a.
A tavalyi filmtermésről,
az öt
nap alatt látott 18 filmről folytatott beszélgetés során kiderült,

Nagyon
tetszett
Szabó Istvan
Redl ezredese, bar - és ez a
Mephistóra is ali - nem tudom.
mennyire lehet magyar filmnek
tekinteni.
mindkettő
inkabb
európai. jobban mondva kőzépeurópai film. Valamennyi
most
latott rnű azt a meggyőződésemet erősíti, hogy Maqyarországon sem formai, sem tartalmi
szempontból nem lehet válsáqról
beszélni.
.,
MORANDO MORANDINI filmkritikus. az II Giorno rnunkatársa
Nekem Szabó filmjén

kívül

két,

viqjátéki
elemeket is tartalmazó
mű tetszett.
Szabó László és

Gyarmathy Lívia alkotása; annál
is inkább. mert úgy érzem, a vígjátékokat
a kritika
általában
nem becsüli kellő mértékben. Az
elsőfilmes rendezők művei közül
- talan azért. mert személy szerint érdekel a női szemléletmód
- izgalmasnak
találtam az EszterIáncot, melynek forgatókönyvét Vörös Éva írta. Ugyancsak
tetszett Lugossy László filmje és
az Úszi almanach. A lényeg az,
hogya 18 filmből leqalább nyolcat érdekesnek
találtam. Például
a szintén nem túl kedvező fogadtatásban részesült Megfelelő ember egy kényes leladatra cimű
filmet. amely bár nem közvetlenül a mai magyar
valóságról
szól, de a politikai-fantasztikus
filmek érdekes darabja.

UMBERTO ROSSI film kritikus, a
Cinemasessanta
és a L'Unita
munkatársa
~Pl egyáltalán
nem vagyok olyan
optimista, mint Morandini, s nehezen tudok hirtelen olyan címeket felsorolni, amelyek valóban tetszettek. Talán én vagyok
az egyetlen, aki nem lelkesedem
túlzottan Szabó István filmjéért
sem, amely - bár érdekes alkotás - nem éri el a Mephisto színvonalát. Olaszországi
forgalmazása a hossza miatt is nehézségekbe
ütközne.
Szeretném
viszont kiemelni
Gazdag
Gyula
Társasutazás cirnű filmjét. amely
az általam igen nagyra becsült
dokumentarista
iskola egyetlen
képviselője
ebben az évben. A
nem igazán kiugró elsőfilmesek
közül talán érdemes egy szóval
megemlíteni
Mihályf Y
László
Higgyetek
nekem! cirnű művét,
amely szerintem
a legérettebb
alkotás ebben a kategóriában.

BRUNO DE MARCHI filmkritikus, a Milánói Katolikus Egye·
tem professzora,
a Vita e pensiero munkatársa
Hogy' melyik film tetszett legjobban? Első helyen Szabó Red!
ezredese áll, narratív szerkezete
csaknem tökéletes, a klasszikus
mintához közelálló. Úgy gondolom, hogy az egyetlen idei film,
amely Olaszországban
biztos sikerre számíthat. Ugyancsak forgalmazhatónak
tartom Makk Károly filmjét, a régi, jól bevált
vígjátéki elemek miatt. Ezt goridolom
Kovácsi
filmjéről
is,
amely új színekkel gazdagitotta
a politikai
filmek
palettáját.
Grunwalsky
Eszmélését
azért
tartom érdekesnek
az olasz kőzönség számára,
mert hasonló
témát dolgoz fel, mint Bertolucci
Huszadik század című filmje.
SERGIO MICHEL! filmkritikus,
a Sienai Egyetem professzora, az
első Olaszországban
megjelent
magyar filmtörténeti
összefoglalás szerzője, a legnagyobb szakfolyóiratok munkatársa
Tetszett Lugossy filmje, amely
máig aktuális erkölcsi kérdése-

ket boncolgat.
Szabó filmjével
kapcsolatban
csupán annyit szeretnék mondani, hogy időtartama valóban
megnehezitené
az
olaszországi
forgalmazást.
Péterffy András Eszterlánca ugyancsak nagyon égető problémát jár
körül, nevezetesen
a család. a
gyereknevelés
problémáját
napjainkban.
Gyöngyössy-Kabay
Yerma cirnű filmjét fiaskó nak érzem, elsősorban
azért, mert a
külsőségeknél
leragadtak,
s
olyan változásokat hajtottak végre Lorca eredeti szövegéhez képest, amelyek a drámát felhígították.
A Vörös gró/nőről
én
nem mondanék
olyan kemény
ítéletet,
mint általában
teszik,
csupán azért, mert olyan rendező csinálta, akitől többet vártak.
SANDRO ZAMBETTI filrnkr itikus, a Cineforum főszerkesztője
Én az idén kicsit kevésbé vagyok megelégedve
a filmekkel.
mint az elmúlt években. Úgy érzem, hogya
magyar filmkészítők is túl nagy súlyt fektetnek
a közönség
meghódítására,
s
közben mintha kicsit veszítenének
eredetiségükből,
kutatási
szenvedélyükből,
vagyis a magyar film legfőbb sajátossáqalból. És ennek nem elsösorban
a koprodukció
az oka, hanem a
látványosságra
való fokozottabb
törekvés, s a látványosságot
idézőjelben értem, mert természetesen nem tagadom a jó minőségű
látványosság
létjogosultságát.
Hogy mi tetszett? Szabó István
iránt érzett csodálatom
ellenére
úgy érzem, hogy a Mephistóhoz
képest legújabb filmje ismétlésnek hat. Nem rossz Lugossy
filmje sem, sőt annak ellenére.
hogy személy szerint kevésbé lelkesedem a nagy történelmi tablókért. a legjobb filmek közé sorolom. Mégis sokkal jobban tetszett Tarr Béla Öszi alamanacll'
ja, s én - olasz kollégáimmal
ellentétben - az idei szemle egyik
leqérdekesebb
filmjének
tartom
Jeles András Angyali üdvözletét,
melyben meglepően új, rendkívüli tehetségre valló ötletek sokaságát láttam. A vígjátékok kőzűl én is kiemelném Gyarmathy

Lívia filmjét, mégpedig a keserűség és az irónia eredeti vegyítése miatt. Bár Kovácsi János és
Lányi András filmje - talán a
forgatókönyv
hiányosságai miatt
- nem tökéletesen sikerült alkotások, témájukat
nagyon izgalmasnak
és aktuálisnak
érzem.
Kiemelném az elsőfilmes Gárdos
Péter
Uramisten
címü művét,
elsősorban
eredeti
látásmódja
miatt.
Fontos
filmnek
tartom
Gazdag Gyula Társasutazását
is.
miután az egyik legnagyobb hive
vagyok a magyar dokumentarista iskolának.
LORENZO CODELLI újságíró,
Positif munkatársa

a

Csalódása im elsősorban
a fiatal
rendezőkkel
kapcsolatosak,
akik
- Gárdos Péter kivételével - az
idén nem csináltak jó filmeket.
Gárdos rendkívül
intelligensen
tárgyalja a generációs kapcsolatok problémáit.
csodálatosak
a
sz inészei. jó a forgatókönyve.
Jeles András A kis Valentinóját nagyon szeretem, az Angyali
üdvözlet viszont csalódást okozott, nagyképű
ötletnek
tartom
ezt az emberiség-történetet,
igaz,
az eredeti drámát nem ismerem.
Bár Gyarmathy
Líviának ez az
első filmje, amit láttam, tehát
nincs
összehasonlítási
alapom
a többi filmjével, nagyon szórakoztatónak
találtam.
Tetszett a
Redl ezredes is, bár a Mephistoutánérzés elég erős benne.
FRANCESCO BOLZONI filmkritikus, a RAl és az Avvenire munkatársa
Mindenekelőtt
Gyarmathy Líviát
szeretném
kiemelni,
elsősorban
eddigi életműve koherens
volta
miatt. Egyre mélyebbre
hatolt
a magyar jelenkori valóságba. a
családok
életébe, ami véleményem szerint sokakat érintő téma. Teszi mindezt az irónia és
az együttérzés olyan arányú keverésével.
ami számomra rendkívül
rokonszenves.
Nagyon
fontos filmnek tartom Lugossy
László Szirmok, virágok, koszorúk cirnű alkotását.
valamint a
már oly sokszor emlegetett RedI
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Grunwalsky

Ferenc:

Eszmelés

(Andorai

ezredest, annak ellenére,
hogy
az utóbbit a Mephistónál kevésbé sikerült filmnek tartom, mert
úgy érzem, ugyanazt
a témát
boncolgatja:
a hatalom,
amely
nem fogadja el azokat, akik túlságosan alárendelték
neki magukat. Talán a Mephisto-beli
sz ínházi környezet alkalmasabb
volt
ennek a problematikának
az árnyaltabb,
izgalmasabb
bemutatására. A Mephisto igen élénk
színekkel festett mozaik, a Redl
viszont Iineárisabb,
kevésbé izgalmas alkotás.
A gyermekkor
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Péter)

és az akadémia képsorai erőteljesek, meggyőzőek,
ezzel szemben a befejező részt ismétlésnek
érzem.
A Szirmok,
virágok, koszorúk
azért jelentős film, mert olyan
témát dolgoz fel, amely valamilyen
módon
mindannyiunkat
közelről érint: hogyan viselkedik, viselkedhet
az ember egy
levert, meggyalázott
forradalom
után. Néhány évvel ezelőtt rnindannyian,
vagy csaknem
mindannyian azt hittük, lehetőségünk
van egy humánusabb
világ meg-

teremtésére.
Ez a reményünk
azonban elveszett. Lugossy is ezt
a témát elemzi, mégpedig a legmegfelelőbb
formában,
a XIX.
századi regény tanításait követve, s olyan eleganciával,
képi
gazdagsággaL
ami engem Visconti nagy filmjei re emlékeztet.

(Az intenjúkat készítette: Barabás
Klára, Berkes Ildikó, Böszörményi
Zsuzsa, Garami Szilvia, Geréb Anna
Megyerí Lili, Pap Pál és Pintér'
Judit)

.,Önmegvalósító" kritika
"Kritikánk, mely a figyelmet foglalkoztassa, az
ízlést tisztázza, érdeket vonjon magára, tanokat
terjesszen vádak helyett, kritikánk,
mely gáncsait és dicséreteit egy ismert kiindulási pont,
egy általa következetesen használt s mások által védett vagy tagadott, de mindenesetre misztériumnak látszó elmélet szerint kezelje - ah,
ily kritikánk most nincs, vagy legalább sokkal
kevésbé van, mint eqykor." (Kemény Zsigmond: Szellemi tér. Pesti Napló, 1853. szeptember 28.)
"Egyfelől a műuészeti
élet, az alkotók, másfelől a hritiha, a kritikusok viszonya, kapcsolata nem áll mindig elvi alapon. Az elmúlt évtizedek tapasztalataiból a kritikusok egy része
azt az egyoldalú és elvtelen következtetést vonta le, hogy az írókkal és művészekkel inkább
érdemes jó kapcsolatot fenntartani. mintsem vitát kezdeni velük." (Az MSZMP Központi Bizottsága Kultútpolitiliai Munkaközösségének
állásfoglalása irodalom- és művészetkritikánk
néhány kérdésében.
Társadalmi Szemle, 1972.
10. szám.)

"A kritikus is ember. Lelke van." (Gyertyán
Ervin: A kritika koniliktusairól.
Élet és irodalom, 1977. március 26.)
"Az elmúlt évtizedben nem javult, sőt egyes
művészeti ágakban romlott a művészetkritika
értékfelismerő-támogató, a közönséget és az alkotókat orientáló tevékenysége. A művészetkritika mai állapota többnyire nem kedvez a szükséges eszmei tisztálkodásnak.
a reális értékrend
tudatosításának.
a műhelyek határozottabb és
egyértelműbb megrendelő, értékelő és válogató
tevékenysége kibontakozásának.
a művészetpolitikai és kőzrnűvelődési szempontokat jobban
érvényesítő közléspolitika kialakításának." (Az
MSZMP KB mellett működő Művelődéspolitikai Munkaközösség
állásfoglalása. Társadalmi
Szernle, 1984. 10. szárn.)

Bocsássa meg az olvasó a sok idézetet! HigygYI!el, igy is csak fölöttébb töredékesen érzékeltetik azt a tényt, hogy a kritikával mindig
is baj volt a magyar glóbuszon. Ráadásul a baj
- ha kiszűrjük a sok hordaléket. az etikai gyengeséget és tehetség beli fogyatékosságot - mindig is elvi. s mint ilyen, valóban igényli a folyamatos vitatást.
Természetesen az idézetek sora arra is )0,
hogya tekintélyek védőpajzsát vonjuk magunk
köré. Nem ok nélkül. Úgy tÍinik, hogy ma a művészéti és a kritikai szféra kölcsönös köznapi
állapota a hadi. Nem árt az óvatosság, mert háborúság dúl; látszólag demokratikus, hiszen jeles alkotók nap mint nap "visszavágnak", sőt
mi több: eleve elutasítják a létező kritika jogát
arra, hogy őket bírálat tárgyává tegye. A kritika sem tétlenkedik; tárgytól és alkalomtól függetlenül célozgat, üzen. s hovatovább összekeveredik a személyes sérelem a közüggyel. S a
közönség? A közönség, melynek feje fölött folyik az ádáz tusa, harcedzett lesz, vagyis közönyös. Előbb-utóbb rájön arra, amit például a vitamorálról szólva Agárdi Péter is megfigyelt.
hogy itt már nem érte kelnek birok ra, hanem
mint pro és kontra érv: gránát csupán a merevedő frontvonalak apróbb hídfőcsatáiban. "Hivatkozási alap" és "gazdaságossági tényező".
túlbecsülik vagy lebecsulik. ízlését glorifikálják
(mint "létező igényt") vagy denunciálják (rnint
,.igénytelenséget"). de nem tekintik annak, ami:
közönségnek, amely joggal várja el a közvéleményirányítóktól a müvészetek terület én is,
hogy kimondott vagy életében sejtett kérdéseire
választ kapjon.
A válasz késik. a harc azonban zavartalanul
folyik. A hangvétel mindkét oldalon oly erős
már, hogy nem túlzás, ha minőségileg új korszakról beszélünk, a nyegleség korszakáról. A
nyegleség szó szerint értendő. A művészet vélt
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vagy valós blöff jeire a válasz az a határtalan
nyegleség, amely megjelenhet a "kioktató hangvételben" éppúgy, mint a "célozgató általánosításban", s mint legújabb "korszerű" fejlemény,
a gazdaságosság dorongjában.
oA művészeti szféra - elvileg - természetesen
nem zárkózik el az "elvi" kritika segítségétől,
s a kritika - amúgy teoretice - szintén az újdonság, a felfedezések mellett tör lándzsát, ám
a valós helyzetet - a kritikát és a művészeti
gyakorlatot - a bajvívók konkrétan elutasítják.
Világos, hogy ez az elutasítás csupán tendenciaszerű, és nem általános; és a pontosság kedvéért
hangsúlyozandó, hogy például a csúcsok megítélésében (bár többnyire eltérő megközelítés
eredményeképpen) még olykor egység is felfedezhető, ám a helyzetet mégsem ezek a pillanatnyi fegyvernyugvások jellemzik. Amiről szólunk. az a .Jcözép". Jól tudjuk, hogya rnűvészeti folyamatok sajátosan az állandó átmenetek, részértékek és részleges tévutak, tematikai
és eszközbeli felfedezések és divatok, alkotói
"kiugrások"
és "kifulladások"
összetett világából áll, amely lehetövé teszi az egyáltalán
nem misztikus csodát, a remekmű szerenesés
csillagzatú megszületését. Vagyis ha "közepet"
mondunk, nem az általános menlevelét keressük, hanem azt az összetettséget kívánjuk jellemezni, amely rímel a rétegzett igényű közönség
valódi arculatára, kultúrába merítettségére.
Sőt, ha közepet mondunk, megjelöljük a kritikának azt a legsajátabb terepét. amelyen érvényessége eldől. Mert nyilvánvaló, a csúcsok "kikezdése" (hacsak nem a dombok felstilizálása
ellen emel óvást a kritika) gyermetegség, amit
a türelmetlen programosság olykor indokolhat,
de nem menthet . ehhez hasonló gyermetegség
azonban az is, ha a kritika végtelen pietizmussal a selejtnek is salvus conductust ad.
Szó sincs tehát a hangvétel tompításának valamiféle általános követelményéről, de még arról sem, hogy a kritika - kegyesség i szempontok és múltbeli érdemek alapján - a búza és
konkoly szétválasztását meg se kísérel je , és legyen a vezérelve a beteg iránti kötelező tapintat. Nem, a hang legyen éles, az irónia metsző,
a szellemesség elevenre tapintó, sőt még haragudni is lehet, ha a kritikus meggyőződött arról, hogy a tehetséget pazarolják, a szellemet
parlagon hevertetik ... minden jogosult, ha az
segíti a közönséget eligazodni a "közép" világában ...
Fogjuk vissza azonban terápiás javaslatainkat ! Túlságosan ismertek és teljesen hatástalanok a nyegleség mai korszakában,
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séreljük meg, kellő szerénységgel, leírni - melIőzve a kipécézhető
példákat az irodalom- és
művészetkritika
terméséből, mivel az idézés
csak tovább öntené az olajat a tűzre - magát
a jelenséget, amely jelen van és rombol. Értsünk szót, a baj gyökere nem a hangvétel. A
hangvétel csak megjelenési
forma. Nem az
egészséges irónia az, ami kártékony, hanem az,
amikor az irónia csak az elvtelenséget palástolja. Már Alfred Kerr megmondta: "Szeretném
beleverni honfitársaimba, hogy aki a dolgokat
vidáman mondja, az attól még nem kevésbé komolyan mondja." (Die Welt im Drama. 1917. 1.
köt., 9. old.) Am hogy éppen Alfred Kerrt idézzük, felfedi szándékainkat is. Úgy véljük, hogy
a mai nyegleség csak visszfénye annak az irodalmi harcnak, ott a század elején, amelyet a
perzekútor kritika vívott többek között Ady
Endre és az új magyar irodalom és művészet
(például Bartók és a Nyolcak) ügyében.
. Alfred Kerr iskolát teremtett Magyarországon_ Polgárpukkasztó
kritikusi
magatartása
mérték volt, s a könnyed, csipkelődő hangvétel
akkor még azzal a pozitívummal is járt, hogy.
megingatta a pozitivizmus hazai nagyképűségét.
Nem mellékesen : frissesége révén könnyen lehetett Alfred Kerr pózaival feltűnést kelteni.
Feltétele az "írni tudás" volt, és az "élményképesség" . Mily sokszor idézték - és idézik még
ma is - Jules Lemaitre híres aforizmáját arról
az ítészről. aki bírálja, de nem élvezi az alkotásokat, és hogyan vált a mozgékony újságkritika normájává a .mcrmátlanított
esztétika", az
impresszionizmus. Ebben a genezisben, a perzekútorság elleni támadásban és az újságkritika
feltűnést feltűnésre halmozó, "levágás" és "magasztalás" szélsőségeiben gondolkodó magatartásban, ahol az elemzést az aforizma, a világszemléletet az életfilozófia pótolta, a társadalmi
progresszió és a szélsőséges kritikai relativizmus fogott kezet, például Lukács György személyében is. Furcsa szövetség ez, és furcsa Alfred Kerr mai tudatos vagy öntudatlan utódjainál is. Tartós akkor sem volt, és ma sem lehet
az. Az· utak akkor váltak el, amikor a kritika
tisztázni kívánta viszonyát a tudományhoz. Az
utak elválnak, amikor arra keres választ, vajon
a kritika tudomány-e vagy művészet. Nem ez a
kérdés közepe. de pszichológiailag
(lásd: "A
kritikus is ernber. Lelke van.") jól jellemezhető
a probléma azzal az "igazságtalansággal",
hogy
a tudomány, mint ismeretes, progresszív folyamat; az újabb felismerések mindig cáfolják a
régieket, az újabb műalkotások azonban sohasem "vonják kétségbe" a korábbiakat. A "tudo-

mányos kritíka" tehát avul? Akkor inkább legyen művészet!
Tertium non datur? Gyertyán Ervin, aki "egy
zsurnálkritikus válogatott szoronqásai" című sorozatában sokoldalúan elemzi a kritika paradoxonjait, konfliktusait. közönségét, tárgyát és
eszközeit - egészen a "reménytelenségéig"
=,
jól használható meghatározást ad arról a sajátosságról, amely a kritikusi tevékenységet jellemzi: "Részévé válik számos tudománynak (esztétika, kultúrszociológia, művelődés-, művészettörténet, kommunikációelmélet,
szemiotika stb.),
de nem lesz és nem lehet tudományos tétellé.
Mindössze szakértői vélemény, amely a társadalom, a szellemi élet bonyolult szűrőrendszerén keresztül válhat - ideig-óráig, amíg nem
jön jobb, teljesebb helyére - elfogadott állásponttá, kőzvélernénnyé. az arra érdemes művékkel. művészettel
kapcsolatban."
(Egy hritikus válogatott szorongásai. 1980. 31. old.) Ez az
álláspont, ez a kitűnő megfigyelés : a kritikus
mint szakértő, aki tudományos felkészültséggel
és művészi érzékenységgel elvégzi hármas feladatát, a leírást, az értelmezést és az értékelést,
a szerző gondolatmenetében
egyszercsak a magányos (és közönség nélküli) hős attitűdjét veszi fel c.szorong"), ami nyilvánvalóan nem utal
másra, mint a "szakértői hivatás" űzernzavarára. Először is miért a túlzott szerénység a szakértői vélemény szűkítő "mindösszé" -je miatt?
Ez a mindössze - minden. A kritikai véleményalkotás tudományos fedezete mindazon képesség, amelyet - felszólító módban - Lukács
György egy 1949-es előadásában így sürgetett:
"a kritikusnak tisztában kell lennie a valóságos
helyzettel. jól kell ismernie a jelent és helyesen
kell állást foglalnia hozzá; tisztában kell lennie
a forma általános mivoltával és mint marxistának tudnia kell, hogy a formák szintén a társadalmi valóság elvont, általános visszatükröződései, tisztában kell lennie a történelem problematikájával, a múlt és jelen döntő fejlődési tendenciáival, főképpen irodalomtörténet és kritika
mechanikusan kezelt elválásának leküzdésével.
Természetesen nem arról van szó, hogy minden
kritikus szaktudós. önálló kutató legyen ezeken
az óriási területeken, »csak« olyan ember, akinek ezeken a területeken komoly ismeretei vannak, aki azokat önállóan feldolgozza a napi
élet, a társadalom fejlődese értelmében."
(A
marxista kritika feladatai. Magyar irodalom,
magyar kultúra, 1970. 537. old.)
Másodszor a kritikus sohasem lehet "magányos". Igaz, hogya művel szemben egyedül áll,
és arra teljes személyisége - fejlődésének meg-

felelő színvonalán - "válaszol". Mégsem magányos, mivel tudományosságának
fedezete nem
valamiféle elvont, társtalan magántudományosság, hanem azé a marxizrnusé, amelynek hegemón érvényesítése
kulturális
politikai fórumainknak. műhelyeinknek ma sem időszerűtlen
feladata; és nem lehet magányos, mert a kritikus is ugyanazon valóság "mintája" , amelyből
az elemzendő mű vétetett. S ahogy joggal várjuk el egyalkotástól,
hogy sokak vágyait, törekvéseit, netán szorongásait fogalmazza meg,
sokak kérdéseire keressen választ, úgy a kritikus szerepének szépségét is az adja meg, hogy
ugyanezen sokaság felismeréseit kell szolgálnia.
Ismerjük el, hogy mindez teljes embert kivánó feladatot ró a kritikusra. Ha marxi sta kíván lenni. és nem lélekben és szégyenlősen, akkor ragaszkodnia kell ahhoz az alapelvhez. minden pluralizáló törekvéssel szemben, hogy a
marxista esztétika folyamatosan megújuló normatív tudomány, amelyben a gyakorlati eredmények - saját tevékenysége - nem megtakarítva a vitát, mivel azok nem egyszerűen "alkalmazások" vagy kísérleti "kipróbálások" , uj felismerésekhez vezetnek a jelen tendenciáival való állandó összevetésben.
Ha a kritikus nem ezt tartja szem előtt, előáll
a "kritikus szerepválsáqa"
és kompenzálása: a
nyegleség. Az a válság, amely - Kemény Zsigmond tanúsága szerint - nem mai keletű. De
az igény sem ma született: az a felelősség,
amellyel a kritikus a művészetnek és közönségének tartozik. Igen, a kritikus "kettős kötöttséqű" hős, akinek hivatala hidat verni vagy kétségeket ébreszteni alkotás és közönség között
ott, ahol szakértői véleménye ezt alaposan indokolja. Hatása azonban sohasem közvetlen, mert
művekre nem "rábeszél" vagy .Jebeszél" róluk,
hanem áttételes és lassan beérő: a megszületendő alkotásokban és a közönség várakozásainak
pontosításában érvényesül. Siker ez? Kétségkívül, ha nem is látványos. Csakhogy divat az
éruényesülésnek
az a fajtája is, amelyről Kemény Zsigmond így summázta véleményét:
"azon kritikus, aki következetességet nem rnutat, ki jellemzett elvek és fölismerhető irány nélkül szór dicséretet és gúnyt, élcet és helyeslest.
a legügyesebb kezelés mellett sem fog irodalmunkra hatni." (Szellemi tér. Pesti Napló, 1953.
szeptember 28.)
Az élménykritika "legügyesebb kezelése" sem
fedheti el, hogy a nyegle kritikus - akarva,
akaratlanul
- a tudományosság
tagadásával
igyekszik megkerülni a marxista társadalornku-
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tatás problémáit,
vagy mert visszaretten
a feladat nagyságátóL
vagy mert ezzel kívánja megtakarítani
a polémiát saját társadalmi
megbízatásáról.
Sőt az is feltételezhető,
hogy a Szent
ízlés impresszionista
őnfelfokozásában
palástolódik mindazon
marxizmustól
idegen "új" nézet. amelynek rendszeres
jelenlététől
- különösen a véleményformáló
fórumok
- érthetően
óvakodnak.
Való igaz, hogy az impresszionista
kritika is tartalmazhat
kitűnő meglátásokat,
ám
ez nem mentség
arra, amit Petrovics Emil oly
kitűnőerr
figyelt meg a zenekritika
mai helyzetéről szólva . "Már régen nem arról van szó,
hogy milyen, mit akar, mit és hogyan közöl a
mű, hanem arról, hogy mit vár a kritikus,
és milyen ehhez képest a zene, az alkotó. A mű csak
ürügy arra, hogy kritikusi önmegvalósítás jöhessen létre egy lap hasábjain."
(Az újdonság önmagában még nem érték. Népszabadság,
1984.
március 3.)
Nem véletlen, hogy az "önmegvalósítás"
megjelenése olyan művészeti
ágakban
a legerőteljesebb,
ahol sok esetben
hiányzik
a kritikusi
műkődés
számos - eleminek is mondható
- feltétele. Ha a kritikus csak az egyszeri meghallgatás, az egyszeri
steril körülmények
közötti
megnézés
élményére tud hagyatkozni.
ha alapvető ismeretek
(többek
között
alapműveké)
megszerzése
majdhogynem
lehetetlen,
ha a kritikusi. tevékenység
valóban
csak a recenzeáló
zsurnálbírálói
tevékenységre
szorítkozik
és egzisztenciálisan
sem megalapozott,
akkor - szubjektíve - nagyon is érthető, hogy önnön ízlésének korlátlan
ítélőszékké
való feltornászása
révén legalább a személyiség
parttalan
kiélésének
terepévé teszi a sajtókritikat.
Hovatovább
az olvasó behatóan
megismeri
kritikusát,
családját
és gyermekkorát,
iskoláit és szerelmeinek
történetét, s ha jól van megirva mindez, még gyönyörködteti
is, ám mindvégig az motoszkál
benne, hogy lám, kritikusa
a személyiség
hitelével
akarja véleménye
hitelességére
ráütni a pecsétet, és nem - a sajnálatosan
elmulasztott
elemzés erejével.
Csak
példaképpen,
vegyük
egy pillanatra
szemügyre
a filmkritikát.
Vajon milyen megalapozott véleményt
lehet formálni
akkor, ha a
kritikus
nem rendelkezik
- mert nem rendelkezhet - azokkal az ismeretekkel,
amelyek egyegy film alkotói
életpályába.
irányzatba,
mozgalomba
való elhelyezéséhez
szükségesek
honi
és nemzetközi
horizontokat
figyelembe
véve; ha
egy-egy alkotó filmjeinek
csak töredékét
látta,
nem restségből. csak mert - mondjuk
- fiatal,
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és még kevésbé láthatta azokat a filmeket, amelyek az adott műre meghatározó
hatást tettek;
ha csak emlékeire
hagyatkozhat
olyan formakérdésekben,
amelyekben
"a társadalmi
valóság
elvont,
általános
visszatükrőződéseit"
kellene
észrevennie;
ha sem az alkotók. sem a véleményirányító
kritikusok
folyamatos
működésének írásos dokumentumai,
friss filmkönyvkiadás hiányában
nincsenek karnyújtásnyira
könyvtára polcain ?
Kritikusképzés
- nincs. Ostehetség
művész:
elképzelhető;
őstehetség
kritikus . soha. A művészképzés
intézményesített,
a kritikusé
önerőből folyik. Hatalmas
egyéni erőíeszítéssel. vagy
marad a "biztos ízlésű" impresszió.
Gondoljuk
meg, hogy például
a vitathatatlan
tekintélyű
B. Nagy László is milyen hosszú pályalv után
"jött rá" egy kézenfekvő
igazságra:
"Csak hoszszú évek múltán jutottam
addig a tudatig
is,
hogy egy film mondanivalója,
üzenete - hívjuk
bárminek
- csakis a képek rendjén át közelithető meg." (A látvány logikája, 1974. ll. old.)
Banális felismerés?
Annak látszik, bár a nyegle
tartalomfelmondók
korában egy-egy olyan kritika, amely a képek rendjéből
következtet
magára az alkotásra,
már-már forradalmian
új. De
vajon feltárulhat-e
"a látvány logikája",
egy alkotás minden rétege az egyszeri megnézés esetlegességében
? Kivételes
esetekben
talán igen.
Hétről hétre azonban és mindenkinek?
A film
kép- és szöveganyagának
emlékezetfrissítő
birtoklása nélkül?
Látszólag túlságosan
tágasra vontuk nézőkőrünket : az elvektől a kritikusi
munka technikai
jellegű
feltételéig.
De végül is ugyanannak
a
dolognak a két végéről van szó. Az elviség csak
a tudományosság
révén jöhet létre, s a tudomány eszköztárából
a filológiát
sem zárja ki,
ha hitelességének
éppen az a forrása.
Sajnálatos,
ha sok kritikus
úgy érzi. hogy a
kommunikációs
zavarokon
csak a "ki kiált nagyobbat"
módszerével
lehet úrrá lenni. de még
sajnálatosabb,
ha az elvi és gyakorlati
feltételek
tisztázása
és megteremtése
helyett
az alkotói
szféra és a kritika nem keresi azt a modus vivend it, amely még nem béke, nem fegyverletétel. de követelmény.
A közönség
- tágasabban
értve:
a közösség
- iránti felelősség
mindkét
szférára
azonos szerepet oszt. Nem a közösség
van értük, hanem ők a közösségért.
Kár lenne
elfelejteni
a temérdek
önmegvalósítás
közepette, hogya
művészetnek
és a kritikának
akad
még ma is szolgálat jellegű feladata.

Marx József

A "Sorsforduló"

círnű országos filmrendezvénysorozat
részeként megtartott ,,40 év 40 legjobb magyar filmje"
akcíó eredménye a film- és tv-kritikusok szavazatai alapján
1. Szegénylegények
2. Valahol Európában
3. Szindbád
4. Hideg napok
5. Napló gyermekeimnek
6. Talpalatnyi föld
7. Körhinta
8. Hannibál tanár úr
9. Tízezer nap
10. Szerelem
11. Mephisto
12. Megáll az idő
13. Csillagosok, katonák
14. Sodrásban
15. Angi Vera
16. Budapesti tavasz
17. Ház a sziklák alatt
18. Húsz óra
19. Veri az ördög a feleségét
20. A tizedes, meg a többiek
21. Régi idők focija
22. Bakaruhában
23. Nehéz emberek
24. így jöttem
25. Jutalomutazás
26. Oldás és kötés
27. Apa
28. Almodozások kora
29. Fényes szelek
30. Feldobott kő
31. Fotográfia
32. A Tanú
33. Ajándék ez a nap
34. Sípoló macskakő
35. A kis Valentino
36. Megszállottak
37. Ismeri aSzandi Mandit?
38. Simon Menyhért születése
39. Liliomfi
40. Két félidő a pokolban

Jancsó Miklós
Radványi Géza
Huszárik Zoltán
Kovács András
Mészáros Márta
Bán Frigyes
Fábri Zoltán
Fábri Zoltán
Kósa Ferenc
Makk Károly
Szabó István
Gothár Péter
Jancsó Miklós
Gaál István
Gábor Pál
Máriássy Félix
Makk Károly
Fábri Zoltán
András Ferenc
Keleti Márton
Sándor Pál
Fehér Imre
Kovács András
Jancsó Miklós
Dárday István
Jancsó Miklós
Szabó István
Szabó István
Jancsó Miklós
Sára Sándor
Zolnay Pál
Bacsó Péter
Gothár Péter
Gazdag Gyula
Jeles András
Makk Károly
Gyarmathy Lívia
Várkonyi Zoltán
Makk Károly
Fábri Zoltán

1966
1948
1971
1966
1984
1948
1956
1956
1967
1971
1981
1982
1967
1964
1978
1955
1959
1965
1977
1965
1973
1957
1964
1965'
1975
1965
1966
1965
1969
1969
1973
1977
1979
1972
1979
1962
1969
1954
1955
1961

79

Lukács György esztétikája
és a filmművészet
A lukácsi esztétika és a film viszonyát kutató
előtt két nehézség áll. Az egyik a filmelmélet.
s azon belül a filmesztétika nem kielégítő állapota. Másodszor pedig az a tény, hogy Lukács
meglehetősen keveset írt a filmről. s akkor sem
mindig szisztematikus formában. Am előre kell
bocsátani: szűkre szabott terjedelmű és látszólag rendszertelen szövegei mégsem csekély jelentőségűek.
Nézzünk szembe az első nehézséggel. A filmművészet a hatvanas években jelentős alkotások és irányzatok sorát produkálta. Fokozódott
a film valóságérzékenysége : médiumának mozgékonysága és sokoldalúsága tette lehetővé a
művészettörténeti fordulatot.
Az elmélet fejlődése ugyanakkor nem tartott
lépést a művészet gyakorlatával. Pontosabban :
a filmesztétika került fáziskésésbe nemcsak a
filmművészettel.
hanem a többi filmtudománynyal szemben is. A művészeti fejlődéssel egyidőben a filmtudomány határai kitágultak. Új
fiJmtudományok születtek (pl. fiJmológia), más,
önálló diszciplinák (pszichológia, szociológia)
léptek kapcsolatba a filmmel, újabb módszerek
(strukturalizmus, szemiotika) segítségül hívását
tartották szükségesnek a kutatók. Ezzel egyidejűleg - nagyjából a negyvenes évek végétől
kezdődően - az esztétika elvesztette vezető szerepét a filmtudományok között. Ez önmagában
még helyénvaló lett volna, mert az esztétika
addigi egyeduralma nem volt szerenesés az elmélet számára. A film sokkal összetettebb közeg
(rögzítő és dokumentáló eszköz, információhordozó, művészi alkotás médiuma stb.), hogysem esztétikai közelítéssel egészen ki lehetne
meríteni. Dziga Vertov találó megfogalmazásával élve - a film több annál, hogy csak művé80

szet legyen. A valódi gondokat nem az esztétika
kizárólagosságának megszűnése okozta, hanem
az, hogyafilmesztétika
saját funkcióit sem tudta kielégítően betölteni. Voltak ugyan zseniális
kezdeményezői ebben az időszakban is (elsősorban André Bazin és Siegfried Kracauer), de az
ő rnűveik sem hidalták át a modern film és esztétikája közti szakadékot.
Félreértés ne essék: a filmesztétika nem előzhette meg a filmművészet átalakulását. A művészetelmélet - ritka kivételektől eltekintve nem előzheti meg tárgya fejlödését.
nem előlegezhet műveket, csak kész alkotásokból vonatkoztathat el elveket. A filmesztétika azonban a
hatvanas évektől kezdve még ennek az igénynek sem tudott megfelelni. Az ún. modern filmművészet, amely a filmelmélet más területein
nagy fellendülést váltott ki, az esztétikát úgyszólván érintetlenül hagyta.
Külőnbözö
elméletírók egységesek annak
megítélésében, hogya filmesztétikában radikális fordulatra van szükség, ha lépést akar tartani társtudományai és tulajdonképpeni tárgya,
a filmművészet fejlődésével. Ezért még nagyobb
fontosságot nyer minden részeredmény.
megnyilatkozás, ami e körben elhangzik. Meg kell
vizsgálni minden, a filmesztétika körében történt megnyilvánulást, ami a tudományág jövője
szempontjából használható vagy legalább megfontolásra méltó. Már csupán ezért sem hagyhatók figyelmen kívül Lukács filmmel foglalkozó irásai. De túl ezen az általános szemponton, Lukács művei önértékük miatt is megkülönböztetett figyelmet érdemelnek.
Itt áll elénk a második nehézség. Lukács
György hosszú pályáján alig foglalkozott a témával, hatalmas terjedelmű életművének el-

enyésző része vonatkozik a filmre. Fiatalkori
cikkén. A film poétikáján és Az esztétikum sajátossága egy fejezetén kívül csak néhány levél
és interjú tanúsítja, hogy a filozófus nem volt
egészen közömbös a XX. század rnűvészete
iránt. Továbbá: Lukács meglehetősen szűk körű
ismeretekkel rendelkezett a filmművészet gyakorlata és elmélete terén. Filmélményei javarészt a klasszikus némafilm korszakából valók,
a neorealizmusnál véget érnek. Elméleti hivatkozásaiban Balázs Béla, Walter Benjamin, Siegfried Kracauer és Guido Aristarco neve fordul
elő a jelentősebb teoretikusok kőzűl, de ők sem
mindig legfontosabb
műv ükkel szerepelnek.
Könnyen kimondható az ítélet: Lukács nem illetékes a filmesztétika kérdéseiben, mert nem
rendelkezett a szükséges orientációs alappal.
Ennek ellenére megnyilatkozásait mégis fontolóra kell vennünk. Nem a filmről írottakatmondottakat, mert azok alapján valóban 'a fenti következtetésre lehet jutni, hanem a lukácsi
esztétika egészét. O ugyanis nem empirikusan
foglalkozott a filmalkotásokkal, még csak nem
is az ágazati esztétika módján, hanem egy filozófiailag megalapozott
általános esztétika, s
azon belül is csak a dialektikus-materialista
tükrözéselmélet szempontjából. Ezért a filmművészet nem vonatkozásai teljes gazdagságában jut
szóhoz művében, csupán tükrözésmódja szerint.
Egyetlen és fő célja, hogya filmet a mimétikus
művészetek sorába illesztve kimutassa a közös
jegyeket, amelyek a többi művészethez fűzik.
Gyakori ellenvetés művével szemben, hogy
miért a kertművészet és a kellemesség problémaköre között tárgyalja a film kérdéseit. A film
lelkes hívei lekicsinylő bánásmódot vélnek felfedezni ebben a besorolásban.
Nem veszik
ugyanis észre, hogy Lukács nem zárt esztétikai
rendszert alkotott - Hegel módjára =, így az
egyes művészetek elhelyezésének, tárgyalásuk
sorrendjének nincs értékszempontú
jelentősége.
A film azért szerepel azon a helyen, mert más
műfajokkal együtt a mimézis határesetének minősül, amelyekben - egy lukácsi kategóriát előlegezve - csak a kettős tükrözés útján alakul ki
a műalkotás nélkülözhetetlen feltétele, a mimézis.
A lukácsi esztétika filmelméleti felhasználásának akadályai elháríthatók. Belátható, hogy
a rövid szövegek olyan kérdéseket vetnek fel,
melyek érdemesek a figyelemre és abeható
elemzésre. Főképpen azért, mert a iilmesztétika
továbbfejlődése
számára igen kívánatos
a
marxista általános esztétika jelenlegi legjelentősebb eredményének hasznosítása. A felhaszná82

lás során két módszert kell alkalmazni: elemezni téziseit. a vitát sem kerülve, ahol szükséges;
folytatni gondolatait, az általa csak vázlatosan
vagy ötletszerűen felvetett izgalmas elméleti
problémákat.

A film poétikája
1913-ban a Frankfurter Zeitung-ban jelent meg
Lukács fiatalkori esszéje e címen. A cikk nem
a korabeli elszórt és zsurnalisztikus írások közé
tartozik. Felfedezésszámba menő felismeréseket
tartalmaz, és jelentőségét csak fokozza, hogy a
filmtudomány akkor még gyermekcipőben járt,
ahogy a filmművészet is csak abban az időben
kezdte szárnyait bontogatni. Gyengéi és tévedései pedig a filozófus akkori eszmei alapjai ból
származnak. Elsőként Lukács filmhez való viszonya érdemel kiemelt figyelmet. Valami új és
szép született a filmmel - mondja -, melynek
értékelése az esztétika feladata. Az esztétikai
viszonyulás követelése és szükségességének elismerése - ez volt cikkében merőben újszerű.
Annál is inkább, mivel tudjuk: ez előlegezett
bizalom volt a művészeti ág számára. A film
technikailag és művészileg egyaránt kezdetleges alkotásokat produkált 1913-ig; jószerivel
csak a tízes évek közepetől
indult meg a művészetté válás útján. Lukács tehát ezt megelőzően követelte számára az esztétikai elemzést.
Igaz, amit egyik kezével adott, a másikkal
majdnem egészen visszavette. Elismerve a film
művészi lehetőségeit, esztétikai funkcióit, a dráma és a színjátszás felszabadítójának
tartotta
a mozit. Úgy vélte, hogy a film majd felmenti a
színházat a puszta szórakoztatás feladata alól.
egészen átvéve ezt a funkciót. így a színpad ismét a "tiszta művészet" palotája lehet majd. Ma
már természetes, hogy a film nem a színház
mentesítésére hivatott. Mégis, mi adott alkalmat Lukácsnak erre a feltevésre?
A tévedés mögött lényeges elvi felismerések
húzódnak meg: a film fokozott valóságérzékenységének, a fizikai valóság iránti nagyfokú
affinitásának
belátása. - A filmben minden
megtörténhet és minden lehetséges. A film csak
puszta cselekvéseket ábrázol, de azok okait nem
mutatja meg. Az embereknek csak mozdulataik
vannak a filmvásznon, de lelkük nincs. Az ember elvesztette a lelkét, cserébe azonban elnyerte érte a testét. - Ilyen megállapítások sorakoznak cikkében. Ezek alapján véli, hogy a múzsák új gyermeke elsősorban a színház mentesítésére alkalmas. Am mindaz, amit itt Lukács
a film gyengéjeként sorol fel, valójában eré-

nyei közé tartozik. A cselekedetek pontos rögzítése, a mozgás érvényre juttatása, az ábrázolási lehetőségek korlátlansága stb. Helyesen látta meg eme sajátosságokat,
csak éppen nem
tudta alkotóan beilleszteni felfogása keretei
közé.
Amit ő a filmből hiányolt, a szellemi háttér,
a drámai alakokat mozgató sajátos erőtér, a
sorsszerűség. A sors fogalmát Lukács ekkor metafizikusan fogta fel (lásd A tragédia metafizikája című műve álláspontját a drámáról) . Lét
és érvényesség alternativaja. köznyelvre fordítva a filozófiai kategóriákat: a hétköznapi élet
és a lényegi, belső élet ellentéte foglalkoztatta.
Szerinte csakis a tragédiában jut érvényre igazán a hiteles belső valóság, csak a tragikus hősök élik végig igazán a konfliktusokat, azaz a
sorsszerűséq
csak itt uralkodik. A mozivásznon
az alakoknak nincs sorsuk. A filmnek csak poétikáia van, metafizikája nincs. - A gondolatmenet filmet illető része korhű, megfelel a művészeti ág korabeli állapotának. Hogy azután a
filmművészet fejlődese sorsot, szellemi profilt
adott a filmalakoknak
(csakhogy nem olyat,
amilyet Lukács hiányolt), az már más kérdés, és
túlvezet e korai irás elméleti tanulságain.
Lukács a film principium stilisationis-ának,
stilizációs
alapelvének, s egyben ábrázolásmódja határának nevezi a szellemi háttér hiányát.
Jól figyeljünk szavára: nem a fizikai némaságot, a technika hiányosságait tartja korlátozó
tényezőnek, hanem merőben szellemi dolgokat.
Megint egy termékeny ellentmondás! Egyrészt
korát messze megelőzve sejteti, hogy a némafilm lehetőségeit nem határolják le a technikai
adottságok. Másrészt az ún. szellemi háttér hiányát állandónak, eljövendő korszakok jellemzőjének véli. Csak az emberek mozgását látjuk,
de a tettek belső indítékait sohasem - mondja
A film poétikájában. Cikk én végighúzódik
a
hétköznapi cselekedetek és a rejtett, szellemi lét
állandó megkülönböztetése. Bár nem mondja ki,
szavaiból mégis érezhető: körülírtan és későbbieket előlegezve az egész ember (ganzer
Mensch) és emberegész (Menschenganz) kategóriapárt alkalmazza a film esztétikai elemzése
közben.
Lukács ifjúkori és késői műveit szoros gondolati szálak fűzik egymáshoz. Nemcsak az
alapkérdésekben.
például a műalhotások
létmódját kutató szenvedélyben,
hanem szinte
minden lényeges kategóriában fellelhető az öszszecsengés. A kérdései nagyjából azonosak,
csak a válaszok mások, a gondolkodó filozófiai
beállítódásától
függően. A film poétikáiánes:

olvasása és elemzése már csak ezért is tanulságos: bevezet szerzőj ének filmről alkotott felfogásába, mely Az esztétikum sajátossága megírásáig lényegét nézve változatlan maradt. Ez a
szemléletes stílusú esszé azonban más okok
miatt is érdekes. Kiváló jellemzője Lukács korabeli filozófiai pozícióinak. A tragédia metafizikája és A modern dráma fejlődéstörténete
gondolati közelségéről tanúskodik, az azokban
testet öltő egzisztencialisztikus
színezetű életfilozófia jegyében szól a film ről. A trclgédiától
határolja el a filmet, s a filmalkotás poétikáját
a drámai alkotás metafizikájától. De még ezzel
sem merítettük ki a cikk hozadékát. Ha csupán
ennyi lenne az érdekessége, akkor filozófiatörténeti szempontból kellene tanulmányozni. A
film poétikáját azonban újszerű felismerései
folytán jelentős hely illeti meg a film elmélet
történetében.

Az esztétikum sajátossága
Lukács a fiatalkori cikkét követő ötödfél évtized alatt nem foglalkozott a filmművészettel.*
Csak összegező esztétikai műve megirása idején, az ötvenes évek végén merült fel komolyan
számára a film problematikája.
Erről tanúskodik levelezése, melyet egy volt tanítványával,
Mészáros Istvánnal folytatott. Elsősorban hazai
tanítványai körének köszönhető, hogy a rnűvészeti ág egyáltalán szóhoz jutott terjedelmes
munkájában. Műve. mint az köztudott. egy három részre tervezett összegezés első része,
amely csak a művészi tükrözés kérdéseit tárgyalja a teljesség igényével. De így sem lehetne
komplett, ha a film hiányozna a világ szerű, mimézisre képes művészeti
ágak közül. Elsősorban a mimétikus művészetek közé helyezés a
jelentősége annak, hogy Lukács a filmnek is
szentelt művében egy fejezetet. Nekünk azonban nemcsak ezt a harminc oldalt kell figyelembe vennünk, hanem gondolatsorait átszövő,
filmre vonatkozó megjegyzéseit és a művészeti
ág számára hasznosítható elemzéseket. Ez utóbbiak jelentőségét mi sem igazolja jobban, mint
az a tény, hogy Az esztétikum sajátosságát a
filmesztéták akkor is nagy haszonnal forgathatnák. ha egyetlen sor se lenne benne a filmművészetről.
Lukács nem rendszerezte a filmművészetről
• Maradtak ugyan ránk filrntárqyú írásai a köztes időszakból. ezek azonban publicisztikus jellegűek, egy részük szerzősége kétséges, elméleti
szempontból pedig elhanyagolhatók.
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szóló észrevételeit, ám minduntalan ugyanazon
alapproblémákba
botlik az olvasó. A filmet a
többi művészettel összekötő kategóriákba: egynemű közeg, kettős tükrözés; és csakis a filmben érvényesülő specifikus jellemzökbe : a technika fokozott szerepe. a film ellentmondásos
genezise, a társművészetekhez
fűződő különleges viszonya. Akárhol kezdjük Lukács gondolatmenetének elemzését, ugyanazokhoz a kérdéscsoportokhoz jutunk. Megállapításai belsőleg összetartozók : csakis a film tükrözésmódja
szempontjából vizsgálják a művészeti ágat.
(A film genezise) A film az első olyan művészet, melynek kialakulását és fejlődését közvetlenül nyomon tudtuk követni. Megbízhatóbb,
pontosabb adatokkal rendelkezünk genezisérőL
mint más művészetek esetében. A film a kapitalizmus gazdasági és társadalmi viszonyai között
szűletett. és sokáig csakis ez a tényező határozta meg fejlődését. Ezért joggal írta Lukács, hogy
szellemileg és technikailag egyaránt a kapitalizmus terméke. Keletkezésének minden feltételét
a kapitalista gazdasági élet és társadalmi szellem határozta meg. Lukács megfogalmazásaiból
összeállítható a film genezisének, művészetté
válásának útja.
Elsőként a társadalmi feltételek. - A korai
kapitalizmus kultúrája individuális jellegű volt.
Csak a későpolgári korszak termelte ki a magas művészet és a szubhultúra ellentétét. A kapitalizmus imperialista szakasza olyan tömegeket formált, melyek el voltak zárva a művészet
magasabb tartományaitól (iskolázottság és művelődési lehetőségek híján). Mégis élt bennük
az igény, hogy valami művészethez hasonló dologban részesüljenek. így alakult ki egy mindenki számára befogadható, közérthető élményt
ígérő kifejezési forma szükséglete. Az irodalom
ilyen jellegű rétegei. a színház népszerű műfajai már nem tudtak ennek a tömegigénynek
megfelelni. Szükség volt a filmre, mint a tömegekre ható, élményt nyújtó, álmokat beteljesítő
közlési formára. A némafilm nyelvének egyetemessége kedvezett a nemzetek feletti érdekeknek, közérthetősége pedig a megosztott kultúrában élő, eltérő műveltségű közönségnek. így
kötődnek a film genezisének jellernzői a kapitalizmus viszonyaihoz.
A második feltétel technikai jellegű, de szorosan kapcsolódik társadalmi. gazdasági tényekhez. Lukács írja egy helyen, hogya
technika
megfelelő fejlettségi foka minden művészet előfeltétele. Ez a követelmény a film esetében még
fokozottabb, mivel hordozó közege sokkal inkább technikai jellegű, mint más művészeteké.
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Tudományos kísérletek és felfedezések nélkül
nem jöhetett volna létre a vizuális kultúra nagy
lépése: a mozgókép felvétele és levetítése. A
XX. század művészete még a XIX. század szülötte. A múlt század végén adódtak össze a
technikai (optikai. mechanikai. kémiai) feltételek ahhoz, hogy a felvett mozgókép sokszorosítható és vetíthető legyen.
Szükséges volt azonban még egy feltétel teljesülése. A technikai feladatok megoldása csak
egy magasan fejlett gazdasági élet alapján volt
lehetséges. Igy nem véletlen, hogy a feltalálás
időpont ja a kapitalista gazdaság imperialista
szakaszára esik, amikorra kialakultak a koncentrált és tőkeerős vállalkozó
szervezetek.
Gyártási apparátus, műtermek, laboratóriumok,
mozik - mind a fejlett gazdaság függvényei.
A filmgyártás struktúrája és a mozihálózat kapitalista alapokon jött létre. Nem szabad elfelejteni. hogya magas szervezettségi fok és az
anyagi erők jelentősége szocialista viszonyok
közt is megmarad.
Ezen a három tényezőn alapul a film - Lukács szerinti - "specifikusan kapitalista genezise". A kapitalista alapok meghatározó szerepének hangsúlyozása minduntalan visszatér gondolataiban. Helyesen emeli ki ezt a tényt, és
ugyanakkor elismeri. hogy léteznek a filmipar
mellett, sőt azon belül: nem-kapitulista
szigetek. Jelentékeny következtetés - fontos megállapítás. Lukács ezzel a kategóriával a film ge·
nezisének talán leglényegesebb
mozzanatára
mutatott rá. Annak ellenére, hogy a film a kapitalizmus szülötte. és még a szocialista társadalomban is érvényesülnek fölötte ipari tendenciák, mégis ki tud szabadulni a körülmények
béklyói ból. De hát kik ezek a nem-kapitalista
szigetek? Alkotók, akik a maguk idején jelentős művekkel járultak hozzá a filmművészet elmélyültebbé válásához, akik életművük egészével vagy egy részével a film kapitalista meghatározottsága
alóli felszabadulását
segítették
elő, fellázadva az ellen, hogy a celluloid szalag
csak ideológia közvetitője
vagy az olcsó szórakozás eszköze legyen.
Amikor Lukács a film meghatározottságáról
beszél, nem tesz különbséget kapitalista és szocialista gazdasági alapokon működő filmgyártás közt. Azt mondja, hogy a filmkészitéshez
mindenkor
tőkeerős, koncentrált-bürokratikus
szervezetekre van szükség, s ezek léte egyelőre
társadalmi szükségszerűség. A film művészi törekvéseinek ezzel kell megküzdenie. A műuészet szabadságharca Lukács megfogalmazása értelmében a vallásosság és az irracionalizmus

ellen folyik. Ebben az összefüggésben
lehet beszélni
a filmművészet
szabadságharcáról
is.
Csakhogy a régimódi vallásosság
helyére, amely
például a középkort
jellemezte,
a kapitalizmus,
s különösen
ennek imperialista
szakasza újfajta,
agyafúrtabb
transzcendenciákat
állított. A film
segítségével
pedig sokkal könnyebben
s ravaszabban lehet hazudni,
a látszatot
valósággá
változtatni.
álmok beteljesülését
ígérni. A médium ezért fokozottabban
kiszolgáltatott:
mondhatni a legelnyomottabb
művészet
a többi között. Emiatt kell minden
jelentős
alkotójának
szabadságharcot
folytatni. Az ún. nem-kapitalista szigetek e küzdelem
harcosai.
A film genezisében
testet
öltő ellentéteket
Lukács megjegyzései
alapján
a következőkben
lehet összefoglalni.
A film gyökerében
kollehtiu
jellegű. Előállítása
csoportmunka
- szemben a
korábbi
művészetek
egyediségével.
Közönsége
kollektíva
vagy legalábbis
sok ember halmaza
- ellentétben
a legtöbb művészet magányos befogadóival.
Kollektivitás és műuészet radikális
ellentétbe
kerülhet.
A filmben tömeghatásából
következően
háttérbe
szorulhat
a múvészet.
s
előtérbe kerül szórakoztató
és ideológikus
funkciója. Lukács írja, hogy az esztétikumnak
a kellemességgel és a hasznossággal való összetartozása nagyon szoros lehet. Igen könnyü az átmenet egyik szférából
a másikba.
Ez önmagában
még nem hiba és nem erény. Minden azon múlik, hogy a társadalmi
rendszer milyen irányba
befolyásolja
a képlékeny
filmmédiumot.
A
filmipar
pedig inkább a hasznosság
és a kellemesség
felé tereli-vonszolja
az alkotókat.
Az
esztétikai
törekvések
mozgástere
- a filmgyártás egészéhez
képest
- szűk. Az esztétikum
ugyan nem lehet meg kellemesség
(hatásosság)
nélkül és hasznossági
feladatait
is be kell tölteni. Am a kellemesség
és a hasznosság
nélkülözheti
az esztétikumot.
Ezért a film közege
sokkal ingatagabb
más művészetekénél.

(Technika és műoészet paradoxona) Lukács
mindig elismerte,
hogy a technika
milyen fontos szerepet játszik a müvészet szűletésénél,
önmagában
véve mégis művészietlennek
tartotta.
Úgy vélte, hogyafényképezésnél
csak a puszta
technika jut szóhoz. Az emberi megismerés
két
rnódszere.
az antropomorf
és a dezantropomorf
szemlélet közül Lukács szerint a fotó és a film
esetében inkább a dezantropomorf
megismerésmód érvényesül
(eltérően
a többi müvészet antropomorf
szemléletmódjától)
. Véleménye
szerint a fényképezés
nem is tud kitörni ebből a
kényszerű
ábrázolási
sajátosságból,
úgy ahogy
a film teszi. A fotónak nincs lessingi értelemben

vett termékeny pillanata, ahogyan
a festménynek, szobornak
stb. van. A fénykép a pillanatot
rögzíti, nem tudja a múltat érzékelterni.
a jövőt
sejtetni, mint a termékeny
pillanat
sajátosságával rendelkező
képzőművészeti
alkotások.
Ma már minden különösebb
ellenérv
nélkül
el lehet menni Lukács e tétele mellett, tévedése
annyira
nyilvánvaló.
Mindenképpen
érdekes
azonban
megvizsgálni,
miért ragadtatta
magát
ilyen szélsőséges
kijelentésre.
A filozófus Lukács a művészi tükrözés sajátosságát
kutatta.
s egy dialektikusan
felfogott
mimézis-fogalom
ban találta
meg a megoldást.
A mimézis a kimondhatatlan
dolgok érzékeltetésére törekszik,
mindig megkettőzi
a valóságot.
A mimétikus
alkotás nem egyszerű képmása
a
valóságnak,
hanem javarészt
olyan jelenségek
sora, amelyek az életben soha nem lelhetők fel
úgy, abban a formában,
ahogy a műben. Az alkotás sajátos kvázi-létet teremt, s Lukács szerint épp ez nem lehetséges
a fotónál.
mivel a
képmás - trükk esetét kivéve - mindig egybevágó a tárgyával.
Csakhogy - és ezt hagyja figyelmen kivül - az igazán jó fotók mindig a lényeges mozzanatok
- ha úgy tetszik:
termékeny pillanatok
- megragadására
törekednek.
Még a legrosszabb
fényképek
is rögzítik a kamera tulajdonosának
viszonyát
a valósághoz.
A
kép tényleg végletesen
objektív,
de számtalan
szubjektív
mozzanat
is megjelenik
rajta.
Abban, hogy Lukács nem tulajdonított
rnűvész i értéket
a fotónak.
esztétikum-fogalmának
terjedelme
játszott
döntő szerepet.
Az esztétikum sajátosságában nem tárgyalja
a mindennapi élet esztétikaját.
és a természeti
szép problémáit is csak
fő fejtegetései
lezárása
után,
mintegy
utólag elemzi. Esztétikum-koncepciója
a világaikotó,
tipizálni
képes,
a kűlönösség
szférájának
mozgásterébe
illő művészetekre
vonatkozik.
Ebbe pedig a fotó csak nagy nehézségek árán lenne beilleszthető.
Ezért beszél róla
mélyen a jelentősége
alatt. A fényképezés
művészi törekvései
közelebb
esnek a mindennapi
élethez, a természeti
szép különféle megjelenési
módozataihoz,
mint a világszerű,
tipizáló művészetek esztétikumához.
Pedig Lukács tisztában
volt a filmtechnika
(s
benne a fotó) értékképző
szerepével.
Ezt mutatja rendkívül
találó megkülönböztetése
technológia és műuészi technika között. A technika
csak az építészet és a film terén válik ketté egy
tisztán tudományos
alapokon álló részre és egy
antropomorfizáció
felé mutató művészi technikára. A technológiára
épülő egyedi,
művészi
technika
viszont már független az alapjától.
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Éppen a technológiai adottságokon alapuló
független művészi technika alakítja ki a modorosságot. Lukács élesen megkülönböztette egymástól a művészi technikára támaszkodó stílust
és a bizonyos formaelemek állandó, indokolatlan ismétléséből számazó modorosságot. Utóbbi
esetben a stílus manírrá válik és a valóság tükrözésének gátja lehet. Helyesen mondja Lukács,
hogy a technikát nem lehet megismételni, annak minden jelentékeny alkotásban
újjá kell
szűletnie : a művésznek mindig előlről kell kezdeni a stílus kialakítását a téma kívánta módon.
A rutin veszedelme a film esetében különösen
fenyegető, lévén jóval nagyobb a technikai
. meghatározottság.
(A film története számos
olyan rnűvet hozott létre, melyek látszatra művésziek, valójában azonban hamis csillogású,
manierista termékek.)
A paradoxont, technika és művészet ellentmondását a kettős tükrözés fogalmának bevezetésével oldja fel Lukács.
(Kettős tükrözés) A gondolat, hogy a film több más művészettel együtt - két fázisban
hajtja végre a valóság tükrözésének
aktusát,
sokszor heves ellenkezést és értetlenséget vált
ki. Pedig a lukácsi esztétika elveiből egyenesen
következik ez az elképzelés. És nemcsak immanens módon helytálló. A lukácsi gondolatkörtől
elszakadva, a filmelmélet fényében is szembeötlő a Közeg kétarcúsága, szoros kötődése a
technikához.
s az elszakadás állandó kísérlete.
A kettős tükrözés nem Lukács elméleti találmánya. A duplicitás megjelenik a legegyszerűbb
mindennapi
gondolkodásban,
amennyiben
az
emberi megismerés sajátossága. A hétköznapi
tükröző folyamat egyfelől pontos képet nyújt az
objektív valóságról, másfelől, ezzel egyidőben
kiemeli az adott pillanatban fontos mozzanatokat. Lukács művének A mimézis általános problémái cimű fejezetében elemzi ezt az egyidejű
folyamatot. Ennek alapján következtet azután
a filmi tükrözés kettősségére.
A filmben - mivellefényképezett
"valóság"
- minden eleve hitelesnek hat, azaz olyan, mint
az életben. Csakhogy ez a hitelesség nem azonos más művészetekével,
ahol ez kivívott teljesítmény, a művészi ábrázolás eredménye. Ezért
következtet Lukács arra, hogy a film esetében
kétféle hitelesség létezik. Először a képmás elemi, dokumentatív hitelessége, amely még a legrosszabb fényképnek és filmnek is alapvető tulajdonsága. Ez csak annyit tesz, hogy az adott
jelenség az adott pillanatban épp olyan volt.
amilyennek a képen látható. A hitelesség másik
fajtája a műuészi hitelesség, a múalkotás
érték86

kategóriája, amellyel nem rendelkezik akármilyen mozgóképre rögzített jelenségsorozat.
Ily módon hajt végre kettős tükrözést a film.
Előbb elemi fokon megismétli a világ jelenségeit. Azután esztétikailag hitelesíti (vagy nem)
a jelenségeket; a közvetlen tárgyiassági formákat egy megkettőzött közvetítésrendszer szerkezetébe vezeti át. Ezért határeset a film, a mimézis határesete. A zenével, építészettel és más
műfajokkal egyetemben nem közvetlenül tükröz, hanem kerülő úton jut el a tipizált, világot
alkotó, esztétikailag hiteles képmásokhoz.
(Egynemű közeg - szintetikus műuészet)
A
filozófiai esztétika és a filmelmélet álláspontja
e kérdésben tér el leginkább egymástól. Virájuk
közelítésrnódjuk eltéréséből fakad. Igaz, hogy
a film soknemű. mert számtalan más művészet
eredményét építi be magába, képei az ezerarcú
valóságból származnak. S igaz az is, hogy a film
közege mégis egynemű, mert - s ennek kimutatása Lukács érdeme - összetevői anyagát egynernűsiti, saját céljainak rendeli alá; mindenkor
az alkotás számára fontos momentumokra szűkíti le a szüntelen beáramló élettényeket.
A homogén médium kategóriáját Lukács már
fiatalkori (ún. heidelbergi) esztétikajában
felveti. Ott fogalmazza meg alapelvét. mely öregkori esztétikájában
is változatlan marad, csak
épp más filozófiai beállítást nyer. Az egyneműség alapja mindenkor egy alkotó semmibevéte1.
A művész elhagyja a műve számára érdektelen
dolgokat, életből vett anyagát egyetlen kifejezésmódba tömöriti. azaz semmibe veszi a valóság heteroqenitását, a tárgyiassági formák sokrétűségét. Enélkül nem tudna műveket létrehozni.
Lukács számára az egynemű közeg filozófiai
kategória. A mindennapi gondolkodás sajátosságának analógiájára
(mely egyidőben igyekszik pontos képet kapni tárgyáról és kiemelni
az éppen lényeges mozzanatokat) érthető meg
a homogén médium fogalmának valódi tartalma.
Nem a film sok forrásból származó éltető elemének megtagadása ez, hanem a művészi alkotómunka egyik törvényének megfogalmazása.
Amilyen helytálló a homogén médium általános lukácsi meghatározása,
annyira vitathaté
filmre vonatkozó konkretizálása.
Számára a
film egynemű közege a látvány; szerinte a filmalkotás minden lényeges mozzanata a láthatáság ban jelenik meg. A meghatározás meglehetősen szűk körű. Kirekeszti a médium fogalmának terjedelméből a hangosfilm-korszak
újításait. Nem ismeri el a film kifejező eszközeinek hang általi gyarapodását.
Szavaiból csak

néha cseng ki, hogy hajlamos lenne a film kőzegét a tiszta uizualitásnál tágabban értelmezni.
Elméleti merevségének egyetlen oka: Az esztétikum satáiossáqa irásakor még a neorealizmus
jelentette a filmművészet történetének legutolsó
szakaszát, s Lukács filmélményeinek többsége
pedig még régebbrőL a némafilm klasszikus korából származott. tgy magától értetődően adódott a feltevés, hogy a film egynemű közege
a láthatóság szférájában keresendő. Ma már
nyilvánvaló, hogy meghatározása
finomításra
szorul. mivel maga a közeg jelentős változáson
ment keresztül.
Mindenkor szem előtt tartandó: egynemű közegen mindig minóségi egyneműség értendő,
sohasem mennyiséqi
(ez utóbbi elképzelés a
film szintetikus. összművészeti jellegéről vallott fdbgásokban
jelent meg). Az egyneműség
Lukács számára minőségi kategória. A film sok
szállal kötődik a mindennapi élethez. Éppen ez
rejt magában veszélyeket a minőségi homogenitás, a művészi hatás érdekében végzett alkotó
semmibevétel számára. A film közege ugyanis
- Lukács kifejezésével - egyszerre ingatag és
rugalmas. Azaz egyszerre képes: ingatagsága
révén a néző vágyait és szeszélyeit kiszolgálni.
vagy rugalmassága által a hétköznapi élet képsorai t tartalmas szellemiséggel megtölteni. A
médium mindkét módon használható. Az alkotón rnúlik. hogy milyen irányba fokozza le vagy
fejleszti fel a kétarcú közeget.
Amikor Lukács aggódva beszél a médium ingatagságáról - a rugalmasság erényének rovására -, elsősorban elvi okok vezérlik. Szerinte
a film sokkal nehezebben éri el a meghatározatlan tárgyiasság kritériumát.
(A kimondhatatlan kimondása) "A nagy stílus azt jelenti: elmenni minden mellett, ami az
embereket voltaképpen
érdekli." - Theodor
Fontane gondolatát a fiatal Lukács idézi. S hogy
később sem lett hűtlen ehhez a lényeges elvhez,
azt egy másik, öregkori esztétikájában található hivatkozás jelzi. "A rajzolás - elhagyás."
(Max Liebermann) Azaz, Lukács kategóriáira
fordítva a fentieket: a befogadót ki kell szakítani a mindennapi életből, s ez azáltal érhető
el, hogy elhagyunk mindent, ami közvetlenül a
hétköznapiságból
származik vagy arra utal.
Ami az embereket elemi szinten érdekli, az nem
lehet az alkotás hatásosságának fokozója. Nyilvánvaló, hogy az elhagyás értékszempontok
szerint történik. A műben csak annak van helye, ami megfelel céljainak. illetve mentes a hétköznapiságtól.
Lebilincselni vagy felcsigázni? Lukács Robert

Musil Naplojának ezt az izgalmas kérdését ismétli meg Az esztétikum sajátosságában. Az alternatívát Musi! az írói technika, az írásmód
változása miatt vetette fel. Megfigyelése szerint
a klasszikus irodalom az olvasói érdeklődés felcsigázására irányult, szemben a maival, amely
mindinkább a befogadó lebilincselésére törekszik. Lebilincselni, azaz a befogadó meglévő
igényeit egyértelműen kiszolgálni, vagy felesigázni az érdeklődest. új várakozásokat kelteni a
nézőben. hallgatóban .; ez a dilemma a filmrendezőké is.
Ezzel lényegében körülírtuk a meghatározatlan tárgyiasság kategóriáját. A lukácsi fogalom
tartalma: a valóság, a mindennapi élet tárgyiassági formáinak eredeti meghatározottsága
nem
jelenhet meg a művekben. Egyszerűbben: az
életet nem lehet magával az élettel ábrázolni.
Minduntalan meg kell keresni azokat a kőzvetítéseket. melyek a tárgyiasság ot közvetetté, meghatározatlanná
teszik, azaz a kimondhatatlarit.
ha nem is kimondhatóvá.
de legalább érzékelhetővé változtatják.
A film esetében ez különösen fontos. Hiszen
itt olyan kifejezésmóddal van dolgunk, mely a
fényképszerűség
következtében
minden más
művészetnél hivebb a valósághoz. De ez csak
látszat. A kétféle hitelesség kapcsán belátható,
hogya rnűvészi hitelesség a filmalkotónak éppoly nehéz lecke, akár az írónak, festőnek stb.
A kimondhatatlant itt is érzékeltetni kell.
Lukácsnak nagy gondot okozott a film meghatározatlan
tárgyiassági
formája. Világosan
látta, hogy ez a művészeti ág csak úgy válhat
valódi művészetté,
ha - többek közt - eleget
tud tenni a fenti követelményeknek,
ha nem a
mindent megmutatás módszerével él. Ebben tökéletesen igaza volt. Uqyanakkor azt is észrevette, hogyafilmközeg
ingatagsága miatt sokkal nagyobb a túlzott meghatározottság
(a mindent kimondás, megmutatás) és a mindennapokba való visszaesés veszélye. Ebből viszont
azt a helytelen következtetést vonta Ie, hogy
a film nem képes olyan szellemi csúcsok elérésére, mint az irodalom. Bár nem tette rneq,
mégis hajlamos volt egyfajta hierarchiát alkotni a művészetek
sorában.
Véleménye szerint a film meghatározatlan
tárgyiassága a hangulatban gyökerezik. Hogy e
gondolatát megértsük, el kell felejtenünk, mit
jelent a hangulat eredetileg (pszichológiai értelemben: tárgynélküli, meg nem határozható jelenségre irányuló érzelem). A film nél egészen
más összefüggést kap e fogalom. Lukács elemzése szerint a fényképszerű képmás elemi hite87

lessége a nézőben
valóságra
utaló emóciókat
vált ki. Ez a fajta dokumentativ
hitelesség
minden más művészetből
hiányzik,
s olyan benyomást kelt, hogy a befogadó
művészinek
véli a
valóság egyszerű másolását is. De: a kettős tük-·
rözés értelmében
csak a második fázisban szűletik az esztétikum,
a képek csak ekkor kapják
meg evokatív sugárzásukat.
A hangulat - ebben
az összefüggésben
- szervezhető,
befolyásolható. Lukács szerint ez a film meghatározatlan
tárgyiasságának
alapja, az alkotás szervező ereje, ami biztosítja
a mű egységes
légkörét,
a
film sajátos teljességét.
A filmművészet
tehát
mégis hasonló
a többi művészethez,
amennyiben a hangulatnak
nevezett centruma azonos az
időben lezajló művészetek
dramaturgiájával.
A
hangulat
a film intonációs módja - erre következtethetünk
Lukács
elszórt
megjegyzéseiből.
Az a felidéző erő, mely az objektív. érzéki valóságot a rnűben új érzelmekkel,
értékekkel
stb.
ruházza fel.
A film végül is a mimétikus
művészetek családjába
kerül Az esztétikum
sajátossága lapjain. Ezzel közvetve is nyilvánvaló,
hogy Lukácsot csak a művészi tükrözés különössége
miatt
foglalkoztatta
a műfaj, s nem filmelméleti
szempontból.

*
A lukácsi
esztétika
és a film kapcsolatával
foglalkozó
kutatást
nem lehet egyszerűen
lezárni. A téma további
vizsgálódásra
és elemzésre vár. Lukács maga is tisztában
volt vele,
hogy csak filozófiai
kérdésekben
illetékes,
az
ágazati
esztétika
problémáiban
már nem. Jól
tudta ezt akkor is, amikor a hatvanas évek végén, a személye körül megélénkülő
érdeklődés
következményeképp
két interjút adott a filmről.

E beszélgetések
tanulsága
többrétű.
Egyrészt
jelzik Lukács állandó
önhelyesbitésre
törekvő
gondolkodásmódját,
amennyiben
néhány
korábbi
egyértelmű
megállapítását
(a szellemi
csúcsok elérhetetlenségérőL
a film meghatározatlan tárgyiasság i formájáról)
lazítani
igyekszik. Másrészt
szemléletesen
bizonyítják,
hogy
a filmművészet
ekkor sem önmagáért,
sajátos
esztétikai
problémáiért
izgatta,
hanem akkori
tevékenysége
(ontológiai
tanulmányai)
okán.
Nem szabad túlzott jelentőséget
tulajdonítani
az interjúknak.
Az esztétikum sajátossága oldalain megfogalmazott
alapelvek
mit sem változtak. Minden lényegbevágó
gondolatát
a filmről ott mondta el. Később legfeljebb
csak árnyaltabbá
tette néhány ponton.
Végül e cikket - és nem a probléma
vizsgálatát - lezárva, felteendő
a kérdés:
mit adott
Lukács a film elmélete és gyakorlata
számára?
Gondolkodói
nagyságát
fémjelzi, hogy mindenképpen
többet, mint amennyit
ő kapott a műfajtól és teóriájától.
Ha figyelembe
vesszük Lukács elméletének
érvényességi
körét (amit sosem szabad szem elől téveszteni),
azon belüli
eredményei
nem elhanyagolhatók.
Egy magára
valamit adó filmesztétikai
kisérlet nem mozdulhat nélküle.
Ha vannak
is gondolatmenetének
erősen kétséges
végkövetkeztetése
i (a minduntalan
előbukkanó
hierarchizálási
törekvések,
vagy a film novellisztikus
jellegének
kiemelése), ez a lényegen
(az esztétikai
tükrözés rendszerébe történő beillesztés
helyességén)
semmit
sem változtat.
Lukácsot a filmesztétika
nem kerülheti
ki. Ha
egyes válaszaival
vitatkozni
kell. kérdéseit nem
lehet figyelmen kivül hagyni. mert helyesen tette fel őket.
(1978, 1984)

Kelecsényi László

1985. márciusi számunkban
Összefonódó életek címmel jelentettük meg Major Ottó Kovács András Vörös grófnő címü filmjéről. Ez úton hozzuk olvasóink tudomására,
hogy
Major Ottó eredetileg - telefonon - ezt a címet adta írásának: Ez történt Hunniában, és a
cikk ilyen címmel jelenik meg egy összeál1itásban
is. Elnézését kérjük a szerzönek. hogy
címváltozási javaslatunkat
nem egyeztettük
vele, s így erről csak a kész lapszámban
értesült.

György István 1934-es filmje
A föszerepekben : Jávor Pál, Gervay Marica, Kabos Gyula és Gózon Gyula
Május 27-én a FiJmmúzeumban!

A XVII. MAGYAR

JÁTÉKFILM

SZEMLE

MÉRLEGE

"Mit kértek számon a nézők a filmen? Akiegyezésekre,
kompromisszumokra épített életmód erkölcsi igazolását. Érezték, hogy Majláth Ferenc példája, bármilyen etikus is, követhetetlen.
Nem lehet
véget vetni az életnek. Élni kell, túl kell élni a nehéz korszakokat."

Lugossy László
"A vagy-vagy döntésre; kiélezett ko nfliktusra épülő filmben a" katarzist a világgal szembeszegülő
hős pusztulása,
törvényszerű-fölemelő bukása működteti. A kiegyezés filmjeiben ez a hős kiesik az
időből, bukása partikuláris.
Fájdalmas, de nem katartik us. Mert a
történet a továbbélők ről szól."

Bányai Gábor
"A liberalizmus valamely hozadékából "épülő csömörnek
a történelemben gyakran ismétlődő tünete, hogy szélsőségesen elvakult átélője egyszerre lesz radikális és ókonzervatív.
Minden jó, ami más:
az akadémizmussal
tüntető filmrnűvész
legalább bizonyosan" nem
guberál a sokszor kifosztott formai tabu-készlet szánalmas maradványai között."
"

Hirsch Tibor
"Bevallom, csalódást okoztak a történelmi tematikájú filmek, bár
igaz, ebben a műfajban rengeteg buktatóval kell az alkotóknak szem"benézniük. Megértem azokat, akik a történelemben
modellhelyzeteket keresnek, ez viszont szü rkeséghez vezet."
G. F. Kozlov

"Nemcsak a koprodukciókkal
van a baj, hanem azzal, hogy az alkotók inkább a biztosabb utat választják, és ezért" az idei filmek
többsége sablonos képet fest Magyarországról."
•.
: J im H oberman

