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MűTEREM

Az amatörfilm útja
Az anekdota közismert:
amikor,
ama bizonyos Grand
Café-beli vetités után Georges
Mélies felkereste a Lumiére fivérek atyját, ajánlatot
téve a
találmány
megvételére
az
öregúr azzal utasította el. hogy
kár lenne a pénzét erre vesztegetni. Ez a masina rövid élem
csoda
lesz,
néhány
esztendő
múltán már mindenki el is felejti majd ...
Kétségtelen,
erős fantáziával
kellett volna rendelkeznie
annak, aki előre látja, mekkora
szórakoztatóipari-kereskedelmi
szervezet alapja
jött létre a
lyoni
feltalálók
műhelyében.
Am, ha ezt még megsejtette
volna is, az már aligha juthatott az eszébe, hogy a hivatásos
filmtermelés mellett kialakul a
hobbi-filmezők,
az amatőrfilmesek viláqméretű, sok milliós
tábora is.,
Pedig erre sem kellett soká
várni. Már a húszas években alig harminc esztendő múltán megjelent a piacon a Pathé család újszülött je : a Pathé Baby,
amely kilenc és fél milliméteres, középen perforált filmszalagjával kizárólag a kedvtelésből filmezők számára készült.
Ezzel egy időben a konkurrens
Kodak a tizenhat milliméteres
technikát fejlesztette ki, amelyből aztán hamarosan kialakult
az amatőrfilmezésben
később
eluralkodó
nyolc milliméteres
rendszer.

A harmincas évek legelején már
Magyarországon
is megalakult
az Amatőr Mozgófényképezők
Egyesülete (AME), aztán hamarosan nemzetközi színtérre lé. pett. Alig két évvel megalakulása után sikeresen vett részt
az 1933-as nemzetközi amatőrfilmes versenyen, ahol tizenhét
ország képviselői voltak jelen.
Itt született az a magyar javaslat, amelynek
eredményeképp
csakhamar
létrejött az UNICA
(Union Internátionale
du Cinéma d'Amateur), az amatőrfilmesek máig virágzó világszervezete. 1938-ban az AME is kiterjesztette
tevékenységét,
országos szervezetté vált, és felvette
a Magyar Amatőrfilm Szövetség
(MAFSZ) nevet.
A háború eseményei szétzilálták az amatőrfilmes mozgalmat
is, s bár 1945 után történtek tétova kísérletek a mozgalom feltámasztására,
hosszú
időnek
kellett eltelnie ahhoz, hogy ismét
szervezett
mozgalommá
válhassek. Az első időkben az
anyagi feltételek hiányoztak az
újjászerveződéshez.
később pedig a légkör volt alkalmatlan.
Ahogy Dékány István a magyar
amatőr film félszázados történetét összefoglaló jeles dolgozatában irja: "Sok éven át afféle
jellegzetesen polgári passziónak
tekintették
az amatőrfilmezést.
A gyanakvás légkörében született 139/1951. MT számú rendelet előírta, hogy be kell szolgál-

tatni
minden 9,5 mm-es, 16
mrn-es felvevőt. sőt filmet is a
Filmtechnikai
Vállalatnak.
Egyedül a 8. mm-es mére t maradt sérvénybene, de az ezzel
dolgozókat is sokszor bekísérték, és elkobozták a filmet a
kamerából."
S ahogy Kovács Ferenc irta:
"A lényeg az, hogy nem sikerült az új társadalom új mecénásait megnyerni a mozgalomnak. Hosszú, halotti csend kővetkezett."
Valóban - több mint másfél évtizednek kellett eltelnie ahhoz,
hogy nyilvános szereplésre alkalmasnak
minősíttessék
az
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amatőrfilmezés.
(Ekkoriban
01dották fel az imént idézett rendeletet is.) No persze, ez még
nem jelentette
azt, hogy újjáalakulhatott
volna
a MAFSZ.
Ehhez még egy fél évtizedes
csatározásra
volt
szükség,
amelynek ma már hol rnulatságos, hol meg nevetséges
emlékeit itt felidézni nincs helyünk.
Mindenesetre
1961-ben
sor
kerülhetett
végre az Országos
Amatőrfilm
Fesztivál megrendezésére, amely - vállalva a rnozgalom előzményeit - mindjárt a
IX-es sorszámot kapta. Az azóta
eltelt két és fél évtized folyamán ez az esemény - az "országos" - máig is a legfontosabb etap a mozgalom életében.
Ehhez kapcsolódnak
a legfontosabb döntéseket
hozó közgyűlések is.
Mert hát végül - 1966 januárjában - csak sikerült annak a
néhány tucat lelkes amatőrfilmesnek legyőzni a mindenféle
ellenkezések
támasztotta
akadályokat,
és létrejöhetett
Ujra,
vagy helyesebben, az új Szővetség, amelynek hi vatása lett volna az amatőrfilm-mozgalom
átfogó szervezése.
működtetése,
A feltételes módot nem véletlenül használtam
az előző mondatban. Ugyanis a Szövetség tevékenységéhez
- az engedélyen
kivül, ami az előzmények ismeretében persze nem nevezhető
csekélységnek
- sokkal többet
nem kapott. Helyisége nem volt,
függetlenített
szervezoje
nem
volt, anyagi támogatása
évi tízezer forintra rúgott, ami bizony
már a hatvanas évek végén sem
jelentett krőzusi összeget. (Olyannyira, hogya
hetvenes évek
elején le is mondott a Szövetség
erről a javadalomról ... )
Hadd mellőzzern
a megalakulást követő immár két évtized
krónikáját.
Amennyit a múltból
eddig felidéztern. arra szolgált,
hogy
megmutassa
a magyar
amatőrfilmes
mozgalom
mai
problémáinak
és
erényeinek
gyökereit.
Mert
kétségtelen:
abban,
hogy a mozgalom ma is meglehetősen
szűk
keretek
közott
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mozog, hogy nem alakult ki a
különböző
művelödésí
intézményekhez, iskolákhoz
kapcsolódó
széles körű klubhálózata
- feltehetŐen ez a fejlődés leginkább
járható útja =, abban bizonyosan közrejátszik
az a sok éven
át tartó bizalmatlanság,
amely a
közrnűvelődésben
az amatőrfilmeseket fogadta. És ennek természetes
következményeként:
amikor kialakult
a közművelés
kűlőnbőző
mozgalmainak
rendszere, az amatőrfilm
- jó esetben - ennek peremén kaphatott
csak helyet. Ami a legnagyobb
szivfájdalmam
ebben:
nem sikerült
meghonosítani
e tevékenységi
formát az iskolákban
(bár elszórt kísérletek
máig is
akadnak
erre), s főként azokban a szakjellegű oktatási
intézményekben,
ahol a humán
kultúra
szükségképp
háttérbe
szorul, s ahol éppen ezért a filmezésnek.
amely
egyszerre
technika
és kultúra.
egyem
kreativitás
és csoportos
tevékenység
- igen nagy szerepe
lehetne.
Mindehhez
elsősorban
egy-egy
olyan vezetőre
lenne
szükség, aki képes a rejtőző érdeklődés felkeltésére,
s ha ez sikerült:
jó irányú terelgetésére.
Am még mindig nem megoldott
a
szakkorvezetők
rendszeres
képzése, egy-egy hamvába holt
kísérlettől
eltekintve,
nem sikerült behatolni
a pedagógusképző felsőoktatási
intézmények
falai közé.
Félreértés ne essék: e zókszavak elsősorban
az elmulasztott
esélyek miatt hangoz nak. Hozzátéve, hogy a generációk
folytonos váltakozásának
természetes jelenségéből
kővetkezően :
e lehetőségek
korántsem
zárultak le véglegesen. Sőt, a videózás várható fej lődését tekintve
- a közeljövő ismét és még nagyobb hangsúllyal veti fel e feladat
lehetséges
és szükséges
megoldását. A MAFSZ igyekszik
felkészülni erre, s ezt nemcsak
azzal jelzi, hogy nevében már
három esztendeje ott szerepel a
film mellett a video is. (1982 óta
a hivatalos
elnevezés:
Magyar
Amatőrfilm és Video Szövetség)
Tájegységi
szemléin
már évek

óta teret biztosít a videotechnikával készült művek bemutatásának, és ebben az évben immár másodízben
- készül az
országos videoszemle megrendezésére is. Ahhoz azonban, hogy
a fentebb vázolt átfogó, elsőrendűen az iskolák felé terjeszkedő
folyamatot véghez vihesse - természetesen
nem elegendőek
saját erőforrásai. Ez szélesebb öszsze fogást igényel.
E - ha úgy tetszik - perspektivikus kitérő után, hadd forduljak ismét az amatőrfilmezés
jelenéhez. A fentebb
emlegetett
"peremen
rnaradásnak"
természetesen nemcsak negatív hatásai
voltak.
Aki
csatlakozott
és
hosszabb
időn át részt
vett
(vagy részt vesz) az amatőrfilmes mozgalomban - az vállalta,
hogy sokkal többet kell önerejéből adnia. Az az elkényeztetettség, ami annyi más területen
mutatkozott
közrnűvelődésünkben - itt aligha okozott problémákat. Mindez korántsem
jelentette, hogy a magyar amatőrfilmezés - a nyugati országokéhoz hasonlóan - a jobb anyagi
helyzetben lévő középkorú urak
mozgalmává változott volna. Kialakult persze - s tegyük mindjárt hozzá: szerencsere
- egy
olyan szilárd
mag, amelynek
képviselői
megbizhatóan
magas
színvonaion
művelik a filmkészítést, részvételük
a szinvonal
bizonyos
állandóságát
szavatolja. (Nem egy kőzűlűk - mint
pl. dr. Oláh Imre, Kovács Róbert, Káldy László, Deák Péter
- idézőjel nélkül valóságos életművet mondhat
a magáénak.)
De körülöttük
s velük jótékony
kölcsönhatásban
állandó
mozgás tapasztalható.
Évről évre
bukkannak
fel jó képességű
filmcsinálók
és érdekes arculatú csoportok.
Ezek között rnindig vannak - természetesen
olyanok,
akik az amatőrfilmezést majdani pályájuk, a hivatásos
filmcsinálás
előiskolájának tekintik.
És örömmel
regisztrálhatjuk,
hogy az elmúlt
esztendők
során
a főiskolára
bekerűlt.
azt elvégző fiatalemberek között igen nagy szám-

ban találkozunk
is velük. (Ismét csak néhány név, példaként
s nem a teljesség
igényével:
Kovácsi János, Buglya Sándor,
Péterffy András, Sólyom András,
Balog Gábor,
Mertz
Loránd,
Matkócsik
András ... ) Mellettük pedig mindig akadnak mások, akik e szándék
nélkül,
csupán a filmkészítés gyönyöruség éért kapcsolódnak a mozgalomhoz és maradnak
részesei.
És - természetesen - a legnagyobb számot azok teszik ki,
akik megpróbálják,
talán eredményeket is érnek el - aztán az
élet mégiscsak elsodorja őket a
tevékenység területéről.
De. hát ki is amatőrfilmes?
A fentiekből nyilvánvaló, hogy
nem mindenki az, akinek van
egy kamerája (esetleg ma már
videofelszerelése),
s ezzel felvételeket készít. Ha így lenne akkor az amatőrfilmesek
tábora közel százezres nagyságrendet érne el, hiszen ennyi fel vevőgép van forgalomban.
E kameratulajdonosok
túlnyomó
többsége azonban nem lép ki a
legszűkebben vett "privátszféra"
kereteiből. Ha használja fel vevőgépét - legfeljebb mozgóképes emlékeket gyűjt, és ennyivel megelégszik. Azt az erőfeszítést, hogy e szalagdarabkákból filmet komponáljon
- már
nem teszi meg. Vannak persze
határmezsgyén
állók. Akik nem
akarnak kilépni ebből a szűken
vett tematikából, de azért keresik a családi-baráti körnél szélesebb, nyilvánosabb
megméretést. Ezek számára szerveződik
időről időre a családi ill. útifilmszernle. De ne áltassuk magunkat. E perifériális
rnűfajokat is magasabb szinten, már
többnyire csak azok művelik,
akik a szó - ha úgy tetszik mozgalmi
értelmében
amatőrfilmesek. És az a körülbelül
ezer főnyi tábor, amely számára a filmkészítés alkotó tevékenység - több-kevesebb rendszerességgel ki is áll a nyilvánosság elé, várja és igényli a
megméretést,
avisszaigazolást,
a sikert.
Erre - nagyjából másfél évti-

Kotnyek

István:

Napfogyatkozás

zede - kialakult
szemle-rendszer áll rendelkezésére. Minden
évben - december-január
hónapokban - kerül sor az ún.
tájegységi
versenyekre.
Ezek
három-öt,
területileg
szomszédos 'megyét összefogó rendezvények.
A részvétel
teljesen
nyitott,
a levetített
filmeket
szakmai zsűri bírálja. Ez az értékelés azonban nem csupán a
díjak odaítélését jelenti. Minden egyes munkát nyilvánosan
megvitatnak a szemlén résztvevők teljes plénuma előtt, szabad
párbeszéd
formájában.
(Még a díjazott munkák kiválogatása előtt.) Az amatőrfilmes
zsargonban
"konzultációnak"
nevezett beszélgetések, amelyek
gyakran kíméletlenül
őszinték,
de többnyire igen tárqyszerűek
és szakmailag
elemzők - az
amatőrfilmezés
legfontosabb továbbképző fórumai. Es ugyanez a módszer a területi szemlékre épülő, hasonlóképp évente zajló Országos Fesztiválon,
ahova viszont már csak a területi szemlék díj nyertesei ill. az
előzsűri által megrostált
rnunkák kerülnek. ~vente nagyjából
kétszáz új film kerül ilyenformán megméretésre,
szó szerint
véve - szerte az országból.
Mert, s valószínűleg
ez is a
hiányzó központi támogatás pozitív
visszahatásaként
alakult

így: az amatőrfilmezés
valóban'
országos,
és egyáltalán
nem
Budapest-központú.
Igazolásul
egyetlen
adat:
az 19S4-SS-ös
tájegységi
szernlékre
mindőszsze két megyéből nem érkezett
film. S ha nem is túl sok helyen
működnek
ma
amatőrfilmes'
klubok, de sokfelé, az bizonyos'
Nyíregyházától
Nagykanizsáig, Sopron tól Békéscsabáig.
A területi szernlerendszerrel
párhuzamosan
- a nyilvános.
bemutatkozás
lehetőségeit
szaporítandó
- szervezödnek
periodikus rendszerességgel a "tematikus" versenyek. Szolnokon
- háromévenként
- a szakszervezetekkel
közös akcióként
a
dokumentumfilmek
"mérkőznek", Tatabányán a játékfilmek,
Dombóváron
a
néprajztak.
Csongrádon a "Mosolygó karnera." A hivatásosokkal
közösen
bonyolít ják le a képzőművészeti
filmek szernléjét, és ugyanilyen
rendszerben idén kerül először
sor az animációs filmek fesztiváljára.
Erről azért érdemes kűlön is szót ejteni, mert néhány
esztendőn át ez a filmtípus volt
az amatőrfilmezés legsikeresebb
területe, olyannyira, hogy pl. a
pécsi Ikszilon Stúdió lett egyik
bázisa a Pannónia Stúdió ottani
leányvállalkozásának.
és innen
került a hivatásosok sorába az
azóta már számtalan nernzetkő-

zi fesztiválsikert
Csaba.

aratott

Varga

Aligha lehetett e jegyzetekben
teljes körképet adni e félszázadnál idősebb és' negyedszázadnál
fiatalabb mozgalomról. De talán
sikerült felkelte ni iránta az érdeklődést,
jelezni valamennyit
abból
az alkotó. energiából.
amely résztvevőiben
rejlik, és
amely a legfőbb biztosítéka to-

vábbi fejlődésének. Néhány biztató jel mutatkozik
erre. Ma
már semmiképp nem panaszolhatjuk. hogy kőzművelődésünk
ne tekintetné integráns részének
az amatőrfilmezést.
Ez év őszétől - igaz, egyelőre csak' egyetlen középískolában,
a szentesi
Horváth Mihály Gimnáziumban,
fakultatív,
négyesztendős
tantárgyként először kap helyet a
hivatalos oktatásban.
Bizonyos

szervezeti változások - a kizárólagos egyéni tagság helyett a
kollektív, klubonkénti
csatlakozás lehetősége - ugyancsak a
mozgalom erősödését
jelenthetik. S hát - mindenekelőtt - itt
a video kihívása, amely, ha jól
sáfárkedunk
a lehetőségekkel.
bizonyosan
új korszako t nyit
meg a MAFSZ életében ...

Bán Róbert

Nem dilettánsok: amatőrök!
Beszámoló a Siófoki Országos Fesztiválról
Elszórt, ám a jövőben rendszeresebbé váló híradásaink is sejtették, amit a XXXII. Országos
Amatőrfilm Fesztivál 1985. április 12. és 14. között Siófokon
bizonyított:
legkiválóbb
amatőrfilmeseink
régóta jóval többek puszta dilettánsnál.
Nem
unaloműzés.
kérkedés
eszköze
az ő kezükben a felvevögép, hanem az értelmes élet, a tudatos
önkifejezés segítője - egyszersmind mások szórakoztatása,
tájékoztatása,
meqqondolkodtatása céljából.
Az országos döntőbe jutott 51
hosszabb-rövidebb
filmnek
csaknem a fele számithatott valamilyen elismerésre, s ez a hasonló nagyságrendű
hivatásos
mezőnyökkel összevetve - hazaiakkal és külföldiekkel
egyaránt - példátlanul magas színvonalat érzékeltet. De lássuk a
bizonyí tékokat.
Itt van például az amatőrfilmezés egyik legkézenfekvőbb
alkalma: amikor külföldi utazások élményeit örökíti meg a kamera.
A
budapesti
Czabán
Györgyné
ez történelemfilozófiaí következtetésekhez
vezet.
Berlin című filmje Nyugat-Berlinről ad személyes leleményű.
mégis objektív látleletet,
érzékeltetve a kettészakított
város

létéből eredő sajnálatos és óhatatlan abszurditást.
S hogy a
vállalkozás nehézségét, a tanulságok
komorságát
feledtesse
kissé: a városcímer
medvéjét
eleveníti
meg, afféle
keretet
adva filmjének, s a vakaródzó,
hancúrozó állatot
végül apró,
dobot pergető játékká "fokozza le", iróniával és öniróniával;
az illetékesekre hagyva a végső
mérleg megvonását.
Rokonszenves és jó útifilm a
házigazda siófoki klubot képviselő Móczár Istváné,
az Isztambul. O az ezerszer ismert
részleteket bátran mellőzi, vagy
csupán - képeslapok tónusában
- fölvillantja. Ot a város lelke
érdekli, az ott élő emberek foglalkoztatják.
A lármás halpiac
s a mellékutcák világa kelti föl
ábrázoló i becsvágyát. S talál is
magyarul kitűnőerr beszélő törököket, akik közül az egyik
150 év tapasztalatai nyomán fejtegeti kaján bensőséggel a török-magyar
barátság jelentőségét. Az eredeti hang a képpel
együtt szólal meg itt, ami nem
kis teljesítmény amatőrfilmen.
Népszerű műfaj továbbá családi események
rögzítése,
és .
ebből is viszonylag ritkán születik a szó nemes értelmében
vehető alkotás. Ezért volt meg-

lepetés s a fesztivál egyik őszinte sikere a budapesti Stier Sándor Képek anyámról című filmje. Meghatóan
kezdetleges
fekete-fehér
amatőrfilm-részletek
beiktatásával
idézi elénk édesanyjának
alakját
idillikus
és
tragikus töltésű mozgóképeken
(az utolsó találkozást is a haldokló
asszonnyal),
s mindez
azért nem reked meg a magánügy tiszteletre méltó szintjén.
mert a rendező gondosan előkészítette:
tárgyi
dokumentumok
garmadáját
fotografálja
színes filmszalagra,
s ily módon a Hollandiát járt cukrászlány figurája századunk jellegzetes
szereplőjévé
avatódik
(Makk Károly stílusára
emlékeztetőerr
villannak
föl levélrészletek, igazolványok,
fotók).
S a film végén bemutatott kórházi zárójelentés s a gyászcédula nem giccses elérzékenyülést
kelt, hanem egy szeretni való,
becsületesen, szépen élő és szép
ember elvesztésének
társadalmi
kihatású veszteségét - s a pálya
tanulságai ból való okulás társadalmi nyereségét sugallja. Igen,
így kellene hozzátartozóinkról
s
önmagunkról
mozgókép et hagyományozni az utókorra, a kamera előtti ál-önfeledt és tartalmatlan bolondozás helyett.

Becses
szolgálatot
tesznek
azok az amatőrfilmek. amelyek
népmúvészetünk
hagyományait
tárják föl s őrzik meg a szalagon. így tesz konok következte·
téssel a győri Kovács Róbert
(akinek
fia, Kovács R. Akos
szintén
kitűnő
amatőrfilmes;
mindketten
a szép emblémájú
Tungsram stúdió alkotói). Volt
egyszer egy ház címmel a pusztulni hagyott malomsoki ágasfás háznak állít emléket - most
mintha kevésbé szenvedélyesen
és meggyőzőn (a pusztába kiáltás az amatőrfilmest
is elkedvetleníti). Egy vízimalom sanyarú történetét :'eleveníti meg a
soproni
dr. Kárpáti
György,
családi krónika lapjait pergetve
egyszersmind
szociográfusi érzékenységről
tanúskodva
Kár·
páti-malom
Sopronbánfalván
című - némiképp' kiegyenlítetlen.
ám nagyon szépen fotografált
- filmjében, a szegedi Kovács
István és Péter László pedig
gyékényfonó
asszonyok ügyességével ismertet meg bennünket,' képi és hangi világ némi
- nem mindig szerenesés - ütköztetése révén (A tápai szatyor). Rokon törekvés
mindezzel. amikor a helytörténet
országos érdekű tanulmányozásához segédeszköz a szupernyoleas kamera.
Kurecskó István
Nyíregyházáról a megye s a tájegység egyik falujának névadóját, Szabolcs wezért és korát
próbálja megidézni - tanúsitva
egyszersmind,
hogy történelmi
tudatunk
mennyire
kűlőnbőző
minőségű rétegekre
tagozódik,
mennyire összezsúfolódott
értékes és kevésbé időtálló hagyomány. S eközben rátalál
egy
művelődö,
idős parasztemberre.
aki mintegy a tájon élők képviseletében mond bölcs és meg~ontolandó véleményt
múltról,
Jelenről, tennivalókról.
Szavait
hallgatva és csodálva feledjük
az
itt-ott
árulkodó
szakmai
bizonytalanságokat.
Kétségtelen
azonban: Kurecskó István semmiféle áldozattól nem riad viszsza, hogy igényes és gazdag
munkát bocsáthasson ki a keze
alól. Amiként a békési hagyományokat átmentő Szabó Ger-

házaspárról - festőről és textilművészről - adott kettősportrét
(Barkóczi-Kószegi).
Rendkívül
finomari. stílusosan ; megtalálva
a feladat legalkalmasabb
eszközeit, humort csillantva. Sikerült
igy elkerülnie
azt a veszélyt.
amely bármifajta
művészábrázolásra
leselkedik:
Kürthynél
szuverén, öntörvényű
látásmód
érvényesül,
nem uralkodik
el
filmjén a megismertetett képzőés iparművészeti világ.
S megjelentek ezen a szemlén
a hamisitatlan
kisérleti filmek
is. Ilyen volt a Svédasztal, a kőbányai Barabás József alkotása,
mely igazi show-film, zabolátla. nul áradó látnivalókkal.
erotikával;
egy fiatal
nemzedék
szemléletét.
gondolatvilágát,
képideológiáját
fejezve
ki.
Báthory Orsolya: A kénguru
Friss, eredeti rnű. afféle rövid
ars poeticaként hatott a györi
zson, a puszta valódi és idegenKirályfalvi E. László bemutatforgalmi arculatát megleső szekozása (Az én világom), újszerű
gedi Hencz Alajos, vagy a széés. közhelyes elemeket vegy itett,
kelyföldet járó pécsi Katits Kálketségkívül tehetséget árulva el
mán is teszi.
a békéscsabai
Máthé
Ferenc
Meggondolkodtató,
hogy
(Flashback) . Ebben a kategóriámiért olyan kevés - és miért
ban két alkotó emelkedett ki.
még kevesebb jó - dokumenA szigetvári
Hanczik
János
tumfilm
készül
az amatőrök
(egyik
munkájában
Sasvári
n;űhelyében.
Kisegítós
vagyok
László és Gáspár Anikó volt az
címrnel hátrányos helyzetű gyealkotótárs) meggyözően egyszerekek életét, majdani csalódárű, filozofikus töltésű művész i
soktóI máris beárnyékolt
ványelvet alakitott
ki (Bagatell,
gyait ábrázolja
meleg emberGenezis). Létezésünk alapkérdéséggel Veér Károly Lentiből. a
sei érdeklik, ám nem idegen tőmunka
nehézségét
érzékelteti
le a játékosság, a szép, megvisszafogottan - s ezért hitelegondolkodtató
látvány keresése
sen =, tél és kohó melletti örök
(olykor a tenger szine alá bukforróság
szembeállításával
a
va hatásos effektusokért).
Kotszékesfehérvári Deák Péter (Konyek István Nagykanizsáról márhászok).
S egy ismert amatőris érett művész. Fekete-fehér
filmes alkotót. dr. Oláh Imre
kockáin
valamely
motívum
állatorvost kisérve el védőoltást
alakváltozatait
nyomozza rendosztogató
útjára,
a debreceni
kívül hatásosan; Kozépszűthe
és
Karászy Endre Kutya kötelesséNapfogyatkozás
círnű filmjei köge címmel készitett eleven hatázűl főként az utóbbi keltett
sú filmet,
ember és háziállat
nagy elismerést a tárgyul vá(jelen esetben:
beoltandó
kulasztott természeti jelenség koztya) viszonyát kutatva ironikus
mikus erejű bemutatásával.
szemlelettel. szatirikus vénával.
Akad persze üresjárat, látszatOláh Imre egyébként nemzettueredetiség is; olykor pedig a
datunk
zavarait
bizonyit ja a
tehetség
valamiféle
antihumányíregyházi r. világháborús emnus látásmóddal párosul - szolékmű kapcsán, rendkívül érett
rongásos állapot megjelenitése
eszközökkel,
felelősségteljesen
eimén. Nem írok nevet, nem
(:űre
lépni tilos). A budapesti
csapok reklámot az efféle törekfőorvos, dr. Kürthy Csaba pedig egy rokonszenves
rnűvészvéseknek.
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Hanczik

János:

Genezis

Üdítően hatott az- ANILIN néven szervezett budapesti
stúdió
munkája, a Karinthytól
ihletett
filmburleszk.
A hénguru
(Báthory Orsolya jegyezte rendezőként). Ez a remek kis társaság
színészi.
pantomimes
képzettségre tett szert Németh Ilona vezetésével. Ezek a fiatalok a művészetet összetett
képződraénynek tekintik, s minél több agaban kívánnak
jártassáqot
szerezni.
Németh Ilonát említve szólok
örömmel a bumfordi bájt sugárzó bábfilmről.
A birshépü hercegről, mely hibáival, megoldatlanságaival
együtt
is komoly
értéke volt a fesztiválnak.
Láttunk továbbá kitűnő rajztechnikát csillantó
animációs
filmet
(Pál Nagy Balázs: Kár a benzinért - Hajdúböszörmény),
csavarok és ruhadarabok
közt műveit szexet; az utóbbi volt a
szellemesebb
és sikerültebb
(a
siófoki Móczár István Becsavaradtunk
círnű filmje). És újabb
remekléssel hívta fel magara a
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figyelmet a kazincbarcikai
Nagy
Gyula, aki tavaly a Karl-MarxStadtban
rendezett
nemzetközi
szemlén kapott fődíjat Süti cirnű társadalomfilozófiai
kérdést
érintő, mégis hallatlanul
könynye d animációs filmjével. Most
Ujjhullám
(így!) círnű filmjében
nem láttunk egyebet, mint zenére galoppozó
két kezet - s
mintha itt az ujjak "csinálták"
volna a muzsikát
a 2 perces
produkció
végén a "szereplők"
- önkiszolgáló
módon - megtapsolták önmagukat.
+

:

Megilleti
a taps a magyar
amatőrfilmesek
egészét is - őszszehasonlításképpen
láthattunk
cseh, lengyel, osztrák
amatőrfilmeket,
és nem kellett
szégyenkeznünk.
Úgy fest:
nem
rossz
a kapcsolat
a magyar
amatőrfilm
s a hivatásos filmművészet
között
(Bán Róbert,
Simó Sándor,
Buglya
Sándor,
Szomjas György s mások szerétetteljes.
mégis a szakmai igényességből jottányit
sem engedő bábáskodása
a hazai amatőr-

filmesek körül meggyozoen
bizonyítja ezt). Nem csupán Siófokon szerzett benyomásom
az,
hogyamatőrfilmeseink
jó irányba fejlődnek.
Produkcióik
sokszínűek;
a legkülönfélébb
ízlés- és szakmai orientációt fejezik ki. Mint ahogyan rétegzett
maga az amatőrfilmes
'alkotótársadalom : tizenévesektől
hajlott korúakig terjed a választék,
És a szemle éjszakába nyúló vitáin nemegyszer hangot is kaptak az eltérő vélemények,
keményen megbírálták
a résztvevők
egymás
teljesítményét.
Abban azonban
közösek
valamennyien, hogy számukra a filmezés: nemes időtöltés, s csak
emellett
művészi
megnyilatkozás
lehetősége.
Van,
akiből
előbb
vagy
utóbb
hivatásos
filmkészítő.
filmművész
lesz,
van, aki amatőrként
is elérte
már ezt a színvonalat.
és semmi kedve vállalni a profi stúdiók kőtőttséqeit.
Furcsa
módon: az alkotói szabadság olykor jobban érvényesül azoknak
a táborában,
akik főként saját
pénzükön
készítenek
filmet,
mínt ott, ahol "foglalt" témákra, ilyen-olyan
- s többnyire
szűkős
- keretekre
kell tekintettel lenni.
S csak két kérdést
végül:
nem volna-e ideje - bizonyos
próbálkozások
voltak
bár ez
ügyben - legalább
Budapesten
létrehozni
egy kis rnozit, ahol
hazai s esetleg külföldi amatőrfilmeket vetítenének?
S nem lehetne-e visszaállítani
az amatőrök tévéműsorát?
Mert bizony
belterjes még kissé az a társadalmi nyilvánosság,
amely az
amatörfilmeket
fogadja,
pedig
alkotóik
nemcsak
önmaguk,
nemcsak hobbitársaik.
hanem a
fiimszeretők
szélesebb
körei
számára is próbálnak
mondani
valamit.
Kőháti Zsolt

"Kijöttél a moziból,
de nem vagy még mindenen túl"
A Kőbányai Filmstúdiárál
Ez a beszámoló nem lesz nagyon
szakszerű, mert elsősorban élményekre és emlékekre támaszkodik. Talán két éve is van már
annak, hogy a Kőbányai Filmstúdió bemutatta néhány alkotását a Balázs Béla Stúdióban.
Egyik-másik - például az 1+1
brémai

ólompióca

dermed

(Geszler Antal. Bak Zsigmond,
vagy a Happening
(Hajdú József) - annyira
frissnek hatott, hogy megkértem,
mutassanak meg még többet termésükből. Két alkalommal összesen mintegy
két tucat filmjüket láttam, ki válót és gye ngébbet,
szellemeset
és kissé
zavarosat
vegyesen,
és megérzésem csak erősödött: itt egy
amatőr kollektíva tagjai különböző termékeikkel
egy nagyon
is jellegzetes, határozott világlátás kialakításán
fáradoznak,
ts ennek ők is tudatában vannak, legalábbis ezt olvasom ki
már azokból a frappáns mondatokból is, melyekkel
egy-egy
filmjüket jellemzik: "Monoton,
lélekölő munkát végző dolgozó
eszköztelen ábrázolása"; "A szeretet hiánya a főhős lelki életében aberrációhoz vezet"; "Egy
fiatalember a W. C.-n ülve visszatekint a múlt jára" ; "A gépész
bosszúja egy meddő konzultáció
üresfejű frázispufogtatóin"
stb.
Az alábbiakban - filmelemzések
vagy a stúdió történetének
ismertetése
helyett - mindössze
ezeket a gondolatokat szeretném
körüljárni és kissé elmélyíteni.
Geszlerék
Ólompióca-filmjében, amelyet továbbra is a stúdió talán legjellemzőbb alkotásának tartok, a következőképpen valósul meg az "elidegenedett rnunka"
ábrázolása.
Két
fiatalember ül egy rosszul megvilágított helyiségben és papírlapokat rakosgat monoton egyhangúsággal valamilyen másoló-

gépbe. Az egész film alatt az
egyikük
monológját
halljuk,
amint
szapulja a másikat,
elmondja mindennek, még az a
"vád" is elhangzik, hogy önkéntes rendőr, aki nemsokára megy
szolgálatba. ts még sok minden
más, ami csak az egyhangú meló közben egy fiatalembernek
eszébe juthat: kajálni kéne, rádiót kéne hallgatni, de előbb
elemet kéne venni bele stb. A
szöveg teljesen összefüggéstelen,
illetve asszociatív, semmi. más
nem fontos benne, csak az, hogy
"én" mennyire kiváló vagyok, a
"másik" pedig mennyire aljas.
Csakhogy - és ezzel az eqyetlen fogással sikerült az alkotónak megragadnia
a különben
közhelyként ismert "mondanivalót" - az "én" az égvilágon semmiben sem különbözik a "másiktól". Mindketten hajszálpontosan
ugyanazt az érdektelen
munkát
csinálják,
mindketten
ugyanúgy unatkoznak, mindketten ugyanúgy
nem törődnek
egymással. csak éppen a filmrendezői "szeszély" folytán az
egyik fölébe kerül a másiknak
azzal, hogy ő beszélhet. A néző
pedig rögtön tudja, hogy a másik gondolatai
feltehetőleg
az
égvilágon semmiben sem különböznek a másikétól. Egyúttal azt
is észreveszi, hogy a döbbenetesen semmitmondó
szöveg furcsa módon - kiáltó ellentmondásba keveredik az ugyancsak döbbenetesen
semmitmondó képsorokkal.
A hangrámondásos technika a
Kőbányai Filmstúdió egyik jellegzetességévé vált. Alkalmazásának újabb
frappáns
példája
Szőke András
A cIochard-ja,
melyben egy többé-kevésbé rejtett kamerával felvett, padon alvó csavargó "mondja el" hasonló módon - természetesen fiktív
- életfilozófiáját. Kissé megdöb-

benve halljuk, hogy ennek az
enyhén marginális figurának a.
legutóbb sikerült meqismerkednie egy tanítónővel,
s lassan
rendeződik az élete, sőt. kapcsolatba került az amatőrfilm-rnozgalommal is (I), s a kamera eszköz számára, hogy feltárhassa a
problémákat
stb. A szerenesetlen "főhős" ezalatt természetesen mit sem sejtve alszik a padon, s különösen komikus, hogy
amikor a kalap leesik a fejéről.
"véletlenül" éppen ez hangzik el
a szövegben: "mintha egy sapka leesett volna a fejemről ... "
A hangrámondás a szuper 8-as
amatőrtechnika
fogyatékosságából létrehozott kifejezési eszköz.
A fésületlenül őszinte, naiv és
ál naiv kommentárok akár Jean
Rouch korai filmjeit is eszünkbe
juttathat ják. Hasonló szerephez
juthat a hanganyagként
felhasznált zene is, különösen, ha a fiatal alkotók életideáljait
(vagy
éppen ideálnélküliségét) megszólaltató csoportok - Kontroll, Bizottság - zenéjéről van szó. Acs
Miklós Duke Ellingtonnak kísérelt meg egy "hommage-filmet"
összeállítani, mig Imreh István
egyenesen az Albert Einstein Bizottságról forgatott egy 20 perces anyagot. mely utóbbinak talán legérdekesebb része a Jégkrémbalett
című Bizottság-film
forgatása alatt készült, csak éppen más szernlélettel, más nézőpontból.
A Happening,
mely szintén
bőségesen
alkalmaz
magyar
Bizottság-számokat,
abból
a
szempontból érdemel különös figyelmet, hogy szinte ars poetica-szerűen
fogalmazódnak
meg
benne a stúdió filmművészeti törekvései. A filmen egy sereg fiatal bohóckodását,
rendezkedését
látjuk, vagy ügyetlenkedését
a
kamerával és a lámpákkal. mindenféle papírruhákkal stb. A ki9

Szőke András: Emlékmű
sérőszöveg nyers, humoros vagy
költői kiszólásai
között pedig
olyan mondatokra is felfigyelhetünk, mint "a művésznek a forradalmat kell szolgálnia" vagy
"a jó alkotó nem a zsűrinek csinálja, hanem az életnek", "rejtezve kell élni, hogy művészek
lehessünk" - azaz csupa olyan
kijelentés, mely egyszerre közhely és igaz. Más szóval: a film
alkotójának,
Hajdú
Józsefnek
sikerült a művészetről és a filmről vallott véleményét egyszerre
őszinte és gúnyosan önkritikus
formában kifejeznie. Különösen
rokonszenvesek
azok a megoldásai, melyekkel
az utólagos
verbális interpretáció segítségével funkcionálissá
teszi a film
nyilvánvaló
technikai
hibáit.
Hasonlóképpen, és olykor nyiltan humoros formában, magáról
a filmezésről szól Szőke András
Az emlékmű cirnű munkája is,
melyben a jólfésült kincstári optimizmus
kerül
szembe' egy
egészségesen erőszakos mentalitássaL illetve egy filmkészítőnő vallomásával arról. hogy mit
jelent számára ruha nélkül játszani a kamera előtt és dolgozni
a kamera mögött.
Ami a stúdió
munkáiban
minduntalan megjelenő humort
illeti. ennek két forrása lehet:
a szándékolatlan, de utólag ref10

lektált technikai fogyatékosság,
filmkészitői
ügyetlenség,
másrészt a szándékos poénokkal való munka. Az első típus ra szolgál példákkal ji Happening is,
míg a stúdió legtudatosabb parodisztikus és humoros szituációit Kósa László állította elő:
kétperces Némafilm arról. hogy
vajon a mondanivaló "lejön-e a
vászonról"
(lejön, de a szó legszorosabb értelmében); egy sereg reklámfilmparódia.
MAHIR
helyett Maher cím alatt; vagy
egy .:,izgatóan" megkomponált
erotikus jelenet, melynek legfeszültebb pillanatában a film félbemarad és csak a bejelentést
halljuk: "elnézést kérek a kedves nézőktől, hogya film itt elszakadt, de a rnűvész úr nagyon
fáradt." (ti. Kósa, az Acs-rendezte SmiIe círnű filmben). Hasonló mentalitásról
árulkodik
Szőke András egyik poénja is,
aki a Magyar Naturisták Egyesületének deklarációját
olvassa
fel. miközben az egyesület igazolványával takarja el magát.
Viszonylag kevés kísérlet történt játékfilmek és politikai-agitatív
kisfilmek
létrehozására
(Viczkó Tibor: Apokrif, illetve
Paska Miklós- Petrovics
Emil :
Békefilm és Bíró József: Jó napot, elvtársak I). Ez azonban nem
igazi hiányosság, hiszen ponto-

san ezek azok a műfajok, melyeknél túlságosan kézenfekvő a
professzionista alkotásokkal való összehasonlítás lehetősége, s
ilyenkor természetesen
mindig
az amatőrfilm marad alul. Sokkal többet ígér - bár sok megoldatlan részletkérdést is magával hoz - egy mind határozottabban kirajzolódó törekvés a
stúdióban egy meglehetősen elvont, lírai-asszociatív
filmtípus
létrehozására.
Ilyen
például
Szőke Andrástól a Szárnyalási
kísérlet, egyfajta önéletrajzi ihletésű költemény, mely elég ambiciózus ahhoz, hogy kűlönböző
általánosítható
képsorok révén
- vándorok, öregemberek, régi
fényképek, sztrájkolók,
halottak
stb. - megpróbáljon
történeti
távlatot teremteni maga előtt.
Vagy ugyancsak Szőkétől a lényegesen összefogottabb Űsbiza10m, melynek "története"
nem
több, mint egyetlen ikon felületének letapogatása egy fénynyaláb és néhány asszociatív felvétel segítségével. Ilyen Imreh István Közvágóhídja, időnként kissé mederosan. időnként meglepően érzékenyen
fotografálva.
Laza keretét egy villamosutazás
alkotja •. mely feltehetőleg csakugyan a közvágóhídhoz
vezet,
de az út mentén váltakozó város képek
mellett
szerepelnek
benne
koporsók,
amatőrfilmezéshez
kiállított
engedélyek,
kerthelyiség-jelenetek,
makrofelvételek gyümö1csökről és testrészletekről stb. Ennek a montázstechnikának
at előzményeit
talán Moholy-Nagy forgatókönyveiben. vagy közelebbről Huszárik Elégiájában vagy Szirtes
András filmjeiben lehetne kimutatni - mindenesetre itt a szerkezet sokkal lazább és. jóval
esetlegesebb. 'mint az elődöknél.
A legőszintébb (és olykor leleplező erejű az alkotékra nézve) ennek a "lírai-asszociativ"
filmtípusnak
az a változata,
mely életmódokat.
életérzéseket.
életfelfogásokat ír körül a film
eszközei vel.
Tulajdonképpen
mindig
ugyanarról
van szó .
megvalósulatlan
vágyakról. kitörési kísérletekről.
frusztrációról, fojtogató környezetről, mun-

káról, szexualitásről,
remény telenségröl, önmegvalósításról ...
E gondolatok és érzelmek kifejtése azonban Acs Miklósnál kamaszos szertelenséggel és nagyravágyással
történik
(Smile),
Hajdú Józsefnél viszont fenyegetően tragikus színezettel (Utá10m a városi kutyákat,
Te hát
amatőr; szereplőként az utóbbi
filmben, melynek rendezője Szőke).
Időnként
egy-egy
film
középpontjába
kerül
valamilyen bizarr félig hobó, félig
freak figura, egy "embersenki",
aki különc magatartásával mintha a megvalósítható szabadságot
szimbolizálná a filmalkotó számára, mint a Testvéreim, repüljetek/
(Hajdú)
főszereplője.
(Egyébként ebből a filmből választottam egy idézetet írásom
eiméül is.) Máskor a szélsőséges, groteszk magatartásminta
csakugyan
aberrációhoz
vezet,
mint Geszler Antal és Bak Zsigmond Te jútrendszertelenségében
is. Az alkotók a eimet így olvassák:
tej-j-út-j-rend-j-szertelenség, s a filmben kibontakozó
pszichiátriai eset "szertelenségének" jellemzésére legyen itt elég
az a megállapítás, hogy számukra a "tej" egy defektes anyagyermek-kapcsolat
szimbóluma
s a szexualitás tárgya egyszerre.
Amikor az alkotónak sikerül a
saját szorongásait
más témára
átvinnie, vagy még inkább, embertársaiban
felfedeznie,
majd
ezt az élményt együttérzéssé átalakítania,
akkor jönnek létre
olyan mély emberségről tanúskodó, tapintatosan távolságtartó
és mégis megrázó filmek, mint
Hajdú és Imreh Gondolat-jele.
Ez a film a kép és a szöveg
szembeállításának
már megismert módszerét arra' használja
fel. hogy nyomorékok testi valóságát mély vagy éppen szárnyaló
gondolataikkal
állítsa
kontrasztba.

•
Szeretném azt hinni, hogy az
egyes filmekkel kapcsolatban leírt dicsérő jelzők nem egyes
filmkészítőket illetnek, hanem a
stúdió egészét. így kell ennek
lennie, nemcsak azért, mert a
stúdióban találunk ugyan eltérő egyéniségeket, de kiernelke-

Acs Miklós:

Smile

dően egyéni "filmművészeket"
egyelőre
(vagy
szerencsére?)
még nem. Hanem azért is, mert
a csoport magvát képező nyolctíz ember mintegy "vetésforgóelv" alapján dolgozik - egyikük
a másik operatőre az egyik filmben, míg a következőben a másik lesz talán operatőr egy harmadik társuk számára és így tovább - valamilyen szinten minden filmjük kollektív alkotásnak
tekinthető. Ez azzal is összefügg,
hogya tagok minden filmtervet
közösen megvitatnak és egymás
munkáiba
elég alaposan beleszólnak. Különösen érdekes az
az elv, amit ezzel kapcsolatban
a stúdió művészeti tanácsadója,
Szomjas György említett. Ez a
"megbolondítás elve", miszerint
egy-egy
bemutatott
anyagban
tanácsos a hibák mentén elindulni, azok konzekvenciáit
végiggondolni, sőt olykor azokat
akár ad absurdum
is vinni.
Szomjasnak és a stúdió másik
"külső"
vezetőjének,
Krasznói
Andrásnak (ugyanis van egy vá- lasztott vezetőség is), egyaránt
az a véleménye, hogy a tagokat
nem szabad "tanítani",
vagyis
tőlük idegen művészeti elveket
rájuk erőszakolni. Meglehetősen
határozott állásfoglalás ez abban
a mindmáig nyitott vitában, hogy
mit jelent "amatőr"-nek lenni, s
emlékeztet azokra a vélemények-

re, melyek évtizedekkel korábban például a naiv művészetet
akarták megtartani ártatlan eredetiségében. Kérdés, hogy meddig lehet ezt az állapotot valóban
meqőrizni , mindenesetre
Szomjaséknak valóban sikerült
elkerülniük a profi filmgyártáshoz való dilettáns igazodás veszélyeit, és cserébe
kialakítani
egy nyers, de őszinte "nonkonformista" hangvételt.
Ezek az
alkotók csakugyan nem filmművészeti produktumok létrehozására törekednek, hanem a saját
maguk világát igyekeznek megfogalmazni.
Befejezésül még néhány információ. A Kőbányai Amatőrfilm
Stúdió 1962-ben alakult, azóta
csaknem 200 tagja volt. Az elmúlt időszakban évente mintegy
tizen-harmincan
készítenek
itt
filmeket. A tagok átlagéletkora
25 év körül van, foglalkozásuk
szinte kizárólag munkás és alkalmazott. ~vente 25 OOOforint
támogatást kapnak. Alkalmazott
technikájuk a szuper 8 mm-es
film, de remélhetőleg hamarosan
kapnak videót, amitől feltehetően változik majd közönségük
összetétele is. Számos bel- és
külföldi díj mellett most nyerték el harmadszor "Az ország
legjobb amatőrfilm stúdiója" cimet.

Beke László
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Hollywood és a film-musical
Mi is a film-musical? Mindenki énekel, táncol
és beszél? Igen. Talán. Néha sokkal több ennél,
máskor sokkal kevesebb. Lényegében olyan
film, melynek formáját, cselekményét, hangulatát részben vagy teljes egészében a zene határozza meg. így néhány dal- vagy táncbetét még
nem döntő tényező, kizárólag a hangulati aláfestés szerepét tölti be. Viszont az olyan film
sem feltétlenül musical - legfeljebb csak formailag =, amely hemzseg az énekszámoktól.
ha
hiányzik
valódi musicales hangulata,
mint
például Elvis Presley legtöbb filmjének.
A musical örök sikerének titkát hamar megfejthet jük. Minden film sok-sok ember kőzös,
kemény munkájának az eredménye, noha általában csak egy-két művész neve válik általa ismertté. A musical esetében nyilvánvalóan öszszetettebb együttműködésre
van szükség koreográfusok, zeneszerzők és zenészek között.
A lényegi különbség azonban nem annyira
mennyiségi, inkább minőségi. Minden résztvevőtől sokkal szélesebb körű tevékenységet. nagyobb teljesítményt követel e műfaj. A sztároknak ugyanúgy kell tudni énekelni és táncolni,
mint játszani. A díszletek és jelmezek szerepe
dominánsabb. A rendező követelményei pedig
-komplexebbek, többirányúak.
mint bármilyen
más típusú filmnél. Ennek ellenére sok kritikus
és néző allergiás a musicalre. Akik kedvelik,
azok közül is sokan kissé szégyenkezve mondogatják: ••Végül is komolytalan műfaj", Am
ha megkérdeznénk őket, melyik filmet vinnék
magukkal a Holdra vagy egy lakatlan szigetre,
lényegesen többen választanák az Ének az eső~
bent, mint mondjuk a Patyomkin páncélost.
Nem beszélhetünk "a" musicalről, mivel több
válfaját is megkülönböztetjük.
Két nagy csoportját - melyek persze nem határolhatóak el
mereven egymástól - a táncos és az énekes musical ek alkotják. A néző talán inkább az előbbit véli a műfajba tartozónak,
valószínűleg
azért, mert a táncos sztárt tehetségesebbnek, ér.
dekesebbnek, virtuózabbnak tartja az egyszerű
énekesnél. Ennek ellenére, különösebb indok

nélkül, a mi meghatározásunk
szerint musical
lehet az olyan film is, melyben egyetlen lépést
sem táncolnak. A legélesebben talán a 30-as
években válik el a két típus. Az Astaire-Rogers páros filmjei táncos musicalek. Sikerük titka a csillogás, a gyorsaság és a modern díszletek. Az énekes musicalek két sztárja ]eanette
MacDonald és Nelson Eddy, akik nosztalgiával idézik a csodálatos romantikus időket. az
operettek mindent-feledtető,
it-ózsaszínű világát, szemben a vad jazz-hangvételű zenés vígjátékokkal.

Film

vagy színház ?

S most ejtsünk

pár szót a a film-rnusical és a
kapcsolatról. A musical kétségkívül a színház két rokon műfajából,
az oly
népszerű operettböl és a zenés vígjátékból nőtt
ki. Gyakran a kettő közt nem tesznek kűlönbséget, ami általában a dolgok drasztikus túlegyszerűsítése.
A Strauss- és Léhár-féle
operettnek sem fejlődésében, sem végleges formájában nincs semmi köze a Gilbert- és Sullivanféle vígoperához, noha mindkettő hasonló kapcsolatban van a klasszikus operával. Az operett
a bécsi iskolából nőtt ki. Később - a 20-as
években - Rudolf Friml és Zigmund Romberg
írtak olyan félig opera jellegű műveket, főleg
énekesek és zenészek számára, melyekben a
komédia háttérbe szorult (pl.. Friml: Rose Marie; Romberg: The Student Prince). Ekkoriban
az amerikai színházakban a varietén nevelkedett énekes-táncos színészek lettek egyre népszerűbbek. Romantikus dalok operaária-szerű
előadása helyett - a gyakran nagyon szellemes
dialógusok miatt - az érthető szövegmondás
vált rendkívül fontossá. Ezen kívül arra is törekedtek, hogy legalább úgy, ha nem jobban táncoljanak. mint ahogy énekelnek. Ezt az új típusú show-műsort nevezték zenés vígjátéknak, s
ebben inkább a Gilbert- és Sullivan-féle vígoperával, nem a lehári operettel való kapcsolat érezhető. A 20-as évek elején mindkét irányszínház

kőzti

Fred Astaire (Frederick AusterIitz) 1899-

Cérnavékony, rendkívül szorgalmas
amerikai szinész, táncos és koreog,.
filmes prábafel'kézhez kapja az ered:lftJ,NSZ'·s.lnész.EnyMn ko-.
táncolni".

 "  l'ony(Friá Astaire] and Jejlrey's (Jack BUc/fononI

Nelson Eddy 1901-1967

Hirtelenszőke, szélesvállú amerikai
bariton. Jeanette MacDonalddel
párban fergeteges sikert arat számos musicalben, melyek közül ta~ lán leghíresebb az 1935-ös Naughty

I Marietta

(Rossz Marietta).
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Jeanette MacDonald 1901-1965
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rán hangú énekes színésznő. Nelson Eddyvel a 30-as években, si- !
kerük csúcsán "Amerika kedven-í
cei'í-ként emlegetik őket.
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Judy Garland (Frances Gumm) 1922-1969

Első színházifellépésétől kezdve.nagyhangú
kislány'í-nak nevezik. Az 1939-es Őz világhírűvé teszi. Rohamos hizása miatt a
stúdió szigorú diétára kényszeríti, ugyanakkor a megfeszített munkátál idegrendszere
meggyengül, s ezért gyógyszereken él.
Karrierje eközben virágzik, de betegsége
és magánéleti kudarcai hátráltatják.
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V. Minnelli: A zenekar kocsija, 1953, Fred Astaire, Nanette Fabray és Jack Buchanan
zatnak egyaránt sikere volt. 1927-ben azonban
a zenés vígjáték aratta a babérokat Youman és
Gershwin révén. míg 1928-ban Romberg Új
. Hold (The New Moon) című darabja ismét az
operettet tette népszerűvé.
Ebben a vegyes műfajú korszakban született
meg a hangosfilm és vele együtt a film-musical.
Ez utóbbival kapcsolatban rögtön felvetődött a
kérdés: melyik irányzatot kövesse. Az ideális
válasz az lett volna: mindkettőt, de egyelőre mondani könnyebb volt. mint megvalósítaní. A kezdetleges technika ugyanis erősen
korlátozta a lehetőségeket. Például a jazz-énekes varieté-sztár Al Jolson is inkább a számára
idegenebb operettszerű zenés. filmekben játszott. (Bár ő eredetileg is énekes színész.) A
legtöbb némafilm-sztár, mivel főleg romantikus
drámai szerepeket alakított, általában a romantikus zenében érezte magát otthon. így történt,
hogy Gloria Swanson A vétkes (The Trespasset,
1929) vagy Ramon Novarro A pogány (The Pagan, 1929) című zenés filmben drámai hangvétellel-ad elő egy furcsa romantikus dalocskát.
Mindkét irányzat színpadi énekes színészeit is
kipróbálták filmen. gyakran az eredeti darab
siker-számait átvéve, mint például az 1930-as
No, No, NaneUe-ben. Ugyanakkor minden stúdió elkészítette első látványos revüfilmjét is.
(Talán azért, hogy a közönségre bízza a döntést.) Az MGM a Hollywood revüt (1929), a
Warner aParamount
parádét (1930). az Universal pedig a Jazz királyt (1930).

Tánc vagy film?
A film-musical
történetének
legviharosabb
kritikai vitáját a színház és a film közvetlen és
közvetett összevetése váltotta ki. A közvetlen
összehasonlítás során a filmet rendszerint negatívan ítélték meg abban az összefüggésben, vajon önállósult-e, elszakadt-e teljesen a színháztól, vajon képes-e olyan alkotásokat létrehozni,
melyek színpadon nem megvalósíthatóak? Busby Berkeley A 42. utca (The Fort y Second
Street, 1933) című filmjét elmarasztalták. mondván. hogy túlságosan tapad a színpadi hagyományokhoz. Ugyanakkor azt is hibájául rótták fel. hogy némelyik jelenete elképzelhetetlen lenne színházban.
A közvetett összevetés lényegesen több zavart eredményezett - a tánc miatt. Az a furcsa
elmélet alakult ki, hogya színházi és a filmbeli
táncnak azonos szerepet kell betölten ie. A filmrendezőket ezért gyakran a barbárság és hozzá
nem értés vádja érte olyan esetekben, melyekben úgy tűnt, a tánc nem cél. "csak" eszköz,
háttér. Természetesen igazat kellene adni a
vádnak akkor, ha annak idején a filmkészítőket
kielégíti egy már befejezett, önálló mú adaptálása. De lett volna értelme például a Hat ytyúk tava klasszikus előadását felvenni? Bizonyos új filmes szempontok okán talán igen, de
egyébként aligha ez lehetett a mozi igazi és
legfontosabb célja. A legtöbb musicalben természetesen valamilyen formában megjelenik

Victor

Fleming:

Oz, a csodák csodája, 1939, Judy

Garland

a tánc. bár meglepődnénk,
ha megtudnánk,
milyen sokszor nem alapoz rá a film igazán.
Valódi táncot igen kevés korai Berkeley-alkotásban láthatunk.
E filmek "koreográfiáját"
szinte kizárólag a kamerával való manőverezés
adja, míg a szereplők és a tárgyak statikusak.
Avagy a szereplők és a tárgyak mozognak, de
most is változó kameraállás mellett. Lényegében a kamera sohasem passzív résztvevő.
Berkeley Csodabár (Wonder Bar, 1934) című
filmjének egyik gondosan kídolgozott, ügyes
számában, a Don't say goodnight-ban (Ne mondj
jóéjt),
jóllehet a kiindulási pont a táncosok
csoportja, ám itt sem maga a tánc színvonala,
lépései érdekesek a rendező számára, hanem az
az ötletes tükrös játék, amelynek segítségével
hat táncospárból százat tudott a vászonra varázsolni. Berkeley így nyilatkozott David Martinnak : .Frlmjetmet végignézve észrevehetően kevés a tényleges tánc. Nem mintha nem tudnám
megrendezni, inkább azért, mert valami újat,
mást, valami szekatlant akartam a nézöknek
nyújtani. Számomra nem a lépés a fontos, hanem hogy mivé tudom alakítani a filmen."
24

Mindezen kísérletek, viták és nyilatkozatok
is hozzáadnak valamit a musicalről alkotott fogalmunkhoz. Egyébként a táncot sokféleképpen lehet a film részévé tenni. Lehet meghatározó, kevésbé fontos, sőt szélsőséges esetben
nem is alkotó eleme a musicalnek, mint például
George Sidney Három testőrében (The Thtee
Musketeets. 1948). A főszereplő Gene Kelly.
A film: musical, a klasszikus értelemben vett
musical-zene és -tánc nélkül. Mivel a koreográfia és a kameramunka elválaszthatatlan, a rendezőnek is feladatává válik a mozgás megrendezése. Kizárólag az ő technikai megoldásai is
kelthetik a mozgás illúzióját.
például statikus
kompozícíók dinamikus egymásutánja révén. A
zenekar kocsija (The Band Wagon, 1953) című
filmben Fred Astaire az állomás peronján sétál,
s közben énekli a By myself (Egyedül) kezderű
dalt. A jelenet koreografált, noha Astaire csak
sétál és énekel, de a kamera pontosan időzített
mozgása a dallátványbeli
ellenpont jává válik.
A lassú, szomorkás hangulat megtörik a sűrű
váltásokkal, és az arcán tükröződő bánat ellenére finoman érezhetővé válik Astaire örök,
megváltoztathatatlan
életkedve.
Ezek után érthetőbb, miért nem egyenlő a
musical fogalma egyszerűen a táncos film fogalmával. Hogy melyik rendező milyen mértékben
használja a táncot, hogyan koreografálja (saját
maga vagy szakember segítségével) , az szubjektív, nem köthető szabályokhoz.

Lubitsch
Ne felejtsük el azonban, hogy a musical történetének kezdetén elsősorban az énekes típus
vált uralkodóvá. Az első életképes hollywoodi
filmmusicaleket
Ernst Lubitsch készítette. A
Love Parade (A királynő férje, 1929), a Monte
Carlo (1930) és a The Smiling Lieuienant (A
mosolygó hadnagy, 1930) című hangosfilmjei
elsőként törtek ki a színházi kötöttségből. és
mondták el történetüket a vásznon zenei fordulatokat is felhasználva (még tánc nélkül). Bár
a Love Parade első kockáin látható táncoló lábak megtévesztőek, de rögtön ezután, Maurice
Chevalier dalától kezdve megszűnik a tánc.
Nem is hiányzik. A film formáját és tempóját
a zene határozza meg. A történet egyszerű,
amolyan ruritániai Makrancos hölgy-féle. Az
elragadóan charme-os Chevalier-nek sikerül betörni és feleségül venni túlságosan is tűzes királyi menyasszonyát, akit ]eanette MacDonald
alakít. Dal dalt követ, párbeszédek folynak át
énekbe utánozhatatlan könnyedséggel. A filmet

Lloyd Bacon: A 42. utca, 1933, A görl-csapat

végig ez a könnyedség, gördülékenység és a kamera tökéletes szabadsága jellemzi. aminek segítségével a néző tekintete egyik szereplöröl a
másikra irányulhat, a zene ritmusában követve
a szellemesen megkomponált jelenetek eseményeit. Ez volt a híres Lubitsch-hatás. S azzal,
hogy megtalálta a módját, miképp használja fel
kreatívan a hangot és a zenét, miképp tegye
dramaturgiai fontosságúvá, elkészítette a világ
első igazi film-musicaljét.
A trilógia második, Monte Carlo című darabja is sikert aratott, de a harmadik, a The
Smilinq Lieutenant (ismét Chevalier-vel a főszerepben) már technikai győzelemnek is számított. Első percétől az utolsóig mind a hang
és a kép, mind a dialógusok és a zene egyenletesen pereg. A film második felében prózai
szöveg szinte nem is hangzik el, minden esemény zenében és dalban fogalmazódik meg.
Az olyannyira tökéletes technikához még a
nagy Rouben Mamoulian is alig tudott hozzátenni valamit a következő évben készített Love
Me Tonight (A hercegnő szabája, 1932) című
musicaljével, talán azért is, mert ugyanabban a

stúdióban forgatott, mint Lubitsch, s ugyanazokkal az ünnepelt sztárokkal. A Love Me Tonight dialógusai általában túl formálisak, bár
őszinte költőiségével és romantikus fantáziájával néhol sikerül a filmnek túllépnie Lubitsch
musicaljein.

Fred Astaire és Berkeley
Bármilyen furcsán hangzik is, az első kirobbanó sikerek után úgy tűnt, nincs utánpótlás.
Sternberg ugyan 1936-ban kísérletet tett musical-jellegű film készítésére (The King Steps
Out) Grace Moore-ral a főszerepben, de sem a
darab, sem a sztár nem közelítette meg a már
említett könnyedséget, s eltekintve néhány figyelemre méltó látvány effektustól, nem lett
méltó folytatása az addigi sikereknek.
Az érezhetően csökkenő érdeklődest újfajta
módon próbálták ismét felkelteni. Mivel a közönség kissé idegenkedve figyelte az eltávolodá st a színházi hagyományoktól
(bár a már
igazi .mozís" Lubitsch filmeket tetszéssel fogadta), a következő sikerhullám első alkotása,

Donan-Kelly

. Ének az esóben, 1952, Cyd Charisse és Gene Kelly

A 42. utca egyértelműen színházi múlt jának köszönhette népszerűséqét,
Berkeley musicaljében
a függöny ugyan felmegy, de ami ezután következik, sehol, semmilyen színpadon nem történhet meg - s ezért a közönség hitetlenkedve figyelte. Technikája tökéletesen új tér- és időbeli egészet teremtett az alulról és fölülről
fényképezett tánckar vagy az álomszerűen a
levegőből a földre vagy a vízbe történő átmenetek révén. Ezekben a jelenetekben a vásznon
látszólag megszüoik a gravitáció, megszüoik az
idő. Am a néző mindig érezni akarja, hogy a
táncos fizikai korlátain belül teljesít. Berkeleyt
viszont legkevésbé sem érdekelte a táncos, annál inkább egy absztrakt világ megteremtésének a gondolata, melyhez csak eszközül használta a zenét és a táncot. Módszerével egyedül
maradt, nem akadt követője, aki sikeresen tudta és akarta volna kamatoztatni a tőle tanultakat. A musical viszont neki köszönheti, hogy a
színpad után filmen is megjelent a tánc.
S ekkor bukkant fel Fred Astaire, aki Hermes
Pan koreográfus segítségével ugyan, de lénye-
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gében maga dolgozta ki sajátos filmes stílusát
és a látványeffektusokat.
Nagy vonalakban
megjelölte, mit és hogyan vegyen filmre a rendező. S mivel táncaiban testének minden porcikája mozgott, alapvetőerr egész alakos vagy
félközeli felvételekhez ragaszkodott, s megkívánta, hogy igen élénk kameramozgással kövessék a tánckart. Berkeley talán Astaire-re is
értette azt a megjegyzését, miszerint a musicalekben a kamera a táncos "rabszolgájává" válik, a film sz'ínpadias lesz és elveszti eredeti ségét. Holott a mozgás révén a táncban is lehet
olyat teremteni, ami az eddigi tánctörténetben
példa nélkül álló. Ez történt az Astaire-Rogers
filmek esetében. Más vélemény szerint Astaire
koncepciója rideg, szemben Berkeley szerivedélyes újításaival. Szerintem egyik sem rosszabb
vagy jobb a másiknál. A gravitáció és az ember
mozgási korlátozottságának figyelembe vétele
miatt függőleges irányban ugyan behatároltak a
lehetőségek, de vízszintesen végtelenek. Olykor-olykor Astaire is megszegte trükköket mellőző elvét. Példa erre a Carefree (Gondatlan,

Mervin Le Roy-V. MinneUi: ]ó ránézni, 1952, Ann Miller

hetetlen kettőse mégiscsak Fred Astaire és Ginger Rogers marad. Bár a többiek tánctudása
legalább olyan szintű volt, mint az övék, de
hozzájuk hasonlóan természetes
jelenségnek
senki nem tűnt a vásznon. egészen Gene Kelly
színrelépéséig .

Vincente Minnelli

KelIy-Donan:

A kalóz, 1947, Gene KelIy

1938) egyik jelenetének lassított felvétele, vagy
Astaire Royal Wedding-beli
(Királyi esküvő,
1951) "táncbravúrja" a falon és a plafonon. Altalában azonban filmjeinek alapvető eleme a
fizikai realitás és jelenlét. Ha valakit, hát Fred
Astaire-t szerette a kamera.
Az Astaire- Rogers filmek sikere nyomán
újabb párok is feltűntek. EmIíthetném a Boleto
(1934) és a Rumba (1934) főszereplőit, Carole
Lombard-t és George Raftet, avagy az Eleanor
Powell- James Stewart párost a Born To Danceból (Táncra szűlettem, 1936). Am a kor felejt28

A 30-as évek végére a musical fordulóponthoz
érkezett. A régi felállás megváltozett. az Astaire-Rogers
páros felbomlott, Berkeley otthagyta a Warner Brothers stúdiót. Az egyetlen
siker, a klasszikus Kern szövegkönyvből készült Hiqh, Wide and Handsome (Magas, tess
és jóképű, 1937) című Mamoulian musical
jött és ment különösebb visszhang nélkül. S ekkor mutatták be az Ozt (The Wizard ot Oz,
1939). Nem eget rengető remekmű, a színei rikítóak, a díszletek eklektíkusak,
a rendezés
korrekt, bár különösebb zenei vagy mozgásérzékről nem árulkodik. Valamiben mégis újat
adott: s ez az új látásmód Arthur Freed producernek köszönhető. Az ő ötlete volt. hogy a rnusical ne csupán ötletszerűen egymás után szerkesztett számok gyűjteménye legyen, silány kis
kerettörténettel.
melyet itt-ott tánc- és dalbetétek szakítanak meg. Olyan filmek gyártását
szorgalmazta, melyek értelmes, értékes egészet
alkotnak. Harold Arlen zeneszerzőt és E. Y.
Harburg költöt kérte fel közös forgatókönyv
írására, olyanra, melyben a dalok és a táncos
jelenetek egyaránt előre mozdít ják a történetet,
drámai
atmoszférát
teremtenek.
Elméletét,
melynek alapján az Oz is készült, team-munkában, hasonló elképzelésekkel párosítva kívánta
a gyakorlatban megvalósítani. Olyan új sztárokat fedezett fel. mint Gene Kelly és Stanley
Donen, s Hollywoodba hívta a Broadway ünnepelt revürendezőjét. díszlettervezőjét, Vincente
Minnellit, aki 1943-ban debütált első önálló
musicaljével. a Cabin in the Sky-jal (Kunyhó az
égben). A filmet egyik Brodwayn aratott sikerére alapozta. Bár teljesen felújította, megőrizte
az eredeti formát, az álomvilágot (rnelyben a
jó és a rossz harcol egy haldokló lelkéért), a
stilizált néger mennyországot és poklot, ahol az
angyalok és az ördögök állandóan érintkeznek
az emberrel. Ezzel átmentette filmre a színház
álnaivságát. Képi megoldásai viszont kitűnőek.
Meglepően
eredeti, ösztönös ritmusérzékkel
nyúl a zenéhez, a dramatizáláshoz és a vágáshoz, s csalhatatlan érzékkel kapcsolja össze a
vizuális eleganciát és a zenét. Bár akadnak
percek, melyekben úgy tűnik, nem alkalmazko-

Mark

Sandrich:

Dalol a flotta,

1935, Ginger Rogers és Fred Astaite

dik eléggé az új médiumhoz. kicsit merev és
bizonytalan.
ez azonban későbbi filmjeiben
megszűnik.
A Meet Me in St Louis-ból (Találkozz velem
Saint Louisbanl, 1945) derült ki először igazán
Minnelli tehetsége. Mivel ő maga zongorista
volt. rendkívül érzékeny a zenére, a legfinomabb lépésvariációkra
és a ritmusra egy-egy
jeleneten vagy akár mozdulaton belül is. Zseniális vizuális fantáziáját kétségkívül
festői,
díszlettervezél
és sztnházrendezőí
múlt jának
köszönheti. A zene és a koreográfia azonban

nem határozza meg a musical tényleges epizódjait vagy például azt a kicsattanó, hamisítatlan
életkedvet,
ami a "Trolley Song" -böl árad.
Minnellinél a zene és a történet kölcsönösen áthatják egymást. A rendező, valamint a koreográfus Charles Walter és a producer Arthur
Freed közös munkájának eredménye, hogy a
legkisebb szerep is kitűnő. Egyike azoknak a
musicaleknek. melyekben szinte minden kifogástalanul megy. erőlködés nélkül, szerencsésen. Bár úgy tűnik. semmit sem bíztak a puszta
szerencsére.
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Harry Beaumont . The Broadway

Melody,

1929, Charles King

Művészi egyéniségét és felkészültségét Minnelli 1946-os musicaljében, a Ziegfeld Folliesban már feltűnőerr és szemtelenül fitogtatja. A
háború előtti hatalmas, csillogó Ziegfeld-showkat idézi vele, Broadway-korszakának
nagy sikerű színpadi rendezéseit. A musical 12 önálló
epizódból áll, melyeket semmi más nem köt
össze, mint az, hogy mindegyik Ziegfeld rendezői tehetségének adózik kegyelettel. Négy epizód kivételével az összeset Minnelli rendezte, s
ezek kőzül hármat mesterien.
Eddig említett három musicaljét a díszlet ek,
a koreográfia, az összetettség és a lélegzetelállítóan virtuóz kameramunka egybeolvadása jellemzi. A következő években idejének nagy részét nem musical jellegű filmek rendezésének
szentelte. Ezekből egyértelműen kiderül, hogy
tehetségét a musicalekben tudta leginkább kamatoztatni, ez a műfaj mozgósította képességeinek legszélesebb skáláját. 1953-ban ismét nagyszerűt rendez. A zenekar kocsija talán az egyik
legőszintébb, legtökéletesebb remekmű. A film
ismét a gondolatok és a tehetség találkozása,
Minnelli és Fred Astaire fényes tudásának zse30

niálís ötvöződése. Betty Comden és Adolph
Green (a szövegkönyvírók) lendülete és humora párosul a mélyérzésű Dietz, a dalszövegíró
és Schwartz, a zeneszerző lendületével és humorával. Astaire karcsúságát és kecsességét ellensúlyozzák Cyd Charisse finoman atletikus vonalai. Oliver Smith és Preston Ames díszletei, Michael Kidd élettel teli koreográfiája mind-mind
harmonikus egységet alkotnak Minnelli örökmozgó kamerájával. A filmnek talán nincs is
vetélytársa a műfajban.

Gene Kelly-Stanley Donen
Nem így az ezt megelőző háromnak, melyek
közül kettő főszerepet
Gene Kelly játszotta. A
Jolanda és a tolvaj (Yolanda and the Thiel,
1945) nehezebb fajsúlyú darab, melyet Minnelli
nem vett elég komolyan. Kizárólag egyes jelenetek szürrealista álomvilágának megteremtésére fektetett hangsúlyt, s csupán a mókásan
anakronisztikus
finálét sikerűlt némileg életre
keltenie. A kalóz (The Piraie, 194.1) és az Egy
amerikai Párizsban (An American in Paris,

1951) bizonyos
szempontból
remekművek.
ugyanakkor a rendező és Kelly együttműködésének kudarcai is. Kelly szintén Freed felfedezettje. hasonlóan Stanley Donenhez. Kellyt és
Donent eleinte "kétfejű óriásnak"
tartották.
Szinte lehetetlen volt eldönteni. hogy közös
filmjeik sikeréért melyikük tett többet. Pedig
talán fontos lenne. mert kettő ezek közül igazi
remekmű. Közös munkái k után Kelly elfordult
a musical től. s legközelebb csak a Hello Dollyban hallunk róla. míg Donen Kelly nélkül is
rendezett jó musicaleket (Hét menyasszony hét testvérnek, 1954; A pizsama party. 1957;
Atkozott jenkik. 1958) és egy kitűnőt, a Fapofát (Funny Eace, 1957). Ezek alapján úgy tűnhet. Donen volt kettejük közül a rendező, de
sok vonatkozásban Kelly bizonyult a dominánsabb partnernek. Első három musícaljűk szővegkönyvét Com den és Green írták egy-egy
Broadway-sikerből.
Leggyengébben
a Mindig
szép az idő (It' s Always Fair Weather, 1955)
sikerült. A szövegkönyv beli öreg cimborák
meglehetősen keserű és zavart újravirágzását
nem tükrözi a film, megpróbál mindent szépnek festeni. Kelly görkorcsolyás száma. Cyd
Charisse szólója, Dan Daily, Michael Kidd és
Kelly (az öreg cimborák) tánca a szemétvödörfedőkkel pedig csak azt a kétségbeesett erőlködést tükrözi. mellyel a gyártók mindenképpen
valami újat próbáltak teremteni.
A városban (On the Toum, 1949) és az Ének
az esőben (Singin' in the Rain, 1952) sikerére
már utaltam. Legnagyobb érdemük ~ technikai
bravúr. Bár Kelly is, Donen is rendező és koreográfus. filmjeik mégsem váltak dominánsan
táncos musicalekké.
A városbant például a
montázseffektusok gyakori használata és a kamera állandó mozgása jellemzi. Minden mozzanat előbbre viszi a cselekményt. nincsenek
vontatott jelenetek, nincs "sorbanállá's" a dalokért, s nincsenek túlbonyolított balett-közjátékok.
Az Ének az esőben inkább hasonlít valamiféle díszes szilva-pudinghoz,
melyet ezzelazzal teletömtek. A legegyszerűbb
eszközöktől a legbonyolultabbakig
mindent használ. A
legegyszerubb s egyben .Jeqtáncosebb" a nyitó
jelenet: Kelly egyedül táncol és énekel az esős
úton. I::lénk mozgással követi a kamera hol
szemmagasságban. hol fölülről. A vágások egybee snek a zenei váltásokkal. így szinte észrevehetétlenek. A látványosan változó történések
sorozata, a nagy montázsok, s a zárójelenetben
az emelkedő kameramozgás Berkeley mozijára
emlékeztetnek.

Howard Haurks, Szőkék előnyben, 1953, Marilyn
Monroe
Nehéz lenne választani a kettő közül. A városban fonnájában jobb, egységesebb egész. az
Ének az esőben viszont kedvesebb. nosztalgikusabb.
Donen önállóan készített mérsékeltebb sikeru musicaljei után a Fapofa ismét párosuk fénykorát idézi. Igazi minnellis vizuális varázslat.
színezve azzal a sajátos megható romantikával.
ami viszont Minnelliből mindig kicsit hiányzott. A főszereplő Fred Astaire és Audrey Hepburn kettős telitalálat. Nem láthatunk gyenge
számokat. rosszul betanult vagy bizonytalan jeleneteket. Akár Arthur Freed is lehetett volna
a producere, de helyette a névtelenségből lépett
elő Roger Edens, Freed egykori asszisztense,
intéző és mindenes. A koreográfiát Eugene Loring készítette. az operatőr a híres Richard Avedon volt. Művészi megoldásaiban a film tökéletes győzelem.

Mamoulian: Nyári vakáció
Ebben az időszakban még egy remekmű került
ki az MGM stúdiójából. S hogy ki rendezte?
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Robert Wise-

[etome

Robbins: West Side Story, 1961

Meglepetésünkre
a régi mester: Rouberi Mamoulian. A film címe: Selyemharisnya
(Silk
Stochinqs, 1957). Hosszú pályafutása során a
rendezőnek mindössze négy igazi musicalje került a mozikba, A hercegnő szabája, a Magas,
fess és jóképű, a Nyári vakáció (Summer
Holiday, 1948) és a Selyemharisnya. A Nyári
vakáció egyik nagy találmánya, hogy szabad ég
alatt, valódi gyepen, élő fák között táncoltak a
szereplők. Az a lidérces álom is újszerű, melyben Marilyn MaxwelJ egy díszterem szoborfigurája, aki be Mickey Rooney esztelenül beleszeret, s ahogy Rooney egyre részegebbé s egyre bizonytalanabbá válik, úgy nő a szobor mind
nagyobbra, s tűnik egyre vörösebbnek. A film
a kritikusok és a nézők előtt egyaránt megbukott, közel tíz évvel a Selyemharisnya sikere
előtt. Ez utóbbi érdekes módon Mamoulian első s egyben a múfaj utolsó igazi. tisztán táncos
musical je. Ritkán láthattunk idáig olyan táncot, amely akkor lép be, mikor a szavak már
nem mondanak semmit, s olyan tökéletesen fe32

jez ki érzelmeket, ahogyan arra szavak nem is
képesek. Fred Astaire és Cyd Charisse csúcsformájukat nyújtották.

Tíz évvel később: West Side Story
Az 50-es évek végére teljesen háttérbe szorult
a musical HolJywoodban.
Rohamosan növekedtek az árak, s egyre fontosabbá vált a kűlföldi piac, de a musicaleket nem tudták szinkronizálni, ilIetve nem volt érdemes. A régi sztárok helyébe újak jöttek. Az utolsó felvirágzást,
a Fapofát és a Selyemharisnyát követően valami megszúnt. MinnelIi Gigije (1958) unalmas,
és az 1960-as Megszólalnak a csengők (BeIIs
ate Ringing) után tíz évre föl is hagya musicalrendezésseI. 1961-ben befejeződik a meglehetősen bugyutára sikeredett Atkozott jenkik forgatása, és elkészül a Dél-tenger (South Paci/ic),
ami lesújtóan túlburjánzó és sápatag. 1959-60ban bemutattak még egy Porgy és Besst, amit
Mamoulian helyett sajnos Preminger rendezett;

egy kissé lapos Kánhánt (Can-Can) és egy hullámzóan mozqalmas, stílustalan Li's Abner-t.
Nem sok jóval büszkélkedhetett ekkor a műfaj.
Végre 1961-ben megszületett a West Side
Story. Jó, látványos. elgondolkodtató. Európában szerették (bár csak felirattal láthatták a
nézők), és anyagi hasznot is hozott. A probléma
megszűnt,
íme. musicallel is lehet pénzt keresni. A megoldás nem újkeletű - vissza a Broadway-hez! A hollywoodi producerek szánalmas
ragaszkodása a biztos közönségsikerhez és a
haszonhoz - ez vezetett ide. Pedig az eddigi
nagy musicalek egy-két kivétellel eredeti ötletből születtek. A színházi sikerdarabok filmrevitele művészi szempontból kevésbé. anyagi
szempontból viszont tökéletes megoldásnak bizonyult. A West Side Story-t színházban is. filmen is Jerome Robbins rendezte, Robert Wise
segédletével. A dalokat ugyanabba a drámai
szerkezet be ágyazta, s a koreográfiát szinte
érintetlenül vette át a film. Gyökeres változtatás csak a díszletekben történt. Az eredeti darab merészen stilizált díszletei és helyszínei helyett a filmben gyakran New York utcáin játszódik a cselekmény. A musical nemzetközi sikert aratott, s több szempontból is befolyásolta
a 60-as évek musicaljeinek alakulását. Egyrészt
annyiban, amennyiben ismét sikeres színpadi
művet adaptált; másrészt, hogy már befutott,
de nem kifejezetten táncos-énekes színészeket
szerződtetett főszerepre. Az énekszámokat playback alkalmazásávaloldották
meg. A táncnál
valamivel bonyolultabb volt a helyzet. de a
hivatásos táncosokból álló tánckar dominanciája s külőnbőző
filmes trükkök segítségével
szinte észrevehetetlenné
vált a főszereplő
"ügyetlensége". Vagy legalábbis a rendező így
szerette volna, de sajnos sok esetben kilógott
a lóláb. Bár Rita Hayworth és Cyd Charisse helyett is mindig más énekelt; de az ő filmjeikben
legalább egy vérbeli musical-tehetséq is szerepet kapott. Viszont, ha minden főszerepet valamilyen módon meg kell hamisítani. a musical
értéke megkérdőjelezhetővé válik.

A hatvanas évek
A 60-as évek szinte összes film-musicalje tehát
a legutóbbi nagy színpadi sikereket vette alapul. Ezek közé tartozik a Bye Bye Birdie (1963),
a Gypsy (1963), Az elsüllyeszthetetlen
Molly
Brown (Unsinkable Molly Brown, 1964), a My
Fair Lady (1964), A zene hangja (The Sound of
Music, 1965), A Camelot (1967), az Oliver
(1967), az Édes Charity (Sweet Charity, 1969),

.á
William

Wyler: Funny Girl, 1968, Barbra Streisand

a Funny Girl (1968) és a Hello DoIly (1968).
Rosalind Russell a Gypsy-ben, Audrey Hepbum
a My Fair Lady-ben, Vanessa Redgrave és
Franco Nero a Camelot-ban playback segítségével vagy erősen a modem hangfelvételi technikába támaszkodva tudott csak eleget tenni az
énekes szerep kívánalmainak.
A régebbi színpadi sikerek megfilmesítése
esetében - mint a Jumbo (1962), a Einian's
Rainbow (Szivárványvölgy. 1968) vagy a Paint
Your Wagon (Fesd a ti hocsitoluül, 1969) - a
rendezők nem alkalmazkodnak annyira a nézök igényeihez, szabadabban alakították át az
eredeti darabokat. alkalmazkodva az új médíumhoz, így ezek a musicalek jobban is sikerültek.
Természetesen azért eredeti ötletből is készültek filmek: átütő sikerű a Thoroughly modetn MilIie (Teljesen modern Millie. 1967), közepes a Goodbye Mr. Chips (1969), valamint
a Mary Poppins (1964), s tragikusan rossz a
Dr. Doolittle (1967) és a Chitty Chitty Bang
Bang (1968).
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Vincente

Minnelli

és Liza Minnelli

A korszak másik jellernzője. hogy egyre több
olyan rendező készít musicalt, akinek valójában nem ez a szakterülete. Néhány esetben
megérte a kockázat. A Paint Your Wagon népszerű lett, a Eunny Girl és A zene hangja pedig kirobbanó siker, bár ez utóbbiak jórészt
a rendkívül tehetséges főszereplőknek - Barbra Streísandnak és Julie Andrews-nak köszönhették a babérokat.
A 60-as évek terméke a műfaj új válfaja, a
scopiton musical. A scopiton olasz pénzbedobós gramofonautomata, amely a lemezhez a zene megértését segítő, rövid hangulati aláfestő
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filmet is vetít. Észrevétlenül is hasonló elv működik ekkoriban egyes játékfílmeknél. A Szelíd
motorosok, a Zabriskie Point vagy a 2001 Orodisszea esetében a zene teremti a drámai feszültséget, míg a látvány csupán kisérőtárs.
Feladata szinte kizárólag a néző tekintetének
lekötése a zene hallgatása idejére. Említhetnénk még az Éjféli cowboy t vagy a Butch Cassidy és a Sundance Kidcímú
filmet, de talán
a scopíton musícalek legpregnánsabb példája
Francis Ford Coppola remeke, a Te már nagy
fiú vagy. Határozottan a musical érzését kelti
valódi musical-számok nélkül.

Bob Eosse : Édes Charity, 1969, Shirley MacLaine

Mi történik 1970 után a műfajjal? Van rá remény, hogy tovább él és fejlődik, vagy lezárul.
Nos, ha végignézzük a Funny Girl első részének zárójelenetét.
nem fogunk elcsüggedni. A
mozi történetének
legszebb légifelvétele. Az
amerikai Szabadság-szobor fölött induló kamera leereszkedik, egész közeli premier planba
hozva Streisand arcát, majd a dal befejeztével
elfordul, s eltávolodik
egészen addig, míg
Streisand ismét csak kis pontnak látszik a hatalmas szürke tengeren.

Amíg ilyen jelenetek készülnek, ilyen remek
sztárokkal, s amíg egy fiatal rendező (Coppola)
képes újitani, s évek óta az egyik legmozgalmasabb, legszabadabb
musicalt megrendezni,
addig semmi ok nincs az aggodalomra. Furcsa
módon, úgy érzem, akkor vagyok igazságos,
ha a fiatal tehetségek és a modern technikák
említése után befejezésül ismét visszakanyarodom a kezdetekhez. s a felejthetetlen és páratlan Fred Astaire nevével zárom a musical történetét.
Vá1ogatta, fordította és írta: Horváth Vera
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A harmincas, negyvenes évek
német revüfilmjéről
A húszas években, Berlin művészileg talán legforrongóbb, egyben legtragikusabb korszakában, a művészi újdonságok bőséges választéka
közepette is mindig sajátos fényt és vonzerőt
jelentett két kiváló színházi rendező-igazgató,
Hermann Haller és Erik Charell "revü-párbaja". Szezonról szezonra új produkcióval léptek
a közönség elé, és bár a kritika fanyalogva fogadta őket - a revüt nem ismervén el teljes értékű színházi formának =, a közönség estéről
estére megtöltötte a két versengő fellegvárat.
A hagyományosan
panzsi eredetű revü
"éves szárnvetés" volt, visszapillantás az elmúlt
hónapok eseményeire és botrányaira. Amíker
azonban Hermann Haller, a Künneke-operettek
sikeres rendezője és librettistája az átépített
Admiralpalastot 1923-ban, általános megdöbbenesre. revüvel nyitotta meg, nem elégedett
meg a "visszapillantással",
a legfrissebb eseményekkel dúsított a a darabokat. Ezzel egy
régi műfajt keltett ismét életre, varázsos köntösben, és közben egy pillanatra sem felejtette
el hangsúlyozni kortársi eredetét.
Hasonlóképpen szenzációs közönségsiker kísérte a fiatal Erik Charell vállalkozását, aki a
Grosses Schauspielhausban ugyancsak szines,
ötletgazdag, látványos revü-műsorral mutatkozott be. Amíg a Haller-revü alaphangvételét a
berlini közönség számára nagyon is vonzó
könnyed természetesség, pökhendiség, sőt arcátlanság adta meg, Charell inkább zenei tempóval fonta egybe az egyes képeket és jeleneteket. Közös jellemzőjük volt, hogy témáikat
soha nem hagyták cserben egy-egy vonzó motívumért, és hogy az elképzeléseiket életre keltő görlök, kornikusok. artisták egész seregével.
valamint a dekorációkkal.
kosztűrnökkel. kellékekkel míndig hűek maradtak a közönség hez.
A több éves színházi kísérletezést, melynek
során Haller végül visszatért régi szerelméhez, az operetthez. Charell koronázta meg jövőbe mutató filmes sikerrel. a revüt és az operettet egybeötvöző filmjével. a Táncol a kongresszussal (1931).
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A görl-kultúra felvirágzása - nemcsak a színpadon, hanem a harmincas években a filmvásznon is - mind Amerikában, mind Európában a gazdasági világválság idejére esik; csak
amíg a tengerentúlon a musicalek rnozi-meséi az érvényesülés fantáziavilágában mozogtak, a német terület szórakoztató zenés filmjei.
filmoperettjei és főként revüfilmjei jobbára a
házasság biztos révében kötöttek ki. Az amerikaiaknál a szabadságba, az egyéni értékek érvényesülésébe vetett hit pörgeti előre a mesét,
a német filmekben biztos támaszkeresés a bizonytalanságban.
A két eltérő fantázia világ
gyökerei a nemzeti öntudatválság kiváltotta
mély megrázkódtatásban
kereshetők.
illetve
abban, hogy hogyan élték meg azt a tömegek
Amerikában és Európában, pontosabban Németországban. Az érvényesülés témaköre rnögött a munkanélküliségtől való félelem rejtőzik, míg az esküvő mögött a szabadságtól való kétségbeesett menekülés, a tehetetlenség, a
"védettség" keresése.
Németország e gazdaságilag, majd politikailag rendkívül nyomasztó időszakában sztárjaival. külsődleges csillogásával, könnyed hangvételével és biztató, elmaradhatatlan happy endjeivel nagy tömegeket vonzott a zenés-táncos
műfaj. A színpadi revükben mindenekelőtt egy
amerikai tánccsoport. a Tiller-görlök voltak a
hangadók. Berlini revüjüket szintén Erik Charell rendezte. A valóságtól a maga csupa kellem, csupa báj világával eltávolodott revü valójában nagyon is mélyen gyökerezett a valóságban. Siegfried Kracauer például egyenesen a
racionalizált gazdaság allegóriáját látta a görlök fellépésében : "Nemcsak hogy amerikai termékek voltak, de demonstrálták is az amerikai
termelést. Amikor fel s alá hullámzó sorba rendeződtek. mintegy a futószalag előnyei t sugározták : gyors tempójú szteppelésük mintha
fennhangon visszhangozta volna: business, business; amikor lábaikat matematikai pontossággal a magasba lenditették. mintegy a racionalizálás előrehaladását üdvözölték barátságosan ;

és amikor megint csak ilyen mozdulatokkal feszes sorba rendezödtek. autók végeláthatatlan
sorát láttuk lelki szemeink előtt a gyáróriásokból a világ országút jaira gÖrdülni." (Girls und
Krise. Frankfurter Zeituna. 1931. V. 27.)
1939-ig, amikor egy antifasiszta film bemutatása ürügyén a propagandaminisztérium
végre leállíthatta az amerikai filmimportot, a német nagyvárosok mozijai nagy sikerrel játszották az amerikai musicaleket is. A müfaj szinte minden, világot meghódító produkcióját bemutatták a Broadway Melodytól az On the
Avenue-n keresztül a Born To Dance-ig, a Honululu-iq. Különböző visszaemlékezésekből.
de
korabeli értékelésekből
is kitűnik, elsősorban
a filmekből sugárzó amerikai elegancia, könynyedség, magabiztosság és nem utolsósorban
humor vonzotta és ragadta magával a közönséget, Ezeket a tartalmi jegyeket a német revüfilm azonban nem tudta átültetni - mint már
utaltunk rá, mások voltak a gyökerek, a tömegek másban próbáltak
menedéket keresni a
szorongató bizonytalanságérzet
elől, és meghatározóan más volt a politikai miliő, mely 1933tól kezdve egyre közvetlenebb befolyással volt
a filmgyártásra is. A világot meghódító Warner Brothers-musicalek inkább csak formai jellemzőikkel - a csillogással, a fénnyel és pompával, az ének-, tánc- és show-elemek egyvelegével - hatottak a német revüfilmre. de az eltérő adottságok következtében a hatás ebben
a vonatkozásban is "elnémetesedett".
A német
revüfilm még csak nem is a szatirikus párizsi,
hanem a jobbára el ringató an együgyű bécsi
operett közeli rokona.
A német revüfilmben ugyanis az anyag látszólagos sokfélesége ellenére is az egyhangúság uralkodik. A következmény:
egyfajta andalító unalom - szemben a mindig szórakoztató amerikai musicallel. Ami az amerikai musicalben mozgás, vibrálás volt, a német revüfilmben hierarchiává merevedett, egyszerűen hiányzott belőle a belső töltés, a robbanékonyság. A
német revüfilm a szárnyalástól alaposan elriasztott tömegízlés, a káosztól és a dekadenciától való félelem esztétikai kifejeződése. A nemzetiszocialisták hatalomátvétele
után még inkább háttérbe szorultak az 1933-ig már begyakorolt látványelemek. és - szemben a musicalekben érvényesülő hangsúllyal - az "értelemadás kényszere" folytán mindinkább előtérbe
került a cselekmény, a revüsztár jórészt ügyetlen bonyodalmakkal
"dúsított" szerelmi története. A zene, a tánc pedig betétekké alacsonyodott.

Hans H. Zerlett,

Ragyognak

a csillagok

1937, A Höpfner nővérek

Nincs revüfilm tánc nélkül! És meqrs sokat
kell keresgélni, amíg olyan revüfilmre találunk,
amelyben igazán táncolnak! A Filmwelt egyik
1940-es számában olvashatjuk:
"Aki Marika
Rökköt táncolgatni, illegni-billegni, szteppelni,
repülni látja a filmvásznon. .. azt ellenállhatatlanul magával ragadja az életöröm viharos
örvénye." Ez az egyetlen mondat tömör és találó jellemzését adja mind a művészi megj elenítés színvonalának.
mind pedig céljának, tulajdonképpeni
politikai funkciójának.
Marika
Rökk nem táncol, hanem "táncolgat"; a jó hangulat, az életkedv pedig elengedhetetlen a háborús években - és az álomgyár szállítja ezt,
ha többet nem is nagyon.
A tánc a harmincas évek, valamint a negyvenes évek első felének német revüfilmjében
meghatározott
funkciót töltött be; mozgó dekoráció, miliőtererntő látványosság.
s mindenekelőtt lenyűgöző álomvilág-szuggesztió,
de
sohasem művészileg megformált, igényes kompozíció. A tánc nem válik e korszak szinte
egyetlen filmjének sem tárgyává, avagy tartalmi tényezőjévé. Abban. hogya tánc a német
revüfilmben a műfaj nagy korszakában ilyen
mostoha szerepet kapott, a nemzetiszocialisták
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Carl Boese: Hallo, [anine,

1939, Marika

Rökk

"rejtett propagandaigénye"
mellett jócskán
szerepet játszottak technikai hiányosságok is.
Mindenekelőtt az, hogy Németországnak nem
volt (és ma sincs) saját, eredeti tánchaqyománya. A klasszikus balett méltánytalanul háttérbe szorult, és valami rózsaszínű kedélyeskedés38

sé satnyult ezen a vidéken. A később "German
dance" -nak nevezett iskolát pedig, bár be nem
tiltották, de nem is támogatták. Mivel Hollywooddal szemben Németországban ez idő tájt
nem is folyt más jellegű táncképzés. a filmben
is csak ezekre a balett- és színházi tánccsoportokra támaszkodhattak. Gazdaságilag megoldhatatlan volt, hogy egy-egy filmre saját
tánccsoportot hozzanak létre. És mivel a színházak hosszú időre és igen előnyös szerződésekkel magukhoz kötötték a hivatásos és valóban jól képzett táncosokat, az egyébként sem
bőséges választékból a film számára csak a
"csinos maradék" maradt.
A legtöbb revüjelenet gyengeségének további oka a koreográfia, következésképpen a koreográfusok mint alkotó társak alábecsülésében
keresendő. Ebben nyilvánvalóan szerepet játszott a mereven tisztelt korabeli gyártási hierarchia is: mindenekfelett a forgatókönyv (és
persze írója), illetve a rendező és a sztár elképzelései és kívánságai álltak. A koreográfus koncepciója vagy nem is jött szó ba, vagy csak akkor, amikor már minden elő volt készítve; így
nyilvánvalóan csak igen kis mértékben befolyásolhatta a táncjelenetek elhelyezését és dramaturgiai funkcióját. Az eredmény: az egyes
táncjelenetek szinte tetszés szerint felcserélhetők - még a filmek között is. Mókás karaktertáncok, "romantikus" keringők és mondén társasági jelenetek váltják egymást, a klasszikus,
a .miodern" vagy a folklorisztikus hangvételhez
hasonlóan.
A tánc "lefokozott", illúziókeltő
és miliőtererntő szerepére jellemző, hogya német revüfilmben magának a táncos sztárnak a tánctudása is másodlagos volt. Sokkal inkább kűlső
megjelenése, aurája,
lényének atmoszférateremtő ereje került előtérbe. La ]ana,· Marika
Rökk, Grethe Weiser számtalanszor csak a legegyszerűbb forgásokat, ugrásokat csinálta, közben a kamera arcára vagy ruhakölteményére
tapadt, és ezzel elégítette ki a látványigényt. A
boldog szerelern szigetén bizton kikötő sztárnak tulajdonképpen nem is kellett táncosnak
lennie, az illúziót kielégítendő elegendő volt,
ha a közönség elhitte, hogy vérbeli táncos. Ebből következőerr
ezekben a filmekben i::len elszórtan villannak csak fel olyan totál ok, melyek az egész táncjelenetet felölelik. tovasuhanó, gazdag díszítésű kosztűmők.
kecses mozdulatok, és a kép máris táncot szuggerál ...
]ohannes Heesters a Gasparonéban (1937) így
tréfálkozik a gyengeségekről : "Aki táncol, annak torkán akad a szó : aki nem tud táncolni,

Hans H. Zerlett : Truxa, 1936-37, La [ana

éneket aki énekelni sem tud, dalát a következő szótagolt strófával vezeti be:
erről van
egy dalocskám .. : ".
Műfaji hiányossáqaik ellenére az amerikai
musicalekhez hasonlóan nagy sikerrel játszotr



ták ezeket a produkciókat is a mozik. A tragédia, hogya német közönség a biztonságot nyújtó házasságot a nemzetiszocialistákkal kötötte
meg ...
Válogatta, fordította és írta: Megyeri Lili
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'A szovjet zenés film
A szovjet zenés film ről szólva elsősorban kísérietekről. kezdeményezésekről beszélhetünk.
A műfaj mind a mai napig nem találta meg
azokat a formákat. amelyek megalapozhatnák
belső fej lődését, illetve szerves kapcsolódását
a. szovjet filmművészethez.
Ez persze nem véletlen. Elegendő a létező szocializmusnak arra
a sajátosságára gondolnunk, hogy kettős értékrendszer érvényesül benne. Az egyik pólus főleg a politikai és az ideológia szféráján keresztül - a társadalmi mozgás új minőséget
jelentő célját tükrözi, a másik az átmeneti korszak jelenidejének viszonyait. Amilyen termékeny mozzanat ez az ellentmondásokkal teli
kettősség az esztétikum számára, annyira bénítóan hat a kizárólag kellemességre törő alkotásokra. Érthető, ha egyszerűsítésre törekednek. Mert· végül is mi legyen a hétköznapi
ideálja annak a helyzetnek, amely a felszabadult emberi munkát hirdeti. de biztosítani még
nem tudja, az elidegenedett munka végzését
megköveteli, felmagasztalja, s közben szenved
tőle. Ilyen típusú nehézségekkel birkózik a szórakoztató filmgyártás, amelynek ráadásul a léte is állandó elméleti problémaként
jelenik
meg.
A zenés film terén tett első komoly kísérlet
ennek ellenére rendkivül biztató. A Vidám fickók (1934) fiatalos, fergeteges tempójú alkotás, amely hitelesen közvetitett egy illúziókkal
teli életérzést. A rendező, Grigorij Alekszandrov jól hasznositotta az Eizensteinnel tett amerikai tanulmányút tapasztalatait, ám távolról
sem a hollywoodi film egyszerű importálásáról
volt szó, Alekszandrov a karriertörténetet játékosan bele tudta építeni az akkori szovjet valóság ábrázolásába. A film előzetesen fölvett
fonogramm alapján készült el, minden kockáját
áthatotta a zene, melyben jól ötvöződött Dunajevszkij muzsikája és a dzsessz (!). (A férfi főszerepet Leonyid Utyoszov, a korszak híres
dzsessz-muzsikusa
alakította.)
Alekszandrovnak sikerült újat hoznia az operett örökségét
nyögő zenés dramaturg iába, a burleszk és az
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eizensteini montázs eszköztárának alkalmazásával a végletekig fokozta a helyzetek komikusságát. Két mozzanat azonban jól árulkodott a
műfaj problémáiról. A zenészkarrier okos témaválasztás,
senki sem vitatja, hogy egy pásztorból is kiváló muzsikus válhat. De Kosztya
akkor is boldog, amikor pásztor, karrierje nem
társadalmi felemelkedés, csupán egy tehetség
kibontakozása.
A különböző
foglalkozások
egyenlő megbecsülése elvének ellentmondásmentes érvényesülését illusztrálta itt a film, s
ezzel meghamisította a valóságot. A zárójelenet
revüszerű csillogása pedig konzervatív értékeket erősített meg, igaz, új formában.
A sematizmus és az operett összekacsintásából kialakult a zenés iilmvígjáték
műfaja,
amely eklektikus formát kínált a különböző
törekvések kibékítésére.
Az operett, a daljáték,
a bohózat, a propaganda, a szatíra és az idill
egyaránt megtalálhatók voltak benne. A Vidám fickók után Alekszandrovnak
elegendő
volt egy apró visszalépés, hogy megteremtse e
különféle műfajokat összemosó filmtípus hagyományait. A szovjet szórakoztató
filmek napjainkig nem tudtak kitörni a zenés vígjáték keretei közűl, A műfaj történetében durván két
korszakot különböztethetünk
meg, elsősorban
külső meghatározások, s nem a belső fejlődés
alapján. A harmincas, ötvenes évek sematizmusa a kettős értékrend szert a Legyen felé egyszerűsítette, a jelenből olyan világot formált,
amelyben már közvetlenül érvényesülnek a jövő értékei. Ezek után talán furcsának tűnhet
az a megállapítás, hogy az ekkor készült .zenés
vígjátékok stilárisan egységesebbek, zeneileg
eredetibbek a későbbieknél.
Dunajevszkij melódiáiban hatásosan jelenik meg a mozgalmi
dalok magával sodró lendülete, Alekszandrovnak is -sikerül valamit átmentenie a húszas
évek színházi és filmes irányzataiból. Az egyszerűsítés hiába eredményezett hamisságokat,
a társadalmi tudat ezt nem érzékelte, mert hasonló irányban volt manipulálva. A filmek
ugyanazt hazudták.
mint az élet. ezért a for-

Emil

Lotjanu :

A cigány tábor az égbe megy, Szvetlana Torna

makeresésnél volt miből meríteni, a jelennél pedig nem is adódhatott hálásabb téma. Mindez
nagyon kedvezett a szórakoztató müfajoknak.
Csak ma olyan könnyű észrevenni, hogy Dunajevszkij zenéje pont akkor épít legjobban a
mozgalmi dalok és a népies zene dallamviIágára, amikor a politika belemerevedik a személyi
diktatúrába. De egyediségében mi sem érzékeljük, hogy a Moszkvai Rádió szünet jele (Dal a
hazáról), a csapatokat - egykor nálunk is pályára szólító Sportinduló. és több, mozgalminak vélt dal keletkezésében elválaszthatatlan
a
harmincas évek szovjet zenés filmvígjátékaitól.
Alekszandrov mellett (Cirkusz, 1936; Volga,
Volga, 1938; Világos út, 1940; Hurrá, tauaszl,
1946) leginkább Szergej Tyimosenko (Három
elvtárs, 1935; A kapus, 1936) és Ivan Pirjev
(A gazdag menyasszony, 1937; Boldog ifjúság,
1939; Vidám vásár, 1949) kezelte ekkoriban jó
érzékkel a műfajt. A sikert azonban mindhármuk számára Dunajevszkij muzsikája biztosította. A rendkívül tehetséges zeneszerző halála
(1955) sajátos módon egybeesik az első korszak
lezárulásával.
A sematizmussal való szembenézés a szórakoztatás területén is éreztette hatását. A zenés

vígjáték eklekticizmusa ugyan érintetlen maradt, de a társadalmi tudat fokozatos kitisztulása a benne megjelenített világot eloldozta a valóságról. A kultúrpolitika
elismerte, hogy a
szovjet társadalom még igényli a hagyományosan értelmezett szórakoztatóipart. Teljesen tisztázatlan maradt azonban, hogy a könnyű rnűfajok milyen értékeket képviseljenek. mivel "bódítsanak". Az ötvenes évek második felé ben
még látszik egy kiút: az önmegtisztító, ellentmondásait fokozatosan felszámoló társadalmi
mozgás érzékeltetése. Ennek jegyében veszi át
az alekszandrovi hagyományokat Eldar Rjazanov, s elkészíti az évtized nagy filmsikerét, a
Karneváli éjszakát (1956). Csakhogy a haladás
most sem táncritmusban zajlik, az ország gazdasági-politikai struktúrája nem érett még meg
a dinamikus fejlődésre. A stabilizálódó társadalmi viszonyok között is természetesen javul
az életszínvonal, nő a gazdasági potenciál, de
még nem lehetséges egy újabb minőségi ugrás
a továbbra is tételezett Legyen felé. ~s ezen a
ponton a szórakoztatóipar légüres térbe kerül.
Szükség van rá, de a Legyen nem jelenik meg
annyira a hétköznapokban, hogy kellemességgé
lehetne formálni, a Vannal pedig még bonyolul41

szerelmi történet közben, a szövegírók között
olyan ismert költők vannak, mint Jevtusenko
vagy Ahmadulina.
A másik ágon a zenés film próbál megújulni.
Beletörődve a mai tematika elvesztésébe, saját
műfaján belül keres tartalmat. Létre is jön néhány álomvilág. Feltámad az operett. A hatvanas években több országon is végigvágtat a Huszárkisasszony
(1962, rendező: Eldar Rjazanov}, Tyihon Hrennyikov zenéjére. A többi próbálkozás kevésbé sikeres, a filmvásznon az operett nem is teremt hagyomán'yt, de a zenés tévéfilmek nagy előszeretettel fordulnak hozzá. Hasonló a helyzet a musicallel is. Rolan Bikov
 Doktor Jajdefáját és G. Senge1aja A Verijszkij
negyed meládiái című filmjét említhetjük meg
itt elsősorban, illetve több kiváló tévé filmet
[Nebáncsoiráq, Hétköznapi csoda, A szerelem
képlete). Vagy a múltban, vagy a mesék világában játszódnak, s egyik téma sem ösztönzi
igazán a zenei megújulást. Szembeötlő az is,
hogy a látványosságot legerősebben az ügyes
vágás teremti meg, hiányoznak a fergeteges
táncbetétek.

Alekszandrov:

Cirkusz.

1936. Ljubov

Ovlova

tabb a helyzet. Nem lehet idealizál ni, mert a
társadalom célja éppen az, hogy meghaladja a
létező értékrendszert. A partikularitás szintjén
viszont a szembehelyezkedés is képtelenség, hiszen ez individualista értékekhez, a társadalom
alapelveinek
megkérdőjelezéséhez
vezetne.
Hogy mást ne mondjunk, azok lennének a pozitív figurák, akik nem akarnak dolgozni. A zenés filmvígjáték ezért kettéágazik. Az egyik
irányzat eltávolodik a közvetlen szórakoztatástól, s igyekszik megtartani a jelennel való kapcsolatát. Kifejlődik a szatirikus filmvígjáték.
melynek két legismertebb képviselője Eldar
Rjazanov (Autót loptam, Űreg rabló, nem vén
rabló; A sors iróniája; Munkahelyi románc;
Kétszemélyes pályaudvar) és Leonyid Gajdaj
(Az I akció; Menyasszony a zsákban; Briliáns
kéz; Halló, itt Iván cárl}. Az életművükből kiemelt filmek jelzik, hogy nem teljesen szakadnak el a zenés műfajtól. A kísérőzene poentírozó felhasználása mellett, műveikben gyakoriak
a dalbetétek. Különösen A sors iróniája zenei
anyaga figyelemre méltó. Kuplék helyett őszinte hangvételű sanzonok szólalnak meg e furcsa
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A könnyűzene egy helyben topogása miatt
nincs elég átütő erő a népszerű előadókkal forgatott zenészkarrier-történetekben
sem. A divatos hangzásvilágok
nehezen törnek utat.
mert a kultúrpolitika tart a nyomukban járó
amerikanista
értékektől. Karen Sahnazarov
19S3-ban készült filmje, a ]azzbolondok jól rnutatja, hogy az amerikai zenei irányzatot milyen
erős tartózkodással fogadták a húszas évek végén. A film helyenként a Vidám fickók frisseségét idézi. kérdés, ezúttal sikerül-e majd továbblépni a műfaj kiteljesedése felé.
Feltétlenül említést érdemel egy karriertörténet. Az asszony, aki énekel. Alekszandr Orlov
rendezői teljesítménye erősen közepes. a főszerepben viszont azzal az énekesnővel találkozhatunk, aki a hivatalosan támogatott könnyüzenében valóban egyéni ösvényt taposott ki magának, s ezen megújulást igérő elemek szivárognak be a műfajba. Alla Pugacsováról van
szó. Egyéniségét a film nem tudta elszürkíteni.
Megjelenik
az az esztrádmechanizmus
is,
amelyből Pugacsova a kiutat keresi. méghozzá
a sanzonok irányába. Dalainak zenei anyagában elsődleges jelentéssé emelkedik ez a kompromisszumokkal teli harc, s mindegyiknek drámai töltést ad, legyen szó akár táncdalról. kupIéról, sanzonról.
bluesról.
népies. esztrád-,
country- vagy diszkózenéről.
Nem véletlen,
hogy a Pugacsova-film a fellépések csillogása
ellenére meglehetősen szomorú hangvételű.

Mihalkov-Koncsalovszkij:

Szerelmesek:

románca, 1914, [elena Kornyeva és Jevgenyij Kingyinov

Vlagyimir Grammatyikov rendezésében elkészült az első szovjet rockopera-film is, a Csillagom, halálom (1982), amelyből kiélemezhető
az összes fentebb vázolt probléma. A témaválasztás - Pablo Neruda poémájának feldolgozása - jól jelzi a tartalmi kötöttségeket, a jel
lent ől való elfordulásban történő, jövőre vonatkoztatott értékfelmutatast.
Alekszej Ribnyikov
muzsikája
a zenei orientálódás bizonytalanságait, a koreográfia és maguk a táncjelenetek a
magas színvonalú szórakoztatóipar hiányát. Elsősorban tehát nem a filmes eszközökkel van
baj. Grammatyikov érzi a műfajt. bravúros jelenetsorai vannak, de ezek nem tudják pótolni
a rockopera hézagait.
Persze fölmerül a kérdés: miért baj, hogy
nem sikerül leereszkedni a partikularitásba?
Miért ne kereshetné a zenés film magasabb
szinten a maga kiteljesedését? Erre is történtek
kísérletek. Emil Lotjanu filmjeinek poézisében
mindig fontos szerepet játszik a cigányzene
(Bíbormadár; A cigány tábor az égbe megy;
Dráma a vadászaton), igaz, a rendező hajlamos
belesüppedni a dekorativitásba, egyfajta modo- .

ros szenvedélyességbe. Kitűnőerr épült bele a
népzene Jurij Iljenko festői szépségű filmballadájába, a Fekete tollú fehér madárba. Számomra a legérdekesebb próbálkozás, minden hibájával együtt Andrej Mihalkov-Koncsalovszkij
sokat vitatott alkotása, a Szerelmesek románc a
(1974). A zene, a dal itt a próza meghosszabbítása, kommunikációs eszköz a szereplők között,
szavakkal elmondhatatlan tartalmakat fejez ki.
A legjobb részekben nem is érzékeljük a váltást, egészen természetesnek tűnik, hogy egy
dialógus recitativóban folytatódik. Kencsalovszkijnál a zene jelenléte a nyíltság, az őszinteség, az érzelemgazdagság záloga. A beteljesületlen szerelem után a mindennapok szürkeségét, megalkuvásait nemcsak a kép fekete-fehérbe váltása érzékelteti. Megszűnik a zene mint
kifejezésmód, a személyiség a szavak mögé bújik. A film végén megszólaló bölcsődal nemes
egyszerűséggel jelzi a belső megújulást, az érzelmi feltöltődést, szülő és gyermek meghitt
kapcsolatát, a családi keretek közé szorult harmóniát.
Forgács Iván
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A "francia musical" -szócikk
Amikor a francia fílmszaklapok a musicalről
írnak, egyértelmüen az amerikai filmeket említik, ezeket elemzik, belőlük állapítják meg a
műfa] sajátosságait, törvényeit, vonják le következtetéseiket. A sok kötetes Larousse lexikon "musical" cím szava alatt is az amerikai
filmekről esik szó, a legnagyobb film-musícalek listájára (mintegy hatvan tétel) is csak három francia mű kerül föl. De ha egy filmes en-

Szabó László,
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Zig-zig,

1914, Bernadette

La/ont

ciklopédia (például az Alpha) musical fejezetét
írja egy francia, már a nemzeti öntudat is megkívánja, hogy addig gyötörje az agyát, amíg
össze nem hoz valamit a témáról, legalábbis
hosszabbat, mint pl. az olasz vagy a spanyol
címszó. . .. Ezért azután, mielőtt bevallaná azt
a sajnálatos tényt, hogy a francia film-musical
nemigen létezik, előbb még elmondja, hogy
mégis mi mindenük van e területen.

és Cathérine

Deneuve

Van le filmezett operett: sokan megpróbálták
filmre fordítani a nagy klasszikus szerzők Offenbach, Lecocq, Audran, Messager - műveit; nem sok sikerrel.
Vannak francia filmzeneszerzők - sokan, tehetségesek,
minden
időszakra
jut néhány.
Hogy csak a legismerte bbeket említsük: Joseph Kosma az első nagy francia filmes korszak, a költői realizmus nagyjaival (Clairrel és
Carnéval) dolgozott; Michel Legrand az új hullámosok (Godard, Várda. Resnais, Demy) filmjeihez írt zenéket, és aratott velük hatalmas közönségsikereket.
Van mindenekfelett
a francia sanzon - több
évszázados múlttal . a lantos-köpönyeges
vagabundok és garabonciások sorát a mai modern
trubadúrok folytatják. A régieknek csak verseit ismerjük lírai antológiákból, az újabbaknak már zenés verseit, dalait hallgatjuk hanglemezen, koncerten. A francia sanzon énekesei
igazán nagyegyéniségek,
izgalmasak, veretesek, szókimondók,
sértegetők, könnyedék.
elbűvőlők, letaglózók...
És az újabb énekesek
közűl sokan filmben is szerepeltek : hogy csak
néhányukat említsük.
Yves Montand, Juliette
Greco, Jacques Brel, George Brassens; Serge
Gainsbourg pedig egyenesen filmrendező lett!
Csakhogy ezek az énekesek - sajnos - sohasem énekeltek filmjeikben. mindig prózai színészként szerepeltek prózai művekben. (Mellesleg, épp azért nem fakadhatnak ők csak úgy
egyszerűen dalra a filmvásznon, mert annyira
poéta-énekesek,
egyszemélyes-színházat
csinálók. egy nagy attitüdöt képviselők, felfokozók.
megrögzítők.) Brassens az egyetlen kivétel: René Clair Porte des Lilas című, 1957-es filmjében önmagát alakította, egy énekest, aki barátainak pengeti a gitárt, és dúdolja csöndben
dalát a padlásszobában.
Vannak azután a jejejés énekesek (Sylvie
Vartan. Johnny Halliday), a beate sek, és a még
fiatalabb popzenészek - róluk koncert-felvételeket, rosszul sikerült lemez-propagáló filmeket
készítettek, vagy - az öregekhez hasonlóan ők is prózai szerepeket játszanak.
Ha már ennyit gyötrődött a szócikk szerzője,
végül mégis talál két alkotót. akiket beilleszthet a címszóba: René Clairt kissé nehezebben,
de Jacques Demyt aztán igazán!
Clair két filmjét is ide sorolják: A Milliót és
a Miénk a szabadságot 1931-ből. A MiIlióban
egy elveszett lottócédula körül kavarog a cselekmény, és a szereplők időnként minden látható ok nélkül dalolni kezdenek;
a dolgok
rendeződésekor
pedig igazi, koreografálatlan,

jókedvű,
táncos népünnepély t csapnak.
A
Miénk a szabadság a mechanizált modern életről szóló szatíra - egy fegyenctelep és egy futószalagos gyár szabályozottságaiban
jelenik
meg az élet. A műnek Georges Auric zenéje és
címadó dala ad igazi szerkezetet: háromszor,
a három nagy fordulóponton éneklik el a dalt
a főszereplők.
A telepről meg szökő, agyárral
szakító és a társadalomból kivonuló hősök vadul vidám, burleszkes tiltakozásukat
éneklik
bele a dalba.
A szócikk adu ásza Jacques Deny - ő aztán
tényleg filmes musicaleket
rendezett. Kettő
lett közülűk híres: a 64-es Cherbourg-i esernyők - Cannes-ban díjat kapott érte - és a

NOfH Howard: Honnan jössz, Johnny?,

1963, Johnny HalIiday
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Jacques Brel (1929-1918)

Jacques Demy . Cherbourg-i esernyők, 1964,
Nino Castelnuovo és Catherine Deneuue
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66-os Rochelott-i kisasszonyok- (Már előzőleg
is csinált Lola címmel, fekete-fehérben, nagyon
kis költsépvetéssel
egy
majdnern-musicalt
Anouk Aimée-vel a főszerepben, de az még nem
hozta meg a sikert.) A Chetboutq-i esernyők
azzal keltett hatalmas
meghökkenést,
hogy
még a leghétköznapibb
párbeszédeket is énekelték benne. A melodráma mögött húzódó iróniát, kifinomultsáqot, a nagy érzelmi erőt, kiegyensúlyozottságot,
a könnyek és mosolyok
arányát, a harmóniát, a gyöngéd törékenységet
és a csodás nőalakokat dicsérte pl. a Cahiers
kritikusa. Új, modern filmes műfaj megteremtőjeként kezdték emlegetni Demyt, és ezt csak
megerősítette, amikor 66-ban elkészítette az első francia musicalt - a Rochefort-i hisasszonyokat. Míg az előző filmben csak énekeltek.
ebben már táncoltak is - koreográfusnak
és
színésznek Gene Kellyt hívta meg Demy, és az
egyik főszerepet a West Side Storyból ismert
George Chakirisre bízta. De ott volt mellettük
Catherine Deneuve, Francoise Dorléac, Jacques
Perrin, Danielle Darrieux, Michel Piccoli. és
francia volt a zene is - ismét Michel Legrand-é. Nemcsak az új műfajjal való próbálkozás, a kísérlet miatt fogadta Demy filmjeit
olyan melegen a kritika. hanem azért is, mert
pályakezdése egybeesett az új hullámosok indulásával - neki is kijárt a bizalom és a megfelelő szintű elemzés. Jean Collat. az új hullámosok kedvelője 72-es kötetében így írt a rendezőről, aki minden filmjében szinte ugyanazokat az alakokat szerepeltetí, ugyanazokat a
felállásokat mutatja meg, már-már balzaci folytonosságra és nagyívűségre törekedve: "Demy
mozija, a hiány, a nosztalgia, a hasonlóság rnozija Platon barlangjáhaz
hasonlít; csodás fényeket vetnek a barlang falain táncoló, alakjaikat változtató árnyékok; alidércfények
beleszédülnek a valami más, az elveszett szerelem
és a közeli teljes boldogság keresésébe. ami karnyújtásnyira van tőlük, de láthatatlan. Természetükből adódóan szükségük van a koreográfiára ezeknek a lapos, egysíkú alakoknak. mert
e szi1uettek, figurácskák létének egyetlen értelme, hogy e felé a valami más felé mennek,
Fénytől bódult lepkeként táncolnak a lámpa
körül. Néha otthagyják a fényt, de csak hogy
újra visszajöjjenek. És ha már eggyé váltak a
lánggal, ha már úgy tűnik, elérték. amit kerestek, amikor végre boldogok, más, de nagyon
hasonló pillangók jönnek, és pontosan ott lépnek bele ebbe az ördögi körbe, ahol az előzők
kiléptek belőle."
Válogatta, fordította és írta: Urbán Mária

Mozaikok az angol zenés film ről
Mozaikok
Az angol zenés filmek magyar szernrevételezése azért is mozaikos, mert filmforgalmazásunk
- némi javulás ellenére - e tekintetben sem
kényeztetett el túlságosan bennünket. 19y olyan
művekről
is kell szólnom, amelyeket az olvasó
nem láthatott. Hacsak nem külföldön, ahol
egy részüket én is megnéztem, másokról pedig olvastam. Mozaikossá teszik a szerkesztést
az időnkénti kitérők is, amelyekre azért kényszerülök, hogy érzékeltessem a rendezők, zenészek és filmek bonyolult kapcsolódásait.

az angol
Már a nemzetiség megítélése is nehézségeket
okoz. A vizsgált időszakban, az elmúlt két és
fél évtizedben amerikai cégek forgalmazzák a
nyugat-európai filmek döntő többségét, jó részük ráadásul amerikai pénzen is készül. Egy
igen fontos rock-musícalt (The Rocky Horror
Picture Show) a londoni Time Out egyazon számának egyik oldalán angol, a másikon amerikai filmnek tüntet fel. Az OUver és A sárga
tengeralattjáró című angol alkotásokat nálunk
angol-amerikai
koprodukcióként,
illetve zenés amerikai rajzfilmként
mutatták be. Az
egyik legfigyelemreméltóbb
angol zenés filmet
a francia Jean-Luc Godard rendezte.

zenés filmről
Tudományosnak nemigen mondhatö. de egyszerű módszert választottam áttekintésemben :
zenés filmen olyan alkotást értek, melyben az
átlagosnál jóval lényegesebb szerep jut a zenének. A határvonalon
a dalokat - Brecht
nyomdokain - kommentáló-elidegenítő
effektusként
alkalmazó
művek
állnak,
például
Brook-Weiss MaratjSade-ja vagy Lindsay Andersen remekmívű szatírája (O Lucky ManI:
Ö, szerenesés ember!).

Kezdetek
A 60-as évek elejétől [utottak el hozzánk angol zenés produkciók. A köpés mosolyú Tommy Steele filmjei (Minden megtörténhet)
hagyományos
történetek
voltak
(karriersztori
plusz szerelmí szál), hagyományos tánczenével.
A Csodálatos életet legfeljebb az különböztette
meg tőlük, hogy eli ff Richarddal és a Shadows-zal találkozhattunk
benne, közeledett a
beat. Aztán jöttek a show-filmek - meglehetősen bugyuta - kerettel (Csak neked) vagy
anélkül (Slágerrevüj, de már valódi beat-zenével (is). S ez utóbbiban a Honeycombs remek
(Van-e jogom 7) és az Animals zseniális (A felkelő nap háza) száma mellett a nagy szenzácíómegjelent (igaz, hogy csak rövid időre) a Beatles.

Beatles-Lester
Az új zene új filmformát igényelt. A Beatlesnek
szerencséje volt a filmmel: tehetségéhez
és
szellemehez méltó alkotótársra talált egy invenciózus rendezőben : Richard Lesterben. Az Egy
nehéz nap éjszakáját
(A Hard Day' s Night,
1964) nem túl nagy késéssel mutatták be nálunk, s többször vetítette a televízió is. Élvezetes, a koncertrészletekben
dokumentumértékű
film kerekedett' ki az egyszerű történetből. A
sajátosan angol humort főként aszójátékokkal
operáló párbeszédek, legfeljebb a szituációk
hordozzák. A Segítség/-ben (Help l, 1965) az
üldözése s cselekmény már olyan burleszk-alap,
melyre abszurd és szűrreális
képi ötletek sora.
fűződik fel. A filmet Magyarországon
csak a
Filmmúzeum játszotta, elkészülte után 14 évvel. Pedig kevés hasonló példát ismerünk a
filmtörténet ből: több színtenbefogadható,
a
mozi hőskorát idéző és modern, komoly bolondság.
Lestemek még egy filmje kapcsolódik a
Beatleshez. Immár John Lennon prózai szerep-
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Richard Lester : Egy nehéz nap éjszakája,

1964, A Beatles

lésével készítette el szatíraját How I Won the
War (Hogyan nyertem meg a háborút, 1967)
címmel. Erthetetlen. hogy ennek a kiváló rendezőnek ez a műve és későbbi (kommerszebb,
de nem átlagos) produkciói - néhány kivétellel - mért nem kerültek el hozzánk: Robin
and Marian, The Ritz, Buteli and Sundancer the
Early Days (Butch és Sun dance : a kezdet).
Lennon szereplése kapcsán újabb kitérőt kell
tennem. Ringo Starr, a Beatles dobo sa már az
Egy nehéz nap éjszakájában is kitűnt sajátos
színészi tehetségével. így érthető, hogy később
ő futotta be négyük közűl a legnagyobb filmes pályát, játszott nem zenés filmekben többek között - Richard Burtonnel (Candy) és
Peter Sellersszel (The Magic Christian: A varázslatos Christian). Legutóbb ex-Beatles társa,
Paul McCartney
hívta, hogy szerepeljenek
együtt abban a zenés történetben, melyet maga
írt Cive My Regards to Broad Street (Add át
üdvözletem a Broad Streetnek. 1984) címmel.
A Beatles-filmográfia
kiemelkedő
darabja
egyúttal a rajzfilm-rnűvészet egyik csúcsteljesítménye is. A sárga tengeralattjárót
(Yellow
Subrnarine, 1968) Heinz Edelmann rajzolta és
George Dunning rendezte. Cselekménye a Se48

gítség! nyomdokait
követő mese-bolondézia,
Rajzstílusa a szecessziótól a pop-artig terjed,
művészileg mégis tökéletesen egységes. Hajlékonyan képes követni a számok egymástól eltérő hangulatát : az Eleanor Rigby szürke és érzékeny nagyvárosi balladáját éppúgy, mint A
sárga tengeralattjáró
hetyke induló-ritmusát.
Figurái (a Kék Szörnyek, a Seholsincs Ember)
telitalálatok. Elképesztő képi ötleteit (a kézzel
úszó hal - mellűszásban. a szobából kirohanó
vonat, a Lyukak Tengere) 15 év után is bármikor magunk elé tudjuk idézni.

Történelmi musicalek
Természetesen nem szűnt meg a hagyományos
zenés filmek gyártása sem a 60-as években. Az
Oliver (Carol Reed, 1968) színpadi múlt után
került filmre. Atlag fölé a musical nem Lionel
Bart kellemes zenéje által emelkedik, hanem
egyrészt Ron Moody sokszínű Fagin-alakítása,
másrészt a Dickens-korabeli
London hiteles
megidézése révén. A kis Oliver Twist megérkezése anagyvárosba,
ismerkedése a piaccal
nemcsak a kiállítás grandiozitása miatt válik
élménnyé, hanem a bravúros koreográfia okán

George Dunning:

A sárga tengeralattjáró,

1968

is. A mindennapi
mozgásformák
(árurakodás
stb.) szinte észrevétlenül váltanak át táncba,
hogy aztán lendületük a csodálkozó Oliverrel
együtt a nézőt is magával ragadja.
Eredetibb vállalkozás Littlewood ugyancsak
színpadi musicaljének filmváltozata. az Ö, az a
csodálatos háborúI (Oh What a Lovely War,
1969). (A rnű .szelleméhez hű címfordítás ez
lett volna: Ö, milyen bájos háború.) Richard
Attenborough sokéves színészi pálya után fogott bele első rendezésébe. Az I. világháború
idején játszódó film ironikusan szembesíti egymással a zenés színpad világát és a háború
poklát. Művészileg nem problémamentes
az
eredmény, de fel kell figyeln ünk újfajta, i11úziómentes történelemszemléletére
és a kísérletező kedvre, mellyel Attenborough Fosse Kabaré-filmje előtt próbálkozott történelmi folyamatok zenés filmi ábrázolásával.

Watkins: Kiváltság
Visszatérve a beatzenéhez : készült egy ellenkarriertörténet.
amely páratlan erővel ábrázolta a sztárcsinálás mechanizmusát és hatását arra, aki a manipuláció eszköze lesz. A Kivált-

ság (Privilege, 1966) science-fictionbe
hajló
cselekménye keményen kérdez rá a rock-üzlet
ellentmondásaira.
Paul Jones (az akkori Manfred Mann együttes tagja) szép kamaszarcán.
visszafogott, mégis erőteljes játékában tükröződik és átélhetövé
válik a dráma. Remekül választott főszereplót
Peter Watkins, ez az "új
vizeken járó" nagy magányos rendező, akinek
többi filmjét sajnos nem láthattuk.

Rolling Stones-Godard
A RoIling Stone snak egyetlen jelentős filmje
készült One Plus One (Egy plusz egy, 1968)
címmel, Jean-Luc Godard rendezésében. A film
másik ismert címe egyezik egy Rolling-száméval: Sympathy for the Deuil (Rokonszenv az
ördöggel). A két cím utal a film formájára
és tartalmára:
vad, politikai kollázsról van
szó. A csak gondolatilag-érzékileg
összetartozó
jeleneteket a Rolling Stones próbája és lemezfelvétele keretezi-tagolja. A beat nyilván lázadó volta miatt került ilyen fontos helyre e politikai filmben. Godard azonban éppen nem az
egységet, hanem a szétszabdaltságot
hangsúlyozza. Az első jelenetekben az öt zenészt öt
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Carol Reed: Oliver I. 1968. Ron Moody.

Mark

Lester

•

nevettető feszültséget. Szellemes és látványos
film. a revü-paródia russelli túlzásaival. de fontosabbak a rendező ugyancsak zene ihlette más
művei: a Csajkovszkij életéről szóló The Music Loveis (A zene szerelmesei, 1970). a
Mahler (1913) vagy a Who rock-operája.
Ez utóbbi, a Tommy (1975) címszereplője a
Who-együttes tagja: Roger Daltrey. Mellette
(olyan színészeken kivül. mint Oliver Reed és
Jack Nicholson) rock-nagyságok sora szerepel:
Tina Turner, Elton John, Paul Nicholas. Eric
Clapton, Keith Moon. Tommy gyerekkorában
a szeme láttára ölik meg az apját, amitől ő
meg süketül. megnémul és megvakul. A fájdalomra azonban érzékeny marad; így a film szép
Who-Russell
számú szadistája örömét lelheti az ifjú Tommy
kínzásában. akinek egy vigasza marad: határAz egyik legtehetségesebb angol rendező. Ken
talan élvezettel rángat ja a játékautomaták
Russell teljesen ismeretlen a magyar nézők
fogantyúit.
19y lesz belőle szupersztár, akiért
előtt. Egyetlen filmjét játszották csak nálunk.
őrjöng
a
tömeg.
Tommy-mama és Tornmy-mosa legkönnyebben fogyaszthatót. Twiggy. a sztát
tohapapa pedig szépen gazdagodnak. Aztán
(The Boyfriend, 1971) címmel. Sandy Wilson
egy újabb sokkhatásra a fiatalember visszanyeszínpadi musical jének átdolgozott filmvált ozari
egészségét, hangja támadván, semmi akadátában egy hollywoodi rendező zenés filmet
lya, hogy ünnepelt rockénekes legyen. Jóságot
akar csinálni. s egy nem túl rangos angol tárprédikálva, sárkányrepülőn járja a vidéket. De
sulat Az udvarló cimű musicaljét nézi meg.
csalódnia kell, mindenütt csak erőszakra lel.
(Ez a Russell-film eredeti címe is.) A képzeletében megelevenedő káprázatos revü és a sze- Hegyre mászik, vízesésben fürdik, végül belegényes színpadi történések kontraszt ja adja a olvad a felkelő Nap vörös tányérjába.

"boxba" helyezi el. mindegyiket más-más helyzetben. De még akkor is. mikor az együttes
tagjai kört forrnálnak. egy ideiglenes fal másik
oldalán egyikük mindig egyedül van. bár a fülhallgatóból jövő zenei alap által összekapcsolva a többiekkel. Erre a kettősségre épül a film
Rolling-része: az együtt zenélő és mégis önmagukba zárt emberek képére.
Mick Jagger. a Rolling Stones vezéregyénisége később ausztrál "betyárt" játszott Tony
Richardson Ned KeI1yjében. majd rocksztárt a
Perlotmance (Előadás. Nicolas Roeg - Donald
Cammel, 1911) című filmben.
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Alan Parker : Pink Floyd:

A fal, 1982

Nehéz érzékeltetni azt a káprázat-zuhatagot.
amivel Russell a Who nagyszeru zenéjére bombázza a nézőt. Sokatmondó művészi sűrítés és
puszta meghökkentés, szűrrealizrnus és ponyva-fantázia elegyednek ebben a filmben, akárcsak a rendező egész oeuvre-jében. A Tommy
után már a rock jegyében készíti következő ze.
neszerző-életrajzát,
a kűlönös
Lisztomániát
(1975), benne Roger Daltrey, Paul Nicholas (ismét) és Ringo Starr.
A Who még két sikeres művel örvendeztette
meg az angol zenés film kedvelőit, mindkettő
1979-ben készült, immár Russell nélkül: Ouadrophenia (Franc Roddam) és The Kids Are
AlIright (A fiúk megvannak, Jeff Stein).

The Rocky Horror Picture Show
Richard O'Brien ironikus rock-fantáziáját
Jim
Sharman vitte londoni színpadra (a eimben akkor még nem szerepelt a "picture" sző), majd
ő rendezte a filmváltozatot is, az egyik főszerepben a szerzővel. A film 1975-ben készült, s
(a szó szoros értelmében) ma is él. Néhány éve
kultusz támadt körülötte, cult-movie-vá lett. A
The Rocky Horror Pietute Show éjszakai előadásain az usA- ban és Nyugat-Európában
a
filmet kívülről tudó nézökből toborzódott sze-

Ken Russell:

Tommy,

1973, Elton John

replők a vászon előtt, a vetítéssel egy időben,
játsszák-éneklik
el a cselekményt a közönség
aktív közreműködésével. Film és színház. rockkoncert és szertartás: fiatalok nép ünnepélye.

Led Zeppelin
A dal ugyanaz marad (The Song Remains the
Same, Peter Clifton - Joe Massot, 1976) a Led
Zeppelin egy koncertjét eleveníti fel sajátos
módon. A megszokott hangversenytudósításba
szürrealisztikus betétek vegyülnek. (A stílus a
mostani trideo cIipeket előlegzi.) Gyorsítás és
lassítás. mozgásfázisok. pozitiv és negatív képek váltása; filmműfajok
és azok paródiái:
gengszterfilm. dokumentumfilm. kosztümös kaland - a rendezők láthatóan mindent akartak.
Olyat, ami még nem volt. Bár a filmben a Led
Zeppelin ••kőkemény"
zenéje a legjobb. az
eredmény mégsem érdektelen.

Pink· Floyd
Mindenesetre rokonszenvesebb. mint Alan Parker filmje. melyben a rendező hasonló törekvéseit (mindenből a legkülönösebbet) társadalomkritikai szósszal fedi el. A Pink Floyd: The
Wall (Pink Floyd: A fal. 1982) az együttes zse-
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Jim Sharlllan:

The Rocky

Horror

Picture

Show, 1915

Jean-Luc Godard:

One plus one, lOO9,Mich ]agger

niális dupla albumát ál-freudi, ál-erőszakellenes
primitívséggé zülleszti. A főszerepet Bob Geldof, az 'új hullámos Boomtown Rats tagja játszsza, a filmet a Pink Floyd-beli Roger Waters
írta, Alan Parker mellett így ö is felelős ezért
az apológiáját anarchiába rejtő rémlátomásért.

Punk- új hullám
Ken Russell díszlettervezöje volt valaha Derek
]arman, aki izgalmas rendezötehetséggé érett.
A punk-jelenséggel is foglalkozó extravagáns
szatírájának, a Jubilee-nek (1978) az új hullámos zenész, Adam Ant az egyik szereplöje.
Egy másik jelentős rendező, Jack Hazan, David Mingay-vel közös filmjében, a Rude Boyban (Durva fiú, 1979) már központi témául választotta az új zene társadalmi vetületét. A The
Great Rock'n'Roll Staindle (A nagy rock'n'roll
csalás, Julien Temple) "a sztárzenekar" segít-

Ken Russell:

Twiggy,

a sztár, 1911, Twiggy

ségével közeledett a punkhoz. A Sex Pistols
1979-es filmjében még szerepelt az abban az
évben elhunyt Sid Vicious.
Magyarországra egyetlen film jutott el ebből a sorozat ból : az Űvegtörók
(Breaking
Glass, Brian Gibsen. 1980). Ametróbeli kezd öjelenet kiváló művet ígért. A zene izgalmas,
Hazel O'Connor érzékeny színésznő és nagyszeru előadó
(tapasztalhattuk Erkel színházi
koncert jén is), a film azonban társadalmi körképből fokozatosan szokványos és szentimentális karriertörténetbe csúszik át.

üvegcserepek
Meglehetősen szubjektív jegyzeteimböl remélhetöleg kiderült: a legnagyobb angol rendezöket majd" mind megérintette a zenés film műfaja. Sok mú maradt ki az áttekintésből. Hiszen készültek balettfiImek
gyerekeknek a
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Ken Russell:

Tommy,

1973, Paul Nicholas és Roger DaItrey

Royal Ballet közreműködésével,
láthattuk is
őket a televizióban (Beatrix Potter meséi, A repüló láda meséi). Csinált filmet Frank Zappa
(200 Motels). Figyelmet érdemelne David Bo-

A rovat írásaihoz felhasznált

wie filmszínészi pályafutása...
És így tovább.
és így tovább ... De üvegcserepekké váltak a
mozaikok. Jó lenne mozijainkban helyreállítani-összerakni őket.
Harmat György

szakirodalom :

International Film Guide, 1969. New York.
Helga Belach . Wir tanzen um die Welt, 1979. München.
J. Taylor-A. Jackson: The Hollywood Musical, 1971. London.
Eneyclepédie Alpha du Cinéma (vol. 7). 1977. Paris.
J. A. Casper: Vincente Minnelli and the Film Musical, 1977. New York.
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Villogj, rázzad, törd el: lábvásár Hollywoodból
Köztudomású: aggódó nép vagyunk. Leginkább persze nem magunkért, a saját gondjainkért félünk, óvó tekintetünket a világ állapotjára vetjük. A világot mindez nemigen érdekli. Altalunk elparentált rendszerek, stílusok
így aztán vígan élnek tovább, mit sem törődve azzal, hogy van egy kis nép, amelyre bizton számíthatnak esetleges nagy bajaikban.
Hagyjuk most nagy léptékű, nem bevált aggodalmainkat. Mert például a filmművészetben sem jött be minden. Évtizedek óta féltjük
az amerikai filmet, s jósoljuk Hollywoodnak
az ő pusztulását. Hollywood meg áll és virul.
Nem érdekli - joggal =, hogy mellette kinőtt
egy pénzügyi bajokkal küszködő
nagyszerű
amerikai filmművészet. Tudja, hogy a mozik
ellátására a művészet mindig kevés volt. Filmiparban pedig nem utolérhető az a kaliforniai
álompótlék-gyár.
És talán itt a lényeg. A művészetnek mindig az a 'célja, hogy az embereket felrázza önkéntes, vállalt vagy rákényszerített álmaikból.
Az emberiség tömegesen legnagyobb részének
éppen ellentétes a célja: a valóság elől minél
hamarabb, minél többször az álmokba menekülni. Ébren átaludni a történelmet, a megalázó konfliktusokat. Ez az álom oly mesés,
és kis szerencsével ritkán jön az ébredés. Lehet hinni karrierben. gyönyörű szerelmekben,
lehet álmodni gazdagságot, érvényesülést, szeretetet, s végső soron akár örök álmot, túlvilágot is. A vallás ópium? Hollywoodban remekül észlelték, amikor már erősebb-újabb kábítószerekre volt szükség. Tévedés ne essék: a
világnak nemcsak azon a felén. Kalifornia ezért
lehetett-lehet a legnagyobb stimulátor-exportőr: ők a port legalább nem a szembe hintik.
Hanem a nyálkahártyára.
A filmmusical ideális műfaja volt mindig
az álomgyártásnak (is). Csillogó karrierek, az
élet napos oldala jelent meg a zenés filmekben - szólt légyen az ének akár az esőben. A
napos oldalon jámi pedig nagyon jó! A hatvanas évek Amerikájának fiatalos lázadással teli

légkörében még a musical is kerülő úton indult a verőfény felé: a West Side Story az
egyik legjobb zenés film, ami valaha készült
- egyszersmind azonban a műfaj csődje is.
Mert már nem varázsos, táncolni és énekelni
egyformán briliánsan tudó egyéniségek parádéja a film, amelyhez épkézláb történetet
agyalt ak ki - itt a társadalom, a fiatalság, az
álmokkal való leszámolás lehetősége kér teret
magának. Amit Jerome Robbins elkezdett, s
amit többek közott Jewison, Forman, Scorsese
meg Bob Fosse folytatnak: az a musical elsajátítása Hollywoodtól. Az álomellenes.
Persze a technikát a fent említett urak is
Hollywoodtól tanulták - nincs jobb iskola
ugyanis. A Kabaré vagy az AIl that jazz politikai és személyes-intellektuális töltete mellett
elsősorban szórakoztató moz i. kalandfilm vagy
karriertörténet. A Szupersztár vagy a Hair úgy
beszél a kitörésről meg annak képtelenséqéről.
hogy ugródeszkának az ópiumot használja hogy a vallásét vagy más fehér perét, az végül
is mindegy. Jól ismert receptekhez kevernek
hozzá keserű adalékanyagokat ezek a filmek,
de az ostya eredete azért jól felismerhető.
Am Hollywood nem az a patikus, aki ne tudna neurotikus betegeinek a korszerű keserűk
helyett legalább ilyen korszerűnek látszó placebót kikeverni. Csak vegyíteni kell a félszázados hagyományokat az álomellenes musicalek külsőségeivel. El kell hagyni az angol vígopera meg a magyaros bécsi operett zenei világát. de még az amerikai jazz ..es hagyományokat is a legtöbbször: jöjjön a diszkó vagy annak bármely kisunokája. s akkor a történet
avittságát nem fogják észrevenni. Ily módon
csinálnak sztárt egy Ióképű,
bárgyú növényevőből, a zenés-táncos film Fred Astaire-L Gene Kelly-i hagyományának szégyenéből.
bizonyos John Travoltából.
aki Szombat esti lázba
tudta mégis hozni Pomádés kortársainak millióit. A történetet a harmincas évek szentimentalizmusa is megirigyelheti, de a kellékek menők és up to date-ek.
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Hollywood nem kockáztatott
- és nyert.
Most már sorozattermelésre is be lehetett állni. A szalagról frissiben lekerült három majd
egyforma film. Az egyiket már itthon is láthatni.

Flashdance
Karriertörténet.
Lány, laza és gyönyörű. Nappal hegesztőként keresi a kenyerét. Istenien
hegeszt. Ilyen csudaszépen hegeszteni még talán senkit sem láttam.
Lány hegeszt és közben vágyai vannak. Táncosnő szeretne lenni a lelkem. Képzi magát.
Garázsból átalakított
tüneményes kis (nagy,
de mekkora!)
lakásában
gyötri magát. Az
egyik falon hatalmas tükör, mint a balett-termekben szokás. És a gyönyörű Lány izzad,
táncol, pörög, forog. A zene remek. Giorgio
Moroder jó diszkót tud írni. Lány egyedül él
és táncol. Mellette hűséges, kedves kutyus.
Társ.
Lány esténként fellép táncosként. Egy bárban, ahol fémes színű jelenetekben olyan táncszámok zajlanak, amilyet hazai koreográfusaink és designereink álmodni sem mernek. A
S6

Lány remekül táncol. (Nem a szerepet játszó
színésznő: Ő csak szép. és van neki táncos dublőze, Ginger Rogers és Eleanor Powell forog
a sírjában.) Villanó fények, remek szcenírozás:
flashdance l Lány táncol, félrészegek nézik. Jóképű Fiatalembernek megtetszik. Hát nem kiderül, hogy övé az a cég, ahol a Lány naponként nehéz hegesztéssel építi a kapitalizmust?
Fiú udvarolni kezd. Lány hajthatatlan.
Az
osztálykorlátok ugyanis. A korlátok egyszer ledőlnek. Ok is. És másnap reggel a Lány ágyában a Fiút a kutya ébreszti. Mert a Lány pontos a munkában.
nem úgy, mint a főnök. Kandírozott diszkó.
Aztán jön Bonyodalom. Mert álfeszültségnek lennie kell I A Lányt nem elégíti ki a bártánc - ő balettozni akar a város operájában.
Pittsburgh-i pöttyös regény tár. A Fíúnak vannak ismeretségei. A Lánynak gátlásai. A kettőt ősszeteszik. és a Lány megsértődik. Neki
ne segítsen senki. Legfeljebb az öreg nagynéni, az egykori Ziegfeld Girl, a klasszikus balett
meg szállott ja szintén, aki hisz a Lányban. Ot
azonban a megnézés, az operaházi próbatánc
előtti sorsdöntő pillanatokban a forgatókönyvirók hirtelen felindulásukban elteszik láb alól.
A halál oka ismeretlen. Magyarázata: jobb ma
két Bonyodalom, mint holnap egy se.
És közben eszelősen jókat táncolnak abban
a bárban. Az ember szeme-szája tátva marad
a nagyszerű effekreken. ötleteken. lenyűgöző
táncos produkciókon. A táncosok persze mind
többet akartak valaha, de nincs meg bennük a
Lány kitartása. Aprókat sírhatunk elvetélt sorsokon. A Lány barátnőjének bukásán
- a fenekén fejezi be korcsolyázó pályafutását. A
Lány barátnője barátjának próbálkozásain
Woody Allen óta mindenki
a csúnyaság
charme-jából akar megélni. Lüktet az élet romos házakban, vetett ágyakban, kiglancolt garázsokban.
vedlett mosodákban,
színes barokban.
BONyodalom persze nem pihen. Beáll Lány
és Fiú közé. Lány úgy dönt, nem megy el a
próbatáncra.
mert Fiú segített neki. Fiú ezt
h ülyeségnek tartj a; és szenved. Lány jellemesnek érzi magát; és ugyancsak szenved. Bonyodalom visítozva röhécsel.
Győz a tánc szeretete. Lány elmegy az Operába. Hosszú terem, hosszú asztal. hosszú bizottság. Lány föltesz egy lemezt, ráejti a tűt.
Táncolni kezd, elesik. Újrakezdi:
és csodát
rnűvel. Elképesztő a szám, a bizottság maga
is táncra perdülne már (Forman iskolát teremtett a lábakkal, melyek az asztal alatt táncol-
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nak, különben szigorú bizottsághoz tartoznak).
Teljes siker. Lány jön kifelé. Kapu előtt, autó
mellett ketten várják. Fiú vörös csokorral. Kutya vörös májusfával a nyakában. Mindenki
mindenki keblére veti magát. Akkora happy
end, hogya fal adja a másikat.
1::s a leghétpróbásabb "vájtszemű" , a legkóróbb szárazkritikus is ujjong a lelke mélyén,
hogy Lány pittsburgh-i balettista lett. hogy
Fiúval ledöntötték az osztálykorlátokat.
hogy
Kutyára eztán ketten fognak már vigyázni. Ebben az elképesztően profi. remek zenéj ű és
koreográfiájú,
szédületes tempójú moziban
mindannyian kiélhettük álmainkat. elfecsérelt
vágyainkat _ hogy sohasem lehetünk már sem
balettpatkányok.
sem kapitalista jóember-főnökök, de még csokros kutyák sem.

Breakin'
Karriertörténet. Hármasban. Plusz egy stílus.
amit sokféleképpen
neveznek:
breakdance,
streetdance. Utcai tánc o- tehát történet szegényekről. elnyomottakról. Szociáldiszkó.
Lány tánccsoportban él szenvedélyének. Napközben felszolgáló egy gyorsbüfében. Ezek a

táncosléptű munkáslányok I (Csak ez a Lány
nem csillagszemű, nem laza. nem gyönyörű _
és hol van a hot dog a hegesztéstől '? I) Lány
modem j azz-balettet tanul. oktatója-koreográfusa szerelmével üldözi.
Lány egy szép nap megy hazafelé, kedves
néger barátjával. Aki megmutatja neki az utcai táncosokat. a képzetleneket, a maguk kedvére breakelőket.
Meszticek, Puerto Ricó-iak,
négerek. díszfehérek (ez utóbbiak arról ismerszenek meg. hogy nagyon jól táncolnak, mégis
gyenge amatőrnek tetszenek, mihelyst a legügyetlenebb néger kétszer felemeli a lábát).
Lánynak tetszik a tánc. Lány tetszik egy Puerto
Ricó-i Fiúnak. Akinek van egy tüneményes
néger Barátja.
A diszkóban esténként óriási vetélkedések
folynak a streetdancerek közt. Ki a legjobb. ki
győzi le a másikat. Fiú és Barát a Lány szemeláttára szenvednek vereséget egy másik párostól. melynek nagy aduja: egy fantasztikusan
táncoló lány. Sztori balról halkan beoson.
Hárman elkezdenek együtt táncolni. Azaz
ketten elkezdik a Lányt tanítani. A Lány nehezen törik be. (Végig elég csapnivalóan táncol; vagy én vagyok elfogult. és nem tudom
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megemészteni akishölgyet.)
Break, izzadás,
tükrök, garázs - a kellékek ismertek és adottak. Lány már nem jár el a hivatásos tánccsóportba, volt mestere bosszút esküszik. De Lány
érvényesülni akar. Mert amerikai. persze.
Impresszáriót keres, aki lassan hinni kezd a
trióban. sőt, a kellő dramaturgiai ponton kiderül - ö is megtanult kicsit breakelni. De utcai tánccal nem lehet nevezni egyetlen versenyre sem a hivatásos csoportok között. Pedig impresszárió mindenkinek bemutatja öket:
a party-jelenet ismét Forman kezét fogja kisded lelkendezéssel. Botrány, Fiú és Barát árulónak hiszik a jobb társaságba vágyó fehér
Lányt, pedig már-már szerelemre mertűnk gya.nakodni Fiú és Lány közt - kandírozott szociáldiszkó. Bonyodalom megérkezett tehát, álfeszültség bekapcsolva. minden a helyén.
~s közben megállás nélkül táncolnak. Mindenki, ahol éri. A' Barát üzlettakarításkor (mert
az van nekik) a seprűjével. a pendelyes gyerekek az udvaron, a serdültebbek bármely utcasarkon, csak legyen letéve egy kartonlap.
hogyahátukon
és a fejükön pöröghessenek.
Triónk visszavág a vereségért - fölényes biz58

tonsággal nyerik a diszkóversenyt. Imprészszárió nem nyugszik, neki is tetszik a Lány,
de az vele sem, mert faji egyenlöség is van a
világon.
'
Aztán elmennek egy versenyre. Hosszú színpad, hosszú asztal. hosszú bizottság. Először
Lány volt csoportja táncol. olyan ódivatú jazzbalett et, hogy minden magyar balettnövendék
sírva könyörögne, ha fél évig ilyen órákat is
kaphatna. Bejön triónk - a régi mester tiltakozik - a bizottság hallgat rá. De a mieink nem
hagyják magukat. Letépik frakkjukat. és megkezdődik a street-dance. Breakin'. A bizottság legszívesebben maga is táncra perdülne,
mozog a lábuk, karjuk, fejük. Győzelem.
A kép átúszik egy igazi. hamisítatlan hollywoodi revűbe. a break apoteózisába. Együtt
táncol utcagyerek és hivatásos, amatör és profi. A végeföcím pedig jelzi, hogy a Barátot alakító néger fiúcskára önálló filmet alapítottak,
legközelebb már ezt láthatjuk. Ha egy üzlet
beindul!
Ez a legszemérmetlenebb film. Alig figyel
'az épkézláb történetre, minden csak ürügy arra, hogy orrvérzésig táncolj anak a szereplök.

Joel Silberg:

Herbert

Ross:

Breakin',

1984, .Bhabba-Doo"

rooüoose. 1984,

Kevin

Joel Silberq

i

Breakin', 1984,

.Booqaloo

Shrimp'

Bacon és John Lightgow
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Herbert Ross: Pootloose. 1984, Dianne West
Mi tátott szájjal figyeljük az akrobatikát, az
elképesztő mozdulatsorokat - és közben rettenetesen örülünk a profi táncosok felsülésének, hőseink révbe jutásának. reméljük, hogy
egyszer mi is megnyerünk valamit, nekünk is
lesznek ellenfeleink és barátaink, nekünk is jut
a csillogásból. 1::slázasan keresni kezdünk néhány Puerto Ricó-it vagy négert a környezetünkben, mert már csak ők hiányoznak karrierünkhöz. Hogy táncolni is meg kéne tanulni? Tényleg, abból is lehet valami.

Footloose
Kisvárosi történet. Gyerekek kontra felnőttek.
Fiú nemrég költözött ide szüleivel. Még új, de
kedvelik. Mert helyes. Még nincs csája, de ebből nem következik semmi.
Lány a helybéli pap gyermeke. Neki már
60

van fiúja. Kemény gyerek. Pap-papa szeret
prédikálni. Legutóbbi vasárnap például arról,
hogy a tánc Istennek nem tetsző, bűnös cselekedet. A fiatalok tehát istentelenek és bűnösek,
és jó lenne, ha minél hamarabb a jó útra térnének.
Fiú nagyon szeret táncolni. És tud is. Lányt
ez elbűvöli. Nem hihető, és mégis: szerelem
lesz a dologból. Tánc-love. Kandírozott diszkó-'
szerelem.
Fiú táncol. ha csalódott, ha szerelmes, ha
megverik, ha kioktat ják. Lány vele táncol. Fiú
bájos, Lány szőke és szép. Az is érzéketlen
dög, aki nem nekik drukkol. Fiú lassan mindenkit táncbolonddá tesz: az ügyetleneket
magnóvezeték-pórázon vezetve tanítja, a rátermetteket igazi vezérként irányítja a diszkó
csatamezejére.
Bonyodalom közösségi és társadalmi vetületekben adott. A felnőtt társadalom tilt és tiltakozik, gyermekek csakazértis. Szerelem is
döccen, de nem igazán nagyot.
Ismét a templom. És Fiú felkészülten, bibliai idézetekkel felfegyverkezve bebizonyítja
leendő pap-apósának. hogy hülyeségeket prédikál, és kevés dolog tetszik annyira annak a
drága jó Istennek, mint a szívből jövő tánc.
Pap-apa konfliktusba kerül a Bibliával és egyszülött Lányával egyaránt.
Fiút - aki még idegen - a Lány volt-elhagyott barátai elüldöznék a városból. Gyilkos
próbák elé állitják. Am a Fiú táncol rájuk. Jól
táncol.
A végén iskolai bulit szerveznek. Amerikai
apukák és anyukák nagy népek túlcukrozott
illem-ízlésével kiöltöztetik csemetéiket - de
azok orvul diszkóba csapnak át. Tiszta szívvel
és fürge lábbal táncolnak. A pap úgy érzi, ezt
Isten is kedvelné, az ellenfelek visszavonulnak. Még ma is táncolnak, ha el nem vesztették a lábukat.
A legjobb egyébként a főcím. Csak lábakat
látunk. Fantasztikusan táncoló lábakat.
. És a végén mégis boldogok vagyunk. Mert
teljesült az álmunk. Győztünk mint gyerekek~
legyűrt ünk egy értetlen felnőtt társadalmat.
mostantól nincs lehetetlen, nincs akadály, érvényesűlhetünk,
mert győz a szerelem, a közösség, az őszinteség, a hit és a tánc. Még ma
is táncolunk, ha fel nem nőttünk.

Utószó
Szeretnék mindenkit megnyugtatni:
imádom
ezeket a filmeket. Valamennyit többször meg-

néztem, alig tudok betelni velük. Olyan "jól
vannak megcsinálva" . Majdnem.
Ezekben csak véletlenül és mutatóba akad
ritmushiba. vágási pongyolaság, dramaturgiai
zökkenő (mármint a kandíron belül). A tánc,
a fiatalság, a szerelern apoteózisa valamennyi.
És az érvényesülésé. Azt sulykolja mindegyik,
hogy az életben nem olyan vészesek a problémák, hogy ne lehetne megoldani őket. Hogy
ne kerekedhetnénk
felül mi, egyszerű, hétköznapi táncosok. Profík és amatőrök, színpadi
vagy utcai járókelők.
A filmmusicalt a hollywoodi álomgyár hozta létre. Azóta sokat repedeztek ezek az álmok
szerte a világon. Hullott a vakolat a kaliforniai
falakról is. De most itt van megint, régi fényében ez az ósdi új műfaj, Nem csillogó revü-

sztárokkal,
hanem hétköznapi,
egyszeri lényekkel. Magunkra ismertető szűrkékkel, akik
azért valamit - nevezetesen: táncolni - általában nagyon tudnak. Az álom mint rózsaszín
szociálpedagógia : ezt nemcsak az amerikaiak
művelik, de csak ők csinálják jól.
A hollywoodi lábvásár illúziókra épül. Ezért
lesz mindig sikeres és eladható. Ezért lesznek
mindig fanyalgói zseniális trükkjeiknek. sodró
lendületű filmjeiknek.
Eiért lesznek mindig
nézői azok is, akik fanyalognak. Mert a valóságot permanensen senki sem szenvedheti.
Az amerikai álom nem amerikai találmány.
Ezt táncolják nekem a tehetséges, fiatal lábak,
kisvárosi Rómeók és Júliák. Gombrowicznak
lesz igaza: operettvilágban élünk, s egyszer az
egész a fejünkre omlik.
Bányai Gábor

Breaker-szótár
B-heat, B-boys: a RAP zene tipikus ritmusa és
a táncosok
Electric Boogie: olyan tánclépések
sora, melyek a robotok mozgását utánozzák;
a néger
táncosok specialitása
Floating: a hulló levelek és a síelés mozgását
utánzó lépések, a folyamatos testmozgás elnevezése
Ghetto Blaster: a gettók káromkodó,
széthúzást szító emberei, akik óriási sztereó rádióval
járkálnak az utcán, s feltűnő, egyedi jelenségnek számítanak
Graffiti: a szegény New York-i művészek tipikus festészete ; anyaga mindig kűlönböző
színű
spray, s közönséges felületekre : falakra, szobrokra, metróvagonokra kerülnek a képek
Hand Glide: kézen való siklás: az egyik leggyakoribb lépés: a testet egyetlen kéz egyensúlyozza, s közben a táncos körkörös mozdulatokat végez a karjai körül
Head Spin: fejforgatás;
a
leglátványosabb
break-mozdulat: a táncos a fején egyensúlyoz, s
közben saját tengelye körül forog

Hip-Hop: összefoglaló neve annak a komplex
jelenségnek, amely magába foglalja a RAP-ot,
a BREAKDANCE-t és a GRAFFITl-t
RAP: zenei forma; olyan ritmikus zene, mint a
disco, de alatta a disc-jockey folyton beszél a
zene ritmusára
Scratching: dörzsölni; a RAP egyik jellegzetessége: a disc-jockey a gramofontű mozgásirányával ellentétesen. előre-hátra mozgatja a lemezt, s ez a súrlódás sajátos ritmust eredményez
Smurf: olyan mozgás, amelyben a táncos a
rajzfilmfigurákat
utánozza lépéseivel
Spiederwalk: póklépés.
a táncos a kezein
egyensúlyoz, közben térdei a könyökére támaszkodnak
Suicide : öngyilkosság; a táncos elengedi a testét, s súlyosan. tehetetlenül háttal a földre zuhan
(L'Unitd,

1984. szept.

12. Súly Éua}
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Tündérlak Magyarhonban
1848. március idusának estéjén a kitűzött Szökött katona helyett sebtiben színrekerített Bánh.
bánt nem játszotta végig a Nemzeti Színház.
A második felvonás helyett a nap ifjú irodalmár-hősei léptek színre - egyiküket férjül veszi az akkor még fiatal Gertrudis -: politikai
dráma helyett drámai politikára kívánesi a közönség. A magyar történelmi múlt helyett a
magyar jövő izgatja. Miért is izgulnának a meráni királyné meggyilkolásán,
amikor valóságosabb színház folyik az utcákon, a hajóhídon
kirángat ják hintójából Latour grófot és lernészárolják?
A félbeszakított Bánk azután végigvonul színházi életünkön, egészen a rockoperának nevezett discóhazafiasságig, az István, a királyig.
Felerészben
színházat kapunk, felerészben

Szinetár

Miklós:

Csárdáskirálynö,

1911, Latinovits

hajráhazafiasságot.
Ötven percent művészetet,
ötven percent plakátpolitikát.
A szabadságharcot
tisztként
végigharcoló
színész-rendező,
Molnár György riportszerű
élénkséggel tudósít emlékirataiban
(ViIágostól
Világosig), lerajzolja a Bach-korszak dagályos
színi szokásait, a nyíltszíni kesergéseket, a puffasztott heroizmust
és a vándortársulatoknál
dívó színházi gyakorlatot, mely szerint a siker
érdekében prózai darabba is beiktatnak magyaros dalokat, táncbetéteket.
Az elmúlt század egyik színházi kasszadarabja a Tündérlak Magyarhonban című énekes
játék: süllyedő társulatok lélekmentője. Akárcsak századunkban a madáchi Tragédia, a János vitéz, Nóti Nyitott ablaka és a Csárdáskirálynő. Vészhelyzetekben
előhúzott
musical

Zoltán

volt a 19. század során a magyaros műdalokkal (Cserebogár ... , Mi füstölög ott a síkon, távolban? stb.) telltűzdelt. már címében is dagályos honfiálmot sugárzó Tündérlak Magyarhonban.
A hazafias darab szerzője - természetesen osztrák. Hirschfeldnek
hívják.
Szentpétery
Zsigmond vándorszínész maqyarításában hódította meg a vidéket és a Duna két partján elterülő három várost. Elévülhetetlenül megunhatatlannak tetszett. Előzménye és. előképe volt
Szigligeti népszínmúkísérleteinek és a következő népszínműveknek. Sokat köszönhet néki a
Csárdáskirálynő csakúgy, mint a János vitéz, a
Bob herceg, vagy akár Szörényi-Bródy-Boldizsár disc' operája.
Mint minden tartós siker: lényegeset árul el
a közönségszociológiáról, de a színház nem kiagyalt, hanem valóságos mibenlétéről.
Lényeges titkokat árul el a nemzeti nézőkarakterről :
mi az, ami nemzedékeken át ennyire kitartóan
tetszik?
A Tündérlak Magyarhonban közvetítő a bécsi volksstück és a magyar népszínmű,
majd
annak leszármazottja: a magyar operett között.
A Tündérlak továbbítja a bécsi népszínmű gyakorlatban kicsiszolt szerkezetét, a szimmetrikus
páros fölállást : az eszményített hősi és a földhözragadtan
valóságos kodifikált ellentétét.
Népies környezetét napjainkig megőrizte az
igazán magyarosnak látszani akaró operett.
Sajnálattal állapítandó meg - még ha színháztörténeti hazaárulásnak
látszik is - , hogy a
bécsi népszínmú népies környezeteit repetálja
el a Tündérlak díszletelőírása.
Van azonban egyetlen olyan dramaturgiai
sajátossága, ami jóllehet végigvonul ugyancsak
a magyar zenés műfajok történetén, mégsincs
bécsi előképe. Sajátosan magyar színházi találmány, sajátosan magyar igényeket elégít ki. S
ez: militáns vonása.
Férfiszereplől háborúból hazatérő megfáradtak. Ez a katonásság azután végig bujkál a magyar zenés színpadokon, János vitéz, az obsitos Háry, Farkas Imre: Nótás kapitánya, Kálmán: Űrdöglovasa, Huszka Jenő: Mária főhadnagya huszármentés operettsikerek. S még a
felszabadulás után is Rákóczi fejedelem kurucainak kirántott kardja vezényel tapsot Farkas
Ferenc Csinom Palkójánál, a néphadsereg katonái sorakoznak föl Székely-Hámos AranycsilIagjában, Huszka Szabadság, szerelemjében
48 dicsősége kap színházi működést.
A magyar operett nem szuronyokon trónol,
de a kurucosan kirántott kardok hegyén.

A Tündérlak Magyarhonban
a levert szabadságharc utáni sötét másfél évtizedben toppant színre a csatából kiéhezetten hazafelé támolygó obsitos. A század elején a Király Színházban a közös hadsereg ellen morgó, negyvennyolcból nem engedő, hatvanhétben kiegyező, gyár- és malomipart alapító, kapitalizálódó
kurucság él és tapsol. Farkas Imre kapitánya i
egyelveszített
háború, egy polqárrémisztőkommün után a fehérterrort követő bethleni
konszolidáciőban
masíroztak a hajdani békeévek álombiztonságán elrévedő közönség elé.
Csínom Palkó és Csínom Jankó a centenáriumi
ünnepségek háromszínú görögtüzénél nielengették a még független Magyarországban reménykedők tenyerét. Az ötvenes évek militáns.
operett jei (AranycsilIag, Pettyes) tudatosan nehezedtek militáns talajra. Az István, a király
remilítarizálta megint a szórakoztatóipart,
nem
is elrejtett politikai szándékaival visszakacsintott a. magyar ősmúltba. (Amikor Bakonyi Károly, a János vitéz és a Bob herceg librettistája
Kun László címmel múltba mereng a Nemzetiben, így ír róla Ady: "Bob herceg nagyon
ügyes operett, holott Kun László a legeslegügyetlenebb szomorújáték. Egy elegáns önképzököri fiú tízszer meggondolná, hogy kopog-
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László:

Gábor diák,

1956, Zenthe Ferenc

tasson-e Somló Sándornál ilyen darabbal [... l
Hozzátartozhatik a mai nemzeti föllendülés lélektanához. hogy Herczeg Ferenctől le és fel
mindenfajta íróink az állítólagos táltos világ
rejtelmeit bolygat ják. A magyar pogány világ,
a magyar nyaknak nyugat jármába való hajtása: nagyon izgatja íróinkat. Gyanús szimptóma, de jobb róla nem beszélni. A magyar pogány idők igen csúnya, mosdatlan, vad idők lehettek bizonyára." - Budapesti Napló. 1906.
február 24.)
Nyolcvan évvel később íróinkat és szinházcsinálóinkat még mindig izgatják a magyar po64

gány idők. Első Bélát követi Második, Harmadik, Negyedik, Vak Béla a színpadon. S amikor túltermelés mutatkozik a Történelmi Bélákban és egy író zakós Kalmárbélával áll ki a magarendezte színpadra, akkor minden ítész orrát
húzogatva fordul vissza a gerjesztettgőzú, működös pogányvilághoz, ott firtatj a a korábrázolást, ott reméli föltalálni a kor konfliktusait ;
jelmezbe búvatják a nézőt, kard-ki-kard tapsoltatnak. csak nehogy saját életének idejébe érkezzék meg. Ha Szabó Magdától Páskándiig,
Székely Jánostól Módos Péterig Bélákat lobogtatnak a szerzők a színidirektorok felé - mernének-e bekopogni Somló Sándorhoz kézi rataikkal? -, mit várjon akkor az ember a zenés színpadoktól. ha nem pogány mulatságot?
"Hazámba vágyom, Duna-Tisza partja vár l"
- sóvárogja Huszka Rákóczija, és Háry János
is inkább nézi az abonyi kettőt, mint Mailandban azt a harminckettőt ; nem is szólva a falujába vágyó Kukorica Jancsiról: minden operetthősünk hazavágyik, de nem érkezik rendszerint
haza, csak szeretne.
A magyaros hangzású operett Fedák Sári
nadrágjából bújt elő. Nemcsak Kukorica Jancsi
húzott huszár-trikót
(1904), de Bob úrfi is
(1902), és Rajna Ferenc-Czobor
Károly: Rab
Mátyás című daljátékában
(Népszínház.
1906)
az ifjú Hunyadit nadrágban szerepli el Fedák.
New Yorkban ugyanekkor még testhez tapadó,
nedves tüll ökben spiccelnek németes tündérek.
Az extravaganzákban
kilóra mérik a sikamlós
húst erotika-mészárosok. Nálunk a hazafi-hózéhoz a népszínmúparasztságon
át csizmában vezet az út. Rámás csizmát viselnek a prímadonnák. Amíg a trikó főként pikantériát kínál:
megmutatva az elrejtettet. addig a csizma az
egyenjogúsodás tünete. Minálunk Helmer Nóra csizmásan tüntet önállóságáért.
Warren
Vivie Budapesten nem rúgja föl a polgári örökségét, hogy munkával tartsa el magát: csizmát
húzottan jelzi emancipálódott különállását. Fedák az első nő színháztörténetünkben,
aki saját
(nagy) lábán áll meg. Különbözik primadonnaelődeitől. Magányos, önálló. A Sarah Bernhardhoz hasonló reklámötletekkel és őnmenedzseléssel. Olyan asszony, aki maga viseli anadrágot.
Nemcsak a János uitézben. Kukorica Jancsi
csizmája
primadonna-lábakon
vonul veglg.
Szinte hagyománnyá lesz a k. und k.-operettek
első felvonásában csizmásan hozni színre a primadonnát. így a Mágnás Miska Rollája és Marica grófnő is lovaglásból érkezik színre. Ezt a
csizrnás-militáns
menyecsketípust
átörökli
a
szocialista-mázú operett is: az Aranycsillag, a

Szelistvei asszonyok, a Két szerelem és a Bociboci tarka.
Széles gesztikuláció jú elméletieskedés nélkül
állítható: időről időre ismételten föl kell tenni
a legelemibb kérdéseket, ha meg kívánjuk tudni, hol lakik a jóisten. Meg kell kérdezni: hol
játszódnak a drá mák ? Kik játsszák? És kiknek
adják elő? Mégpedig milyen céllal?
A magyar zenés színpadok megújulási kísérletei mindig a Tündérlak Magyarhonban felé
nyújtóztak. Kodály egy kabaré szinpadán fonóban előpergetett népdalkalárist állít színre a
Székelyfonóval,
s amikor az ötvenes években
a népies hangvétel felé fordul az operett-érdeklődés: kuruckori mézeskalácsnál köt ki tc«:
nom Palkó), de ha a termelőszövetkezeti környezetben a feketevágás időszerű problematikáját kérdezi föl (Boci-boci, tarka), a matyó
népviselet kiragyogtatott vasárnapisága szorítja
ki a frakkos helyszíneket. Ilyenkor nem tud túllépni a magyar zenés műfaj a gyöngyösbokréta
skanzen-érdekességén.
Valljuk meg: a harmincas évek operett jei levetkezik a lehári, kálmáni, libretto-modorosságokat. Nem a valóság lép színre mégsem, hanem az angoloperettől
örökölt egzotikum
(Maya, Hauiai rózsája). A francia bohózatori átszűrt szinkópás,
dzsesszelemekkel felfrissített
zenés darabok esetében is csupán a Riviéráig
jutnak el (Bál a Sauoyban, Lámpaláz). Megjegyzendő: az ötvenes évek két reprezentatív
operett je (Aranycsillag, Kerekes: Palotaszálló)
csökevényesen őrzik a k. und k. operetthelysaineket. A katonaoperett helyszíne egy elárvult
arisztokrata kastély, a másik pedig egy szakszervezeti üdülövé lett luxushoteIt mutat a színpadon. Még Kerekes-Barabás-Gádor:
Allami
Aruháza is - ebből pedig folytatható lett volna egyfajta zenés színpadi realizmus - csupán
Molnár Ferenc: Riviérájának áruházát variálta
szocialista reali stává.
Mifelénk a népi mindig azt jelentette: paraszti. Sosem jelentett
munkáskörnyezetet.
(Másfelől: a nem-népi mindig uraságoktól levetettet jelentett.) Ez okozta, hogy a forszírozott munkásábrázolás ellenére az angol free
cinema vagy a New York-i iskola költőibb szabatossággal volt képes nálunknál hamarabb ábrázolni a munkások életét és környezetét. (Tegyük hozzá: Cassavetes olasz bevándorolt rnunkások közt játszódó filmje még a musical comedyhoz is hozzáhajlította játékos stilizáltságával a drámai anyagot: az útépítő munkások drámáját élénken ellenpontozzák az olasz operaáriák, ugyanolyan meghökkentó távolságot te-

Réuész György:
Harsányi

Kakuk

Marci,

Gábor, Haumann

1973,

Péter

rerntve, mint amikor Gay és Pepusch Koldusoperájában Hándel szólal meg a rongyongyűlt
rablók bevonulásakor.)
Színházról beszélünk, holott dolgunk a magyar zenés filmekkel volna. Nincs ebben ellentmondás, hiszen a zenés filmek formáikat a színháztól kapták készen. Színpadon kicsiszolt dramaturgiák látszólagos változtatással kerültek
mindenütt műtermekben a felvevőgép elé.
Hollywoodnak a Broadway szállította a zenés
filmet. Sztárjait a színháztól csaklizta a többet
fizető filmgyártás, zeneszerzői előbb a Broadway valamelyik színházában arattak sikert, és
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Keleti Márton : Csínom Palkó, 1913,
Hűvösvölgyi Ildikó, Nagy Gábor

még a megfilmesített történetek is előbb százas
szériákat futottak országszerte a színházakban.
Látszólagos kivétel a revüfilm. de ez Florenz
Ziegfeld színházában csiszolódott filmre 'alkalmassá. S ahányszor az amerikai zenés film megújulni látszik: Bernstein On the Toum, 1944,
vagy West Side Story, 1957. előbbi kimenős
matrózok játékai. utóbbi a fehérek és Puerto
Ricó-i bevándoroltak
összeütközése; Adler és
Ross: The Pijama Game (1954). bérharc és
sztrájk egy pizsamagyárban - mindig előbb a
színház hozta az újdonságot, és a film csak elfogadta az ajánlatot.
A szovjet zenés film (Alekszandrov) a music
hallba n és a művészkabarékban
alakította ki
nyelvét. Mint ahogy a csehszlovák zenés vígjáték máig képtelen levetkőzní Voskovec és Werich diákkabaréjának.
a későbbi Felszabadult
Színháznak formai találatait. gúnyoros szernléletét.
Az angol zenés film kenyerét elette Kalifornia, áthajóztatva Chaplinnal és Stan Laurellel a brit színház erőteljes pantomimikus music hall-hagyományait. Amerika elvette .Angliá66

tól a plebejus formát, otthagyta a századforduló
ír gúnyolódóinak
a színházi formáját. Csak
Michael Powell - Emeric Pressburger tudott
eredetit nyújtani (The Red Shoes, 1948 és Hoffmann meséi, 1951), kamatoztatva az angol balett eredményeit. Majd húsz évig kellett az
újabb eredményre várni: Attenborough Ó, az a
csodálatos háború! (1959) brechti antimilitarista musicaljéig,
ez azonban egy manchesteri
munkásszínház vezetőjének,
Joan Littlewoodnak 1963-as színdarabjából készült.
A zenés vígjáték Magyarországon különleges
utat járt be. A némafilm Lehárhoz fordult, de
amikor megszólal a mozgókép: már a dzsesszkorszak
rángatózik
az operettszínpadokon.
Igaz: a sikeres magyar operettek Bécsben és
Berlinben kerülnek felvevőgép elé (Csárdáskirálynő. Bál a Savoyban). Kialakul a filmtörténetben egyedülálló magyar helyzet: a zenés.
filmvígjátéknak idehaza nem közvetlenül szállít anyagot a zenés színház. Eredeti, filmre írt
forgatókönyveket
zenésítenek meg - színházszerűen, Leszámítva az operett-exportból
lekésett darabokat (Zenélő malom, 1943, ami Huszka Lili bárónője; Leányvásár, 1941), a Herczeg
Ferenc, Csathó Kálmán, Bókay János színdarabjai kitapcsta úton halad a filmvígjáték. zenei betétekkel. A Meseautó a sor legelején eredeti munkának látszik, mégis többet köszönhet
a színháznak, mint a filmnek. Az Egy bolond
százat csinál (1942) azonban. jóllehet eredetileg Szüle Mihály-operett, mégis eredetibb filmkomikumot kínál.
A felszabadúlás utáni zenés filmek vagy a
kurucos operettek gépies megfilmesítései voltak (Gábor diák, 195-5, Huszka Gül babájának
remeke-ie), vagy egy klasszikus operett műterem be állítása (Mágnas Miska, 1948). A kortársi tematika a zenés vígjátékban a kitaposott
úton haladt tovább: a Dalolva szép az élet
(1950), Molnár Ferenc Harmónia című vígjátékának tapasztalatait olvasztja bele egy gyári
dalárda történetébe.
.
Eredetiségével kitűnik a 2x2 néha 5 (1954),
aminek dramaturgiája azonban a Fővárosi Vígszínház színpadán járt iskolába.
A hatvanas évektől kezdődően a magyar zenés film gyakorlatilag megszűnt. Magános kivétel néhány laza cselekményszálra fűzött popkoncert és az István. a király, az utolsó tíz év
egyetlen, átütő zenés színházi sikere. Mintha
a magyar film még mindig nem tudna megszabadulni a Tündérlak Magyarhonban
ábrándjaitól.
Molnár Gál Péter

A biztosítótűtől a forrófagyifilmig
Rock-film-élet
1981 őszéri az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat Sajtóés Közvéleménykutató Osztályán közel ezer
14 és 30 év közötti fiatalt kérdeztünk meg többek között arról, hogy milyen gyakran jár moziba és látta-e a felsorolt zenés filmeket. Az első kérdésre a válaszok megoszlása a következő
volt:
Milyen gyakran jár moziba?
hetenként többször
hetenként egyszer
havonta egyszer-kétszer
ritkább an
sohasem
nincs adat
A felsorolt
alakult:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
8.
9.
10.
11.

11 zenés

8,0%
17,1%
33,3%
27,8%
12,8%
0,8%

film "sikerlistája"

Egy nehéz nap éjszakája
ABBA
Ballagás
Help
Hangverseny Bangla Deshért
Szép lányok, ne sírjatok I
Ezek a fiatalok
Az utolsó valcer
Űvegtörők
Kopaszkutya
Extázis 7-10-ig

igy

65,3%
50,9%
25,3%
24,8%
24,3%
23,9%
17,1%
12,5%
11,3%
11,0%
7,9%

A filmsikerek listája "egybevág" az együttesek
népszerűségi sorrendjével : a külföldi együttesek közül az ABBA az első, a Beatles a hannadik : a magyar együttesek közül az EDDA Művek a negyedik 1981-ben.
Egy-egy népszerű rock-együttes tehát biztos
filmsiker is. A mai 14-30 évesek közül kevesek
élménye volt a két "alapfilm" , az Extázis 1tű-iq (Kovács András) és a BBS dokumentumfilmje, a Válogatás (Gazdag Gyula). E két film
olyan plasztikusan ábrázolta az ifjúsági zene
helyét a társadalomban, hogy meglehetősen ne-

héz újat mondania annak, aki zenés film rendezésébe kezd.
Az utóbbi évek 11 zenés filmje azonban
nyújt újat és tanulságui is szolgál.
Érdekes tanulság, hogy a "tiszta" műfajú
- dokumentum vagy játékfilm - alkotások
jobban sikerültek, mint a vegyes megoldások.
Ilyen tiszta dokumentumfilm B. Révész László
Biztositótű és bórnadrág című filmje, Koltay
Gábor Mobilizmo círnű munkája, valamint Almási Tamás tévéfilmje.
a Kölyköd voltam. Ebben a kategóriában kivétel Sántha László Egy
nap rock círnű koncert-dokumentumfilmje.
A
játékfilmek közül Xantus János Eszkimó aszszony fázik és Bódy Gábor Kutya éji dala cimú filmjét tartom jónak, míg Almási Tamás
Ballagását kevésbé fontosnak. A Wahom And. rás rendezte BBS-film, a ]égkrémbalett
elég
nehezen sorolható be, ezzel együtt tetszett.
A "vegyes" rendezői koncepció alapján készült
filmek (Szomjas György: Kopaszhutya, Koltay
Gábor: A koncert, Jancsó Miklós: Omega) erős
hiányérzetet keltettek bennem.
A felsorolt filmekben a valóság közvetlen
ábrázolásától a szürreálisig terjed a rendezők
témaközelítése. A Biztositótű...
három főszereplője a marqinalitáson túlról igyekszik viszszakeveredni a társadalomba. Inkább kevesebb,
mint több sikerrel. Szakáll hat éve csövezik, és
Mansori a példaképe. Meg kéne nősűlni, elvenni valakit, aki hozzám jön feleségül - mondja. Más kiút nincs. Náci 16 éves korában tudja meg, hogy félárva. Anyja csak arra érdemesíti, hogy este megkérdezi: megmostad a lábad? Ennyi volt. Azután persze intézet, ahonnan a zuhogó nyakasok. pofonok elől szökik,
Később a munkahelyén lopással gyanúsítják kilép. Allandó "acting out" , kilépé s, minden
helyzet ből menekülés az élete. Semmit nem tud
végigcsinálni higgadtan, kitartóan, önuralommal. Még egy megoldást ismer: agresszívnek
lenni és támadni. Csak ezt tanulta meg. És ehhez agresszív ideológiát talál, a fasizmust. Az
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legalább őszinte - mondja =, mert elismeri a
maga gyilkos voltát. Eddig csak az ő hátát űtötték, egyszer végre ő szeretne másnak odacsapni. Margó egykori nevelőnője is tanácstalan;
kétségbeejtően tanácstalan. Persze lakást ő sem
tud adni. De hát akkor kihez forduljon egy alig
felnőtt leányanya'? Prostituálta magát, de nem
gazdagodott meg, mert ő még ehhez is mélyről jött. Anyja még bejelentkezni sem engedi
gyermekét az unokáiával. Alika intézetben él,
és anyja csak üvegen keresztül láthatja. Mindhárman úgy várják a hétvégi koricertet. mint
a messiást. A koncert az egyedüli hely, ahol
jól érzik magukat, ahol a legkevésbé érzik magukat üldözöttnek. Itt összegyülnek az üldözöttek. S emiatt az üldözöttek zenekara válik
üldözötté. A film koncert jeleneteit a csepeli papírgyári strandon, a Beatrice egykori törzshelyén szándékeztak
fölvenni. A gyár vezetősége
megtiltotta.
Hogy mit vinnének magukkal egy másik világra'? Mindenekelőtt a Beatricét 6S a csőveseket. Meg egy KÖZÉRT-et. Ha ötöse lenne a
lottón? Hát lakást venne, hogy együtt lehessen
a gyermekével. Másikuk nem hisz a jövőben.
A harmadik viszont tudja, hogy a csodát magának kell meqtetemienie.
Koltay Gábor Mobilizmo
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című

rockfilmje

nem

ennyire kegyetlenül érdes. A P. Mobil együttes
és vezetője - Schuster Lóránt - sorsán keresztül mutatja be azokat a fiatalokat, akik a kemény rockzene kedvelői. Ez az együttes a hetvenes évek első fele óta működik. és kemény
rockot játszik. Túlélt néhány válságot, jó néhány tagcserét. és van egy pár "örökzöld slágere". A film koncert jeleneteit hol a zenészekkel, hol a rajongókkal készült interjúk szakítják meg. Mikőzben bepillanthatunk
egy orszagjáró rockzenekar turnéjának kulisszatitkaiba, tanulságos riportokat láthatunk-hallhatunk
tizenéves kétlaki. ingázó munkásfiatalokkal,
akik számára a rockzene az életet jelenti. "A
rockzenében
arabságból
felszabadulok"
mondja egyikük a rendező-riporter
kérdésére.
Mit is írt Marx az elidegenedésről : " ... a
munkás csak a munkán kívül érzi magát magánál lévőnek, a munkában pedig magán kívül
levőnek." Ez a film a Biztosítótű. .. szélsőséges életeihez képest hétköznapi munkásfiatalokat mutat be. Ebben a filmben is a rockkoncert
az egyedüli vigasz, egyedül ott uralkodik jó
hangulat.
Almási Tamás Kölyköd voltam címü tévéfilmje is nyersen fogalmaz. Témája kettős: egyrészt bemutatja az EDDA Művek vezetője, Pataky A'~tila és három zenésztársa. Slamovits István, Zselencz László valamint Csapó György
között kialakult konfliktust, másrészt a rajongók naiv és tiszta, kiszolgáltatott és segítséget
remélő kötődését láttatja. A kontraszt katartikus hatású. Látjuk a kiábrándult, elfásult zenészeket, és látjuk a tölük megváltást remélő
könnyhullató majdnem-gyermek arcokat. A búcsúkoncert közönsége érzi, tudja, hogy a reményét veszti el a zenekar feloszlásával. Azt viszont nem tudják, hogy tulajdonképpen illúziót
vesztenek csupán. De ez az illúzió ugyanaz,
mint az előbbi két film rajongóinak illúziója.
Az Egy nap rock círnű Sántha-filmet rossz filmnek tartom. Annak ellenére, hogya
rendező
- egy nyilatkozata szerint (Ifjúsági Magazin
1982. március) - csupán a "rocksztázist" akarta bemutatni, a rocknak és közönségének kapcsolatát. A film az emlékezetes 1981 augusztusi
Szuperkoncerten készült. Csupán a lényeg maradt ki belőle, az élet, a rockélet drámája. Kimaradtak a feszültségteli percek, a közönség
intoleranciája egyik-másik fellépő együttessel.
énekessel szemben. A film túláradó örömről
tudósít, holott leginkább kemény indulatok jellemezték azt a kencertet. Az egyik zenekart az
ellentábor tüntető transzparenssel fogadta, rná-

sokat megdobáltak, kifütyültek. Azon a kencerten döntött Nagy Feró a Beatrice feloszlásaról. Nagy lehetőséget mulasztott el a rendező
egy érdektelen filmmel.
A valóságábrázolást
tekintve jobb film Szorn[as György Kopaszkutyája.
A sok "életrajzi" momentumot tartalmazó film nagyon jól
"rekonstruálja"
egy fiktív zenekar küzdelmét a
fennmaradásért.
a betörésért
az élvonalba.
"Öreg vagyok ahhoz, hogy dolgozni kezdjek"
- mondja a zenekarvezető. Olyan pálya ez,
ahonnan nemigen van visszaút, ahonnan nem
lehet egyszerűen kiszállni. Sokszoros kötéssel
fogja a zenészeket ez az életforma, ez a hivatás. Hivatás, amely könnyű is meg nehéz is,
szép is meg csúnya is, szirénként csábító és undorítóan taszító egyszerre. A mind a mai napig
nem teljesen tisztázott jogi, gazdasági, kultúrpolitikai kérdések útvesztőiben néha óhatatlanul letévednek arról az ösvényről. ami a krímen és a tisztesség, az illegalitás és a legalitás
között húzódik. Mert a tisztesség és a legalitás
nem engedi meg a rentábilitást. Egy rockzenész
Mészáros Márla: Eltáuozott nap. 1968. Kouács Kati
kissé rablóvezér kell hogy legyen. De legalább
leányrablóvezér .. "Csak tizenhét éves volt, érted, mire gondolok." Kis Piroskák találkozása a
már mást nem tudnak tenni értük, legalább ne
farkasokkal. Szökött intézeti kiscsajok. beszíjátsszanak velük csiki-csukit.
vott srácok, lepusztult falusi művelődési
háIllúziókeltő
film, de nem tud elvarázsolni.
zak, tévé-maffia. "Atmegyüok a Tobacco roadA Hobo Blues Band koncertek el tudnak varából a Retek utcába. Lemegyünk kutyába." Azt
zsolni.
akarják elénekelní, amit a srác érez. Ahhoz,
hogy megcsinálják a Kőbánya bluest, haza kell
Almási Tamás Ballagás című filmje talán nem
jönni. A távolítás, a napfényzene. a "keep smiis zenés film. Sikerének mindenesetre fontos
linq" diszkó, a country nem megfelelő forma
tényezője
az EDDA Művek szereplése, az
a megfogalmazandó
tartalomhoz.
együttes zenéje. Korábban azt írtam, hogy ezt
a filmet nem tartom fontosnak. Pontosabban
Néhány jó kontraszt a filmből: a napfényre
témánk szempontjából tekintem kevésbé fonvágyók vígan ropják a táncot az "Oly jól csútosnak. A nevelés, a tanár-diák viszony, az isszik ez a banánhéj" -ra. Ha nem ehetik, legkolai hatalmi viszonyok - mindezek nagyon
alább táncolják. A kultúrházban
a diszkó a
fontos témák. Éppen ezért nem vagyok elégekonkurrens, a Kisstadionban asztárzenekarok.
dett ábrázolásukkal. A mérce számomra ebben
Pedig a kultúrházban vannak jó vastag falak,
a témában is egy Gazdag-film, a Sípoló macslehetne rock-klubot csinálni. (A falon Engelskakő.
portré.) Indul a klub. "Ugye látszik, hogy bolNemrégen egy popzene i koncert műsorvezedog vagyok, ugye látszik '?" A színpadon a zetője azzal élcelődött, hogy az utóbbi időben
nekar hátterében az ötvenes évek szocreál fresnem tudnak magyar filmet avantgarde együtkója díszíti a falat. A gyerekek megmozdulnak,
tes nélkül csinálni. Én hiszek a rendezőknek.
ráéreznek a zenére. És itt is a koncertek nagy
Úgy látszik, hogy - legalábbis az értelmiségről
ellentmondása;
ha felmennek a gyerekek a
szóló filmekből - nem hiányozhatnak az avantszínpadra, le kell őket zavarni, mert betiltják
garde zenekarok. Mert hozzátartoznak a fiatal
a klubot - mondja a népművelő. Mi, zenészek,
értelmiség egy részének életéhez. Körülbelül
felhúzzuk a gyerekeket, a gorillák meg viszúgy, mint néhány éve a csövesek életéhez a keszarugdossák őket. Ha hozzányúlnak a srácokmény rockot játszó együttesek, ahogy ezt a kohoz, holnap kiszállok - zárja a vitát Bill. Ha
rábban említett filmeknél láttuk. De "más ez a
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Mészáros

Márta:

Szép lányok,

ne sírjatok,

1910, Piros Ildikó és BalázsovÍts

szerelem". Az értelmiség korántsem olyan kiszolgáltatott, mint egy tizenéves, szakma nélküli, szellemi iránytű nélküli fiatal. De azért
nem kellene félteni őket a Beatricétől vagy
mástól. Ahogy az availtgarde kedvelőit sem ettől a műfajtól.
Xantus János filmje többek között az értelmiségi elidegenedésről szél. A komolyzene is elidegenedett. A Debussyre áhítozó közönséqet
a főszereplő Satie zenéjével "vegzálja" . A külföldi hangverseny is terhes és fárasztó, környezetváltoztatást és lélekátőmlesztést
remél zongoraművészünk az avantgarde rockzenétől. Igy
hagyja magát sodortatni, kibillenteni a szép
szőkeség vonzerejétől.
Csak úgy punk-módra
csinálnak egy zenekart: "Te csinálod a zenét,
én meg tudok verseket írni és' énekelni" mondja a lány. Megpróbálnak valami olyat csinálni, amiben ők dönthetnek, kizárólag ök, az
egyének, függetlenül mindenféle kényszerpályától és hatalomtól, még a körűlmények
hatalmától is. (A Dunát fixírozó főszereplő parancsot kap a rendőrtől : Tessék hazamenni, a hi-
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Lajos

dat elhagyni, futólépésben I) Persze a dolog
nem olyan egyszerű, a magánélet sokkal bonyolultabb, különösen, ha egy szerelrni háromszög egyik csúcsán találjuk magunkat. Ez végképp bonyolulttá teszi a helyzetet. Ráadásul a
másik fiú szűletett siketnéma. így kevés esélye van arra, hogy hosszú távon ő maradjon
a zenekar dobosa. Pedig velük együtt él, "itt
van, pedig senki se hívta, mond valamit, de
semmit se értek, túl késő van már és túl hamar ... " Nem vagyunk szinkronban egymással, elvét jük a megfelelő pillanatokat. Ha véletlenül megtaláltuk mégis a pillanatot és az
alkalmat, akkor pedig "oh, bébi, nem találok
szavakat", így aztán el kell higgyük, hogy "az
az igazság, hogy megbolondulok", Nincs kiút.
A leggyengébb, a leginkább kiszolgáltatott, a
leginkább frusztrált szereplő kezébe kést ad az
indulat. Neki nem segített a zene megfogalmazni a megfogalmazhatatlant. Nem tudta dalba-versbe áttenni indulatait, érzelmeit.
Xantus filmje egy kicsit felkészítheti a nézőt
Bódy Gábor szintén nem könnyű alkotásához.

Koltay Gábor: A koncert,

1981, Bródy János, Szörényi

A Kutya éji dalának cselekménye libikókára ültet bennünket, a valóság és az irrealitás kettősségét kell elviselnünk. Nem könnyű a helyzetünk. A valóságos, (ideál)tipikus falusi pártember világa és a titokzatos, irrealitás ban utazó pap világa Attila, a főállású csillagász
és
amatőr punkzenész személyén keresztül kapcsolható össze. Attila egyszerre két "világot"
él át: csí11agászként valóságot - igaz, távoli
valóságot - kutat, zenészként viszont meglehetősen elvarázsolt
világba lép át. Zenéjük
már majdnem az irreálisba csúszik. Nem tudjuk, hogy .Jríperlíberális"
mondandójukkal
csupán a rádióriporterből
akarnak hülyét csinálni, és egyébként komolyan veszik, amit csinálnak. A filmben szinte mindenki rosszul érzi magát, gyötrődik, olyat csinál, amit nem
szeret, megkeseredett
és kiábrándult.
Csupán
a Vágtázó Halottkémek zenészeiból sugárzik
szemmel látható elégedettség. Akárcsak a másik zenekar, a Bizottság tagjai ból. Pedig nem
másról énekelnek duett et. mint az egyik legszebb emberi érzelem, a szerelem kiüresedéséről, ellentmondásosságáról,
bonyolultságáról.

Levente

és Szörényi Szabolcs

Ha jól értem, a varázsáról. Ez pedig "már
megint, már megint" az irrealitás világa.
Wahorn András "forrófagyifilmje",
a Jégkrémbalett tényleg olyan, ahogya szerzőfk) állitják
a filmben és a film zenéjét tartalrriazó lemezen: "olyan, mint az élet, van, akinek hosszú,
van, akinek rövid." Egy kissé azonban módosítom a megállapitást:
van olyan része, amelyik hosszú, és van olyan, amelyik rövid. A cím
és alcím szürreálist sejtet. Lesz benne részünk,
de azért a valóságot sem kell elfelednünk. Nem
is hagyják. Szexképek és rémképek váltakoznak, majd szinte tejben-vaj ban fürdenek, jégkrémen korcsolyáznak a szeraplők. Mondhatnánk akár, itt van már a Kánaán. Ehelyett megkapjuk a képünkbe : "etikett és képmutatás".
Majd gyors váltással egy munkásszálláson vagyunk. A szálló lakói hangosan és tettlegesen
követelik az ideológiai tévéadás helyett a szexműsort. Nem is olyan szürreális ez a film. Estélyre vagyunk hivatalosak, mi is, hiszen minden fontos ember ott van. "A tétlenség telét
felváltsa a tettek tavasza!" - kap egyet a sze71

A film tetőpontja a békásmegyeri lakótelepről szóló nóta. A fül- és léleksértő vekkercsörgés helyett ergonómiailag
tervezett kellemes
dallal keltegetik a dolgozót, higiénés tevékenységekre csábítják, és közben elvonják a fifigyeImét attól, hogy gondolkodjék. Ez könynye n megy, mert ugyebár "egy tipikus mai
munkaerő vagyok, a békásmegyeri rabszolgatelepen lakok." Tévé van, gond nincs, a hétvégéket kiheverem. nyugodt az idegrendszerem. De azért az idő fölöttünk sem múlik el
nyomtalanul, mi is "használtak lettünk, drágám, használt a bánatunk, használt a szerelműnk, (sőt) használt a házunk, a kertünk. meg
az idegrendszerünk,
(és) elhasznált hangokat
adunk és veszünk, pedig valamikor vadonatújak voltunk mindannyian." De azért ne essünk
depresszióba - erre nagyon hajlamos a rockzene! vö. Beatrice együttes és Bizottság zenekar =, hanem hajunknál fogva húzzuk ki magunkat az elkeseredésből. hiszen itt az aerobic,
sőt az aerobic-disco. Miután kellően kitornáztuk testünket és lelkünket, remélhetően sikerül megértenünk
ezt az egész "hiperrealista
mélabút", a világot.

Almási

Tamás:

Ballagás.

1981

me alá minden ügyeletes beszédmondó és önagyonülésező hallgatója.
De hát ez is csak szürrealitás, hiszen a lábakon korcsolya van. és a beszédet mondó Andrásnak "teljesen lerepül a feje". De azért nem
ártana a sok szöveg ellen bevennünk valami
••hasadásgátlót. ami visszamenőleg helyrerakna minden próbagyógyulást" . Azután egy laza
visszajelentés
a rock-show-business
résztvevőinek : műfelhajtás
a műhóban
rendezendő
műkoncert előtt. Ja kérem, könnyű nekik, ők
képzőművészek. De Laca még ezen is túltesz,
kijelenti, hogy ma este az egész föld lesz a
mikrofonja, abba fog belebeszélni. hisz olyan
kicsi ez a világ. De aztán rádöbben, hogy ebben a mi kis világunkban vannak még hibák,
hiányosságok:
"Telefon vagyok, várom, hogy
egyszer majd vonalat kapok." Ne várjuk meg,
mert lemaradunk a következő őrületről : a Mílarepaverzió jön, a vízparti párnapohárkoccintás. Koko művésznő
csábít, sőt felszólít, ne legyünk már annyira jólneveltek. merjünk néha
a vágyaink szerint elmenni egy kicsit irreálisba: "Velem már nem történik semmi, drágám,
nekem már nincs is szerepem, a jó ízlés, drágám az nevetséges, a botrány az egészséges."
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Omega-zászló lobog a főváros felett, a hegytetőn. A koncerten szeretettel köszöntik egész
Magyarországot. A túlélő zenekar. Akik megteremtették a beat-korszakot. akik világra segítették a rock-korszakot.
Még ma is zenélnek. Igaz, fiaik már fenik rájuk a fogaikat.
Negyvenévesen eljutottak abba a korba, hogy
elsődleges szükségletük
már nem a (minél
jobb zenész) társak keresése, már nem is feltétlenül a vezető szerep a fontos, hogy ki hány
percet. taktust szerepel. Hanem inkább a tapasztalatok átadása. Bölcs, "öreg" emberekhez
illően. Tanulságos is volt az a néhány beszélgetés a filmben, de a megértést Jancsó itt-ott
erősen megnehezítette, máshol meg a fél- vagy
teljesen meztelen lányok von ták el figyelmemet
a lényegtől. Volt egy igazi. hatásos Jancsó-jelenet: a Tízezer lépés című számra sisakos férfitáncosok jönnek be a színpadra.
Azután
láttunk lézert és illusztrációként voltak kötéltáncosok. A közönség fáradhatatlanul
csápolt,
harmincasok és negyvenesek is. A Hatalomról
a toronyból énekelt Kóbor, a színpadon pedig századnyi puskás ember. A puska direkt
"szimbóluma" szerintem csökkentette a hatást.
Ez annak idején az EDDA-nál sem sütött. A közönség követeli a Gyöngyhajú lányt. Nosztalgiázunk. A teqnaptol szól a film. Viszont a

Szomjas

György:

Kopaszhutya,

1981, Deák Bill Gyula, Földes László, Póka Egon

forgatás végére Hernádi Gyulát elég jól kiképezhették az együttes tagjai rockzenéből.
Koltay Gábor filmje, A koncert, szintén a tegnapról szól. A rendező tulajdonképpen a saját
Szörényi-Bródy
című könyvét vitte filmre. Két
dolgot igyekezett pótolni Koltay ezzel a filmjével: egyfelől megcsinálni egy igazi koncertfilmet, másfelől szociográfikus
igénnyel bemutatni és elemezni a beat-jelenség társadalmi
összefüggéseit. Az eredmény, ahogy már lenni
szekott. két félmegoldás.
Látunk egy minduntalan meg szakadó kitűnő koncertfilmet.
egy
még kitűnő bb koncert részleteiből összevágva,
és látunk egy gyengébb interjú-, archívfilmés -fotómontázst. A terjedelmi korlátok miatt
az interjúk értéktelenné rövidűltek. az archív
anyagok néhol fárasztóak, az egyéb montázsok
sok helyütt gyengék. Az egykorú nagy koncertfilm pótolhatatlannak
bizonyult. Talán nem is
lehet két legyet ütni egy csapásra. A koncertfilm elsősorban érzelmi ráhangolódást, a szociografikus film inkább intellektuális összpontosítást kíván. E korlátok ellenére a koncert
hangulata és a frenetikus siker átsütött a fil-

men is. Az A koncert a résztvevők, nézők számára nemcsak nosztalgia, hanem minden bizonnyal társadalmi esemény is volt. Olyan zenészekkel szívhattak ismét egy levegőt, "akik
akarnak valamit. és tudják is, hogy mit akarnak". Egy dologban nem sikerült a filmnek
továbblépnie : több mint egy évtizedes távolságban sem sikerült tisztázni, hogy ki rendelte
el az emlékezetes angliai utazás után, 1970ben, az egyéves szilenciumot. Pedig az megfosztott bennünket egy bizonyára érdekes, Mészáros Márta rendezte zenés Illés-filmtől. Tisztázni kellett volna a betiltás okait is, hiszen
már kevesen emlékeznek Takács István Magyar Ifjúság-beli feketére nyomott cikkére. A
szerkesztőségbe invitált I1lésék nem voltak hajlandók önkritikára,
de később válaszcikkükben már elismerik a bírálat jogosságát. Nem
sokkal ezután, 1973-ban, a miskolci pop-fesztivál kapcsán újabb bírósági ügy. Újabb 5-6
év, és ismét egy ügy, de ezt már Beatrice-ügynek hívják. Szörényiék szinte megerősödve kerültek ki az ügyekből. a Beatrice belebukott.
Koltay azóta sem tudta filmre vinni legalább
a Beatrice nosztalgia-koncert jeit. De hallgat-
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Koltay Gábor: Mobilizmo, 1984, P. Mobil, Schuster Lóránt

AlmáSi Tamás: Kölyköd voltam, 1,984, Edda-művek

tassék meg a másik fél is! Egy idős nő: a dobos direkt hangosan űt, hogy bosszantsa a lakókat; egy idős férfi: állati hangon énekelnek;
egy fiatalember:
ez nyugati beszivárgás. A
film nagyon szépen fejeződik be. Az Európa
csendes, újra csendes, a Ha én rózsa volnék
nagy-nagy tapsot, sikert arat. És természetesen a Little Richard énekel. Nosztalgiázunk;
akkor tetőztek a mi ifjúságunk problémái.
Ma már túl vagyunk az ifjúsági zene ellen felhozott primér és primitív vádak egy részén.
(hogy pl. hazafiatlan). De az előítéletek nem
szűntek meg. Újratermelődnek.
Nemzedékenként. A mai negyvenesek Elvis Presley-ért mentek -tűzbe, de a Beatricét már eIítélték. A beatkorszak rajongói. a harmincasok a punkot nem
értik, csak "ellenérzéseik"
vannak vele szemben. A hetvenes évek rockerei a jövő zenéjével szemben lesznek intoleránsak?
Zétényi Zoltán

xamu«

János: Eszkimó asszony fázik, 1984,
Boguslaw Linda, Méhes Marietta, "Hobo"
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KÜLHON

Filmünnep
Nyugat-Berlini Filmfesztivál, 1985
Ki a főszereplő?
Minden város életét megbolygat ja, felpezsdíti
egy-egy nevezetesebb kulturális esemény. A
színházi, zenei ünnepi játékok, filmfesztiválok
kibillentenek a hétköznapokból.
átalakítják a
programokat, a mozik rnűsorát, a város képét.
Nyugat-Berlin életében nem az idén 35-ödször
megrendezett Filmfesztivál az egyetlen jelentős
program. Ez a különleges földrajzi helyzetű,
politikai státusú, ennélfogva sajátos hangulatú
város nem panaszkodhat az eseménytelenségre,
a kultúra hiányára. (Amit számomra mellesleg
az az "apróság" is tanúsított, hogy a fesztivál
központja melletti könyvesbolt - talán csak a
fesztivál ideje alatt. talán máskor is - még
este lO-kor is nyitva tartott. s természetesen egyebek mellett - roskadásig tele volt filmkönyvekkel.) Amúgy a fesztivál ideje alatt volt
hangverseny Herbert von Karajan vezényletével. volt minden eddiginél teljesebbnek hirdetett kiállítás a csodálatos rokokó festő. Antoine
Watteau képeiből. s voltak nem akármilyen
színházi előadások. A város élte a maga nagyvárosiasan monoton, amínusz 20 fokok és a
dermesztően jeges szelek ellenére mégis elevenen lüktető életét, s magától értetődő természetességgel fogadta be, olvasztotta magába. tette
mindennapjai részévé a különleqest, a megszokottól éltérőt. De egyáltalán nem szemlélte közönyösen. Már kora délelőtt hosszú sorok kígyóztak a versenyfilmeket vetítő óriásmozi, a
Zoo-Palast előtt, s a délutáni - a nagyközönségnek fenntartott - vetítésekre e jelek szerint
minden jegyelkelt; a Fesztivál másik fő programjának, a Fiatalok Nemzetközi Fórumának
mozijába már a vetítés kezdete előtt fél órával
oda kellett menni, sűrű tömegben préselődve
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várakozni, és a szünetekben télikabátokkal és
egyéb tiszteletet parancsoló csomagokkal őrizni a nagy nehezen megszerzett ülőhelyeket. De
volt olyan vetítése is a Fórumnak.
amelyen
még az állóhelyek is "elfogytak". S a filmeket
követő beszélgetéseken. amelyeken rendszerint
az alkotók is megjelentek. korántsem ürült ki
a Delphi mozi terme: a közönség nagy részét
kitevő berlini fiatalok szenvedélyes és heves
vitákat folytattak,
amelyek oldottságukkal.
közvetlenségükkel
és nyíltságukkal
távolról
sem emlékeztettek bármiféle feszélyezett közönség-múvész találkozóra.
Ulrich Gregor. a neves filmtörténész
és a Fórum igazgatója egyik nyilatkozatában kijelentette. hogya fesztivál 12 napja alatt NyugatBerlin nemcsak afféle filmvárossá. de filmmetropolisszá alakul. Szavai nem elfogult önelégültségből fakadnak. A nagyváros közepén
a fesztivál és környéke valami varázslatos légkör ü szigetté lényegül át, amelynek határain
belül megszállott filmnézők róják rendíthetetlenül kitaposott hangyaútjaikat egyik mozit ól a
másikig. táskájukban program füzetek és gazdagon dokumentált propagandaanyag
garmadával, majd napi 4-5 film megtekintése után,
a szállodába érve gépiesen kapcsolják be a televíziót, mert hátha még ott is vetitenek valamit. A film-metrópolisz légköre a hivatásos. s a
"szakmai ártalmak" következtében olykor érzéketlenné váló filmnézőt is megbolondítja.
A Berlinálét ez a felfokozott hangulat jellemzi igazán. ez jelent maradandó élményt;
s ennek a hangulatnak valahogy nem tényezői
az olyan szenzációk (ld. a Stúdió '85 tudósítását). hogy Wim Wenders melyik diszkóban táncol. Kár. hogya Magyar Televízió máÍg nem
tudott megszabadulni attól az évtizedes szemlelettől. amely szerint a filmfesztiválok egyet-

len lehetséges célja a világhírességek felvonultatása. elegáns ruhás urak és hölgyek elszérakeztatása. vaku-villogásós fogadások és sajtókonferenciák
kápráztató
szemfényvesztése.
Természetesen érdekes látvány a lobogó fehér
sörényű Jean Marais (idén a zsüri elnöke volt),
a még mindig szálfatermetű Berqman-színész.
Max von Sydow - de a Nyugat-Berlini Filmfesztiválnak nem ők a főszereplői, hanem bármilyen furcsán hangzik is - maga a film.
Nemcsak azért, mert óriási a bőség, hanem
elsősorban azért, mert a különböző
programok,
a szervezettség,
a sokoldalú tájékoztatás
egyáltalán: a komolyság - éppen ezt a hollywoodiasan
csillogó,
hagyományos
fesztiválszemléletet képes felülmúlni. Ennek a fesztiválnak a légkörében a film nem üzleti, hanem
szellemi termék. Természetesen Nyugat-Berlin
is fontos kereskedelmi centrum: itt is megjelennek a sikert szimatoló forgalmazók, a fesztivállal párhuzamosan filmvásár zajlik, bizonyára nagy üzletek is köttetnek. A filmkészítés és
forgalmazás üzleti szempontjait megszüntetni
úgysem lehet. Am a Berlinale ezzel a felismeréssel együtt vállalja és sugallja, hogy az értékek máshol keresendők. Hogy szenzációhajhászás helyett - kitűzött céljainak megfelelően
- valóban érdemben kíván tájékoztatni a filmművészet jelenlegi állapotáról.

Kaland és kockázat
A levetített több száz film: lenyűgöző és mámorító kínálat. A programok bőséges változatossága az első pillanatban kétségbeejtő; automatikusan előhívja a fesztivál járók jól ismert és sohá meg nem szokható dilemmáját:
mindent
megnézni lehetetlen. Aztán a zűrzavarból mégis
kezdenek kIbontakozni a rend körvonalai. .A
rendet
a fesztivál
szervezettsége
sugallja.
Előbb-utóbb tudatos tájékozódás váltja fel a
kezdeti tétova kapkodást. A különböző programoknak karakterük van; lehet ízlés és érdeklődés szerint választani; a verseny programot és
a Fórum filmjeit több izben ismétlik: gyakorlatilag minden utolérhető. Persze mindig akad,
amiről végképp le kell mondani, de azért kárpótlás is jut bőségesen.
Moritz de Hadeln, a fesztivál igazgatója szerint a világ filmművészete olyan bizonytalan
stádiumban van, hogy gyakorlatilag minden év
termése, minden versenyprogram
összeállítása
egy-egy kaland. Nincsenek biztos befutók, kimagasló csillagok, első látásra felmérhető eredmények. A fesztiváligazgató
megállapítására
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meggyőző módon rímelt a zsüri döntése is,
hiszen a versenyprogram
"nagyágyúi"
végső
soron csődöt mondottak: egy Jean-Luc Godardnak vagy egy Marguerite
Duras-nak már a
neve is valamiféle fő- vagy nagydíj at sejtetett;
filmjeik mégis meglehetős visszhangtalansággal
találkoztak. A gyakorlott sikergyárosok, mint
Damiano Damiani, Michel Deville vagy Robert
Benton (a Kramer kontra Kramer rendezője)
nem tudták korábbi népszerűségüket felülmúlni, s a Jessica Lange, Sally Field, Diane Keaton, Vanessa Redgrave, Maria Schell. Paul Scofíeld, Michel Piccoli nevével fémjelzett sztárparádéból sem emelkedett ki valóban emlékezetes alakítás.
A kalandok természete már ilyen. De aki
kalandokba bocsátkozik, az általában vállalja
a kockázatot is. A kockázatot a Berlinale idei
versenyprogramjában
a nagy tekintélyek mellett feltűnő meglepően sok új név jelentette.
Igaz, az új nevek mögé nem fiatal pályakezdőket kell gondolnunk - rendszerint olyan emberekről van szó, akik kisebb-nagyobb színházi,
forgatókönyvírói vagy televíziós múlt után fordultak a film felé =, a filmvilágban mégis debütálónak számítanak. Az ausztrál versenyfilm
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dött. Eltekintve Godard-tól, aki mindig csak
önmagához lesz hasonlítható, vagy Duras-tól,
aki szintén magányos meg szállott ja saját filmkészítői módszerének,
a .különböző életkorú,
indíttatású,
felkészültségű
rendezők filmjei
egymással szinte főlcserélhetően egyformák
s egyformán közepes színvonalúak voltak.

A lektűr reneszánsza

[oszeliani : A Hold heduencei

rendezője, lan Pringle második játékfilmjével
szerepelt a fesztiválon; a dél-koreai MyungJoong Hah ugyancsak. A svájci versenyfilm
rendezői, Dominique Otherin-Girard és Sergio
Guerraz Alain Tanner és Krzystof Zanussi melletti asszisztensi múlt után készitették el első
játékfilmjüket; a profi biztonságú Szívtiprók
(Heartbreakers) rendezője, az elsőfilmes amerikai Bobby Roth korábban a tévének dolgozott. Az angol Hugh Brody 1919 című filmje
szintén elsőfilm; a rendező valamikor antropológiai kutatásokkal foglalkozott, és ehhez kapcsolódó, tudományos célú filmeket forgatott;
s végül is a nagydíj as, az Arany Medvét elnyerő angol film, a Wetherby is a színházi- és
tévérendező David Here első próbálkozása a
film területén.
Azt gondolhatnánk, ennyi új ember, ennyi
szakmai-rendezői tapasztalattal már rendelkező,
a filmhez mégis friss szemmel közelítő, más
iskolákon nevelkedett alkotó megjelenése feltétlenül valami friss levegő beáramlását hozza
magával az önmaga lehetőségeit kereső, vatamikori eredményeit egyre inkább felejteni látszó filmművészetbe. Meglepő azonban, hogy
a régi filmes mesterek és az újonnan jöttek között semmiféle átütő hangvételváltás nem érző78

Kulturált, szakmaí-technikai biztonsággal elkészített filmek alkották a versenyprogram jelentős hányadát. Semmiben sem tértek el a cselekményre, a történetek elmesélésére épülő művek hagyományának oly régen bevalt. kényelmes útjáról. Megvolt bennük minden, ami az
ún. fogyaszthatóság igényeit kielégíti: látványosság (tájfunok,
hurrikánok) , szép nők és
rokonszenves férfiak, kalandok, legendák, szépen fényképezett gyönyörű tájak, szerelem és
hősiesség, intellektuális töltéssel beoltott krimi-feszültség. Semmi újdonság: gyakorlott és
unalomig ismert dramaturgiai építkezés, patetikusan elbeszélő és leíró fényképezés, ügyes
dialógusok, következetesen felépített, bonyolultságot sejtető, mégis felületesen közhelyes
jellemek - körülbelül ezzel írható körül az átlagszínvonal. S a "kellemesség" mindezen kellékeivel együtt e filmek mégis élvezhetetlenül
fáradtak, terjengősek - nyugodtan kimondhatjuk: unalmasak; még a lektűrt nem alábecsülő néző is feszengve várja, hogy végre kibontakozzék valami.
Tematikájukban - valószínűleg a véletlen
folytán - vannak hasonlóságok; így - az egyszerűség kedvéért - tulajdonképpen csoportosíthatók is. Robert Benton Helyek a szívben
(Places in the Heart) .és Richard Pearce Haza
(Country) című filmje egyaránt hős amerikai
anyákat állít középpontjába. Az első a 30-as
éyek, a második a jelen Amerikájában játszódik, s a különbség köztük ezzel ki is merült.
Mindkettőben hirtelen magára marad az addig
csak anyai és háziasszonyi feladatokra specializálódott asszony: Sally Field férjét egy ostoba
véletlen folytán megölik, Jessica Lange férje
az anyagi nehézségek elől az ivásba menekül.
Sally és Jessica egyforma erővel és elszántsággal lesznek úrrá a bajokon, kényszerítenek félvállra természeti és társadalmi erőket, dörzsölt bankembereket és előítéletekkel teli ellendrukkereket. Az esetleges valóságos konfliktusokat mindkét filmben elfedi a hagyományosan patetikus hollywoodi dramaturgia.
Megfigyelhető ezen túl az is, hogy jelentő-

Marguerite

Duxas : Gyermekek

(Daniel Gelin, Tatjana Mukhine)

sen megnótt a történelmi tematikát választó
filmek aránya. Am ezekre a művekre is elsősorban
a
képeskönyv-szemlélet
jellemző,
amelyben a történelem csak érdekesség, couleur-Iocale, inkább a díszletek és jelmezek korhűséqére, semmint a történelem hordozta tanulságok feltárására
gondot fordító felnőttmese. A Szirmoh, virágok, koszorúk, a magyar
verseny.film Ezüst Medvével jutalmazott különdíja nyilván az ezt a megközelítést meghaladó történelemábrázolásnak
szólt. Az mindenesetre talán tünetnek is tekinthető, hogy a
német Christian Ziewer, aki korábbi filmjeiben mindig is a jelen társadalmi és politikai
kérdéseivel foglalkozott, most egy grandiózus
16. századi történettel állt elő, amelyben a parasztság és az egyház összeütközését jelenítette meg; s hogy a svéd filmművészet egyetlen
bugyuta mesefilmmel (Ronja, a haramia lánya;
Ronja, Rövardotter, rendezője Tage Danielsson) képviseltette magát a versenyben. A szovjet versenyfilm.
A fehér leopárdok
utóda
(Potomok belogo bars sa) rendezője, a kirgiz
Tolomus Okejev szép népi legendát dolgoz
fel, amely szülőföldje lenyűqözően méltóságteljes hegyvidékén játszódik, s az ott élők természettel való állandó küzdelmét ábrázolja. A

szintén német Morenga (rendezője Egon Günther) talán annyival
elgondolkodtatóbb
az
előbbieknél. hogy az r. világháború előtt játszódó, a német gyarmatbirodalom katonai terjeszkedéséról szóló történetben egy kezdetben
lelkes fiatal katona fokozatos kiábrándulásának folyamatában képes érzékeltetni a nagyhatalmi politika és a "barbár" függetlenségi
mozgalmak sok esetben ma is érvényes emberi
és politikai konfliktusait. Rainer Simon, NDKbeli rendező Az asszony és az idegen (Die Frau
und der Fremde)
cimu filmjében,
amely
Leonhard Frank Karl és Anna címu novellájának kulturált adaptációja,
a háború okozta soha
be nem gyógyuló lelki sérülésekről. az egyszeru
életet élni kívánó emberek nyugalmát örökre
feldúló tragikus
magánéleti
sorsfordulókról
szól.
"Mihelyt kézikönyvekból
lehet meqtanulni
a freudi ieliedezésehet,
és minden kis analitikus nyugodtan beszélhet a lélek rejtelmeiról,
ezek a rejtelmek a műuész
számára teljeserr
használhatatlanok lesznek" - írta Szerb Antal
1941-ben. A filmesek sajnos nem olvasták
Szerb Antalt,
mert
példátlan
bátorsággal
"ereszkednek alá" a lélek mélységeibe. A hős

Bobby Roth:

Szívtiprók

(Peter Coyote, Nich Mancuso,

amerikai asszonyok és a történelem filmjei
után a "beteg lelkek" történetei foglalták el a
vásznat. Meglehetősen leegyszerűsítve és elszegényítve mindazt, amit a szaktudományok
és a müvészetek
az emberi lélek bonyolult
mozgatórugóinak feltárásában és ábrázolásában eddig megteremtettek. Freud neve nem véletlenül került szóba: az 1919 cimű film egyenesen őt teszi meg közvetett főszereplőjének.
Két hőse (Maria Schell és Paul Scofield),
Freud valamikori páciensei minduntalan az ő
szellemét idézik, vágy ják vissza. Életük látszólag zökkenőmentes
és kiegyensúlyozott
díszletei mögött sohasem szűntek meg működni azok a titokzatos erők és ösztönök, amelyek
felszabadításához a bécsi mester értett egyedül. A film nosztalgikus hangvétele azt sugallja, hogy ezeket a titokzatos ösztönöket a mai
eldurvult és elidegenedett világban egyedül
azok képesek felfogni, akik valaha is kapcsolatban álltak Freuddal.
A svájci szerzőpáros, Dominique OtheninGirard és Sergio Guerraz filmje, a Kifelé a sötétségből (Nach der Finsternis) lélektani "duplacsavarra" épül. Egy kisfiút évekkel ezelőtt
maga alá temetett a homok. Ikertestvére és jóval idősebb bátyja tehetetlenül nézték a tragé-
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Max GaiI)

diát, Az életben maradt ikertestvér azóta is
idegklinikák állandó lakója, öngyilkossági kísérletei miatt állandó felügyeletet
igényel.
Bátyja vállalkozik arra, hogy családját is otthagyva gondoskodj on testvére felgyógyulásáról. Csakhogy a gyógyítás folyamata során
megvilágosodik: az idősebb testvér az elfojtott féltékenységtől és búntudattól hajszolt igazi elmebeteg, aki éppenséggel még mélyebbre
szeretné taszítani a félelem sötétségétől egyre
egészségesebben távolodó öccsét. A "helycsere" folyamatának ábrázolása nem nélkülözi
a feszültséget, olykor a horror-elemeket sem.
De lényegében nem több, mint egy ügyesen
megvalósított
lélektani
krimi.
Ugyanúgy,
ahogyanagydíjas
Wetherby is lélektani rejtvénybe csomagolja és időfelbontással
teszi
változatosabbá egy öngyilkosság és a körülötte folyó nyomozás egyszerü detektív-történetbe
illő részleteit. Következtetései, miszerint mindez a maqányból,
az emberek közötti kapcsolatok elsorvadásából.
az elszigeteltségből való
kitörési kísérletek csőd jéből ered, menthetetlenül hamisan esengenek.
Beteg lelkek lan Pringle filmjének hősei is,
de "betegségük" nem a lélekvájkálás új divat jából fakad, hanem valamiképpen annak a

Sogo Ishii . Sugárhajtású

család

Romlott világnak a terméke, amelyre a film
címe (Wrong world) is utal. Ez a film kicsit
Wim Wenders Paris, Texasának ausztrál megfelelője : benne van az otthontalanság
érzete,
az állandó elvándorlási vágy, az utazás, a road
movie, ami egyébként állítólag az Ausztráliában élők lelkiállapotát
is jellemzi. Hőse jellegzetesen 20. századi figura, aki "nem találja
a helyét a világban". Összeakad egy lannyal.
aki ezt a küzdelmet már fel is adta és a kábítószerbe menekül. Kettejük futó, a bizalmatlanságtól az összetartozásig eljutó kapcsolatának története jelenik meg a film nagy részében, s ez a kapcsolat amely egy időre ugyan
összeköt két embert, magányosságukat
feloldani azonban alapjában véve nem tudja, jeleníti meg - hangulatával - minden közvetlen
lélekelemzésnél
árnyaltabban
azt a rosszérzést, hogy a világ és a lélek betegségei valamiképpen összefüggenek
egymással.

Melyik oldalon állsz?
Ezt a kérdést, amely egyébként Kenneth Loach
angliai bányász-sztrájkokról
tudósító dokumentumfilmjének a címe (Whích Side Are You
On), az eddigiekből is kitűnik: viszonylag ke-

vés film vetette fel. Az idei Fesztivál filmjeire nem a politikai-társadalmi
érdeklődés volt
a legjellemzőbb. A játékfilmek közül egyedül
az elhunyt Yilmaz Güney mellett leghíresebb
török rendező, Zeki Ökten: Pehliuan, a birkózó című filmje jelenítette meg egy fiatalember sorsában egy ország gazdasági, társadalmi,
civilizációs problémáit. A történet maga egyszerű: Pehlivan egyedül mint birkózóbajnok
tudna kitörni a szegénységből. a munkanélküliség tehetetlen tétlenségéből. S mivel ez nem
hollywoodi karriertörténet.
Pehlivan alul marad. De közben hiteles keresztmetszetet
kapunk az ország nyomasztó szegénységéről. kiszolgáltatottságáról.
egy átalakulni kényszerülő társadalom régi értékrendjének
lassú felbomlásáról. Pehlivanhoz fennhéjázó nagyképűséggel vendégségbe érkezik sógora, népes családjával egy Volkswagen kisbuszban. az NSZKból, ahol mint vendégmunkás dolgozik. Hozza
a fejlett ipari társadalom minden kellékét nemcsak tárgyakat, de a vibrálóbb, nyugtalanabb "életrevalóság"
mentalitását. Pehlivanék
poros udvaráról nézve Németország maga a
gazdagság és az álmok birodalma.
Jeanine
Meerapfel, az argentin származású német rendezőnő
Melek elmegy
(Die Kümmeltürkin
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Richard

Peatce . Haza (középen:

Sam Shepat d és Jessica Lange)

geht) című kitűnő dokumentumfilmjében
az
ellenkező képletet vázolja fel. A film eredeti
címe lefordíthatatlan, mindenesetre a törököket sértő, gúnyoló kifejezés, amely a nyugatberlini házak falaira mázolva is gyakran látható. Az a "Kümmeltürkin", akivel Meerapfel
megísmertet bennünket, Melek, 14 éve él Nyugat-Berlinben. Nehezen jutott el arra a szintre.
amelyen most él: van munkája, lakása, biztos jövedelme. Öltözködésében, viselkedésé-
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ben már semmit oríz hazája jellegzetes hagyományaiból; azt gondolhatnánk, teljesen beilleszkedett. Most mégis úgy határoz: visszatér Törökországba. A dokumentumfilm, amely
jórészt a Melekkel folytatott beszélgetésekből
épül fel, s végigjárja azokat a helyszíneket,
amelyeken az asszony az elmúlt 14 évet töltötte, Melek döntésében és sorsában a Német Szövetségi Köztársaság és az "idegenek" ellentmondásos viszonyát igyekszik feltárni, éppen-

ség gel nem politikai szólamokban fogalmazva,
hanem érzékeltetve azokat az apró és szemmel
alig látható sérüléseket és megaláztatásokat,
amelyek egy értékes embert végül mégis arra
késztetnek. hogy feladja, amit 14 éven át felépített.
Ken 'Loach bányászfilmjéröl
esett már szó.
A rendező nemzetközi tekintélyéből
fakadó
minden várakozás ellenére Loach filmjét meszsze túlszárnyalta egy ismeretlen ausztrál rendező, Tom Zubrycki hasonló témájú alkotása':
a Kemira - egy sztrájk naplója (Kemira Diary of a strike) című dokumentumfilm. David Stratton azt írta róla az ausztráliai Varietyban, hogy egyike a legjobb ausztrál dokumentumfilmeknek,
sőt, hogy Oscar-díjra
való
jelölése sincs kizárva. Azt gondolhatnánk, ilyen
,.elcsépelt" témáról nehéz újdonságokat tartalmazó dokumentumfilmet
készíteni. A Kemira
témája pedig sajnos igazán nem új: 1982-ben
Ausztrália legnagyobb iparvállalata. amelyhez
a szénbányák
is tartoznak, tömeges elbocsátásokat helyez kilátásba. A szakszervezet bírósági úton kívánja jogait érvényesíteni, ám a
Kemira bánya egyik munkáscsoportja úgy dönt.
nem várja meg a per végét, tiltakozásul leköltözik munkahelyére, a bányába, 5000 méterre
a föld alá, s elfoglalja az üzemet. Ellátásukról
feleségeik
gondoskodnak,
pénzt gyűjtenek,
megszervezik a főzest. a tisztálkodási lehetőségeket. A bányászok naponta egyszer feljönnek
a felszínre, ilyenkor találkozhatnak családjukkal. A bánya mellett sztrájkiroda műkődik, a
bánya lejáratánál sztrájkörség áll. A bányászókat más szakszervezetek is támogatják, ügyük
országos üggyé válik. 16 lent töltött nap után
úgy tűnik, tárgyalásokra
van kilátás, akkor
feljönnek a bányából és küldöttséget indítanak
Canberrába. Mikor az akkori miniszterelnök.
Malcolm Fraser nem fogadja öket. az emberek
felháborodnak
és az üvegajtókat betörve benyomulnak a Parlamentbe. Nem sokkal ezután
megegyezés szűletik, s a sztrájkot beszüntetik.
A megegyezés azonban csapda volt. az elbocsátások folytatódnak.
s a film a sztrájk utóéletét is bemutatja: a munkanélküliség
felőrli,
szét bomlaszt ja a sztrájk idején oly szilárdan
összetartó családokat is.
Zubrycki nemcsak azért készített jó dokumentumfilmet, rnert kamerájával végig követte ezeket az eseményeket. hanem mert feszes
ritmusával. frappáns váqásaival, külön ehhez
a filmhez komponáltatott
zenéjével. jól kiválasztott szereplőivel és okos kérdéseivel érzékeltetni tudta a sztrájk embereket közösségbe

Robert Benton : Helyek

a szívben

(SalJy Field)

tömörítő.
felfokozott hangulatát.
s az ilyen
nem mindennapos
eseményekben megszület5
egyszerű és apró mozzanatokból ősszetevődő
hétköznapi hösiességet.
A dokumentumfilmek
a Forum programjában kaptak helyet (itt mutatták be, figyelemre
méltó
elismerés mellett Gazdag Gyula: Társasutazás és Határozat cirnű filmjeit is). amelynek éppen az a funkciója, hogy minden olyan
értékes és új formának és törekvésnek utat
nyisson, amely nem illeszthető
be a hagyomá-

nyos filmgyártás keretei közé. A versenyprogram és a Forum programja jól megférnek egymás mellett, kiegészítik egymást: képet adnak
arról. ami van, s arról, ami mögötte (mellette)
készülődik.

Matamatika és költészet
Várható volt színte, hogy Jean-Luc Godard
nem fogja kihagyni a bűvös kockát, hogy a komolyságnak és a komolytalanságnak
ez a világméretű szenzációja az ő minden új őrületre
nyitott elméjét is megfertőzi. A nagy botrányokat kavart Odvözlégy, Mária (Je vous salue
Marie) círnű filmben meg is jelenik a kocka,
s forgatásával a szereplők valamiképpen a világ megteremtődésének
esetléqesséqét
szimboIizálják. Mert ez a film körülbelül ilyen horderejű témákkal foglalkozik, mint ahogy a körülötte viharzó botrányok oka is elősorban az,
hogy Godard ezúttal egy idáig mindig megkülönböztetett tisztelettel kezelt bibliai történetet, a szeplőtelen fogantatást "profanizálja" . yallá si érzületet nem sért, de filmjéből természetesen a tőle meg szokott polgárpukkasztó
attitűd sem hiányzik. Nem is annyira abban, hogy
napjainkba helyezi a vallási témát, hanem abban, hogy a maga módján értelmezi is az egyértelműségében
eddig kikezdhetetlennek
hitt
történetet. József taxisofőr, Gábriel arkangyal
borostás, mogorva alak, aki repülőgéppel száll
alá, hogy durván Mária tudtára adja: gyermeke fog születni. Mária egyszerű fiatal lány,
akinek senki nem hiszi el ezt a képtelen történetet. különösképpen József nem; mindenkivel meggyanúsít ja. Pedig Mária igazán elég
sokat szenved attól. hogy kiválasztottsága
miatt szűznek kell maradnia. Ugyanakkor a
hasában növekvő élet csodája mégis boldoggá
teszi, és vállalva az őt körülvevők hitetlenkedését, elhivatottan
készül feladatára. Godard
változatlanul imádja a megbotránkoztatást,
a
blöffbe oltott filozófiát (vagy fordítva), és öregedőfélben - egyre kevésbé rejtegeti érzelmességét. Filmje sajátos elegye a szomorúságnak, a meghatottságnak,
a bölcselkedésnek és
az intellektuális fanyar humornak, s a bonyolult, kusza, olykor szinte áttekinthetetlen
fogalmazás leginkább azt az egyszerű tételt tolmácsolja,
hogy a természet (s a természetfeletti erők) csodákat produkálnak, de az általuk létrehozott világban élő emberek egyre
kevésbé méltók a csodákra, akiválasztottakra
és a megváltókra.
Godard érzelmesen és bonyolultan,
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guerite Duras szikáran és szenvtelenül beszél
hasonló kérdésekről Gyermekek (Les Enfants)
című filmjében, Kristálytiszta
szerkezete
fixbeállításokban
rögzített beszélgetésekből
épül
fel, amelyek mind akörül a kérdés kőrül forognak, hogy Erneste. a "gyermek" bejelenti:
nem akar többé
iskolába
menni. Ernestót
egyébként egy körülbelül negyvenéves felnőtt
játssza, a többiek (szüleí, tanárai, egy újságíró) azonban mindvégig mint hétéves gyermeket kezelik. Mindenki türelmesen
próbálja
megérteni Ernesto índokait, ám az arcokon egyre gyakoribb a riadt értetlenség. Duras természetesen nem valami gyermek-felnőtt.
gyermek-iskola
konfliktusról beszél; filmjében inkább a hétköznapi, "józan" logika tételei és a
filozófiai kategóriákban. való gondolkodás ütköznek meg egymással, pontosabban : siklanak
el egymás mellett. mert Duras nem talál olyan
pontot, amelyen e kétféle. világról vallott felfogás találkezhatna egymással.
A fesztivál legnagyobb filmélményét három
olyan mű jelentette. amelyek ugyan egymástól
teljesen különböző beállítottságú, egyéni látásmódú rendezők alkotásai,
hangulatuk
mégis
nagyon sokban hasonló. Mindhárom amolyan
lírai groteszk, szomorújáték. amelyben a fergeteges humor mögött egy megbolondult világ
miatti aggodalom húzódik meg. Otar Josze·
Iiani, a hires grúz rendező Párizsban forgatott
filmjének, A Hold kedvenceinek
(Les favoris
de la Lune) tartaimát talán Kazimierz Brandys
Firenzéről Írott szavai érzékeltetik leginkább:
"Csodáljuk, sajnáljuk és meneküljünk
előle.
Nincs más mád, erre ítéltetett. Asszonyom:
csodálnia kell ezt a tökéletességet és menekülnie előle - vissza a jelenbe. Ez orcátlanul tarka civakodás közepette nemsokára eljő a pilla. nat, mihor visszasírja a formák ősi egyensúlyát. Mert még most is fáj az elvesztése. Vajon felróható-e Önnek, hogy a valóság matériája bomlásnak indult?" Joszeliani filmjének
első kockáin valamilyen elmúlt században gyönyörű porcelántányérokat
fest egy ismeretlen
mesterember. Az egyik eltörik, a cserepeket
összesöpri és fest helyette egy másikat. A következő képsorokban gyönyörű festmény készül - szintén legalább egy évszázaddal ezelőtt - egy aktmodellről. A film a két tárgy
20. századi vándorlásat
és végérvényes. menthetetlen pusztulását követi nyomon. A 20. századi valóság "bomlásnak
indult matériája"
csak pénzzel kifejezhető tárgynak tekinti ezeket a valamikor szívvel és lélekkel készített
értékeket:
árverésen
megveszik,
elrabolják,

elajándékozzák őket. Nem azért, mert örömüket lelik bennük, hanem mert üzletet jelentenek. A festmény a többszöri rablás során mind
kisebbre zsugorodik, ahogy mindannyiszor kivágják a keretéből.
A porcelánkészletet
többször elejtik, amíg aztán nem marad belőle egy
cserép sem. Ehelyett már senki nem fest másikat. De senki nem is ér rá sajnálkozni ezen:
az "orcátlanul tarka civakodás kőzepette" a
film szereplői végtelen közönnyel viseltetnek
e régi tárgyak és a körülöttük
élő emberek
iránt. Joszeliani így nyilatkozott erről a Cahiers du Cinémának: "Az emberek megpróbálnak minél többet megszerezni az anyagi javakból. s minél többhöz hozzájutnak, annál magányosabbá válnak. Minél több tárggyal töltik be maguk körül az űrt, annál inkább egyedül maradnak."
A Hold kedvenceinek első látásra szinte követhetetlen kavalkádja matematikai pontossággal felépített szerkezetet takar. Körülbelül 40
szereplője (köztük úri családok, öreg anarchisták, elbűvölő nőcsábász-képrablók.
prostituáltak, szegény manikűröslány , indonéz inas) éli
a maga életét, és útjaik - olykor anélkül, hogy
tudnának róla - állandóan
keresztezik
egymást, lépéseik sajátos módon összefüggenek:
az egymástól látszólag oly távol eső elemekből
felépülő világ megbonthatatlanul
zárt kört, önmagába visszatérő görbét alkot, amelynek törvényei állandók, legföljebb szerepiölnek státusa cserélődik fel olykor (a gazdag asszonyt
elárverezik, a manikűröslány
gazdag szeretőt
kerít magának), minden változni látszik, szűntelenül a mozgás bűvöletében élünk, de lényegében minden marad a régiben - mosolyog
szomorúan és bölcsen e gegekből. páratlan, koreográfiájukban
Tatira emlékeztető jelenetekből összeállított kirakósjáték képei mögül Joszeliani. Folytatva Brandyst: "Semmit sem tehet ott kell állnia e kémia oldalán, az anyaggal együtt át kell élnie a föld alatti lökéseket
és kitöréseket.
Fel kell üvöltenÍe a haladás
kínzókamráiban. "
A japán filmben lejátszódó drámán is könynyesre nevet jük magunkat. Ha valóban készülődik valami a japán filmművészetben, akkor
még nyilván fogunk hallani a 28 éves Soqo
Ishii-ről,
a Sugárhajtású
család
(Gyakufunsa kazoku) tehetséges rendezőjéről.
Ez a
film egész egyszerűen
elementáris
és fergeteges, sajátosan japán, ugyanakkor
meleg
humorú és kegyetlen iróniáj ú szatírája a japán
életformának, hagyományoknak,
mentalitásnak
- és még a japán filmnek is. Egy jóravaló, de-

Girard-Guerraz:
Kifelé a sötétségből
(Julian Sallds, Victoria AbriI)

rék, kedvesen málé hivatalnok végre eléri hőn
áhított célját: saját házba költözik feleségével
és két serdülő gyermekével. Eleinte úsznak
a boldogságban. De aztán kezdődnek a bajok.
Váratlanul megjelenik, beköltözik és ottragad
a bohém, életművész nagypapa - s a ház rendje teljesen felborul. Mivel a nagypapát nem
lehet kitenni, elhatározzák,
hogy a pincében
építenek neki külön szobát. Csákánnyal esnek
neki a frissen megépült ház padlójának.
De a
föld alól előbújnak a fehér hangyák, s kezdik
őrületbe kergetni a szelíd és békés természetű
családfőt.
Aztán elszabadul a pokol: a házat
gyakorlatilag
aprófává hasogatják,
felgyújtják, vízzel eláraszt ják, aztán már mindenki
meqőrül,
és változatos eszközökkel ki akarja
irtani családja többi tagját. A nagyapa felölti
II. világháborús egyenruháját, a feleség előveszi a konyhakéseket.
az apa hangyaméreggel
kínálja körbe övéit, Mászaki. a fiú, aki csodálatos japán szerkentyükkel
telezsúfolt szobájában - mint egy űrhajó vezérlőpult jánál eddig is hamuszínű arccal és eszelős tekintettel
készült egyetemi felvételijére.
most fejéből kiálló antennákkal mint elvakult japán harcos
lopakodik
a ház megmaradt
részeiben. A
"gyilkolási" jelenetek beállítása a japán film
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David Here: Wetherby

(Tim Mctnnery)

ismerős hagyományait idézi. A film ve gen a
család élete ugyanúgy folytatódik, mint addig:
az apa munkába indul, a gyerekek iskolába, a
feleség ebédet főz - csak immár ház nélkül,
egy autópálya kanyargó felüljárói alatt, de legalább fehér hangyák nélkül.
A Forum utolsó vetitése. a "Film-meglepetés" nagyon kellemes meglepetésnek bizonyult.
Percy Adlon Zuckerbaby
című
filmje arról
szól, hogy egy idomtalanul kövér, szűrke, jellegtelen, 38 éves nő, aki ráadásul hullamosó,
beleszeret a metró egyik ifjú vezetőjébe.
és elhatározza, hogy megszerzi magának.
Aprólékos gonddal kinyomozza, hogy ki is ez a fiatalember, hogy hol él, van-e felesége, közben
mindjobban átalakul: öltözködni kezd, kopott
és elnyűtt lakását meleg fészekké alakítja - s
az abszolút "esélytelenségből"
végül is eljut a
"győzelemig", illetve ennél többig: a kapcsolat, ami közte és Zuckerbaby között kialakul,
nemcsak egyszerű futó szerelem vagy szerelemnek hazudott változatosság: valódi, meleg,
emberi összetartozás, amit nem is nagyon fogad be már a mai világ, pedig - a film kétséget kizáróan sugallja - csak ez tudja átalakítani az embereket, értéket teremteni a bomlás
közepette.
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Jean-Luc Godard : Oduözlégy, Mária
(Myriem Roussel, Thierry Rode)

csemegék - ínyenceknek
Ilyen hosszan is csak a töredékéről tudtunk
beszámolni a Nyugat-Berlinben vetített filmeknek. Nem esett szó arról, hogy külön program
foglalkozott - mint minden évben - az új német filmmel, hogy a Forum keretében minden
éjjel "Jazz-filmek"
címmel olyan kűlőnbőző
jellegű és műfajú filmeket mutattak be, amelyekben a világ legjobb jazz-zenészei játszanak, illetve zeneszerzőként
közreműködnek
(Duke Ellington, Oscar Petersen. Miles Davis
nevét érdemes említeni a legismertebbek kőzül. vagy Charlie Mingusét, akit egy róla készült portréfilmben
láthatott az alvást nem
igénylő
néző),
hogy
volt
Különprogram,
Információs vetítés és Gyermekfilmfesztivál.
Ami még megérdemli a futó említést, az az
idei retrospektív
összeállítás, amely a "Speciális effektusok" nevet viselte. Nagyon jól
megválasztott gyűjtőfogalom ez, minden belefér: mese és katasztrófa, horror és sci-fi. avantgarde és experimentalizmus
a legkülönfélébb
korú, műfajú és színvonalú produktumokból.
Abel Gance-tól az 1932-es King Kongon vagy
a 70-es évek hírhedt Űrdögúzőjén
(Friedkin) át
egészen Spielberg fantasztikus játékai ig. Nem

Michel Deuille : Veszélyes

késlekedés

(Christophe Malavoy)

volt zavaró az eddig oly tiszteletben tartott
műfaji kategóriák "felrúgása" és egymás rnellé rendelése - éppen a film páratlan képességei váltak általa szemléltethetővé.
A Mary
Poppins (Robert Stevensen. 1963-64) nagyon
jól megfért Fritz Lang 1926-bán készült Metropolisával vagy Jean Cocteau filmjeivel. Az
Úz, a csodák csodája (Victor Fleminq, 193839) Stellan Rye 1913-as A prágai diákjával. A
kisérleti film kedvelői a műfaj valódi klasszikusaiban
gyönyörködhettek:
Moholy-Nagy
László. Hans Richter. Oscar Fischinger. Man
Ray, Émile, Cohl, Len Lye. Stuart Blackton.
Stan Brakhaqe, Werner Nekes művei ötletes;
játékos kedvű, elgondolkodtató.
fantáziadús
kísérletek. Azóta sem nagyon született olyan
experimentalista.
aki az ő teljesítményüket
meghaladta volna. A film mindenre képes - bizonyította ez a program -. csak tudni kell bánni vele.
S mindennek megkoronázásaképp
az öreg
bűvészmester, aki kalapjából mindezt a csodát
elővarázsolta : Georges Mélíés.
Tizenhárom.
1896 és 1912 között készült filmjét láthattuk.
köztük a leghíresebbeket,
mint az Utazás a

Holdba (1902) vagy Az Eszaki-sark meghódítása (1912). Műremekeket az őskorból. Egy
megszállott kísérletező filmről filmre tökéletesedő trükkjeit. a korlátozott technikai lehetőségekkel is szembeszegülő elszántságát. a folyamatot. ahogy az egyszerű "eltüntetős" játékoktól és a kézzel színezett kópiáktól (amelyekben a szereplők - akár a színházban bejönnek és meghajolnak
a jelenet elején •.
majd búcsút intve eltávoznak a díszlet - függöny - mögé) első játékfilmjeiben eljut a felismerésig. hogy milyen lehetőséget is tart a kezében. A bűvészmutatvány azóta nagyhatalommá fejlődött. Kilencven év alatt megteremtett
értékei
elévülhetetlenek.
Jöhet
akármilyen
gazdasági helyzet. művészeti válság. fellendülhetnek és kifulladhatnak irányzatok. hullámok
és divatáramlatok.
lehet éppen közepes vagy
gyengén sikerült egy-egy év filmtermése. ami
maradandó érték - vagy azzá lehet =, az mindenképpen
megorzesre
és megismertetésre
méltó. Ez a bizonyosság az, ami a Nyugat-Berlini Filmes Ünnepi Játékokat egy kicsit a film
ünnepévé avatja.
ErdéJyi Z. Ágnes
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Már egy hete csak a vonatra gondolok
avagy
slejeres az életünk, drága filmes barátaink
Képeslapok Oberhausenből
Két éve súlyos válságról beszélnek már Oberhausenben. Hogya fesztivál igazgatója nincsen
jóban a városi vezetőkkel. Hogy a szociáldemokratáknak nincs elég pénzük, a szabaddemokratákat meg nem érdekli. Hogya tartományi kormány most is csak az utolsó pillanatban tudott annyi pénzt összekaparni. amennyi
a minimum a lebonyolításhoz. Hogy a rövidfilmszemle irányítói közt sem a legteljesebb
az összhang. Hogy politikailag sem jó üzlet
már a fesztivál. Hogy folytonosan romlik a
színvonal.
Azért idén is megrendezték Oberhausenben
a rövidfilmek fesztiválját.
Immáron harmincegyedszer. És tovább beszéltek a válságról. Aztán a végén leköszönt ti szt ség éről az eddig
volt igazgató, Wolfgang Ruf - a város főpolgármestere alig bírta palástolni
efeletti örömét =, a tartományi kormányfő tovább reménykedett, hogy lesz pénz jövőre is, hiszen
enélkül a fesztivál nélkül senki sem tudná, hol
van az az Oberhausen - és egyre többet hallani egy jogutód, a szövetségi kormány által finanszírozandó
rővidfilm-szernléről,
melyet
esetleg Bonnban rendeznének.
De a fesztivál azért idén is lezajlott. Mint
mindig: sok filmmel és sok tiltakozással. A zöldek letartóztatások ellen vonultak a színpadra
transzparenseikkel.
a prűdek erotika-ellenes
jelszavakat mázoltak vélhetőleg ugyanarra a
lepedőre - de tiltakozott-elhatárolt
a zsüri is,
néhányan a résztvevők közül is. Kint közben
szép tavaszi havazás - csak a filmek voltak
többnyire rosszak.

Világismeret/ 1
A zsűri ebben az évben hölgyekből állt. Elnöke
Mészáros
Márta volt. Még egy filmrendező
akadt a névsorban, s nem akárki ám: Vera
Chytilova, a cseh új hullám egyik legnagyobbja, aki ezúttal két mankón villogott, bizonyítva, hogy a világ legjava filmrendezőnője
is
szenvedhet háztartási balesetet portörlés közben, vagyis ő sem emancipált. Voltak még kri88

tikusok és nem ismert rendezőnők is. Hogy mi
nem ismertük őket: könnyen felejthető nehézség. Hogy ők - néhányan legalábbis - keveset
tudtak rólunk, a világról: ez már szimptomatikusabb.
Összement glóbuszunk legabszurdabb
tréfájaként az a 'jelenet maradt meg bennem erről a fesztiválról.
amikor Mészáros Márta egy
messziről jött huszonéves kollégájának
magyarázni kezdte, mi volt az a második világháború. Hogy mitől olyan rosszkedvűek
ettől
még mindig felelős művészek,
s hogy német
földön miért oly érzékeny kérdés ez. A kollegina nagyon csodálkozott a történelmen - és
többen irigyeini kezdtük. .

Világismeret/2
Egy huszonkét éves ausztráliai fiatal, Georgia
Wallace-Crabbe, amolyan főiskolai vizsgafilmként Albert Speerről csinált filmet. Erről a náciról igen sok fontosat lehetne elmondani,
egyike volt a legérdekesebb figuráknak. Nagyszeru építész, egy fantasztikus úthálózat tervezője és megteremtője
- milliós véráldozattal.
Ez a prominens fasiszta személyiség tizenkét
évet töltött a spandaui börtönben. Naplót vezetett. Többek közőtt egy furcsa mániájáról.
A börtönudvaron tett napi sétáinak hosszát
rávezette egy világtérképre.
Utazott. Begyalogolta - képzeletben - a fél világot. Majd 32
ezer kilométert gyalogolt: közben Berlintől eljutott egészen Guadalajaráig. Járt nálunk is ...
A háborúról.
népirtásról.
fasizmusról mit
sem hallott. mit sem sejtő ausztráliai filmest
megragadta ez az elképesztő-mosolyogtató-ártalmatlan mánia - és nem érdekelte, hogy ki
az a Speer, aki mögötte meghúzódik. Ekkora
felháborodást
hazai vetítőtermekben
sohasem
éltem meg: a zsűri ott még a díjkiosztáskor is
elhatárolta magát a film történelmi ostobasáqától-naivitásától.
meg az előválogató bizottság
képtelen felelőtlenségétől. A vetítés utáni sajtótájékoztatón
az alkotó nem volt jelen, szerencséjére - a lincselés így elmaradt.

Gai Ramaka: Baw naan
~s mi ismét elgondolkodhattunk, hogy innen
nézve Ausztráliának is van történelme - onnan
nézve még ennek a vén Európának sincs.

Vonatok/I
Idén ünnepli létrejöttének 150. évfordulóját a
német vasút. Kiállítások, nosztalgia-vonatok,
díszes kiadványok, megemlékezések mindenütt.
A fesztiválon pedig speciális retrospektív sorozat az egyébként üres dél előtt ökre : A film és a
vonat. Szellemes-árulkodó válogatás.
A Brit Filmintézet jóvoltából láthatjuk az első vonatfelvételeket még 1895-ből. Az első világháború kűszöbén pedig már valódi és megrendezett vasúti katasztrófákat is rögzít a kamera, Kockázva száguld-pöfög Lumiere vonara.
kápráztató
bohózatot csinál 1903-ban Edwin S.
Porter a nagy vonatrablásról. Egy 1936-os angol
film a vasúti posta békés-nehéz munkáját
szemlélteti. Ugyanebben az évben a németek is
készítenek vasúti filmet: Hitler és csapata új
szerelvényt tekint meg és vesz át, gyermekded
örömmel. Ott van a később terepasztalokkal
(is) játszadozó Göhring a többi készülődő gyilkos közt. Ez a német vasútszeretet vadhajtása
- mégis a fővonalba illik.

És száguldanak tovább a vásznon a vonatok.
A Pacitic 231 a negyvenes évek végéről sípol,
aVasszamár
(Grover Jones paródiája) Amerikában pöfög a húszas évek kőzepén, Háborús
vonatok törik meg a békét, látjuk a híres szovjet-orosz mozivonatot. Bámulatos dokumentumok: egy mozdonyra fűzve is bekalandozhatjuk századunk nem épp biztató, gyakran jövőtlen történelmet.
Válogatás a vonathoz kapcsolódó játékfilmekből - ez sem akármilyen stílusparádé.
Trauberg Kék Expressze (1929) az agitatívexpresszionista némafilm klasszikusan csiszolt
példája, a Shanqhai Expressz (Josef von Sternberg, 1932) a modern kalandfilm remeke.
Pietro Germi 1956-ban csinálta a neorealizmus
egyik legszebb filmjét, A vörös jelzést. Már
a hatvanas években ültette egy kanadai filmes'
hajtányra a nagy komikust, Buster Keatont
(B. K. újra utazik, 1965, rend. John Potton. ill.
Gerald Potterton), hogy útnak indítsa a Csendes-óceán felé - fáradt, ismert, mégis szeretett bohóctréfákkal. ~s volt még Chris Markermeg John Schlesinger-film, John Ford Vasparipája, René Clément költészete - minden vonatban elbeszélve. Egy hétig kattogott a fejünk.
8J

Megváltás

Louis Osvaldo Garcia:

Titokban

Vonatok!2
A vonatmánia akkor is tombolt, amikor erre
semmilyen ok sem volt. Elsősorban a német
filmekben. Két NDK-s versenyfilm is itt ragadt. Az egyik csendéleteket mutatott kűlönböző korok festészetéből.
Hogy ezeket a korszakokat miért egy bánatos vonatutazás kötötte össze? Nincs válasz.
Díjak tömegét nyerte viszont Jörgen Böttcher jó félórás dokumentumfilmje, a DEF A stúdió 19S4-es alkotása, a Krampácsolók. A drezdai pályaudvar munkáját mutatja be rendezőnk
poétikus képekben, zenével kisérve. tjjel-nappal folyik a munka, ez a fizikailag-szellemileg
megterhelő tevékenység, hogyapályaudvaron
ne legyen fennakadás. Fények, izzadó testek,
beszédes tekintetek, feszülő izmok. Az egész
úgy érdektelen és művészieskedő. ahogy van.
Csak a külőnböző
zsúriknek tetszett - és ez
tízezer márkához juttatta Böttchert.
Amiből az a legfőbb tanulság, hogy a repülőgép korszakában is lehet jó üzlet a (német)
vonat.
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Nincsen olyan nemzetközi filmfesztivál, ahol a
zsűri döntését kizárólag esztétikai ismérvek
szabályoznák.
Hol pénzügyi, hol személyes
kapcsolatok a dominánsak - Oberhausenben
ezek mellett sokkal fontosabb a politikai állásfoglalás bátorságának elismerése. Itt díjat kapni - sokszor kárpótlás akar lenni bőrtönért.
otthoni elnyomásért. Persze: az elrabolt éveket
nem lehet ilyen könnyen megváltani.
A fődíjat, az ötezer márkás Nagydíjat megosztva két brazil film nyerte. Marcello G. Tassara a brazíliai indián tradíciókról
forgatott
nagyon szép dokumentumfilmet.
Operatőre és
forgatókönyíró társa, Claudia Andujar tíz évig
együtt élt a Yanomai indiánokkal. és dokumentálta mindennapjaikat.
Ennek alapján készült a film. Mely több egy kultúra, egy életforma megörökítésénél : felkiáltójel az ősi tradíciók pusztulása mellé. Felkavaró üzenet egy
távoli világból, melyben a rokonság könnyebben fölfedezhető, mint az egzotikum. Csak figyelni kell.
Renato Tapajós kilenc évet ült börtönben.
Kilenc évet várt, hogy megcsinálhassa A nemzetbiztonság nevében címú dokumentumfilmjét. Seguranca Nacional - ez az Egyesült Allamokból kölcsönzött-örökölt
doktrina és szervezet a politikai üldözések legalizálását jelentette
az elmúlt húsz évben Brazíliában is. Tapajós
egy népgyűlést örökít meg filmjében, melyen
, tanúvallomásokat
hallgatnak meg a visszaélésekről. gyilkosságokról,
kegyetlenkedésekről.
Mindezt a rendező több száz fotóval, archív
felvétellel dokumentálja is számunkra. Minden
eszközében hagyományos film ez - de a valóságtólolyan
rettenetet kap, hogy emlékezetes
marad.
Két filmjéért kapott fődíjat a cseh Jan
Svankmajer, az egykori új hullámos nemzedék
ma filmet alig csináló tagja. Filmjei: játékos
vagy kegyetlen horrorok.
A pincében: egy kislány, bájos-copfos. lemegy vesszőkosárkájával
a pincébe, krumpHért. ts ,a mindennapi, a konszolidált valóság
hirtelen más arcát mutatja. A szomszéd néni
ismét főz: fekete tésztát gyúr, fekete sütőbe
teszi - és szenet vesz ki, azzal etetné a lánykát. A szomszéd bácsi cukorral kínálja, cukorheggyel, megágyaz neki, szénbőlcsőben. A közösségi szellemű krumplik visszamásznak
a
kosárból a ládába, a macska pinceméretűvé nő.
A kislány menekűl, és az udvari lépcsőn elejti
kosarát. Minden krumpli visszagurul. A mi kis
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Gertrud Pinhus . Soha többé ...

hősünk a távolodó macska-fenevad
után néz,
és maszatos arccal visszaindul a pincébe.
A kút, az inga és a remény: Edgar Allan Poe
és Villiers de l'Isle-Adam írásainak motívumai
alapján készült ez a negyedórás horror. Egy
elítélt utolsó percei. Odakötve egy padhoz. s
fölötte inga csapkod, pengeélességű bárd. Patkányok. Az inga elvágja a kötelet -'az elítélt
szabad. Ekkor iszonyatos lángoló szerkezet indul feléje, szorítja egy kút felé. Kezét vágja,
húsát égeti - de megállítja a gépet. Indul kifelé a kazamatákból. Félelmek, rettegések után
feltűnik az égbolt, a kijárat. Fönt arc nélküli.
fekete csuhás alak - segítőn nyújtja két kezét.
Az inkvizíció oly kegyes I Svankmajer filmjéből talán ez a remény? I

Magyarok
Födíjat kapott a Hazatérés, Vajda Péter és
Zimre István dokumentumfilmje.
A Novák
Emil fotografálta költői-művészi,
de kicsit szépelgő alkotás egy németajkú falu kitelepítéséről szól. Pontosabban arról: hogyan szöktek

haza Ausztriából a hazájukba, a szűlőfőldjükreaz idetartozó emberek. Minden és mindenki,
a rendeletek és a gyanakvás egyaránt meg
akarta akadályozni, hogy a hazájukban élhessenek ezek a keveréknyelven beszélő, magyarul gondolkodó egyszerű-nagyszerű
emberek.
Nem sikerült eltántorítani őket: hazatértek élni. A film a díjat a német lelkiismeretfurdalásnak is köszönheti.
Hogy magyar volt a zsűrielnők, az furcsa
mód akadálya volt inkább, hogy a másik magyar dokumentumfilm,
a Balog Gábor rendezte Otthon díjat nyerhessen. A tavalyi bombasiker után így is sokat arattunk. nehéz lett
volna még egy filmért harcolni...
Pedig az.
Otthon nagy visszhangot váltott ki a szakma
köré ben odakint is. Azokról az öregekről szól,
akik szociális ellátásra szorulnak, de szociális
otthonba nem hajlandók költözni. Inkább élnek pincékben,
szuterénokban,
kosz ban, az.
éhenhalás kűszöbén,
alkohollal. És háromhavonta egyszer meglátogatja őket a tanács egyik
rnunkatársa: kórház ba viteti, fűrdetésre-fertőtlenítésre, aztán vissza a "lakásba". Többre nem
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A bátorság szikrája (Kollektíva.

Fülöp-szigetek)

telik. Iszonyatos. mindennapi sorsok tárulnak
föl Balog filmjében - a megoldás lehetősége
nélkül. Az utolsó kockákon már slejeres a kép.
fut a blank felé. Igen. ezeket a történeteket
nem lehet befejezni. Amíg az életünk sleieres.
a film nem kínálhat megnyugtató befejezést.
Boldog véget.
Lekerekítettebben szól erről Rófusz Ferenc
ugyancsak fődíjas
(ezért sem jutott díj Balogéknak) rajzfilmje. a Gravitáció. Mely egy
almafán játszódik. Öreg. aszott arcú almák
között kínlódik egy fiatal. Ki akar szabadulni
az elnéző-vádló-értetlen tekintetek közül. Ugrál. tépi magát - s íme. siker koronázza erőfeszítéseit. Elszakad az ágtól. Am a gravitációt
nem győzheti le. zuhanni kezd a föld felé. (Nekem itt van vége a filmnek. idáig remek. Ami
ezután jön: az alma leesik. széthullík, színes
lepke száll a merev öreg arcok előtt - fölösleges rátét. magyarázkodás. szájbarágás.) Az a
zuhanás: az a slejerhez. az inkvízícióhoz. a segítőkész kezekhez méltó happyending.

Animáció
Nem animációs filmfesztivál lévén. általában
kitűnő animációs anyagot szokott felvonuitatni
Oberhausen. Idén ez nemigen sikerült.
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Rófusszal megosztott fődíjban részesült a
Bika című rajzfilm. mely .a tallinni stúdióban
készült. Régi mesét dolgoztak fel. Születik egy
helyes kis bika. Az egész falu szereti, eteti a
kis jövevényt, aki egyre többet követel. Először csak az istállót növi ki. aztán a falut is.
Hatalmas bikaként pusztít mindent maga körül. Legyőzhetetlen.
Megpróbálják
elfogni.
megölni. De elpusztíthatatlan. Hát elzavarják.
Talán a föld túlsó felére. Még ma is pusztít.
ha meg nem halt. De erről már nem szól az
észt legenda.
Az animációs filmek nagy része egyébként
közvetlen
propagandacélokat
szolgált. Két
belga alkotás. a Kocka és a Reggeli a szabadban akár a zöldek alkotása is lehetett volna
technikai civilizáció-ellenességével. A zágrábi
Kő a szexuális szabadságot keverte össze a szabadossággal. bár igen szellemesen. Politikai
agitkának készült (sajnos. hatástalanul)
az
NDK-beli Vidám játék. mely egy nukleáris
társasjáték paródiája kívánt lenni. vagy a lengyelOt
a szomszédohhoz,
me ly első felében
a kommunikációképtelenség
iróniáját nyújtja.
hogy aztán megriadva a gondolattól. a film
második felében pozitívra hangolja-hamisítsa
önmagát.
A kanadai központ hozta az egyik leg szelle-

mesebb filmet. Az Anijam huszonkét animációs
filmes alkotása. Úgy készült, ahogy egykor
gyerekkorunkban játszottunk. Minden filmes
az előző szakasznak csak az utolsó kockáját
láthatta, így kellett továbbgondolnia-rajzolnia
a figurákat és a szituációkat. Tüneményes játék lett belőle, amorf főhőse sokunk kedvencévé vált.

Szubkultúra
Kétféleképpen jelent meg a fesztivál filmjeiben. Vagy úgy, hogy dokumentálták jelenségeit, vagy úgy, hogy különböző kísérleti jellegű filmekben közvetlenül teret kapott kifejezési módjuk.
A szubkultúra nálunk ismeretlen részét a
vendégmunkások
élete adja. Több film foglalkozott ezzel a problémával. A legjobb a kanadai színekben indult Luis Osvaldo Garcia filmje, a Suba alatt/Titokban
volt, mely a saját
elutazásával ér véget. A beilleszkedni akarás
és képtelenség feszültsége embernyomorító:
Garcia visszafogott eszközökkel. dokumentarista módszerrel vizsgálja a jelenséget. És személyes hitellel. Mindez már hiányzik az olasz
Luca Santini megrendezett filmjéből. mely egy
tuniszi vendéghalász mindennapjait ábrázolja
közhelyszerű fordulatokkal; vagy a görög 600
Volt, magasfeszültség
címu
melodrámából.
melyben legföljebb az az érdekes, miként viselkednek a görögök, amikor nem ők a vendégmunkások, hanem aházigazdák.
Egy spanyol gyógyszerész olyan galiciai faluban nyitott patikát,
ahonnan egy évszázada
mindig Amerikába vándorolnak a férfiak. Patikusunk amatőr filmes. Fölfedezett magának
egy csodálatosan szép, öreg, barázdált arcot,
egy tükröt sosem látott, ötven éve fia nélkül.
teljesen egyedül élő asszonyét. Aki fél század
múltán egymás után leveleket kap az Allamokból. Jókedvűt a fiától - kondoleálót a hatóságoktól. A meggazdagodott fiú sok pénzt hagy
anyjára - aki a dollárkötegeket. ezeket a számára érték nélküli papírdarabokat valami ősi
daccal és szertartással elégeti. Mamasuneion _
ez a patikus ból filmessé avanzsált Chano filmjének címe. A zsűri is díjázta a szép legendateremtést.
A nálunk is kárhoztatott és létező szubkultúra, a punk-kultúra
több filmben is helyet-szerepet kapott. Punk-koncertekkel
összevágott
interjú- és életkép-sorozat a dán Claus Bohm
Totem című filmje, mely annak okait kutatja,
hogyan kap az ifjúság körében egyre inkább

Erik Gustauson . Rendez-Vous
primátust ennek a szubkultúrának az ideológiája és költészete. Bohm nagy igyekezetében
néha túllő a célon, filozófiává nemesítene blőfföt is - de a helyzetkép, amit a századvég
rosszkedvű, tétlenségre kárhoztatott. elveszett
nemzedékéről fest: megrázóan igaz.
Ez a nemzedék keresi megnyilvánulási módjait egyre több kísérleti filmben is. Az osztrák
Syntagma egymásra kopírozott mozdulattőredékekből.
egymást folytató és megszakító mozgássorokból. egymást fedő és kitakaró testek
látványából igyekszik egésszé összerakni a
széttört világot - sikertelenül. A szépelgő,
Chirico-festményeket
leképező
francia film,
Az utolsó kép (rendező Jerome Enrico). egy
magányos lány ~s egy kiüresedő
város-tájföld kacat-holmijaiból és kacat-félelméből
építi szorongásait. Az NSZK-beli Dieter Scherer
Elégiája egy politikus sal készült interjút kommentál: a képernyőn a beszélő, valaki onanizál
fölötte, a képre fröccsenő ondó most nem életet - véleményt hordoz. Sokmilliónyit.
Kisjátékfilmként lett e kategória legjobbja
egy lódzi főiskolás, Lukasz Wylezalek akasztófahumorú, szentimentális herrorja. A házaló.
Seholsincs országban, seholsincs városban, sosemlesz időben játszódik ez a fekete komédia
alóhúsról.
Hőse, Mr. Stanley óriási erőfeszf-
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Georgia WalIace·Crabbe:

ösvények

David Sutherland : Paul Cadmus. a 80-as évek ieneqyerehe.

tések és bámulatos kalandok révén tesz szert
fél kiló gusztustalan. nyers lóhúsra. Kincsét
újabb kalandokon át menekíti - mígnem kiderül. hogy szerelme, akiért az egészet végigcsinálta, már rég halott. Megint egy film. amit
a zsűri néhány tagjának magyarázni kellhetett.

ÉJetforma
Kevés volt a jókedvű film ezen a fesztiválon.
Pedig vagy kétszáz művet meg lehetett tekinteni versenyen innen és túl. Ami jókedv: az
meg legtöbbször fekete humor. akasztófahumor.
Talán a legderűsebb egy amerikai snittfilm
volt: . Az Ön álmainak kocsija. Harminc év
autós reklámfilmjeiből vágta ..szerkesztette öszsze Bob Rogers a maga amerikai álom kritikáját. Alig van kommentár a filmhez. és mégis
jóval több, mint autó- és nőtípusok egymásutánja. A fogyasztói társadalom gőgös őniróniája keveredik benne a repedező jólét szarkazmusával. Mondjuk: a nagydijas brazil filmek
után. a cseh-magyar-lengyel
kitérők után. a
slejeres életek és történelmen kattogó vonatok
után tekinthetjük ezt a túloldalnak. AlI egy
álomszép kocsi. benne csudaszép nő, egy szik-

la tetején. Alatta minden oldalról ezerméteres
szakadék. Kiút az amerikai álomból. A kör
bezárult.

Válság
Még egyszer a válságról. Merthogy válságban
van az oberhauseni fesztivál? Gyanítom, nagyobb a baj. Az életünk, az életformánk van
válságban mind több helyütt. A világunk, melyet most minden erőnkkel
felrobbantani
igyekszünk magunk körül.
ts ezt lassan nincs kinek elmondani. Mert
aki csinálja, aki nézné - mindenki szenvedi.
A műfaj kerül így lassan válságba, az érdektelenség légüres terébe. Ebben az évben a mi
színeinket a Balázs Béla Stúdió és a Pannónia
fiataljai képviselték. Akik még hisznek az elmondhatóságban, a felrázásban. Akik még nem
elégszenek meg sem a protokoll-feladatokkal.
sem a szelepfilmekkel. Akikben megvan még
Sziszifusz tartása. .
Rövidfilmet. dokumentumfilmet csinálni hovatovább e tartás nélkül úgysem lehet. Oberhausen és a válság Sziszifuszokra vár tehát.
Zeusz meg odafönt jót röhög a markába - és
nehezebb sziklát rak az útba.
Bányai Gábor
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par Vera Surányi)
Gábor Bányai: La contrainte
l'identification
Gyula Gazdag: Le voyage organisé
Antonioni: Identificazione di URadonna
Analyse parálléle de deux films, l'un d'un jeune
réalisateur hongrois et l'autre du classique vivant
du cinéma italien.
Hommes jouant des rőles féminins, Brecht et la
Parnéla de Samuel Richardson.
Sydney Pollack: Tootsie
á

Héritage
Imre Tagai: La sensibilité au social du einema hongrois Les métamorphoses du film de
fiction hongrois d'aprés
1945 L'auteur, un
jeune philosophe, s'efforce de faire le point
des changements intervenus dans le cinéma
hongrois d'aprés la Libération au plan du contenu, des idées et de la forme, et de les classer par
périodes.
Péter Molnár Gál: Ferenc Molnár et la mensongére image proj etée
Le célebre auteur dramatique hongrois Ferenc
Molnár, l'auteur de Liliom, écrivit aussi, seui ou
avec d 'autres, le scénario de films muets marquants.

52

56

63

68

75

Cinéma- Theque
Tourné il y a cinqante ans
Mária Urbán: La Bandera de Julien Duvivier
Théorie
Truffaut le eritique (Mária Urbán)
L'une des rédactriccs dc "Filmkultúra" présente
une sélection des critiques du metteur en scéne
francais récemment disparu.
Etranger
Zsolt Kóháti: Nos contemporains vus dans une
optique modern Dilizan, décembre J 984
Les représentants des associations de cinéastes
des différents pays socialistes se sont réunis a
Dilizan, en Arménie, pour débattre des problérnes
les plus importants que pose la représentation
de I'hornme de notre temps.
Dóra Maurer: Le jeune cinéma autrichien
Notes en marge du Festival de Wels
Montage
La situation de l'art cinématographique polonais
- István Szabó interviewé par L 'Unita - Semaine
du ci.néma de ROA fl Budapest - Ouvrages
étrangers sur le cinéma hongrois - Nouveaux
films portugais - Mémoires d'un producteur.

27

33

38

43
52

60

1985/3 Mars
3
6

Documents sur les débuts de la production
cinématographique hongroise
Imre Bencsik: Comment les films étaient faits
en Hongrie en 1948
Souvenirs d 'un scénariste
L'auteur nous apprend des détails fort intéressants, surtout sur la réalisation du film •.Un lopin
de terre".

63
67
71

72
Sous le feu des projecteurs
Suite en droite linge ou détour?
Quelques mots eneore sur "Liaison de l'aprésmidi"
Fait insolite, le réalisateur s'est interviewé luiméme pour répondre it certains types de critiques
suscitées par son avant-dernier film.
19 Type ou comédien?
Entretien-ectair avec Ferenc Bács (g. b.)
L'intervíewé est l'un des principaux interpretes
de "La comtesse rouge", le comédien qui y
.incarnait le rőle de Mihály Károlyi.
21 "L'homme de trois-cents ans"
Bulletin Indépendant dll Cinéma, numero du
9 avril 1914
Document de l'histoire du cinéma: fac-similé
de quelques pages dun journal d'autrefois
consacrées fl un film muet dans lequeJ jouérent
la comtesse Katinka Andrássy et d 'autre s
membres de la noblesse hongroise.
24 Ottó Major: Vies cntrelacées
15

Tamás Mészáros: L'interviewée répond par des
questions
András Kovács: La comtesse rouge
Critérium
Zsolt Papp: Le ealvaire d'une illumination, ou
le chemin parcouru par Maman Küsters du buffet
aux cornmandos.
R. W. Fassbinder: Mutter Kűsters Fahrt zum
Himmel
Gergely Bikácsy: Poste restante, Lisbonne
Alain Tanner: Dans la ville blanche
Atelier
György Harmat: Si la vie est une comédie ...
Une image de Fassbinder
Endre Szkárosi: La vision de I'histoire
Angelopoulos et O Megalexandros
L'étude vise fl nous guider dans l'univers picturai du réalisateur gree et traite également
des aspects les plus importants de la conception
historique de Théo Angelopoulos.
Cinéma-Théque
Toumé il y a 50 ans
Mária Urbán: Le jugement du lac Balaton, de
Pál Fejös
La copies pourvue d'une bande sonore en allemand qui a été retrouvée récemrnent nous restitue une importante création de l'art' cinématographique hongrois de l'entre-deux-guerres.
Klára Barabás: Le crime de Monsieur Lange,
de Jean Renoir
Gyula Biró: La kerrnesse héroique, de Jacques
Feyder
Films hongroise primés en 1984
Montage
Réflexions sur "De la photographie"
(Imre
Tagai} - Le coupable victime. Un livre sur
Roman Polanski (Vera Horváth) - Voyageurs
sans bagages: Paris-Texas
(Klára Barabás).

1985/4 Avril
3
4

Palmares du l7eme Festival Hongrois du Long
Métrage
Crise et évolution des valeurs
Bilan du l Zéme Festival Hongrois du Long
Métrage

52

Le 14 février 1985, l'Institut Hongrois des Recherches du Film a organisé un débat sur les films
présentés au 17eme Festival Hongrois du Long
Métrage. Dans le cadre de ces échanges de vues,
les collaborateurs scientifiques de l'Institut ont
présenté des exposés sur la situation actuelle de
l'art cinématographique hongrois, et plusieurs
réalisateurs, opératcurs et critiques h.mgrois se
sont ralliés li leurs opinions ou les ont contestées.
Variations sur l'identité

Le l Zéme Festival Hongrois du Long Métrage
vu par les étrangers
.

75

L'artlele donne une vue d'ensernble
de l'opinion
sur la situation du cinéma hongrois exprimée par
des invités du Festival, journalistes
et critiques
de cinéma, venus de France, d'Algérie. de Belgique, de Pologne.
de Bulgarie, d'Union Soviétique, dcs Etats-Unis,
du Canada. cl'Australic,
dlndc,
du Japon,
de Suédc,
du Danernark,
de Finlande,
dcs Pays-Bas. de Grande-Bretagne,
de RFA, dc RDA. de Berlin-Ouest,
de Suisse.
dc Grécc ct d 'Italie.
József Marx: L'auto-réalisation
par la eritique
L'autcur,
eritique hongrois de renom et directeur
du Studio Objektiv, situe dans le contexte
de
l'histoire de la eritique un phénornéne
qui constitue selon lui l'une des caractéristiques
déterminantes de la eritique cinématographique
hongroise contemporainc. a savoir qu'il n'est pas rare
de voir que les critiques ont recours
des moyens
dc type impressionniste
par lesquels ils parlent
davantage d'eux-mérnes
que des films considérés
il leurs lecteurs.
Les quarante
meilJeurs films hongrois des quarante dernieres années, sélectionnés
par les critiques de cinérna et de télévision.
László Kelecsényi:
L'esthétique
lukaesienne
ci
l'art cinématographique
A J'occasion
du ccntcnaire
de la naissance du
grand philosophe
et esthéticien
marxiste
hongrois, un jeune auteur passe en revue les principales caractéristiques
des conceptions
de György
Lukács sur le cinérna.

33

Bacsó.
Péter

39

L 'attraction de Philadetphie. de Péter Gárdos.
Ágnes Z. Erdélyi: L 'erre le plus cher. d'András

41
44

80

45

52

58

Harmat:

Comment

voir.

Barbc-Bleuc

Péterffy.
Tibor Hirsch: Un film-pénitence.
buffle no ir, de László Szabá.
Gábor
Bányai:
Lettres il Saffi.

Salve pour un
Saffi, d'Attila

Lili Zétényi:
Courez
avec
Man, de John Schlesinger.

lui!

The Marath on

Héritage
Péter Molnár Gál: Ferenc Molnár et la mensongére írnage projetéc.
Deuxierne partic de l'étude consacrée aux activités cinérnatographiques
du cél ebre auteur dramatique hongrois.
László Kelecsényi:
Pérennité, I'espace d'un paragraphe.
Les activité cinématographiques
d'lstván Örkény
ont complété et parfois précédé de facori particulierement intéressante
ses oeuvres dramatiques.

61
66

71
György

Gál:

Dargay:

1985/5 Mai
3

Molnár

il la retraite.

36

a

79

Critérium
Iván Forgács: Une idée qui finit en queue de poisson. Quelle heure est-il, Reveii-Matin", de Péter

Deux ans de

Cinéma-Théque
Tourné il y a 50 ans
Sam Wood: A Night at the Opera (par Mária
Urbán)
Frank Lloyd: Mutiny on the Bounty
Bányai)
Etranger
István
Karcsai

Kulcsár:

Puritaine

(par Gábor

abondance.

Les Journées du Cinéma de Solothurn 1985.

courts métrages.

9

L'au teur
fait
le point
des principaux
enscigncments
d'ordre profcssionncl
que
recéle
la production
cinématographique
hongroise des deux dernieres
années en matiére
de courts
rnétrages
documentaires
et de vulgarisation.
Travail il vide, changernents
de rőles. Entretien

sur la situation des genres cinématographiques de
non-fiction.

24

Sous la direction
du eritique de ci néma László
Bernáth et il I'occasion du 25emc Festival du
Film dc Miskolc, les réalisateurs
József Magyar,
Béla Szobolits,
Katalin Zombori,
Károly Duló
ct Iván Lakatos
font le point de la situation
actuellc des genres dc non-fiction.
Klára Barabás: L'arnorce dun tournant. Les films

74

de la maitrisc

artistique.

grand poéte catholiquc récemment
disparu, il propos de la parution d'un recueil de ses textes en
77

prose.
Ce qui

caractérise

l'art

cinématographique

mo-

dcrne. Entretien avec Luigi Bini.
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Typa.

Ilupcxrop

le pas, la production la plus récente du BBS scmblc annoncer
une arnélioration.
György
Durst:
Un univers person nel. András

Szirtes: Chronique.

La rnoralc

János Pilinszky: La [éte du point plus bas.
L'arttele passe en revue les écrits sur le cinéma du

cuvée 84 du Studio Béla Balázs.
Aprés avoir quelque peu marqué
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Iloprpet <l>ac6uHoepa.
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38. I'cprea OHKa'lH. JlHCca60H, Jl,0 BOCTpe60BaHHlI.

I<I1HocpecTH-

110M

Himmel " peJIC.

My'!I1TeJlbHoc npOBCTnCHHC HnH
nyrs MaTepH KIOCTepc OT rrocynnoro uncarpa Jl,O
KOMaHJJ,OC.

Bearecxoro

4. KpH3HC H H3MeHeHHeueaaocrea.

rpaqman"
21. TpeXCOTJleTHbll! serroaex
,,<I>IOUeT/leHMosuuanno"

XVII-<>ro

B3JllI

cpHJlbM.
19. AI<Tep HJlI1TI1nalK?
Beeasiű pa320BOp c I1lUT8aHoM Bas (6. r.)
HHrepBblO c I1CnOnHI1TeneM MHxalt Kaponn,
OAHolt H3 rnaansrx ponea B cpHnbMe "KpaCHaJl

oneenu«)

Mapl1J1 Yp6aH. "oanaToH CYAHT" nana «I>eltow
06HapylKeHHaJJ B HeMellKolt I<OnHH
KapTHHa aarrxerca penpe3eHTaTHBHbIM npOH3BeJJ,eHHeMaexrepcxoro
KI1HOHcKycCTBa MelK}].y
JJ,ByMHMHpOBblMH BoItHaMH.
Knapa Bapaőaur, "Le Crime de Monsieur Lange"
)f(aHa Pettyapa
Ihona Bapo. "La kermesse héroique" )f(aKa <l>el!-

Henaaao

75.

Ha cpeCTHBane »cypxanacroa H KliHOKpl1THKOB
H3 <l>paHum1, Ansoipa, Bensrnn, Ilonsura, BOJlrapna, CCCP, CIIIA, Kaaansr, Aacrpanau, I1HJl,IIH, .sIrroHHH, IIIBCUI1H, UaHI1H, <l>HHnHHJJ,HH,
Fonrraunaa, Al1rJll1H, «I>Pf, rnp, 3anaJl,Horo
Bepnana, IJ!BeituapMH, I'peuaa li HTanHH O flOJJO·
lKCHI1Haexrepcxoro KHHOHcKycCTBa.
MOlKecp Mapxc. KpHTHKa, BblpalKalOlU3R caMOC
ce6J1.
H3BeCTHbll1BCHrcpcKHIt I<pHTHK, pyKoBOJJ,HTenh
KliHOCTyJJ,HH ,,06'beKTHB"
xacaacs TpaJJ,HUHtí

SCHrcpCKOH
pyer
HOC -

79.

36.

KpHTH4CCKOH nHTcpaTypwaHanH3H-

O}J.HO -

no era

MHCHHIO caMOC xapaxrep-

CBOHCTBO OTCqeCTBCHHOH KHHOKpHTHKIi:

auropsr qaCTO yBncI<3lOTClI HMnpeCCHOHH3MOM,
H npa :nOM OHH BMeCTO npOH3BcAeHHlI pacieperBalOT npescne acero CaMJ1X cefia.
40 nyuurax
c!>HJIhMOB nocnermax
40 ner no

Keneséna.

Jlacno

41.
44.

Jlyxaxa

H

45.

Jlacno

I'aöop

SaHlIH.

Ilsepns

nYKa4.

Jlyxaxa

Jluna

3eTcHH.

Bera c HHM!

Ilerep

Monnap

<DcpeHu Monnap

fan.

erarsa

npOAonlKCHI1e

58.
Xapsrar.

KaK

MOlKHO SHACTb.

KOpOTKOMerpaJIC/lblX ifJUllbM06 nocneonux

ner .'
9. Baxyysr,

0630P

O AellTcnhHOCTH BCeMl1pHO

o no-

61.

y'lacrncM

pesene-

Bena C060nH'I,

KaTanHH

c!>HnhMOB

VlOlKCc!>Mansap,

XXV-

c

Kaport Ilyno, HBaH naKaTOW aen
KHHOKpHTHK Jlacno Bepnar.
24. Knapa Bapaőaur, nCpCA nOBopoTOM. (/)UllbMbZ
CTyOUU UM. Bena Ea/lOJIC, noctaeneuuue
6 1984

nexoroporo

Iloene

3aCTOX xoasre

CTYAHH 06CUJ,aIOTnoncaorrensaoe
)lbepAb
/lUK"

)lYPCT.

Cy6'hCKllIBHbIH

c!>HnhMbl

H3MeHCHHC.
MJ1p.

66.

B 06naCTJ1 KI1}!O.

Be'lHOCTha63auoB.
)pKCHlI

ösrno

c cro pa60TaMH

B TCCHOl{ CBlI3"

"A

Night

at

the

Opera"

.Jlnee-

"Mutiny

the

on

(Mapaa

Bounty"

<l>pcHKa Jloüna

(Taőop

Ilyparaacxoe

60raT-

3a pyOelKOM

71.

HWTB3H

Kapsaa

Kynxap.

CTBO. )lHH KHHO B Conorepae,

)KonT

Kexara.

.Jipasonu«
CTaTb>I

öonsuroro

)THKa

xpusuca"

HCKycCTBa.

Jl/lOUI(J llUIIUHCKU.

paccsrarpaaaer

AClITenhHOCTb

BhI}J.3lOmcroClI

HeAaBHO

n03Ta-KaTOnHKaB

06-

conepxamea

npo-

3aH'ICCKHC npOH3BeACHHlI nHIDIHCKH.
3aMhlcny

B TynHK.

77. Xapaxrepnsie

sac, 20CnOOU/I EyOUllbHUK

?~'Ilerepa

xyccrsa.

HBaH <l>opra'l.
"KOTOpblÜ

1985

MOHT3lK

74.

yMcpwero

TaMaUI(J Cupretua.

Paxypcsr

Ea'lo.

B KHHO.

CCMa BYAa

naCTH KHHO Ha OCHOBe KHMm,

33,

KaK

npassarypra

TBOp4CCTBO HWTBaHa

SalUIH)

KOPOT-

30M60PH,

30.

Kenesena.

Jlacno

Yp6aH)

xoropas COCT01waCh no cnysaio
Maunconucxoro
KHHoct>eCllIBanH

KOMIlTpalKHhlx

2.

H JlOlKH3lI

KHHO-My3eií:
H3MeHCHHe c!>YHKUHH. Pa32060p

Beceny,

cepoa

Man"

06yX

1I0JICe/lUUscanpoe HeU2p06020 KU/lO.
ora

"The Marathon

KapTHHa Ha CTeHC.

O «HHO.

Maji

)lbCPAh

ic Cac!>c!>H. "CaifJrjju"

Ilacseaa

H3BeCTHOrO npassarypra

3.

]Q

HacnCAHC

51.

aSTOp B CBoeH CTaTbC paccraarpana-

CT BalKHCHWHC MblcnH

1985/5,

,,3alln

Ca60.

npencrasurens

c!>J1nOCOc!>HH,
Bbl}J.alOlWIHClI BeH-

c!>Hnococ!> H 3CTeTHI<

MonoAOH

<DHnbM-HCKynneHl1e.

,OJlCOHaCnesuuoxepa.

100 nCT Ha3aA portanea BHMhlH
repCKHH

Xxpui,

TH60p

'1ep/l020 6yií601la"

KHHOHCI<yCCTBO.
Mapl<cHCTCKOH

Ha neHCI1H.

Aruna Ilapeau.

Ilsepns

)CTcTHKa

öopona

CHHlUl

.Tocnoául" Iletepa Fapoouia.
39. A2IIeUl 3. 3poeüu. ,,3a60rbz 3CifJUPbz" AJtopaUI(J
Ilere ptfiu,

ronOCOBaHHIO KHHOKpH'fHKOB.

80.

nCTCp Mon Hap fan.

Ilo

xopouresey

'lCpThl

COBpCMCHHoro

Pa32060p c JJyuoJICu EUHU.

KHHOHC-

rlLM
~

rlLM
. ~.

",,,
,CO,

rlLM

Gyűjti Ön a Filmkultúrát?

És minden száma megvan?

Amit nem kapott meg
az újságosnál,

MEGvAsAROLHATJA

rllM

a
Filmmúzeum
Szervezési Irodájában!
(Budapest VII.,
Dohány u. I/C)

Már 20 év Filmkultúrája
lehet a polcán!

•

Jean-Luc Godard Üdvözlégy, Mária címü filmjének plakát ja

AZ AMATÖRFILM
ÚTJA
"De hát ki is amatőrfilmes?
Nyilvánvaló, hogy nem mindenki
az, akinek van egy kamerája (esetleg ma már videofeJszerelése),
és ezzel felvételeket készít."
REFLEKTORBAN:
A ZENÉS-TÁNCOS
FILM
. "Mi is a film-musical? Mindenki énekel, táncol és beszél? Igen.
Talán. Néha sokkal több ennél, máskor sokkal kevesebb."
"A német revüfilm a szárnyalástól alaposan elriasztott tömegízlés, a káosztól és a dekadenciától való félelem esztétikai kifejeződése. "
"A sematizmus és az operett összekacsintásából
szovjet zenés filmvígjáték műfaja."

alakult

ki a

"A francia sanzon énekesei igazán nagy egyéniségek - csakhogy ezek az énekesek sohasem énekeltek filmjeikben. "
"Az új zene új filmformát
volt a filmmel."

igényelt:

a Beatlesnek

"Flashdance
-- kandírozott diszkó. Breakin'
Footloose - kandírozott diszkószerelem. ,.

szerencséje

- szociáldiszkó.

"Színházról beszélünk, holott dolgunk a magyar zenés filmmel
volna. Nincs ebben ellentmondás, hiszen a zenés filmek formáikat a színháztól kapták készen."
"Az előítéletek nem szűnnek meg. Újratermelődnek.
Nemzedékenként. A hetvenes évek rockerei a jövő zenéjével szemben
lesznek intoleránsak T"
NYUGAT-BERLIN,
1985
"A film-metropolisz
légköre a hivatásos, s a szakmai ártalmak
következtében
olykor érzéketlenné váló filmnézőt is megbo-

tonditja.'



