A kamera mögött: Mary Pick ford

FILMKULTÚRA

85/8

A Magyar Filmintézet folyóirata

Tartalom
Müterem

3
12

Nők

Alieja Helman: Margarethe
von Trotta
Csantavéri Júlia: Aranymari-Szurokmari
Marqatethe von Trotta : Józan orulet

Francoise Audé: Filmrendezőnők
országban

58

Agnes

Varda

Marguerite
(Erdélyi

Nők
16

24
38

43

a filmben

Zétényi Lili: Pygmalion mozija
Szilágyi Erzsébet: Nők a 70··es és a 80-as
évtized néhány magyar filmjében
Harmat György: Madárkák, árvácskák
és százszorszépek
A nő a westernben (Cinéma '74; Urbán
Mária

46

fordítása)

A nő a fa~tasztikus
Urbán

Mária

63
67

70

'74;

fordítása)

77

Filmrendezők válaszolnak
(Lydia Chaqoll, Agnieszka

80

Korinterjú
48

Judit,
Vera
[iti Menzel}

Chytilová,

Holland,
Elek
Lina Wertmüller,

Duras . A könyvtől
Z. Ágnes

(Horváth

Lina
Vera

a filmig

fordítása)

Francesco Bolzoni: A legújabb
mek nőalakjai
.. Ha a család nem változik, , ."
Beszélgetés
(Horváth

75

filmben (Cinéma

és a feminizmus

Francia-

Vera fordítása)
61

Reflektor

a Hlmrő]

51

olasz fil-

Wertmüllerre]
fordítása)

Erdélyi Z. Agnes:

Pókok, pillangók

Jegyzetek

magyar

az első

rendezőnőkről

Claire Johnston: A nő mítosza a filmvásznon (Horváth Vera fordítása)
Molly Haskell : Miben hasonlítanak a női
filmrendezők? (Horváth Vera fordítása)
Contents, Sornrnaire, Conepncaime

Szerkesztőség
Kőháti
Zsolt főszerkesztő
Bányai Gábor
Erdélyi Z. Agnes
FraunhoHer
Péter
Sebestyén
Lajos
Urbán Mária

••: számunk munkatársai
Audé. Francoise (Franciaország).
kritikus
Bolzoni, Francesco
(Olaszország),
kritikus
Csantavéri
Júlia kritikus
Harmat György szerkesztő
Helman.
Alieja (Lengyelország).
kritikus
Horváth Vera. a Magyar
Filmintézet
munkatársa
Szilágyi Erzsébet
szociológus
Zétényi Lili kritikus

A címlapon:

Kéziratokat

Ornella
Muti,
Marco Ferreri:

nem órzűnk meg

Gerard
Depardieu
Az utolsó asszony

tS nem

és a kisgyerek
című filmjében

adunk vissza

ISSN 0015-1580
Index:

25 306

Felelős kiadó Nemeskürty
István. a Magyar Filmintézet
igazgatója.
Szerkesztőség:
1143 Budapest,
Népstadion út 97. Terjeszti a Magyar Posta. Elófizethető
a Központi
Hírlapirodánál
(Budapest V.•
József nádor tér 1. postacím: 1900 Budapest) és bármely kézbesítő
postahivatalnál
közvetlenül vagy
postautalványon.
valamint átutalással
a KHI 215-96162
pénzforgalmi
jelzőszámlára.
Előfizetési
díj
egy évre 240,- Ft, fél évre 120.- Ft.
Készült a Pécsi Szikra Nyomdában 85-2383 munka számmal, felelős vezető Farkas Gábor igazgató.

MŰTEREM

Margarethe von Trotta
Margarethe von Trotta egyik filmje mesével
Ezekben az összefüggésekben helyez el a szerkezdődik: a félelmetes sötét erdőben eltévedt
ző nővéreket vagy barátnőket.
s a páros monővérek ről szól. Az álom a pihenés veszélyeire
dellt időnként bővíti egy harmadik nőalakkal.
figyelmeztet. Az óvatlan vándort, aki enged
mint a Christa Klages második ébredése és a
fáradtságának, felfalják a vadállatok. A kisebNővérek cimű filmekben. A férfialakok szerebik leány azonban annyira fáradt, hogy könyöpe valójában sohasem autonóm, a férjeket és
rögve kéri nővérét: pihenjenek egy kicsit. Az a szeretőket általában a nők közötti kapcsolaidősebb azonban, ismerve a veszélyt, nem entok viszonylataiban
ábrázolja, tehát szűken,
gedi el húga kezét, nem engedi megállni.
egyetlen szempont figyelembevételével.
Nem
mint embereket, hanem mint a nők partnereit
A sötét erdő költői refrénje, amely a Nővérek ritmusát adja, a mese-struktúra
segítségémutatja be őket. Von Trotta egyszeruen megvel elbeszélés-rnodellt
épít. Ezt a modellt a fordította a férfiak által készített hagyományos
szerző már Chrisla Klages második ébredése
viszonyokat. ahol ez a szerep a nőkre hárult.
című első filmiében
is alkalmazta, és különböOlyan világban vagyunk tehát, ahol a nők
ző változatokban visszatér további filmjeiben
önmaguk megvalósítását nem a férfiakhoz való
is.
viszonyukban kívánják elérni. sem a férfiak elMargarethe von Trotta nőkről készíti filmlenében, hanem önmagukért. Sorsuk intézését
saját kezükbe veszik. Nem hiszem, hogy ebben
jeit, a férfiakat csak háttérszereplőkként
alkalvalamiféle feminista eltévelyedés rejlene. Marmazza. Emiatt egyes kritikusok munkásságát
garethe von Irotta első filmje, a Christa Klaa feminista irányzathoz sorolják. Az említett
ges második ébredése nemcsak jelzi. hanem vimodellek azonban, amelyekben a szerző elhelyezi hősnőit. túlmutatnak a feminista inspirálágosan kijelöli a következő filmeket meghatáció és nézőpont korlátain. Azt mondhatjuk,
rozó cselekményszálakat
és motívumokat (Nővérek, Ölomidő, Józan őrület). A szimmetria
hogy a német rendezőnő filmjeit az emberekről
készíti. és nem a nőkről. A modell akkor sem
mindegyik művében megjelenik, akár ott, ahol
veszítene erejéből, ha filmjei férfiakról szólnákét nő kapcsolatát társadalmilag jelentős események összefüggésében
ábrázolja, akár az
nak. Aminthogy megtalálható ez a modell az
egyébként
klasszikus
.férfí" -filmekben
is,
intim drámákban.
ahol a pszichoanalízis dominál. A Christa Klages második ébredése és az
olyanokban, mint John Ford Egerek és emberekje, Joseph Losey Szolgája, Jerry Schatzberg
Ölomidő az első típusba tartozik, a Nővérek és
Madárijesztője. Margarethe von Trotta filmjei- - a Józan őrület a másodikba. Figyelembe véve,
ben bizonyos pszichológiai helyzetekkel találhogy Margarethe
von Irotta
jelenleg Rosa
kozunk, amelyeknek érzelmi és gondolati őszLuxemburgról tervez filmet, a törvényszerűség
valószínűleg folytatódik.
szetevéi egyetemes érvényűek, minden emberi
kapcsolatban ismétlődnek. Az uralkodás és aláA Christa Klages második ébredése című
rendeltség, a függőség és hatalom, a szeretet
filmben három nő szerepel, olyan női figurák,
és a gyűlölet viszonyáról van bennük szó.
akik nemcsak eltérő személyiségeket és karak3·
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von Trotta rendez

tereket képviselnek, hanem mintegy ugyanannak az útnak három szakaszát. Az út a címbeli "ébredéshez" vezet, amit itt az azonosságtudat megszületése jelent. Az első szakasz képviselője Lena: annak a banknak a tisztviselője, melyből Christa pénzt rabolt. Lena semmiben sem különbözik a német lányok ezreitől :
saját otthont, férjet. gyerekeket akar.
A második szakasz Ingrid, Christa legközelebbi barátnője. Érzékeny, gyengéd nő - fizikailag és pszichikailag egyaránt függ a férjétől, elérte mindazt, amiről Lena ábrándozik.
Christa már túl van azon, amivel barátnői
foglalkoznak. Vállalkozó szellemű, bátor, rnindenre elszánt, megszegi a kötelező erkölcsi és
társadalmi normákat. Otthagyta otthonát és
férjét, más utat keres önmaga. és gyermeke számára. Bankrablásra szánja magát, hogy pénzt
szerezzen egy óvoda fenntartásához.
A pénzt
valóban megszerzi. de nem tudja felhasználni
eredeti tervének megfelelően. El kell hagynia
az országot, és gyermekétől is meg kell válnia.
A cselekmény során a hősök mindegyike
döntő lépést tesz, amely valószinűleg jövőjét
is meghatározza. Lena a szembesítés során
szándékosan nem ismeri fel Christát. szolidaritásból nem árulja el; a gyenge, kétségekkel teli
Ingrid elválik férjétől; Christa átmegy a frusztráció és a félelem minden stádiumán. eljut az
öngyilkosságig, végül szembenéz tettének következrnényeivel. s eljut a tudatosság és az önismeret új minőség éhez.
A terrorista cselekmény (Christa bankrablása) ér.tékelésének a kérdése a választási lehetőségeket determináló politikai rendszer korlátaival van összefüggésben. Vajon a választható
út az általánosan érvényben lévő modell szerint elkerülhetetlenül a terrorizmus felé vezet'?
A film nem ad választ erre a kérdésre (az
Ólomidő sem, ahol a terrorizmus problémája
áll az elbeszélés középpontjában)
, nem tartalmaz semmiféle programot sem, amely esetleg
valamilyen. pozitív megoldás lehetőségét körvonalazná.
Margarethe von Trotta és forgatókönyvírótársa, Luisa Francia nem moralisták, csak krónikások, ezt szó szerint el is mondták egy interjúban. Christa modellje valóságos személy,
egy bankrablásért öt évi börtönbüntetésre ítélt
nő, aki egy óvoda fenntartására akart pénzt
szerezni. A szerzőt nemcsak a mások érdekében elkövetett bűntett szokatlan ténye érdekelte (ez a motiváció a női bűntettek jelentős százalékára jellemző), hanem mindenekelőtt a nő
lenyűgöző személyisége. A bankrabló mint

Marqateihe

von Trotta

(baloldalt)

és munkatársai

"közellenség"
és a bankrabló
nő mint hétköznapi ember
közötti
feszültségből
született
a
film, amelyben
Tina Engel rendkivül
szuggesztív, lenyűgöző
alakítást
nyújtott
Christa szerepében,
Annak ellenére,
hogy Christa figuráját
Ingrid és Lena eltérő egyéniségével
ellenpontozza,
a főhős személyiségének
az összetettsége
és
gazdagsága
elegendő
ahhoz, hogy megteremtse
önmaga ellentétét
is, amelyet von Trotta soron
következő
filmjeiben
két figurában
rajzol meg.
Christa
ugyanis
egyszerre
erős és gyenge,
felelősségteljes,
ügyes
a
döntéshozatalnál,
ugyanakkor
tanácstalan
és rémült, kétségek
és
kétségbeesés
közőrt vergődik. Mindent magára
vállal, ugyanakkor
menekülni
próbál a végleges semmibe.
Az élniakarást
és a halál ösztönét személyesíti
meg. Pszichikumának
és jellemének ezek az ellentmondásai
később egymást
kiegészítő
figurákká
válnak szét . Mária és Anna (Nővérek), valamint
Olga és Ruth (Józan
őrü]et). A terrorista
szálat az Ölomidő bontja
ki.
Christa
domináló,
gárzó
egyéníségében
amely egyaránt
hat

egész környezetére
kisule fegyverző
báj
van,
a férfiakra
és a nőkre.

Christának
óriási hatása van Ingridre.
Ez a barátság dönti el a gyengébb
nő házasságának
a
sorsát. Christa
elismeri
felelősségét
barátnője
válásáért.
a kispolgári
szokások és a nyugodt
élet ideálj ának megkérdőjelezéséért.
Nem nehéz elképzelni,
milyen közvetlen
hatással
Iehetett volna Lénára.
ha ilyen erősen befolyásolta közvetve
a fiatal tisztviselönö
képzeletét.
De Christa
hatásának
pszichológiai
következményei
az események
árnyékában
maradnak.
Elmélyült
pszichológiai
elemzésüket
majd a
Nővérekben és a Józan őrületben találhat juk.
meg.
A Sudermann
nővérek
(a Nővérek
hősei)
rendkívüli
módon kötődnek
egymáshoz,
de teljesen különböznek
is egymástól.
Mária' egy
nagy cég főnökének
személyi
titkárnőjeként
dolgozik,
amolyan
pótolhatatlan
munkaerő.
tehát igen jól keres. Ez társadalmi
rangot biztosít számára,
önálló életet, magas életszínvonalat. Gondoskodhatik
húqáról.
Annáról,
fedezheti
tanulmányai
költségét,
és mentesítheti
mindenféle
házimunkától.
Anna, az utolsó éves biológia szakos hallgató
nagy lelki válságban
van. Csalódott
tanulmá-
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nyaíban. ijesztőek a későbbi szakmai tevékenység perspektívái. De nem meri abbahagyni az
egyetemet éppen a diploma megszerzése előtt,
fél szembeszállni Máriával.
akinek joga van
ahhoz, hogy sikereket várjon el tőle. A nővérek nagyon szeretik egymást és szükségük van
egymásra: a neurotikus Anna nem tud meglenni Mária gondoskodása és segítsége nélkül.
Anna halála után Mária azonnal talál valakit
helyette: gondoskodásával az irodában dolgozó
fiatal kolléganőjét, Miriamot veszi körül. Saját
képére kívánja átformálni, ugyanúgy, ahogy
korábban Annát hozta függő helyzetbe zsarnoki jóságával.
Bünös-e vajon Mária Anna öngyilkosságában? Húga vádolja ezzel naplójában, és Miriam is hajlamos így megítélni a történteket
egy feszült jelenet után.
Anna rettenetes
öngyilkosságot
követ el,
gyűlöletből eredő öngyilkosságot, a nővére ellen. Akkor vágja fel az ereit, amikor Maria
talalkozik a férfival,
aki iránt érdeklődött,
akit meg tudott volna szeretni. Anna nem
tudja elviselni azt a gondolatot, hogy nem ő
lesz már nővére érzelmeinek egyetlen és kizárólagos tárqya,
hogy egyedül marad akkor,
amikor Mária gondoskodó, de gúzsba kötő szeretete képtelenné tette az önálló életre. Anna
öngyilkossága örökre elválasztja Máriát a férfitól, tartós sebet hagy, amely feltehetően
örökre lehetetlenné teszi boldogságát.
Ha Mária vitte Annát az öngyilkosságba,
akkor Anna Máriát tette tönkre, mi több, ez a
"sírból jövő bosszú" tudatos cselekedet volt.
Mária jó szándékkal cselekedett, mindig abban
a meggyőződésben, hogy boldoggá teszi húgát,
majd pedig Miriamot.
A film úgy van elkészítve, hogy - attól függően, hogy a néző milyen pozíció ból szemléli
- értelmezhető Mária elítéléseként és védelmeként egyaránt. Von Trotta nem egyszerüen tárgyilagos
külső
szemlelő.
inkább
megpróbálja érzelmi azonosulás nélkül ábrázolni a
hősnője által átélt bonyodalmakat.
Az előző
filmben Christa egyértelműen az ő gondolatainak megtestesítője, itt Mária és Anna együttesen töltik be ezt a szerepet. A rendező mindkét nővérrel azonosul, minthogy valóban egységet alkotnak, ugyanazon egyéniség két aspektusát: a hideg, a cél érdekében totális kétkedésbe belevesző. a halál büvkörébe bekerülő,
az önmegvalósítást az önmegsemmisítéssel
kifejező személyiséget.
Ennek köszönhető, hogy a film nemcsak
magatartásformák
és azok intellektuálisan ki6

agyalt igazságainak a drámája, hanem mindenekelőtt érzelmek drámája, amelyekben elkerülhetetlen az ambivalencia. Ha választásaink.
döntéseink és motivációink nem tartalmaznak
egyben önmaguk ellentétét is - mondja Christian Metz =, a társadalmi életnek még a legegyszerűbb aktusa sem lenne lehetséges.
A Józan őrületben a két nőt összekötő kapcsot úgy ábrázolja, mint barátságot és kölcsönös, bár talán nem egyforma csodálatot, amelynek a két nő hatalmába kerül. Az erős és a
gyenge személyiség közötti
távolságot még
plasztikusabban
hangsúlyozza, hogy még erőteljesebben vonhassa kétségbe ennek a viszonylatnak az egyértelműségét.
Olga rendezett körülmények között dolgozó
.tudós. önálló életet élő elvált nő, tizenéves fiát
neveli, nálánál fiatalabb
zenész barát jával,
Alekszejjel él együtt.
Ruth férjes asszony, pszichikailag teljesen
alárendelt
férjének,
Franznak ; neurotikus,
kerüli az embereket, közvetlenül Olgával való
találkozása előtt hagyta el a pszichiátriai klinikát. Ruth a müvészet vilagába menekül (fekete-fehér
tónusban ismert mesterek képeit
másolja), valamint öngyilkos fantáziálásokkal
vigasztalja magát.
Ruth az ereje teljében lévő, melegszívű és
bájos nővel, Olgával való találkozást gondviselésszerűnek érzi. Hisz abban, hogy Olga segít
neki kijutni a depresszióból.
és teljes bizalommal veti alá magát Olga irányításának. A két
nő között egyetértés,
szimpátia, bensőséges
kapcsolat alakul ki. Ruth Olga barátságában
támaszra talál va visszanyeri hitét önmagában,
és kapcsolatot teremt a környezetével. Ez a barátság mindkettőjük
számára olyan mély és
erős köteléket jelent, hogya legnagyobb érték
forrásává válik: Ruth úgy érzi, hogy ennek a
barátságnak a segítségével megvalósíthatja önmagát. Ugyanakkor
azonban ez a barátság
tönkreteszi Ruth házasságát és elválasztja 01gát Alekszejtől. nemcsak 'azért, mert elindítja
a féltékenység egyszerü mechanizmusát. Alekszej feleslegesnek érzi magát, ugyanakkor Olga
személyisége nyomasztja őt; Franz, aki a Ruthtal való kapcsolat teljes kizárólagosságában
talált önigazolást, elveszíti a talajt lába alól abban a pillanatban,
amikor akarat nélküli,
csak rá támaszkodó felesége lelkileg újjászületik mínden cselekvésében.
és barátnője hatására kezdeményezövé
válik. Alekszej elhagyja
Olgát, Franz pedig kétszer is megpróbálja szétválasztani a barátnőket.
A második alkalommal eléri, hogy Olga visszavonul ... Igyekszik.

Olomidá,

1981, Rűdiqet

Vag/er

és Jutta Lampe

újra átgondolni a hozzá legközelebb állókkal
való viszonyát, azokat az érzelmi bonyodalmakat, amelyek következtében éppen őt éri a legérzékenyebb veszteség. Az ő erős egyéniségében, amely képes volt másokat támogatn i és
erőt adni nekik, megtalálhatók a rombolás és
az önrombolás elemei. Szerelmével vagy barátságával elhalmozza s így alárendeli és cselekvőképtelenné teszi azokat, akiket szeret . megzavarja egyéniségük fejlődésének
természetes
ritmusát. De - paradox módon - nem az erős
Olga nyomta el és sebezte meg a gyenge
, Ruthot, hanem fordítva. A védtelen Ruth, aki
képtelen volt az önálló létezesre. kerítette hatalmába Olgát, és kényszerítette
arra, hogy
gondoskodjék róla.
Amikor Franz először avatkozik közbe, kénytelen azonnal visszavonulni és engedni, minthogy az öngyilkos képzelgések között élő Ruth
megpróbál az életére törni. A második alkalommal más már a reakciója. Ruth nem tudja
ugyan a tettre elszánni magát, de képzeletében
átéli, hogy lelövi a férjét, majd elmagyarázza
a bíróságnak, hogy barátnője, Olga segített neki Franzot megölni. Mondandóját
vidáman,
magabiztosan, felszabadultan mondja el.

Kezdetben von Trotta úgy tervezte, hoqy ez
a jelenet valóságosan is meg fog történni, végül azonban úgy döntött, hogy Ruth ezt a leszámolást csak képzeletben végzi el. Fantáziájának és képzeIgései jellegének megváltozása viszont rnély, valóságos változást jelez.
Azt a fegyvert, amelyet mindig önmaga ellen
fordított, most férje ellen irányítja - lelki katasztrófája képzeletbeli vagy valóságos okozója
ellen. Olga barátsága felszabadította a férjétől
való függősége alól. A gyilkosság szimbolikus
aktusa azt jelenti, hogy Ruth megszabadult saját gyengeségétől, amelyet a Franzcal való lealacsonyító kapcsolata testesitett meg.
Jellemző dolog, hogy ez az olyannyira "irodalmi", nagymértékben "konstruált"
film is a
valóságból merített inspirációt. Von Trotta valóban ismert egy pszichopata festőnőt.
aki a
nagy mesterek vásznainak színes világát fekete-fehér festményeken adta vissza.
A filmek esirája
tehát mindig a valóság.
Nem annyira az események és a tények, hanem inkább az emberek, személyiségük kérdőjelei, kölcsönös kapcsolataik, amelyek elemzése
filmről filmre elmélyültebb;
precizen megrajzolt árnyalatok egész sora jelenik meg.
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Von Trotta pontosan
erre utal. amikor úgy
nyilatkozik.
hogy
számára
nem a szituáció
vagy a történet
magja szolgál kiindulópontul.
hanem
a figura.
A filmbeli
történet
mindig
túlnő a valóságban
is megtörtént
eseményeken.
Milyen
a hősök
kapcsolata?
- ezt kutatja
a
rendező,
Milyen
konfliktusokat
élnek
meg?
Hogyan döntenek?
Ha a Józan őrülelet számos kritikai
megjegyzés érte. s értékelésében
a csalódás hangja
volt uralkodó.
ez annak köszönhető,
hogy von
Trottának
nem sikerült
felülmúlnia
azt a csúcsot. amit az
Ölomido
cirnű remekművével
megalkotott.
Nem más ez a film. mint a többi. Pontosan a
többiek
mintája
szerint készült. Am a bonyolult összefüggéseken
keresztül
mélyebbre
ás a
múlt és a jelen valóságába.
élesebben.
bátrabban állit ja fel a diagnózist.
nemcsak egy szintű
olvasatra
késztet.
Túlnő
a megszokott
sérnán.
mig a másik három film pontosan
elfért a séma keretei között.
Ez esetben a valósággal
való találkozás
sokkal nagyobb
horderejű
művet eredményezett.
bár leegyszerűsítés
és az Ölomidő hibás értelmezése lenne. ha a terrorizmus
intellektuális
és muveszi
elemzésének
tekintenénk.
vagy
Cudrun Esslin történetének.
Margarethe
von Trotta
meghagyott
bizonyos tényeket a forgatókönyvben
: a három terrorista
titokzatos
halálának
körülményeit
Stammheim
börtönében.
a hősnő életrajzának

néhány elemét (a nővér újságírót.
a lelkész apa
szigorú felügyelete
alatt eltöltött gyermekkort).
Ismerte
Gudrun
nővérét.
Christiane
írásaiban
azt. ami korábbi munkáinak
a tárgya volt: két
nővér kapcsolatát
és a közöttük
lezajló különleges személyiségcserét.
Ez lett az Ölomidő témája, háttérbe
szorítva
a terrorizmus
motivumát, bár nem zárta ki a társadalmi-politikai
összefüggéseket
sem (rnint a Józan őrületben,
a modell .. legtisztább"
megvalósításában)
A film visszapillantó
szerkezetre
épül. Marianna, a fiatalabb
nő már nem él, amikor nővére, Juliana megpróbálja
rekonstruálni
sorsát.
Juliana
emlékezete
azt idézi meg a múltból,
ami fontosnak
tűnik számára, szilánkokból
szituációkat
és jelentéssel
bíró folyamatokat
épít,
ok-okozati
függöséget
és kapcsolatokat
talál.
Marianna
nem él. Eljőtt a ..végsö montázs"
elkészítésének
az ideje ... Milyen értelmet,
milyen igazságot
lehet ebből a rövid életrajzból
kikerekíteni
?
Juliana felidézi húga életének
utolsó hónapjait. Néhány
helyzetet,
amely a letartóztatást
előzte meg, találkozásaik
történeté t a börtönben, végül pedig megpróbálja
tisztázni
Marianna
halálának
körülményeit.
A nemrég
elmúlt valóságot
az emlékezésnek
egy másik
áramlatával
ellenpontozza:
visszagondol
a gyerekkorra
és a korai ifjúságra.
Akkor Juliana
volt a lázadó,
a nonkonformista,
állandóan
konfliktusba
került
környezetével.
Marianna
pedig az apja kedvence,
kitűnő tanuló, általá-

nos rokonszenv övezte, minden helyzetben pélnát valószínűleg meggyilkolták. Felfedezésével
daképnek állították. A lányok életrajzára koazonban egyedül marad, mivel sem a hivatalos
mor árnyékot vet az a bizonyos címbeIi "ólomigazságszolgáltatás,
sem a sajtó nem érdeklőidő" - a háború utáni Németország valósága,
dik már az elfelejtett történet iránt, amelynek
a nép lelki krízise. az állandó veszélyérzet. Az
következményei már csak Juliana számára vanidő múlásával jellemük fejlődik:
az addig
nak.
kompromisszumot
nem ismerő Juliana békés
Elkötelezi magát nővére emlékének védelméeszközöket választ, a harc és az ellenállás "parre, gondoskodik róla, és mindent megtesz, ami
lamentáris" formáit. Egy feminista lapnál újcsak lehetséges, közben elveszíti az élettársát
ságíró, elkötelezi magát az iránt, amit csinál,
és otthonát. Neveli Marianna elárvult gyermekét.
de választásaiban és cselekedeteiben van valami félmegoldás, határozatlanság.
MagánéletéA börtönbeli találkozások két síkon zajlanak
ben is hasonló a helyzet: Ő lemondott a hále. Az első a nővérek közötti viták é : kölcsönözasságról és az anyaságról, de közös otthont
sen nem fogadják el egymás politikai nézeteit,
teremtett egy férfival, akivel éveken keresztül
ez azonban nem rontja el tartósan, erősen kap·
harmonikus kapcsolatban marad. Juliana egesclatukat. amely szinte biológiai és tudatalatti.
zisztenciája magán viseli a "legalitás" minden
A második sík pedig a börtön-metafora
feljegyét.
használása a rendszer támadására. Von Trotta
Más a helyzet Mariannával. Nem mond le
kerüli az egyértelmű figurák stilisztikai szirnsemmiről, és minden soron következő szerepét
bolikáját. a néző képzeletét agresszíven megrakövetkezetesen végigjátssza. Egy ideig mintagadó illúziókat. Tárgyszerű, szenvedélyrnentes.
szerű anya és feleség, de amikor elkötelezi mahideg leírását adja a börtönbe zárt ember helygát egy terrorista csoport mellett. gondolkozetének, akit szinte légmentesen rekesztenek el
dás nélkül eldobja családját. "Nem lehet forraa világtól, a cellába, a háborítatlan csend budalmat csinálni öregen" - mondja el motívurája alá, az állandó mesterséges fénybe. Mamait Julianának. Azt azonban nem tudjuk meg,
riannát meggyilkolták,
függetlenül attól,
homiért éppen ezzel az ideológiával azonosul.
gyan zajlott le az utolsó felvonás.
Lehet, hogy azért, mert természetéből adódóan
A dokumentarizmustól
szándékaiban
távol
hajlamos a szélsőségekre, a végső, radikális
álló Margarethe von Trotta e tekintetben azokválasztásokra.
Marianna nem hisz a szavak
ra az anyagokra támaszkodott, amelyek az ún.
eredményességében,
csak a tettekben. így ér"elszigetelés
tortúrájának"
alávetett politikai
telmezi a forradalmat.
foglyok helyzetét elemzik. A módszer az állanA nővérek szerepet cseréltek. A hajdani ládó kábítószer-adagoláshoz
hasonló hatást vált
zadó Juliana erősen kötődik a meglévő strukki. Az Ölomidőnek ez a mintegy tudományos
túrákhoz. Marianna, az egykori példakép egyaspektusa a film során egy pillanatra sem küértelmű, kategorikus gesztussal szakít velük.
lönül el a film struktúrájától.
Pontos funkciót
Sok évi börtön, halál vár rá.
tölt be a cselekményben és az ábrázolt embeA film gerincét a nővérek börtönbeli találrek közötti kapcsolatokban.
Margarethe von
kozásai alkotják,
kezdetben
"hagyományos"
Trotta filmje következetesen építkezik, és mint
börtönben, amely közvetlen kapcsolatot tesz
két nővér története halad előre, a titokzatos
lehetövé, majd egy modern ketrecben. ahol a vérségi kapcsolate. amely erősebb, mint az elbeszélőket üveg és mikrofon választja el egylenségeskedés és a meggyőződések eltéréséből
mástól. Az elszigeteltség, amely mindenféle éradódó idegenség. Az Ölomidii nagyságának a
zéki kapcsolatot megszüntet a külvílággal, a
titka azonban az a mód, ahogyan ez az egyéni
személyiség komoly torzulásához vezet. A mesemberi történet megvilágítja azt, amit "német
terséges, teljesen elidegenedett
környezetben
sorsnak" lehetne nevezni; ahogyan láthatatlan
az ember tájékozódásképtelenné
válik, organiszálak tucat jaival kötödik a valósághoz, amely
kus funkciói
megzavarodnak,
hallucinációi
mindannyiunkat
egyaránt körülvesz.
lesznek, és mindezek következtében identitásMargarethe von Trotta minden filmjében kűérzete teljesen megsemmisül.
lönleges jelentősége van az öngyilkosságnak.
JuIiana értesül, hogy húga felakasztotta maAhogy az erő-gyengeség
ambivalenciája
az
gát a börtönben. Egyéves töprengés után, elemalapja minden általa ábrázolt emberi kapcsozések és bábukkal végzett kísérletek után arra
latnak, ugyanúgy váltogatja az élniakarást és
a következtetésre jut, hogy ez az esemény nem
a halál ösztönt.
az elmondottak szerint zajlott le, tehát MarianChrista Klages megpróbál öngyilkosságot el9

követni,
amikor
nem talál kiutat
a zsákutcából, amelybe került. Anna öngyilkosságának
a
motívumrendszere
nagyon
összetett,
de a domináló érzelem a rémület.
Anna fél választott
hivatásának
következményeitől,
de megrémíti,
hogy lehetetlen
szabadulnia
a nővérétől
függé sből
is.
Marianna
feltételezhető
öngyilkosságát a körűlmények
véletlen egybeesésével
lehet magyarázni.
Ez az öngyilkosság
egyben
gyilkosság
is kellett hogy legyen, amit az egyéniségétől
megfosztott
fogolynőn
követtek
el.
Ruth öngyilkos
merényletei
és képzelqései
a
"halál különleges
kedveléséből"
adódnak,
ami
a neurotikusok
jellemzője.
A halálról
való ábrándozásban
menekűlést
keresnek,
ezzel zsarolják környezetüket.
A rendező
ezeket
a helyzeteket
nemcsak
meggyozoen
motiválja
pszichológiai
szempontból; érdekli őt az öngyilkosság
különleges
filozófiája.
A szabadság
aktusaként
értelmezett
öngyilkosságé,
amelynek
célja nem annyira az
önmegsemmisítés,
mint inkább
a szernélyiséq
megerősítése.
Az élet a saját törvényei
alapján
halad előre.
megváltoztathatatlan
szükségszerűségek
szerint. A "nem" -be való beleegyezés
a siker első
feltétele.
De lehet törekedni
sikerre és elérni.
lehet nem törekedni
rá, és nem szorgalmazni
elérését.
Ha az ember tudja, milyen árat kell
fizetnie
a sikerért.
tisztában
van azzal, hogy
elkerülhetetlen
az öncsonkítás,
saját szernélyiségének a korlátozása
(Mária a legjobb példája ennek):
a visszautasítás
gesztusa
viszont a
szabadságnak
és a szernélyiséq
meqerősödésének gesztusa.
Nehéz arra a kérdésre
választ adni, mi kűlönbözteti
meg Margarethe
von Trottat a többi
filmrendezőtől.
Filmjeinek
stílusa nagyon személyes. határozottan
különbözik
az új német
film többi alkotójáétól.
de annyira
diszkrét,
"rejtett",
annyira nélkülözi
a megkülönböztető
formai jegyeket,
hogy nehezen
megragadható.
Lehetséges,
hogy operatőre.
Franz Rath jár az
iqaz sáqhoz legközelebb,
amikor az egyik interjúban elmondja,
hogy Trotta filmjei "nem az
optika oldalán
állnak".
Von Trotta az ő szamara olyan értelemben
alkotó, hogy az általa
leírt szöveg határozza
meg a képi világot. Forgatókönyveiben
kitűnő
dialógusok
és mélyen
elrejtett
belső tartalmak
vannak.
amelyeket
szinte lehetetlen
láthatóvá
tenni a "képek
orqiájával".
Elkerülhetetlen
a visszafogottság
és
a mértéktartás.
Trotta filmjeiről
rával írt regények,
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elmondhatjuk.
ha figyelembe

hogy kamevesszük
az

elbeszélt
történetek
tökéletes
eqyséqét.
Teljesséqűk és tömörség ük nem teszi lehetővé
egyetlen részlet
túltengését
sem.
Mindegyiknek
megvan a maga helye a történetben;
egy pillanatra
sem vonja külön magára
a figyelmet.
Innen ered az elbeszélés
folyamatossága
és eleganciája.
Von Trotta filmjeinek
egyik stilisztikai
sajátossága
a fekete-fehér
betétek
alkalmazása.
amelyek
a beállításnak
szubjektív
jelleget
adnak. A rendező
megmutatja
például
Mária
meqszállott
visszaemlékezését
halott testvérére
(N ővérek).
Azt sugallja,
hogy Maria
"lelki
szemeivel"
latja, mint vetítőgép
újra és újra
vetíti ugyanazt
a képet,
amely örökre
bevésődött emlékezetébe;
a halott Annát.
az asztalnál. közös lakásukban.
Ez a kép fekete-fehér.
Éles, beszédes kiemelése
a vízió szubjektív
jellegének.
Ugyanezt
a fogást ismétli meg a Józan őrületben. erősen
motiválva
a teljes
struktúra
egyik alkotóelemet.
Ruth festőnő. aki feketefehérben
alkot.
Nemcsak
a vásznai
ilyenek
azonban,
hanem vilaglatása
is. Ruth képzelgések, álmok között él, amelyekben
meg szállottan tér vissza saját öngyilkosságanak
és férje
kétségbeesésének
a víziója. amikor megtalalja
az ő holttestét.
Ruth azonban
ténylegesen
fekete-fehéren
lat. Amikor a kamera azonosul
a
tekintetével,
amint követi a távolodó
Ol gát. a
kép valóban hirtelen elveszíti színeit.
A film ~wnstrukciójában
azonban
többről
van szó. mint a színes és fekete-fehér
szalag
kontraszt jának a kihasználásáról.
Az operatőr
(Michael Ballhaus)
feladata az volt. hogy megdöbbentő
stilisztikaí
különbséget
ábrázoljon
az
egyes részek közott. úgy, hogy a film nézőjében olyan érzést keltsen. mintha a film két síkban játszódna:
a valóságban
és a fantázia
világában.
Nemcsak egyszerűen
a sz inektől kellett megfosztani a képeket,
hanem azoktól a tulajdonságoktól
is. amelyek
meghatározzák
a valóság
fizikai érzékelését
biztosító csalódásokat.
Innen
ered e jelenetek
különleges
perspektivája
(a
tér tagassága
és az ezzel kapcsolatos
tapasztalatok az álomra
jellemzőek) . kísérteties
áttetszősége.
Von Trotta szakszerűen
alkalmazza
a zenei
kommentár
lehetőségeit.
bár - mint minden
általa alkalmazott
eszköz - az is diszkréten
jelenik meg. A zene filmjeiben
mindig a képektől függ. csak másodlagosan
lehet a hangoknak valamíféle
önálló
jelentést tulajdonítani.
A Nővérekben
a szereplők
Purcell zenéjét

Kulliat ina Blum

elvesztett

tisztessége,

1975, Mario Adori és Angela

hallgatják lemezről. Nemcsak háttérzene ez,
hanem dramaturgiai kommentár. Maria először
Annával hallgatta ezt a zenét, később Miriammal. A zene azonossága hangsúlyozza az ismétlődés tragikumát.
A Józan őrületben a dalok: In cerca di te és
az angol Will you still love me tomorrow szövegükkel és az elbeszélésbe való beépülésük
módjával értelmezik a film főszereplőtt
összekötő érzelmi kapcsolatokat. Az olasz dal ezen
túlmenően vezérmotívummá válik: kifejezi azt
a csodálatot és a reményt, amelyet Ruth táplál
az Olgával való barátságuk iránt.
Az In cerca di te a hősök egyik első találkozásának a zenei háttere. Egy kávéházban történik a találkozás, ahol egy cigánynő jósol
Ruthnak úgy, hogy Olga nem hallhatja. A tekintetek játéka azonban világosan elárulja,
hogy Ruth Olgáról kérdezi, és meg akar bizonyosodni jövőjét illetően.
Még nagyobb jelentősége van a dalnak a
műteremben játszódó jelenetben. Olga elviszi
Ruth-ot barátnőjéhez, egy galéria tulajdonosához, akinek felkeltette érdeklődését a feketefehérben alkotó festőnő iránt. Ez a találkozás
kis ünnepség egyben, a hölgyek pezsgőt isznak
Ruth tervezett kiállításának a sikerére, a galéria tulajdonosa pedig bekapcsol egy magnetofont. Felhangzik a dallam: In cerca di te ... Ennek a zenének a szimbolikus jelentése
Ruth

Winkler

titka volt: barátnője csodálatos megtalálását jelentette számára. Most azonban elárulja magát
Olga előtt, aki osztozik meghatódottságában,
és a barátnők táncolni kezdenek. A szilveszteri
mulatságon Olga énekli: Will you stiIl love me
tomortour. Alekszej kiséri. de a dal címzett je
inkább Ruth, mint a férfi. A barátnők viselkedésére mindenki odafigyel, és a férfiak féltékenységét ez váltja ki, annál is inkább, mivel
ezen az estén a nők kivételesen szépek. Olga,
amikor a dalt énekli, melegséget, ábrándozást.
bájt áraszt maga körül. Lenyűgöző. A dal beillesztése a filmbe nemcsak a történetben játszik szerepet, más funkciója is van. Lírai intermezzo, a pszichológiai
"közeledés"
próbája,
egy személyiség finom belső portréja, amely
érzelmeket kell hogy motiváljon.
azokat az érzelmeket. amelyeket a hősnő ébreszt környezetében. Ugyanakkor ez a portré tudatosítja a nézőben azt is, hogya rendező milyennek látja a
nőket, és miért csodálja őket.
Margarethe von Trotta nem vallja magát feministának,
nem tartozik a mozgalom tagjai
közé. De filmjeinek van valami sajátos hangulatuk, amely mindenképpen
abból a tényből fakad, hogy nő készítette őket. Ez pedig nem
más, mint a filmi elbeszélésen átsugárzó érzelmek áradata.
Alieja Helman
(Fordította: Pap Pál)
II

Aranymari-Szurokmari
Margarethe

von Trotta : Józan őrület

Az emberi élet egyik legelső kommunikációs
eszköze a mosoly. A csecsemő visszamosolyog
a fölé hajló arcra, s ezzel nem egyszerűen örömet, elégedettséget
vagy más hasonlót fejez
ki, hanem a teljes személyiség jelenlétét jelzi,
a készenlétet a kapcsolatra. a kitárulkozásra és
befogadásra, az én és a másik közösségének
megteremtésére.
A felnövekedés
folyamán,
amelyet manapság a "sikeres szocializáció"
fogalmával divatos jelölni, mintegy a műszóban
megjelenítve azt az egyébként nem szívesen
megvallott tényt, hogya belső világ kiteljesitése és a külsőhöz
való alkalmazkodás dialektikájában az egyensúly végzetesen megbomlott
az utóbbi javára, ez a mosoly fokozatosan eltűnik. A gyermek előbb csak bizaImát vonja
meg a környezettől;
a személyiség rejtőzködövé válik, azután a belső integritás feltöredezésével, a saját célok külsőre váltásával a mosoly egyre inkább részleges és pillanatnyi indulatok, gyakran érdekek kifejezője lesz, de
lehet védekezés, álarc, sőt burkolt, de jól érthető támadás a másik ellen.
Ebben a filmben Ruth, az idegbeteg, szorongásoktól, hallucinációktól
gyötört nő az, aki
legépebben őrzi belső függetlenségét. Betegségének falai mögött, a világ kiáradó közönyével
szemben teremtett irracionális és babonás elemekből építkező
világa átmenetileg megóvja
szabadságát. Kiszolgáltatva múltnak és jelennek, anyjának és férjének, épp gyengesége révén találhatja meg az erőt és a bátorságot a
teljes odafordulásra. Angela Winkler mosolyát
sokáig nem lehet elfelejteni. Gyermekien közvetlen. nincs benne büszkeség, de megalázkodás sem. Szinte kikényszeríti
a másik válaszát.
Ez a válasz azonban egy kicsit mindig késik,
míg végül egészen elmarad. Az Olgát, Ruth
barátnőjét alakító Hanna Schygulla csak egy
villanásnyit vár. Éppen annyit, amennyit a józan megfontolás megkíván. Nem hazudik igazán, csak fél, s így nem lehet őszinte. Margarethe von Trotta, aki az Ölomidőben a létezés
ellehetetlenülésének
problémáját
a cselekvés
síkján vizsgálta, most az elemi kapcsolatok lehetőségeire kérdez.
Statikus állapotban vizsgálja hőseit. Ezt határozza meg a film nyitó képsora. Fehér falú
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kórházi szebában látjuk a fekete ruhás Ruthot
pszichiátriai kezelés alatt. Hívószavakra
kell
szabadasszociációs
válaszokat mondania. "Remény" - mondja az orvos, "Halál" - válaszolja Ruth. "De miért halál. miért nem élet?" hangzik ismét a kérdés. De nem sokkal ezután az analitikus ágyra fekteti. kezét a mellén összekulcsolja, s a kép egyértelmű - amit
látunk, ravatal. Élő ember ravatala.
E tragikus végpont felől közelítünk az eseményekhez, s Trotta nem hagy kétséget afelől,
hogy az elénk táruló világ lényegében ugyanolyan merev és mozdulatlan, élettelen és nyomasztó, mint a kórházi szoba. Nyomasztó a hatalmas, a benne nyüzsgő emberek ellenére üresen kongó villa, ahol Olga és Ruth először találkoznak, és ahol minden évben "megőrül"
valaki. Nyomasztó Ruth sötét tónusú lakása,
ahol egyetlen bútort sem ő választott,
de
ugyanilyen nyomasztó Olga fe'héren csillogó,
hideg otthona. Mindez anélkül ilyen, hogy bármiben is eltérne a köznapitől.
azt sugallva,
hogy a terek, amelyekben a szereplők mozognak, nem ilyen vagy olyan okból, de természetükből adódóan fenyegetőek. Az emberek jönnek-mennek,
beszélnek, esznek, esetleg dolgoznak, valójában azonban nem történik semmi. A dramaturgiailag
kulcshelyzetben álló két
akció egy cselekvési kísérlet kezdete és kudarcát jelző végpontja. De a kudarcot eleve tudjuk, a kiúttalanság tudata a film szinte minden
formai elemét áthatja, igy csak a belső erőterek lassú és bizonytalan kimenetelű átrendezödesének
lehetünk tanúi. Mintha Trotta számára fontosabb volna, hogy a dráma helyett
inkább az élethelyzet zártságát, kíméletlen logikáját hangsúlyozza.
Ruth és Olga egy baráti házban találkoznak
először. Alig néhány szó esik köztük. de mindketten eléggé elütnek környezetüktől, s eléggé
nyitottak ahhoz, hogy felismerjék a másikból
áradó erőt. S mikor egy este Ruth, nem bírván
tovább elviselni a feszültséget, eltűnik, Olga is
a keresésére indul. A pincében talál rá, a sarokban kuporog, nyakán a hurokra kötött ruhaszárító kötél. Szimbolikus érvényű ez a képsor, a film legpoétikusabb s egyben legpontosabban megfogalmazott
"mondata".
Nemcsak
igazolja a két nő között kibontakozó kapcsola-

Angela

Winkler

és Hanna

Schyqulla

tot, annak bensőségességét
és tisztaságát, de
pontosan jelzi azt is, hogy ez a viszony nem
egyenrangú.
Ruth számára létfontosságú,
az
egyetlen eszköz arra, hogy a közvetlenség és
a meghittség megteremtésével
át tudja törni
félelmeinek sűrű börtönét, elfogadtassék és ő
is elfogadjon. Olga számára mindez bár mélyen átélt és belső szükségből fakadó, mégis
szerep, azok közül a szerepek közűl. amelyektől csak a bőrünkkel együtt tudnánk meg szabadulni. Ekkor méq beleillik abba a ráhangolódó, odahajoló rnaqatartásba,
amellyel Olga
általában az emberek felé fordul, soha nem
vállalva a másikban való teljes 'feloldódás kockázatát.
Ruth psz ichóz isa, amit a bátyja hirtelen öngyilkossága váltott ki. valójában lázadás környezetének személytelensége. a társadalmi lét
formális
követelményrendszere
ellen. "Azt
akarják, hogy tartsak beszédet, holott előre
tudják, mit fogok mondani, a szövege t előre
megírták" - mondja a doktornőnek. Olgának
arról beszél, hogy amikor tanitott. már reggel
szorongás fogta el, nem tudta, hogy azt mondja-e, amit kell, s végül meg se tudott szólalni.

Azzal, ahogyan bátyját gyászolja, voltaképpen
saját halálát próbálja elkerülni. Öngyilkossági
kísérleteinek célja nem az őnpusztítás,
hanem
hogy személyes és őszinte választ kényszerítsen ki a környezetéből.
Elmélyülő barátsága
Olgával a biztonságot jelenti, egyben az erőt.
elfogadni a külvilág kihívását.
Ezért hisz, hinnie kell ebben a kapcsolatban, anyja és férje
meg-megújuló támadásai ellenére is. Számára
mindennél erősebb bizonyosság az emlék, Olga
lámpájának fénye a pince sötétjében, amellyel
őt keresi.
Olga a független, magabiztos "emancipált"
nő,' Beilleszkedése szinte tökéletes, hiszen elfogadja és életforma szintjére emeli a társadalom
által erre az esetre felkínált szerepeket. Fokozott érzékenységét
józanságának
védőbástyái
mögé menekíti. s a meghittséget, ami ezért
kapcsolataiból hiányzik a rnúltban, a romantika költőnőinek.
Bettina Brentanónak és Karoline von Günderodének a barátságában próbálja megtalálni. Az ő szellemalakjukon
át a
szenvedélyek és érzelmek szabadságának vágyképe, egy fiktív szabadság motívuma mindvégig kézzelfogható formában is jelen van, hol
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Angela

Winkler

(jobbra)

ellenpontozva, hol föl erősítve a tényleges eseradék látszatok megóvásáért folyó végső küzményeket.
Olga számára barátsága
Ruthtal
delemben már rég nem róla van szó.
esélyt adhatna valóság és fikció közelítésére.
Feminista film? Sokkal inkább laboratóriuDe Olga fél elhagyni látszatbiztonságát,
amelymi vizsgálat arról, hogy egy szélsőségesen atohez az értelmiségi nő szerepe éppúgy hozzátarmizált társadalomban,
amely magába olvaszt
tozik, mint a tételes feminizmus. Vágyik a
és közömbösít igent és nemet, ahol az egyesekmegnyilatkozásra,
ugyanakkor
retteg is tőle,
nek éppúgy, mint a csoportoknak. még lázadáahogyan a kórházban meglátogatott idegbeteg
suk is előre kanonizált sémák között zajlik.
lány simogatását is elfogadja, tűri. de elfordul,
ahol a béke alapja nem az élet igenlése, hanem viszonozza a gesztust. tgy nem tisztulhat
nem pusztán a háború szenvedéseitől való félemeg ebben a kapcsolatban, s arra kényszerül,
lem, vannak-e
még rejtett
erőtartalékaink.
hogy elfogadja a Franz, Ruth férje által feIkívan-e még esélyünk eljutni az én-től a másiknált alibit: Ő csak azért foglalkozik Ruthtal.
ig. A film rövidre zárt áramkörében.
ebben a
mert az "beteg", és "vigyázni kell rá". Elfominden
kiutat
eleve nélkülöző
helyzetben
gadja a cinkosságot. s ezzel akaratlanul is árualig. Itt a kitárulkozás és a remény kivételelójává válik a barátságnak, maga is bűnrészesen szép pillanatát - a két nő magafeledten
sévé válik annak az apáskodó terrornak. gontáncol Ruth. kozmikus távlatokat idéző képei
doskodásba csomagolt elnyomásnak.
mellyel a között - öngyilkosság, a felfokozott aktivitás
társadalom a Ruthhoz hasonló, deviáns tagjóval diszharmonikusabb
és baljósabb.
mégis
jait elszigetelni igyekszik.
életteli kiáradását gyilkosság követi.
Apró mozzanatokból,
mcsolyokból.
szem vilMargarethe von Trotta nem állítja, hogy a
lanásokból,
félbemaradt és célhoz érő gesztu- . pszichózis hatásos védelmet nyújthat a világ
sok sorozatából tárulnak fel előttünk a két nő
ránk törő közömbösségével
szemben, .de azt
kapcs-olatának csúcsai és szakadékai. S a film
következetesen
vallja, hogy egy totalitárius
csúcspontján, amikor a szinte felhőtlen kairói
társadalomban
a sötét oldalon, a perifériára
út után, látszólag az "emancipáció" illetve a
szorultak vagy tudatosan a perifériát válasz"férfi jog" védelmében viharként törnek fel az
tók körében nagyobb esélyünk van főllelni. ha
elfojtott indulatok, s a küzdelem már vérre
mégoly torzult formában is. a személyiség immegy, Ruth iszonyodva rejtőzik el a ház pinmanens értékeinek
utolsó maradványait.
Olcéjében, éppen ott, ahol alig egy éve Olga rága kudarca egyben azt is jelzi - nem állhatunk
talált. Most azonban senki nem keresi. A maegyszerre mind a két oldalon.
]4
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Hogy ez a társadalom férfijogú, aligha vonható kétségbe. így természetes, hogya
nők
eleve nagyobb valószínűséggel kerülhetnek kiszolgáltatott helyzetbe. Am a szerepek, végső
soron, bármikor fölcserélhetők. Az anya kategorikus elvárásai talán még nyomasztóbban és
fojtogatóbban nehezednek Ruthra, mint férje
babusgató agressziója, vagy halott bátyja emléke. Súlyosan kiszolgáltatott nemcsak az idegen és ellenséges közegnek, de Olga segítőkészségének is Alekszej Marinov. az orosz
emigráns zenész, aki a lelkes szeretőn kívül
még a házitanár és udvari zenész szerepét is
kénytelen eljátszani.
Marinov távozása jelenti Olgának a végső
csapást. Magabiztossága
végleg összeomlik.
Mindent elölről kell kezdenie. Utolsó utáni lehetőségként, akárcsak az Ölomidőben, itt is az
anya-fiú kapcsolat merül fel mint a fizikai és
erkölcsi túlélés még megragadható záloga. Ott
Jule magához veszi testvére fiát, itt Olga utolsó eröfeszítésével mondja Cristophnak a telefon ba: "Szükségem van rád!".
Vajon elég lehet-e ez? A filmben Olga és a
fia kapcsolata az egyetlen, amelyen minden
tétovasága, bizonytalan konvencionalitása
ellenére sem tör át az a hamis felhang, amely
egyébként minden ízében jellemzi az emberi
relációknak azt a közegét, amelyben a két nő
drámája lejátszódik. Az alakok kicsinyes egoizmusa és korlátoltsága mögött az a görcsös féle-

lern áll, hogy az értékek piacán személyük devalválódik, kivívott pozícióik a társadalom érzelmi hierarchiájában
meggyengülhetnek.
Az
álszent és erőszakos viszonyok kiváló ellenpontul szolgálhatnának
a barátnők elmélyülő
őszinteségéhez. Hogy ez mégsincs így, annak
alapvető oka, hogy Ruth és Olga kivételével a
többiek
ábrázolása
meglehetősen
elnagyolt.
nélkülözi a belső dimenziókat, néha egés~en a
karikatúráig
elrajzolt. A főszereplők kettőse
kissé elemelkedik, lebegövé válik, s összecsapásaik a külvilággal sokat veszítenek feszültségükből. Kűlőnősen
érinti ez Ruth és Franz
viszonyát. A férj belső késztetései.
személyes
drámája szinte teljesen rejtve maradnak. Döntéseinek súlyát
nem személyiségének
ereje,.
sokkal inkább az általa képviselt közmegegyezés garantálja. így a végzetes lövés nem lehet
igazán katartikus
erejű, hiszen voltaképpen
egy fantomot ér.
Ezt a lövést és a végső képsort már végig
szűrkében látjuk. A film egész folyamatában
fel-felbukkanó sivár szürkeség, ami ott leselkedik Ruth szorongásainak mélyén, s állandóan
objektiválódásra,
a külső világ színeine k is teljes felemésztésére tör, örökre körbefonja őt.
Magánya visszavonhatatlan.
A film kihúnyó
arcának képével. a mosoly halálával zárul.
Csantavéri

Júlia

15

REFLEKTOR
Nők a filmben

Pygmalion mozija
avagy: fellázad a vágy még mindig titokzatos tárgya
Élt egyszer hajdanában, az erdő középén. egy
szerénye n 'berendezett kicsi házban hét férfi.
Korán keltek, énekelve munkába indultak, a
dolgos nap után jóízűen
elköltötték szerény vaescrájukat. majd nyugovóra tértek. Jól egészítették ki egymást, volt köztük okos és butácska, fürge és méla, egészséges és széna náthában
szenvedő. Életük zavartalan és kiegyensúlyo-

zott volt. Mindaddig _.. igen, mindaddig, amíg
egy szép napon fel nem dúlta házukat és lelküket egy hozzájuk képest hatalmas, fehérruhás,
nőnemű istenség, aki szemtelenségében és elbizakodottságában nem átallotta így köszönteni
őket: "Szervusztok, törpék!" A hét dolgos jóbarát csodálkozva nézett össze: addig ők
ugyanis nem is sejtették, hogy testmagasságukkal baj van. A .muhez képest?" kérdése
most merült fel először, s bár érvelhettek volna
azzal. hogy ők a normál méretüek és a jövevény óriás, valamilyen oknál fogva nem tették,
hanem beletörődtek törpeségükbe és szolgálni,
sőt, imádni kezdték a fehérruhás, szépséges
óriás-leányt. De bárcsak ne lett volna ilyen
gyönyörű ez a lány! Mert élt a városban, a királyi palotában egy csodaszép asszony, kinek a
tükre szókimondó őszinteséggel minden reggel
ezt vágta a fejéhez: "Szép vagy, szép vagy,
de az a másik százszor szebb tenálad!" - és
bosszantásul még meg is mutatta a halottsápadt nőnek a szépséges riválist, aki eközben
mit sem sejtve éppen a törpék kakaós bögréit
mosogatta.
Elkezdődött a harc a két szépség közt. Mindenki a maga eszközeivel harcolt. Az egyik
ármánykodásaira a másik naiv őszinteséggel felelt. És a férfiak szerepe a gyilkos küzdelemben másodlagos maradt.
Ezt a mesét nem Fellini találta ki. De hogy
az alapötletet egy férfi jegyzi. az holtbiztos.

Sex-bomba a Bikini-szigetek fölött
Az alkotó férfi-elme megteremtette a mozit,
embermilliók fekete-fehér, majd színes ópiumát. Nem kellett többé Pygmalionként Vénusz16

hoz fohászkodnia. hogy elefántcsont-szerelmét
hús-vér nővé változtassa, mert a csodálatos médium segítségével olyan nőt varázsolhatott magának, amílyet csak akart. Szőkét vagy barnát
vagy vöröset
(többnyire szőkét),
gyönyörűt
vagy jellegtelent vagy csúnyát (többnyire gyönyörűt), zseniálisat vagy kedvesen butácskát
(többnyire butácskát) , megközelíthetetlen istennőt vagy elesett árvalányt(?).
Sőt! Szépséges
hattyúvá varázsolhatta a rút kiskacsát, sárbatiporhatta a fenséges királynőt és trónra emelhette Hamupipőkét.
És szolgálták, szolgálják
őt: korunk Pyqmalionját. jó pénzért áruba bocsátott testük kétdimenziós
bája iért befolyó
dollár-, fonto, márka- stb.-milliókkal.
Tudjuk jól, hogy az, amít ma mozinak nevezünk, D. W. Griffith köpenyéből bújt ki. Az
ötcentes kukucskáló s doboz ból elővarázsolta a
filmipart. illetve filrnművészetet és rögtön azután a filmszárt is. Az egész világ bálványozta
a szőke, álmodozó tekintetű Lillian Gish-t. a tűzesebb. barna Mary Pickfordot és a mozi tán
első végzet- asszonyát: Pola Negrit! Már e korai
években megjelenik a két alaptípus: Lillian, a
gyengéd lelkű, megejtő, kiszolgáltatott
szőkeség, imázsát olyan melodrámák
teremtették
meg, mint az Arvák a viharban, Fehér apáca,
Fehér rózsa, illetve a Virág a romok között,
Letört bimbók! A filmcimek magukért beszélnek. Pola Negrit, a vászon fekete dérnonát Európa, még pontosabban Lengyelország adta a
világnak. Filmjei Németországban és Amerikában készülnek. Ö Lubitsch egyik első számú
sztárja. íme a filmek, melyek csillaggá tették:
Érzékek tabszolqaná]e, Bestia, Mata Hari, Zabolátlan vér, Carmen, A bárca, Madame Dubatry , ezek után az is természetes, hogy ő testesíti meg a filmművészet első Medeáját és Saloméjét is l
Jön a hangosfilm, az átállás hol sikerül. hol
nem. Griffith egyetlen, de végzetes hibát követettel:
nem hitt a hangosfilm ben, mondván.
hogy csupán a nézők 5%-a beszél angolul.
Nagy ember nagy tévedése. De a gépezet csak
egy pillanatra torpant meg, hogy aztán annál
elernentálisabban dolgozzon tovább. Griffith levetett köpenyéből kirobbant az új filmrendező
nemzedék: George Cukor, King Vidor, John
Ford, Frank Capra, Howard Hawks. E periódus
csúcsán hetente készült el egy újabb játékfilm.
Nem csupán a filmek, de az éppen ügyeletes
hollywoodi vénuszok is futószalagon készűltek.
Különösen feltűnő volt ez a remekül jövedelmező énekes-táncos filmvígjátékokban,
ahol a
show-görlök úgy hasonlitottak egymásra, mint

egyik tojás a másikra. Busby Berkeley. az
Aranyásók,
a Rivaldafény,
a Hölgyek cimű
film rendezője állitólag 723 lány közül úgy választott ki hármat a már meglevő tizenhathoz.
hogy utólag már ő sem tudta egymástól megkülönböztetni őket. "Ha egy lány szép. akkor
az sem baj, ha nem tudja. melyik a jobb és melyik a bal lába l - vallotta koreográfus létére.
Ars poeticáját a Hölgyek cimű filmmel fogalmazta meg: "Nélkülük nincs üzlet l Sok szép
térd. sok szép lány. csak ez a mutatvány l"

\
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Bár Griffith .feltalalta" a film-erotikát
is, az
erkölcscsőszök
a legfőbb
erkölcsi
veszélyt
a
zenés filmek táncos lányai ban látták. William
H. Hays. a filmgyártás
első cenzora pedig szentesitette
a Production
Code-ot, a film erkölcskódexet.
E kódex.
bármily
hihetetlen,
több
mint negyven
éven át volt érvényben,
legalábbis papiron. A filmesek azonban szellemes
találékonysággal
bújtak
ki Mr. Hays álszent
szigora alól. Az elfojtott,
és ettől különöse n izgató erotika példája A lány a vasalódeszkánál
című film, melyben
a sztár. Joan Blondell így
énekel:
"Szárítókötélen
lengő - pizsamád
selyem varázsa
- bimbózó
szerelmern
álma nyitva tartunk,
legyen folytatása!",
a dal végeztével pedig a kötélről ölébe hulló életre kelt
pizsamákkal
fergeteges
táncot
jár...
Mert
rnosás, vasalás és egyéb őt jellemző foglalatoskodások
közben
mi máson is járhat
egy nő
esze, mint a szerelmen
és a szerelmeskedésen,
egyszóval a Férfin!
Howard
W. Hawks.
a Fűqelaleuél,
a Sebhelyes ember és más nagy sikerű filmek rendczőjc egész odáig ment magasröptű
elrnélkedéseiben. miszerint e férfiak teremtette
univerzumban a nőnek önnön elfogadtatására
csupán
két lehetősége
van: elférfiasedik.
feladva ezzel
minden
nőiességét,
vagy megőrzi,
ily módon
.rwoman-as-phallos".
(szó szerint:
a nő-mint-fallosz), azaz szex-sz imbólurn válik belőle.
Harmadik
út nincs.
A stockholmi
áruházi
eladólányt.
bizonyos
Gustafsson
kisasszony t Mauritz Stiller svéd rendező álmodta az isteni Garbóvá.
O vitte magával Hollywoodba
is, 1925-ben. Stiller három év
múltán
visszatér
Stockholmba,
és rövidesen
meghal. Garbo pályája
azonban töretlenül
ível
felfelé egészen 1941-ig, a Kétarcú asszony című
George Cukor rendezte filmig, melynek viszonylag fagyos fogadtatása
után az "istennő"
megsértődik
és örökre visszavonul.
Eltűnik, de nem
nyomtalanul.
Maga mögött
hagyja
az újkori
Kirké furcsa, hátborzongató
árnyékát. Elérhetetlen volt és mégis hívogató,
közönyös és mégis
szenvedélyes,
rejtélyes
és kihívó, odaadásában
elillanó, kiszámíthatatlan
szépségében
már-már
férfias. Titokzatosságában
megtestesítette
mindazt. amit a mindenkori
férfi meghódítani,
leigázni, lerombolni
vágyik. Vonzerejének
egyik
záloga a hétköznapi,
sivár és egyhangú
női
sors tagadásában
rejlett. Filmjei szerelmí jeleneteiben
úgy viselkedett,
mintha partnere
láthatatlan
lenne.
"Semmi sem vagyok, senki sem vagyok, tégy
magadévá
úgy, ahogy kivánsz"
- mondta
az
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1932-ben készült As You Desire Me - hivatalos fordításban
Az vagyok. akit szetetsz cirnű
filmben.
Garbo elhitette
mindenkori
partnerével. és ezen keresztül
az úgynevezett
férfi-univerzurnrnal,
hogy
nélkülük
senki és semmi,
csupán általuk,
szerelmük
által válik valakivé.
Hagyta,
hogy olyannak
lássák,
olyannak
szeressék,
ahogy ők kívánják.
Port hintett
szemükbe . látszólag teljes odaadásában
mindvégig
megőrizte
legbensőbb
énjét
mint feltörhetetlen diót. Eljátszotta
a leigázottat,
miközben
ő
volt a leigázó. Garbo imázsának
lényege birtokolhatatlansága
volt.
A weimari
születésű
Marie Magdelena
von
Losch egy évvel volt idősebb az isteni Gretánál. A cseppet sem karcsú, barna, német lány
a zeneművészéti
pályáról
mondott
le azért,
hogy Reinhardt
növendéke
lehessen.
De fellépett varietékben
és zenés szinpadokon
is. Huszonhat évesen találkozik
élete Pygmalionjával.
Joseph von Sternberg,
osztrák származású
amerikai filmrendezővel.
1930· ban készül el A kék
angyal cirnű film, még Németországban
Stemberg rendezésében,
Marlene
Dietrichhel
a főszerepben.
Az év második fele már Hollywoodban találja
őket. Dietriehet
külsejében
is átalakítja felfedezője:
haját szőkére sz ivatja, kemény fogyókúrára
fogja, eredmény
mínusz tiz
kiló! Szemöldökét
kiszedeti
mind egy szálig,
helyette ceruzával
húz egy vonalat. jóval a kitépett eredeti fölé. Végül. s lehet, hogy ez csupán legenda,
kihúzatja
a két szemfogát.
hogy
arca beesettebb
legyen.
így született
meg a
Dietrich-lock!
Hollywood
nagyüzemében
megfért
egymás
mellett
a svéd és a német import-démon.
A
.xíémonsáqot"
ugyanis
Dietrich
és imázsának
kialakítói
még tovább
tudták
árnyaini.
Amit
Garbo csak ígért, azt Dietrich
beváltani
látszott, amit Garbo csak sejtetett,
azt Dietrich
mintha
nyiltan
kimondta
volna,
amit Garbo
csak felvillantott.
azt Dietrich a néző szeme elé
tárta, ha csak pillanatokra
is. Ahol Garbo megmutatta
a térdeit.
ott Dietrich
megcsodáltatta
gyönyörű combjait.
Dietrich erotikája
izgató bb,
fülledtebb. szépségében
férfiasabb
volt. A mindig uqrasra kész, kiszámíthatatlan,
megszelidithetetlen vadmacska,
aki egyik percben a férfihez simult, a másikban
pedig a torkának
ugrott. Mindig tudatában
volt a másik nem gyengeségének
és sebezhetőségének.
De filmjeiben
mindig "emberére"
akadt, partnerei
a kor legmarkánsabb
férfi-sztárjai
voltak, Gary Cooperrel az élen, akiknek
az életüket
kockáztató
állatidomár
szerepe jutott a fejedelmi
vad mel-

Marco Ferreri: Audiencia,

1971,

Enzo [anucci és Claudia Cardinale

lett. Kinek az akarata
törik meg először?
Ki
győzedelmeskedik
végül? Sanghaj expressz. A
vörös cátnő, a Nőstény ördög, a Vágy, a Végzet és a Halálos ölelés című filmek szőke vénuszának
filmjeit
ilyen izgalmak
tették világhírűvé.
A misztikus,
átszellemült,
királynői
szépségek mellett jelen volt azonban egy másik tipus
is: a harmincas-negyvenes
évek szexbombái.
általában
szőke kivitelben.
Jean Harlow megmutatta,
hogy az istennő is
esendő ... Kezdeti szerepeiben
ő volt a talpraesett, slágfertig
kurva, később előkelő társasági
hQlggyé avanzsált.
Huszonhat
éves volt. amikor rejtélyes körülmények
között meghalt Hollywoodban.
Temetése
nemzeti
gyász közepette
zajlott.
A korszak és e típus sztárjai - Carole Lombard. Joan Blondell.
Ginger Rogers és mások
- közt a legeredetibb
egyéniség
és tehetség
kétség kívül Mae West volt. A húszas évek
népszerű
varieté-énekesnője
egyszer
csak drámaíróként
vonta magára Hollywood
figyeImét.
Negyven
éves (!). amikor
aParamount
szer-

ződteti,
és filmkarrierje
elkezdődik.
Az úgynevezett kimódolt szépségekkel
szembeni vonzereje a természetesség.
mely nemegyszer
a közönségességig,
trágárságig
fajul. Az erkölcscsősz ligák szemében ő vált a bujaság szörnyetegévé. Igazi "selfmade"
sztár volt. saját maga
alakította
ki külsejét.
tervezte
ruhatárát
- tűsarkú cipő, szűk szoknya.
képtelen
karcsúra
fűzött darázsderék
=, maga
alakította
ki im ázsát is - "Hófehérke
voltam,
de elsodort
az
élet" -. mindezt azáltal. hogy ő írta filmjeinek
forgatókönyveit.
A férfiakat
állítólag
egy bábművész ügyességével
manipulálta.
Hírnevének
csak használtak
az ellene folytatott
sajtohadjáratok.
Talán nem túlzok.
ha azt állítom,
hogy évolt a mozi első, és legjobb tudomásom
szerint
ez idáig utolsó "emancipált"
női sztárja. filmjeiben a rendezőnek
nem sok szó, férfipartnereinek nem sok preimer
plán juthatott.
Megmutatta, hogy lehet. és miként lehet egy nőnek
is használni
a férfit. és hogy nem a forditott
felállás a törvényszerű.
Csoda, hogy annyian
ford ultak ellene?
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Marco Ferreri:

Dillinger

halott, 1968, Anita Pallenbet q és Michel

Mae West úttörőként
magára
maradt.
követői nem akadtak.
A negyvenes
években
átmenetileg divatba jöttek a munkáslányok.
Mármint a moziban,
mivel a háború
idején több
millió
nő kényszerült
férfimunkát
végezni
Amerikában.
A veteránok
többsége
azonban
hazajött és visszavette
helyét a munkapad
mellett. Hollywoodban
pedig, a fenti rövid intermezzo után ment tovább minden a régi. jól bevált úton.
Már a háború előtt feltűnt a mozi történetének egyik legvégzetesebb
végzetasszonya,
de
pályájának
csúcsára
az 1946-os
GiZda cimű
film emelte. Ö volt a Szépek szépe, a Ma és
minden éjjel. később a Carmen szerelmei és a
Salome vésztjóslóan
gyönyörűséges,
észbontóan
erotikus
vénusza, ahogy az amerikaiak
hívták,
az Arany Lány: Rita Hayworth.
Szexuális vonzereje olyannyira
nélkülözött
minden
sejtelmes
magakelletést,
annyira nyílt volt és egyértelmű,
hogy egy másik, merészebb
címkét is ragasztottak
rá, ő volt a "Beautifui
ali-American
Hooker" , a gyönyörű,
ossz-amerikai
kurva.
Mellesleg
az ő képét festették
a Bikini-szigeti
kísérleti atombornbára
...
Hogy a mérleg egyensúlyban
maradjon,
jelen voltak a "papa kislánya"
típusú színésznők
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is: Doris Day, Natalie Wood és a bűbájcskacsinoska,
a világra
nagy barna szemekkel
rácsodálkozó
Audrey Hepburn.
Nekik is megvolt
a közönségük,
de igencsak
nehezen
rúghattak
labdába a szuper-szexi
Hargitayné
Jayne Mansfield és Marilyn
Monroe mellett!
Az ötvenes évekre Amerika
elsüllyedni
látszott a mély dekoltázsok
által egyre kihívóbbá
váló kívánatos
keblek kábulatában.
De ebben
- már ami a méreteket
illeti - Európa
sem
maradt el mögötte, sőt ...

Vér, vörös ajkakon
Míg Amerikában
a sztárok hamar felülmúlták
Pygmalionjaik
hírnevét.
Európában
az utóbbiak bizonyultak
erősebbnek.
Bár tágabb
hazánk is megszülte
filmsztárjait.
de Európa elmúlt negyvenvalahány
évének filmjeit nem anynyira a szereplők,
mint inkább a filmrendezők
neve szerint tartja számon a filmtörténet.
Dolgozatom tárgya továbbra is a ,,férfiak rnozija" marad, és elmondhatom,
hogy a Nő, azaz a vágy
e titokzatos
és állandó,
mindig
megújuló
és.
vonzó, néha taszító,
de megkerülhetetlen
tárgya, az európai
filmművészet
notabilitásainak
is sok gondot okoz. Imádják
és sárba tiporják.

Küzdenek érte és vele. Hófehérkét látnak benne és gonosz boszorkányt, Ariadnét és Salomét, Eurydikét és Medeiát. A szerepek néha
szétválnak, néha egyetlen médiumban olvadnak össze. Van, aki az any ján áll késleltetett
bosszút, van, aki első szerelmét álmodja viszsza. Van, aki feleségét szeretné meggyőzni újra
és újra a saját igazáról. van, kit gyermekei elhagyott anyja miatt űz, kerget a lelkiismeret a
meghódítan dó új szerető karjába ...
Egy férfi és egy nő áll egymás mellett, a tükör előtt. Nézik magukat, nézik egymást. A tükör által.
"A nők világa jelenti számomra a világmindenséget" - mondta a nagy svéd filmrendező,
Ingmar Bergman. "Egy zseni, aki olyan légkört
teremtett, ahol minden megtörténhet
- még
az is, amit én se tételeztem fel magamról" írja naplójában Liv Ullmann, Bergman filmjeinek első számú médiuma, gyerekének anyja,
élete öt évének társa. "Az ő álma az a nő volt,
aki támasz nélkül is megáll a lábán. De én széthullottam, felbomlottarn. ha nem figyelt eléggé
rám ... " Később: "Farön filmeztünk. Már tavasz óta bosszús volt rám: Lángokban álló ház
előtt álltam. - Közelebb! - kiabálta, míg a kamerába kémlelt. Pernyék szálltak a fülembe. Közelebb! A hőség az arcomat perzselte, és be
kellett hunynom a szemem. Tele voltam gyűlölettel. - Közelebb! Ott tartottam már, hogy bemegyek a pokolba, amikor felkiáltott: - Most
rendben! - A vásznon mindez nagyszerüen festett ... "
Bergman a film Flaubert-je, Ibsene, Strindbergje egy személyben. Többet mondott el kortársainak a nőkről. a férfi=nö- kapcsolatról. a
nők egymás iránti ambivalens érzéseiről. mint
a Bovaryné, a Hedda Gabler és a Júlia kisaszszony. Saját szenvedélyeit, vágyait, tapasztalásait vetítette beléjük, alteregóként.
álarcként
használta őket a Csendben, a Personában, a
Szégyenben, a Suttogások és sikolyokban. Feminista kritikusai szerint Bergman a legelvakultabb nőgyűlölő, aki valaha is élt a földön,
azonosulás helyett szabadulni kíván tőlük, s
velük szembeni mélyen gyökerező félelmétől.
Nem felszabadítaní. de sérteni. büntetni akarja
őket létezésükért. A szexualitással azonosítja
a nőt, a szex szel, mely szerinte legbenső
énünk fenyegetése, a csúfondáros istenség, aki
állandóan megakadályozza,
hogy életünk harmonikussá váljék. "Gyűlöl minket, de a gyűlölet az érdeklődés jele" - mondják megbocsátóbb bírálói, és Bergman szigorúan puritán lutheránus neveltetésével magyarázzák a másik

nemhez fűződő oly ambivalens attitűdjét. És
ismét Liv Ullmann naplója: ..Amikor Fellinit
megismerte, egy csapásra egy sz ív. egy lélek
lettek. Atölelték egymást, és nevettek, mintha
egész életüket együtt töltötték volna. Éjszakánként az utcákon kószáltak, átölelve egymást ...
Vacsora Felliniéknél. Ingmar egy sarokban ült
a vendéglátó feleségével, Giulietta Masinával,
aki gátlásaitól megszabadulva énekelni kezdett.
A hangja magas és tiszta volt, mint egy gyermeké. - Nem hagyhatom el egy percre a szobát anélkül. hogy a feleségem ne tegye magát
nevetségessé - mondta Fellini az ajtóban. Az
asszony izgatottan felállt. Nem szólt egy szót
sem ... Szakadatlanul mosolygott. Mindig csak
lábujjhegyen mozgott - hogy ne keltsen feltűnest ... "
Giulietta Masina az Országúton, a Cabiria
éjszakái, később a Júlia és a szellemek utánozhatatlan női clown ja. Igen, Fellini látta meg
benne, a római egyetem filozófia szakos doktorában (!) Gelsominát és Cabiriát, az utcalányt, a női Chaplint. De Fellini meglátott másokat is. Anita Ekberget az Édes élet-ben és a
Boccaccio 70 Dr. Antonio megkísértése cirnű
epizódjában, ahol a hatalmas mellű, északi szőke nőstény a doktor ábrándjaiban leszáll a gigászi reklámfotóról.
majd az ügyefogyott Antonió bebarangolja az óriás nő testének összes
hegyeit és völgyeit. És látta, láttatta Anouk
Aimée-t és Sandra Milót és Claudia Cardinalét
és még sok nőt, minden nőt. .. ... a filmet a
női figurák határozzák meg; a főszereplőnek.
káprázik tőlük a szeme, mind tetszik neki. mintha egyetlen nő lenne millió kűlsőben megtestesülve. Fáradhatatlanul,
makacsul fantáziál a
férfi - pillanatnyi kedve, haragja, nyugtalansága szerint - az előtte született vagy az utána születendő valamennyi szép nőről. Gyógyithatatlanul leigázta, megbűvölte a nő, és még
nem tudja, milyen legyen a viszonya vele
(egyáltalán: ki tudhatná valaha is?). a mitikus,
mesebeli testével. gömbölyűség eivel. az ismeretlen bolygó hegyeivel. völgyeivel, holdjával.
Ez az! A film végeérhetetlen regélés is legyen
a nő- bolygóról. .. az egész történetet be kell
lehelniök ezeknek a homályosan jelenlevő nőknek, s az összes epizódnak egyetlen probléma
felé kell konvergálnia : a főszereplőnek afelé
a makacs vágya felé, hogy a mágikus nő-képeknek a segítségével megismerje önmagát. A
nő tükör ... " - így Fellini a Nyolc és fél cirnű
film vázlatában. És fáradhatatlan kémleli, faggatja ezt a tükröt. Történelmi oknyomozásra
indul - Satyricon, Casanova -, feltárja saját
II

kamaszkorát - Amarcord =, de megoldást nem
talál. Fellini mítosztererntő odysseiájának egyik
utolsó - ha nem a legutolsó - állomása a Nők
városa, ahol Mastroianni egy szép női feneket
követve egy csupa-nő birodalomba (Mennyország? Pokol?) jut, ahol legjobb esetben észre
sem veszik, a legrosszabb esetben viszont megalázzák. nevetségessé teszik, már-már felfalják.
Che cosa, maestro? - kérdezhetnénk
- Csak
nem kapituláció?
Michelangelo Antonieni
azon kevés rendezők közé tartozik, aki társként, egyenrangú
partnerként fogta női szereplői. elsősorban akkori felesége, Monica Vitti kezét több filmen
(Kaland, Napfogyatkozás,
Vörös sivatag) keresztül. nem csupán általuk, de velük együtt
faggatva a kiismerhetetlen
valóságot és valóságon túlit. Az Egy nő azonosításában azonban
elillan mellőle a nő, elvész a ködben, holott
mellette áll. A mester tanácstalanul tárja szét
karjait, az azonosítás, önmaga azonosítása mert erről volt szó - nem sikerűlt, a filmbeli
rendező, Antonioni alteregója, a sci-fi mesevilágába menekül.
Luis Bunuel, a vakmerően okos spanyol jezsuita meghalt, mielőtt minden kártyáját kijátszotta volna. A Viridiána, Az öldöklő angyal,
az Egy szobalány naplója círnű filmek rendezője többet árult el a nőről, a női lélekről. mint
bármely analitikus titkos naplója. A Tristandban és különösen A nap szépében pedig a
női ösztönvilág olyan rejtett zugait tárja fel tökéletes "hangszert" találva a makulátlan szépségű, megközelíthetetlenségében
királynői Catherine Deneuve-ben +, hogy az még a legvadabb feministáknak is torkukra fagyasztotta a
szót. Deneuve-ről egyébként Grace Kelly jut
az eszembe és utána mindjárt Alfred Hitchcock, aki ezt mondta a szexről : "Hogy mi késztet arra, hogy éppen szőke, entellektüel típusú
színésznőket
válasszak ? Az a tapasztalatom,
hogy nekünk, férfiaknak általában társaságbeli,
kecses nőkön akad meg a szemünk. igazi "dámákon", akik aztán szajhák lesznek a hálószobában ...
Deneuve, s rajta keresztül Bunuel
nagyszerűen bebizonyította
e Hitchcock-tétel
igazát, mint a Nap aranyszőke szépe. aki éjjel.
a hitvesi ágyban, vonzó férjének frigid felesége, ám nappal a kupleráj mindenre kapható
kurvája. Míg ebben a filmben egy személyben
egyesült a hideg szűziesség és a pornográf bujaság, addig A vágy titokzatos tárgyában ezt a
minden nőben ott bujkáló kettősséget mutatta
fel Bunuel úgy, hogy egy szerepet két színésznővel játszatott el. Ö még el tudott bánni a
U
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nőkkel. hisz ismerte őket, mint a tenyerét. De
varázspálcáját magával vitte a sírba, nem árulta el titkát sem.
A fiatalabb nemzedék Prosperóinak és varázsló-jelöltjdinek
egyre inkább meggyűlt a
bajuk saját teremtésű hősnőikkel. A Négyszáz
csapás szelíd Truffaut-jának
nőnemű teremtményei sorban férfiakat gyilkol nak ; a J ules és
Jimben és A menyasszony feketében volt című
filmben Jeanne Moreau. a Szomszéd szeretőkben a rendező utolsó felesége: Fanny Ardant.
A férfi, aki szerette a nőket című film tragikomikus hőse pedig hosszan egy szép nő után
bámul az utcán, elüti egy autó, végül szó szerint belehal abba, hogy szerette a nőket. És
Bunuelre rímelve a Fahrenheit 451-ben egy
szinésznő játszik két szerepet, egy angyali és
egy ördögi nőt.
"A modern társadalomban a prostitúció normális állapot" - mondta Jean Luc Godard. az
Éli az életét cirnű filmjével kapcsolatban, 1962ben. A film főszereplője a rendező aktuális felesége, Anna Karina. Godard tovább ragozza
a prostitúció témáját a Hímnem-nőnem, A világ legrégibb mestersége és az Egy-két dolog,
amit tudok róla című filmjeiben. E legutóbbiban a történet hősnője - Marina Vlady =, látszólag szolid háziasszony, férje tudtával bocsátja áruba magát. "A nőnek nincs képzelete,
de van hatalma - a férfinak viszont van képzelete, de ebből hatalmat akar csinálni. A férfiaknak mindig szükségük van valamilyen eszközre, hogy egyenrangúak legyenek a nővel."
- így Godard és Weekend círnű filmjében. Mireille Dare kannibál módra felfalja a férfit,
ajka férfivértől vörös.
Azonban a női étvágynak, kannibál-találékonyságának nincs határa.. Ezt bizonyította be
az olasz filmgyártás 57 éves fenegyereke, a
Dillinger halott círnű film zseniális rendezője,
Marco Ferreri. A nagy botrányt kavart Méhkirálynőben az ifjú feleség, a szende Regina ismét Marina Vlady - csillapíthatatlan
szexuális vágyával kergeti halálba férjét. A vágy tárgya azonban nem a szex, nem a férfi. mindez
csupán eszköz az áhított gyermek létrehozására. Rombol a nő a Háremben, és a Szukában is.
Az 1973-ban készült Nagy zabálásnak pedig
csupán egy nő a túlélője,
aki nem csupán az
ágyban, de az asztal mellett is "halálra-eteti"
a férfiakat. A három évvel később készült Az
utolsó asszonyba.n a női kegyetlenség indirektebbé, de annál véresebbé válik. A férfi főhős
rádöbben, hogy az immáron női kezekbe került
világnak nincs többé szüksége rá, egy elektro-

Marco Ferreri: }\ jővő a nő, 1984, OrnelIa Muti és Niels Arestrup

mos szalámiszeletelő
segítségével
önkezével
véget vet - férfiasságának.
Következik Ferreri konklúz iója . Le Futur est
iemme, azaz a nő a jövő, a jövő az asszony, úgy
is mondhatjuk, hogy a jövő nőnemű, a lényeg
ugyanaz. A film két hősnője - Hanna Schygulla és Ornella Muti, korunk első számú filmsztárjai - használat után eldobják a férfit. Annát (Hanna Schygulla) kábult szerelemmel követi férje, Gordon bárhová. Gyötri a féltékenység, bármit megtesz az asszonyért. Szeretkezéseiket is Anna irányítja, pontosan előírja, hogya
férfi mit csináljon, és Gordonnak így is jó. Felbukkan a terhességében buja ősanyává
változott Malvina (Ornella Muti akkoriban valóban
gyermeket várt), és Gordon lassan kiszorul a
két nő igazi szerelemre hasonlító kapcsolatá·
ból. Malvina szinte nem is emlékszik arra,
hogy ki ejtette teherbe, csupán annyit tudunk
meg, hogy egy férfi volt (I) a tengerparton. A
férfi arca, személyisége, múltja, jövője lényegtelen, miután meg tette kötelességét. Gordon is
hamarosan meghal, a két nőért áldozza fel magát. Anna megkaparintja
végül a gyermeket,
Malvina szabadon folytatja pillangó-életét. Útjaik szétválnak.
Mondják, ez egy leszbikus
film. Ha nő csinálta volna, az lehetne. De - bár
a forgatókönyvet valóban két hölgy jeg~zi a film Marco Ferreri nevéhez kapcsolódik. És
míg a rendező előző filmjeiben elárult némi

iróniát, fekete humort és egy kis kétségbeesést
a férfinem jövőéért való aggódása közben, most
nem tesz mást, mint regisztrál és belenyugszik
a megváltoztathatatlanba.
És, hogy mentse az
irháját, kijelenti: "Művész vagyok, tehát nőnemű!"
A túlélés záloga tehát a férfi számára a behódolás, a nőkkel való azonosulás lenne? Csak
így menekülhet meg saját teremtménye vértől
csöpögő vörös ajkától?
Ha elfogadjuk, hogy korunkban a film .Jsollektív tudatalattink"
kivetítése és ugyanakkor
tudatunk egyik lényeges alakítója. akkor a kérdés, ha merésznek tűnik is, nem megkerülhető.
Megoldás? Női ál ruhával próbálkozott már
Chaplin is. Majd ugyanezt tette Roman Polanski (A lakó), Dustin Hoffmann (Aranyoskám) és sokan mások. Alapállás: ha az ellenséget megismertük, már le is győztük.
A válasz nem váratott sokáig magára. Fentebb azt mondtam, hogy a "self-made" Mae
Westnek nincsenek követői. Egy azonban mégis
akadt. A szintén brooklyni születésű Barbra
Streisand, aki magamagá ból csinált szárt, mert
egyetlen férfi sem hitt benne. Yentl cimű. saját
rendezésű filmjében férfiruhát öltött és meglehetős sikert ért el ...
A szellem kiszabadult a palackból és pusztit.
Ám vessen magára Pygmalion, ha így van, vagy
ha így látja.
Zétényi Lili
13

Nők az 1970-es és az 1980-as évtized
magyar filmjében
A nőkép, a női szerepek filmben való elemzése
a film szociológia, film pszichológia fejlődésének eredményeként született meg. Az Egyesült
Államokban az 1930-as, az 1940-es években indult meg, majd az 1960-as évek től vált folyamatossá. Európában az ilyen jellegű vizsgálatok az 1950'es évektől szaporodtak el, majd az
1960-as évektől ugyancsak folyamatossá váltak. A világszerte sokasodó nőkép-kutatások
akkor váltak egységesebbé, amikor a Nemzetközi Szociológiai
Társaság
(AlS) 1958-as,
moszkvai konferenciáján közös értékszempontokat fogadott el. Georges Friedmann és Edgar Morin javaslatai alapján.
Nálunk még ma sem beszélhetünk folyamatos nőkép-kutatásokról.
Még mindig csak kezdeti szakaszban vannak a különböző kifejezési
formák, művészeti ágak női figuráinak elemzései. Szilágyi Gábor az 1957-1972 között ké-

Mészáros

24

Marta;

Holdudvar.

1968,

Balúzsouits

szült magyar
filmek
magatartástípusainak
elemzésekor kitért a női hősök jellemzésére is
(erről később valamivel bővebben szólunk).
Ugyancsak említésre méltók és számunkra sok
ötletet adtak Hanák Katalinnak a rádió és televízió nőképéről
készült elemzései.
A magyar filmek utóbbi másfél évtizedének
női magatartásformáit,
a női hősök élettereit.
életcéljait.
életútját elemez tük végig. Nem a
teljes tizenöt éves termést vettük be mintánkba, hanem szűkítettük a kört.
Kizártuk az elemzendő filmek közül azokat,
amelyekben nem a nők a középponti figurák,
a főhősök. Úgy éreztük, azzal tudjuk a legfontosabb problémákat sorra venni. ha csak azokat a magyar filmeket vizsgáljuk, amelyekben
koncentráltan jelennek meg az 1970-es és 1980as évtized első felének sajátosan női élethelyzetei, életlehetőségei.

Lajos

néhány magyar filmjében
A magyar filmekben a női főhős nem volt túl
.gyakori az 1970-es évtized előtt. Szinte filmkulturális hagyományként kezélhető
a nő mellék-, színező figurákként
való megjelenítése.
Erről így ír Nemeskürty István:
"Kik voltak e filmek hősei? Elsősorban férfiak. A nő csak szükséges kisérőjelenséq."
Ez a helyzet nemcsak az 1931-1938 közötti
időszakot jellemezte. Szilágyi Gábor az általa
elemzett 15 éves periódusról ezt írja:
"A férfiakhoz viszonyítva a nők száma igen
alacsony. Még inkább szembetűnő a nemek közötti aránytalanság (a férfiak javára), ha egyegy film főszereplőjét nézzük, és nem pedig a
mintát képező, a mintába szintén beletartozó
másodrendű szereplőket."
Szilágyi Gábor 31 alkotást elemzett, 104

gyártási
év

az évben
gyártott
filmek
száma

A mintául választott filmek egyharmadában voltak a nők központi szerepűek.
Ilyen filmtörténeti
hagyományok
után az
1970-es évtizedtől erősen megváltozott a helyzet. A magyar filmekben több női hős jelent
meg.
1970-1979 közott 199 hosszú játékfilm készült. A filmek jelentős hányadában a nők mellékes, színező figurák a férfi hősök mellett. Ez
természetesen nem minden esetben jelenti azt,
hogy egyénitetlen és karakter nélküli figurák.
De nem állnak a cselekmény középpontjában,
csak kiegészítik a férfiak világát. kevés a mozgásterük, nemigen van lehetősé jük az önmegvalósításra.
Az évtizednyi termés 13° o-ában (25 filmben) találtunk olyan női hősöket, akik sorsukat
aktívan alakító egyéniségek,
személyiségek.
Saját életük van, melyben az értékeket és célokat maguk alakitják. Szinte mindegyik filmben
legalább egy olyan hősnő is található, aki számára az önkiteljesités.
az önmegvalósítás mindennél fontosabb életcél.
hőst.

Női magatartásformák
az 1970-es évtized

a
kiválasztott
filmek
száma

címe

f i Im e k
rendezője

a kiválasztott

1970

20

2

Staféta
Szerelem

Kovács András
Makk Károly

1971

20

2

Hangyaboly
Madárkák

fábri Zoltán
Böszörményi Géza

1972

21

1

Lányarcok

Mészáros Márta
Szűcs János
Bacsó Péter

tükörben

Bán Róbert

1973

19

3

Szabad lélegzet
A szerelem határai
Szikrázó lányok

1974

18

2

Amolefutás
Macskajáték

Fazekas Lajos
Makk Károly

Déryné, hol van?
Ha megjön József
Örökbefogadás
Várakozók

1975

17

4

1976

17

3

Kilenc hónap
Teketória
Tükörképek

Gyula
Kézdi Kovács Zsolt
Mészáros Márta
Gyöngyösi Imre
Kabay Barna
Mészáros Márta
Maár Gyula
Szörény Rezső

1977

22

2

Filmregény
Ok ketten

Dárday István
Mészáros Márta

Maár

2S

1978

25

3

1979

20

3

Összesen:

199

Angi Vera
Aramütés
Fagyöngyök
Ajándék ez a nap
Ki beszél itt
szerelemről?
Útközben

Márta:

Kilenc

Pál
Péter
Judit
Péter
Péter

Mészáros

Márta

25

A 25 filmből 36 hősnő viselkedését, életterét,
életcélját elemezzük a továbbiakban.
A kiválasztott filmek között tíz olyant is találtunk, amelyből két - sőt az egyikből három
- női szereplő egyénisége, személyisége elemzésével az 1970-es évtized nőkérdeséről.
a nők
sajátos vagy szélsőséges típusairól kaphatunk
képet.

Mészáros

Gábor
Bacsó
Ember
Gothár
Bacsó

hónap,

1976,

Monori

Lili

Ezek a hősnők zömmel fiatalok. A húsz körüliek száma 19 (az elemzett hősnők 55%-a).
A harminc év körülieké és a negyven év körülieké is 7-7. Ezeken kívül két hatvan év és egy
nyolcvan év körüli hősnő szerepelt.
Foglalkozás szerint egyenlő arányban találhatók értelmiségiek
és munkások
(11-11) ..
Ugyancsak egyenlő az alkalmazottak és a tanulók (4-4) aránya. A háztartásbeliek
száma
5; egy nyugdíjas is szerepelt a mozivásznon.
Családi állapot tekintetében az elemzett filmek hősnőinek zöme (17) hajadon, ezután gyakoriságban a férjezettek (10). az elváltak (5)
és az özvegyek (4) következnek.
A filmek kétharmada
(18) Budapesten játszódott.
A hősnők vizsgálatánál elsőként azt vettük
figyelembe, hogy hány élettérben mozognak.
Az önmegvalósítás
lehetősé ge i és akadályai
igen eltérőek otthon, a családban és a munkahelyen. E szereplők többségére a két élettéren
való mozgás a jellemző. Úgy tűnik, hogy az
otthon kevesebb lehetőséget ad az önmegvalósításra. A szerepnormák ezen az élettéren merevebbek. mintha csak hierarchikus szervezettséggel működhetne ez az élettér. A nők szűknek érzik ennek az élettérnek a mozqásterét,
és így konfliktussal terhesek itteni viszonyaik.
A két élettérben mozgó hősnők számára a
legtöbb és sokszor megoldhatatlannak
tűnő
konfliktus forrása a család, az otthon. Itt a hagyományos, a szűlőkkel, a férjjel. a gyerekekkel szembeni kötött viszonyok megfosztják a
nőket önállóságuktól.
inkább szerepsémákat
kell kitölteniök, mint szerepnormákat
kialakítaniok. A szabad, önálló gondolkodásra, az önmegvalósításra
és önérvényesítésre
mintha a
munkahely több lehetőséget nyújtana.
A női magatartások elemzésekor tehát a legfontosabb értékeknek az aktív kezdeményezést.
a szabad választás igényét és kiharcolását vet-'
tük. A hősnők a két élettér szereplehetőségeiből és szerepelvárásaiból
válogatva próbálják
megvalósítani önmagukat. Mindkét élettérben
törekedhetnek
az autonórniára, amit feltétlen

értékként kezeltünk.
Ugyanis véleményünk
szerint az életterek
között nincs hierarchia,
egyik
sem fontosabb
a másiknál.
Nem válik valaki
attól csekélyebb
értékűvé,
hogy "megelégszik"
a család, az otthon harmóniájának
megteremtésére való törekvéssel.
Mint ahogy az sem feltétlenül
pozitív magatartásforma,
ha valaki a
munkahelyén
önállóan
és cselekvően
alakítja
körülményeit,
főleg akkor nem, ha az otthoni
"másodrangúságba"
belenyugszik,
eltűri. Igaz,
attól sem lesz értékesebb,
ha semmit nem vállal a család életének meqszervezéséből.
és otthoni aktivitása
a házimunka,
a családi
élet
megszervezésének
teljes megtagadásában
merül ki.
Ha az élettereken
belüli mozgást,
az aktivitást, az autonómiára
törekvést
vesszük alapul,
akkor a következő
csoportokba
sorolhatjuk
a
filmek hősnőit :
- Az életcél: az oldalborda-szerep;
- Egyenrangúság
hiánya otthon, autonómia
a
munkahelyen;
- Harc az elismerésért
;
- Autonómia
és integritás.

Az életcél: az oldalbotda-szerep
Az elemzett
játékfilmek
közül ötöt soroltunk
ide, és ezeknek hét női főhősét
elemeztük.
Nem
azonos korúak és státusz úak.
Az életkortól
függően változik a hősnők életcélja. A fiatal, a hajadon
lányok
számára
az
"oldalborda-szerep"
betöltése
a cél, míg az
idősebbek
belenyugvással,
sőt elégedettséggel
próbálják
helyzetüket
elfogadni.
A Madárkák Idája és Rozija, a Lányarcok tükörben Verája 16-17 éves fiatal.
Ida és Rozi munkáslányok.
Az általános
iskola elvégzése után elszöktek faluról, a szűleiktől, hogy Pesten önállóan
élhessenek.
A rnunkásszállás
sivár
élete
éppúgy
csalódás
számukra, mint az, hogy a sok városi férfi sem
jelent
nagyobb
férj választékot,
mint a kevés
falusi. A munka sem mutat nekik életcéIt, sokkal inkább
foglalkoztatja
őket a férjhezmenés
gondolata,
de a megvalósítás
nem könnyű. így
Rozi vissza is kerül falura, és a házasságkötés
után férje nem engedi dolgozni,
míg Ida Pesten, a gyárban találja meg' a "számára
rendelt"
férjet.
Vera gimnazista.
O is arra törekszik, hogy
az érettségi
bizonyítvánnyal
együtt
férjet
is
szerezzen. Az előző két hősnőhöz hasonlóan
neki is a férj adja a társadalmi
rangot, a házasság pedig a biztonságot,
a védettséget.
Vera

férjkeresési
akciói sem akarnak
sikerrel járni.
Sokat kell csalódnia,
de az állandó, védő, óvókispolgári
szülői környezet
segíti, hogy ne veszítse el önbizalmát
és hitét.
Ezekre a fiatal lányok ra a női autonómia,
az
integritásra,
a szabad választásra
való törekvés
nem jellemző.
Régi ideálok, értékek
irányit ják
életvezetésüket
: a társadalmi
rangot és elismerést akkor érik el, ha jó házasságot
kötnek.
Számukra
a munka
is csak reprezentálásra.
időtöltésre
vagy a férj keresetének
a kiegészitésére kell. Úgy érzik, hogya
nő értékét a párja, a férje - és annak rangja, fizetése - növeli.
Az idősebb nők két póluson helyezkednek
el.
Az egyiken azok vannak, akik az otthon. a család rabságában,
fogságában
élnek saját célok
nélkül, míg a másikon
olyanok,
akik számára
éppen a család,
az otthon az önmegvalósítás
egyik
formája,
lehetősége.
Mindkét
nőtípus
életcélja
az otthon
megszervezése,
amelyben
minden
másokért
(a férjért.
agyerekekért)
működík.
Ez még akkor is így van, ha az otthon szférájában
a nő az irányító,
ő határozza
meg, hogy a család tagjai mit tegyenek,
mit
érjenek el az életben. Hisz akkor sem a saját
célja meqvalósításáról,
hanem
másokba
való
beültetéséről
van szó, bár ez nem feltétlenül
alárendeltség,
főleg akkor nem, ha a nő nem
érzi annak.
A Várakozók Dadája és Anyja, a Macskajáték Gizája ugyan nem azonos korúak, mégis
mindegyik
egy élettérben
mozog. Az otthon azt
jelenti az ő életükben,
hogy másokért kell élni,
a férjért, a gyerek(ek)ért.
Az élet célja az "önfeláldozás",
a saját' vágyak ról való lemondás.
Az otthon mindezekért
cserébe
a biztonságot,
a védettséget
nyújtja.
Bár az is megjelenik
ezekben a filmekben,
hogy szereplői
az anyaságot mint a női fensőbbrendűség
bizonyítékát
élik meg.
A Fagyöngyök erősen eltér az eddigi filmektől. Ugyanis
azt a társadalmi-történelmi-kulturális hátteret
is pontosan
bemutatja,
amelyben
ez az életcél kiterrnelődik,
ahol a nőiesség,
a
szépség, az anyaság mint abszolút értékek irányítják a nőket. Éppen ezért a Fagyöngyök Nórája nem alárendelt
szerepet tölt be, hanem az
otthon a természetes
élettere. ahol a szervezés,
az irányítás
a feladata.
Számára az önmegvalósítás terepe a család, és itt nem hierarchiáról.
hanem
munkamegosztásról
van szó. Ebben a
családi "gazdaságban",
"társadalomban"
a férfi a pénzkereső,
a nő az élet szervező, gyermekszűlő és nevelő, a harmóniateremtő.
Akkor működik az egész "rendszer"
helyesen,
ha min-
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denki ismeri és tudja a helyét, és pontosan, lelkiismeretesen teljesíti a rá rótt feladatokat. A
film egy harmonikus állapotról ad pontos keresztmetszetet, amikor a családban mindenki
a szerepének megfelelően viselkedik, és nincs
semmi konfliktus az egyéni vágyak és a szerep
adta lehetőségek között.

Egyenrangúság hiánya otthon,
autonómia a munhahelyen
Ismét hat film alkot egy újabb csoportot, amelyekben a két élettérben való mozgás sok konfliktust okoz.
A Szikrázó lányok Brigije, a Filmregény Marija önálló, határozott fiatal lányok; aktívak,
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mernek kezdeményezni. Amikor férjhez mennek, elvesztik - legalábbis otthon - ezt a kez- .
deményezőkészséget.
aktivitást.
Egyenrangúságra törekvésük csupán a munkahelyre szűkül.
Brigi és Mari nem azért mennek férjhez,
mert társadalmi rangot akarnak szerezni, mert
a házasság védettséget és biztonságot nyújt.
Inditékuk a szerelern. és a házasságban a hagyományos, kispolgári szerepnormáknak
kell
megfelelniök. Nem képesek új normákat, szokásokat kialakítani, illetve nem is sejtik, hogy
másként is lehetne élni. Férjük számára az otthon az az élettér, ahol kipihenik magukat, a
másnapi munkához erőt gyűjtenek, míg ők állandóan a kötelességüket teljesítik.
Az Ok ketten Maríja. a Ha megjön József
Agnese és a Teketória Teréze, az Úthozben
hősnője azonos korúak. 40 év körüliek; gyermekeik már felnőttek. Két élettérben is mozognak, de az autonómiát, a sikert csak a munkahelyükön érhetik el. Otthonuk
hierarchikus
szervezettsége fásulttá, öreggé tette őket. Munkahelyükön
kiegyensúlyozottak,
otthon azonban vibrálók, elégedetlenek. Sajátos női skizofréniában
élnek. Munkahelyükön
sikeresek,
otthon konfliktusaik vannak. Éppen emiatt az
otthoni szerepkörüket
szeretnék megváltoztatni. Lázadásuk akkor zajlik, amikor fiatalabbkorú lányokkal.
asszonyokkal találkozva tudatosul bennük, hogy otthon tarthatatlan a helyzetük. A más értékrend tükrében döbbennek
rá: normaikon. szokásaikon változtat ni ok kell.
Eddig passzívak és kiszolgáltatottak voltak. AIlandó várakozásban
és bezárkózottságban
éltek. Ebből úgy lépnek ki, hogy mint nők lázadnak fel, nem vállalják a rájuk kényszerített
magányt. Nem akarnak öregek lenni. Női paszszivitásukat feladva, mernek szerelmi kapcsolatot kezdeményezni,
és érzelmeiket
nyiltan
vállalják.

Harc az elismerésért
Ebbe a csoportba hat film hét hősnője tartozik.
Egy kivételével (aki amolyan negyvenes) valamennyien 20-30 év körüliek.
Az ide tartozó hősnők rivalizálnak a férfiakkal mind a két élettéren. Magabiztosak, kezdeményezők. Egyenrangúnak
érzik magukat a
férfiakkal az élet minden terü1etén. Ez a vetélkedés egy kicsit magányossá is teszi őket,
mert az otthon, a család nermáinak. szokásainak hagyományos szerkezetét felrúgják ; mintegy természetes állapotként veszik tudomásul.

hogy magukra maradnak. Egy kicsit úgy veszik
fel a harcot a férfiakkal.
hogy bebizonyítsák :
a nők különbek. Mondhatni: valamelyest feminista életcélok jellemzik őket.
A fiatal hősnők két ellenpóluson helyezkednek el. Az egyik csoportot azok a hősnők alkotják, akik férfimódra,
látványos közéletimunkahelyi karriert akarnak. Az ő számukra a
vezetői beosztás a fő cél; szó sincs önmegvalósításról. önkiteljesítésről
(Szikrázó lányok Flaksza Erzsi; Ki beszél itt szerelemről? - Citrom Flóra; Angi Vera - Angi Vera.) Nem
autonómiát akarnak, nem harrnóniát. hanem
közéleti látvány karriert.
Mintha
ürességük,
belső tartáshiányuk leleplezésére volna jó ez a
céltudatos nagy karrierépités.
Ahogy az ,,01dalbordává" válni akaró nők társadalmi státuszát a házasság, a férj adja, úgy ezeknek a
hősnőknek a szakszervezeti funkció, a képviselőség stb.
A másik póluson a női és emberi mivoltukat
fel nem adó hősnők állnak. Munkahelyükön
önálló, határozott személyiségek, de az érzelmi kapcsolataikban
kiszolgáltatottak,
és éppen
autonómiájuk miatt sok kudarc éri őket. Ezeket a kudarcokat a női sors fátum aként élik át
és meg. Természetesnek tartják az értékesebb
nők - saját maguk - kudarcait a férfijogú társadalomban. A Lányarcok tükörben Borikája,
A szerelem határai Zsófija. a Filmregény Zsuzsája és Agija próbálnak életteret nyerni és aktívan alakítani az otthont, a családteremtés lehetőségeit
de partnerük
megbízhatatlan,
gyáva, cselekvésre
képtelen férfi. Lelkesek,
kedvesek az udvarlásban. a szexuális fellángolás szakaszában, majd visszasüllyednek
unt,
szürke hétköznapjaikba.
Ezek a fiatal nők
autonóm személyiségek, akik egyedüL partner
nélkül is egész embernek érzik magukat. A férfiak lehetősége ivel. értékrendjével
mérik önmagukat,
próbálják
élettereiket
öntörvényű,
egyenrangú módon alakítani. De rossz partnerválasztásaikat nem vizsgálják felül. belenyugszanak abba, hogya
férfiakkal való kapcsolataik kudarccal végződnek.
Autonómia

és integritás

16 olyan hősnőt találtunk 13 filmben (vagyis a
25 film felében), akikre integritás és autonómia jellemző mindkét élettérben. A konfliktusaik tehát nem a férfi-női szereposztás hátrányaiból, a férfiak számára adott nagyobb társadalmi lehetőségek ből fakadnak, hanem az énmegvalósítás.
az énkiteljesítés
folyamatában

Mészáros Márta: Napló gyermekeimnek,
84, Bánsági Ildikó és Czinkóczi Zsuzsa

1982-

felmerülő
szubjektív-objektív
akadályokból.
Itt már szó sincs az életterek hierarchiájáról
vagy az élettereken belüli hierarchiákról. Ezek
a hősnők olyan személyiségek, egyéniségek,
akik állandóan a harmóniát keresik. Az értelmi és az érzelmi területen is a saját értékrend
normái szerint viselkednek. az állandó önkiteljesítésre törekszenek.
Ebben a csoportban a hősnők általában nagyon fiatalok (bár két 60 év körüli is előfordul).
Az autonómia, az integritás érthetően együttjár az állandó konfrontálódással.
az elfogadott
normák megszegéséveL az előítéletekkel való
szembenállással
(Tükörképek
- Erzsi. Irén,
Kilenc hónap - Juli; Ok ketten - Juli; Aramütés - Virág; Ha megjön József - Juli; Macs29

tal
(Staféta,
Örökbefogadás,
Tükörképek,
Aramütés) , a férfi társsal (Amokfutás, Szabad
lélegzet, Ajándék ez a nap, Déryné, hol van?',
Kilenc hónap). Ezt azonban természetesnek
tartják. Sőt, erejük is van ahhoz, hogy az öszsze ütközés okait elemezve ne fátumként.
ne(csak) női sorsként éljék át és meg esetleges
vereségeiket,
hanem mint életük egy adott
szakaszában a különböző
életterek különböző
élethelyzeteit. Nem az autonómiájuk
szenved
csorbát akkor. ha elképzeléseik. vágyaik nem
teljesülnek. hanem élettapasztalattal.
élménynyel gazdagodva próbálnak továbblépni.

Női magatartásformák
az 1980-as évtized
néhány magyar filmjében

Gyarmathy
Schütz lla

Lívia:

Ismeri

a szalldi-mandit?,

1969,

kajáték - Erzsi; Szerelem - Luca, Anya; Szabad lélegzet _ Jutka; Déryné, hol van? - Déryné; Örökbefogadás .: Kati; Staféta - Zsuzsa;
Amokfutás _ Mari; Ajándék ez a nap - Irén) ,
Ezek a hősnők ősztönös és tudatos lázadók.
Az emberibb élet kiteljesedésének
akadályait
nem tűrik, önérzetesen lázadnak a szabadság
megnyirbálása ellen. Eqyértelműen normaalakítók, és életükben a harc mint a teljességre
való törekvés eszköze, módszere jelenik meg.
Emberi mivoltuk kiteljesedése és megvalósítása közben kudarcok érik őket, szembekerülnek
a történelemmel [Szerelem}, a kortárs csoport30

Az eddig eltelt öt évben 88 játékfilm készült.
Ezek közűl ismét azokat választottuk ki. amelyek elsősorban sajátos női magatartásformákra -koncentráltak,
illetve amelyek középponti
hősei nők voltak.
Az 1980-as évtized első felében több olyan
film készült, melynek főhőse i nők. 26 (az öt
évi termés 290/0-a) azoknak a filmeknek a száma, amelyben a női főhősök
középponti figurák. Sajátosan képzeli k el életüket. és akár
egy, akár két élettérben mozognak, konokul
megharcolnak
céljaikért. Természetesen nemcsak racionális életvezetésű női főhősöle találhatók a mintául választott filmekben, hanem
belenyugvók. sodortaték. önbizalom- és cselekvőkészség nélküliek is.
Az előző évtizedhez
képest bekövetkezett
változásokról elöljáróban csak annyit. hogy tabunak tekintett. devianciának
minősűlő
érzelmi kapcsolatok (homoszexualitás, testverszerelern) és az alakuló, tizenéves női magatartástípusok is bemutatásra, kerültek az 1980-as évtized első felének alkotásaiban. Az előzőekhez.
képest a csonka család. a válás érzelmi. életvitelbeli következményei is többször és több oldalról ábrázolódnak.
Talán ennek is következménye. hogy a tizenéves hősnők mintakövetése, alakuló női magatartásmódja
több film középponti problémájává.
témájává vált. Ugyancsak újdonságnak érezzük az ún. úrinők csoportját. akik gondtalanul.
kultúráltan
élnek.
műveltek. Az önkiteljesedést
a reprezentálásban, a férj számára megteremtett harmóniában
lelik meg.

gyártási
év

az évben
gyártott
játékfilmek
száma

1980

a
kiválasztott
filmek

a kiválasztott
----------------------címe
száma
6

19

Boldog születésnapot,
Marilyn!
Boldogtalan kalap
Dédelgetett kedvenceink
Örökség
Töredék az életről
Vámmentes

házasság

filmek
rendezője
Szörény Rezső
Sós Mária
Szalai Györgyi
Mészáros Márta
Gyöngyössy ImreKabay Barna
Zsombolyai János

1981

17

4

Anna
Kabala
Kettévált mennyezet
Tegnapelőtt

Mészáros Márta
Rózsa János
Gábor Pál
Bacsó Péter

1982

19

5

Adj király katonát!
Egymásra nézve
Guernica
Panelkapcsolatok
Visszaesők

Erdőss Pál
Makk Károly
Kósa Ferenc
I'árr Béla
Kézdi Kovács Zsolt

I9g3

20

7

A csoda vége
Eszkimó asszony fázik
Házasság szabadnappal
Mária nap
Napló gyermekeimnek

Vészi János
Xantus János
Mészáros Gyula
Elek Judit
Mészáros Márta
Kovács András
Bacsó Péter

Szeretők

Te, rongyos élet!
1984

13

4

Összesen:

88

26

A kiválasztott

filmek

Eszterlánc
Oszi almanach
Vörös grófnő
Yerma

hősnői

A 26 filmből 40 hősnőt elemeztünk az előző
évtized jellemzésére kiválasztott
szempontok
szerint. Ebben a válogatásban 2 film is három
sajátos.
egymástól részben vagy egészben eltérő nőtipust mutatott be, hat Iílmben két-két
nőtípus került bemutatásra, egy filmben pedig
az oldalborda-szerep
négy variánsa szerepelt.
A hősnők zömmel fiatalok. A 30 körüliek
száma 16, a húsz év körülieké 9. Ezután a tizenévesek (7 fő). a 40 és 60 év körüliek (3-3
fő) és az ötven év körüliek (1 fő) következnek.
Foglalkozás szerint ismét az értelmiségi nők
fordultak elő legnagyobb arányban (10 fő),

Péterffy András
Tarr Béla
Kovács András
Gyöngyössy ImreKabay Barna

majd a munkásnők
(8 fő). Rajtuk kívül öt
"úrinő", négy tanuló, három alkalmazott, két
nyugdíjas és két háztartásbeli található.
Ha a családi állapotot nézzük, akkor a hősnők közül tíz hajadon, nyolc férjezett, hét elvált, öt özvegy volt (nem számítottuk ide a
négy tizenéves tanulót).
Majdnem
az összes film részben vagy
egészben Budapesten játszódott. Csupán három filmben nem fordult elő a főváros, ezekből az egyik a Yerma (ez tudvalevően spanyol
környezetet mutat be). A másik a Szendrey
család birtokán játszódó Mária nap, és csupán
egyetlen mai magyar életet bemutató film
helyszínei
között
nem szerepelt
Budapest
(Visszaesők) .
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Elek

Judit:

Sziget

a szárazföldön,

1969, Kiss Manyi

Az 1970-es évtizedben előforduló nőtípusokkal (szerencsére)
csak részben találkozhatunk az 1980-as évtized elején, Ennek egyik
oka, hogy erősen megváltoztak a társadalmi
problémák, a társadalom helyzete, ami a magatartásformák,
értékek és aspirációk változását is magával hozta (férfiaknál
és nő'knél
egyaránt).
tgy részint módositottuk
az előző évtized
csoportjait :
- Oldalborda-szerep:
harmónia vagy diszharmónia?
- Az egyenrangúság
hiánya otthon, az únt
munkahely
- Harc a férfiakkal
A nő mint ember
- Kamaszlányok életmintái
Oldalborda-szerep :
mónia'?

harmónia

vagy

diszhar-

9 film 17 hősnője számára a legfontosabb az
oldalborda-szerep.
Elég széles az életkori skála (hét 30 év, öt 20 év, három 60 év körüli és
két 16 éves). Családi állapotuk: kilenc férjezett, hat hajadon és két özvegy.
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A hősnők kétharmada csak egy élettérben
mozog, egyharmadának
foglalkozása
is van,
de ez nem meghatározó, mert a rendezett polgári lét megszervezése
lebeg fő életcélként
előtte.
Az oldalborda-szerep
elnyeréséért,
sta bilitásáért harcolnak A csoda vége 60 körüli hősnői éppúgy, mint az Adj király katonát! 16
éves szövőnője, Zsuzsa, vagy a Vámmentes
házasság 20 év körüli taxisofőrje, Mari.
E csoport hősnői között elég magas arányban fordulnak elő a házasság hétköznapjaiba
belefáradt asszonyok. Szétzilált idegzetű, életcél nélküli "börtönlakókká"
válva nem tudják, hogyan kellene az életüket elrendezni.
Ilyen a Panelkapcsolat felesége, a Vámmentes
házasság Ilije és a Yerma címszereplője.
A múlt századi, századfordulós nőideál, az
"úrinő" figurája is megjelenik. Ennek nagypolgári-arisztokrata
(Örökség - Szilvia). nagypolgári-földesúri
(Mária nap - Júlia, Mária)
és kispolgári (Házasság szabadnap pal - Juci,'
Blanka, Flóra) változata egyaránt előfordul.
Sajátos típusként még három hősnőt soroltunk ebbe a csoportba, de mindegyik tulajdonképpen régi értékek, ideálok megtestesitője

modernebb
környezetben.
A Kettévált menymunkásnője.
Juli
teljesen
alázatosan,
cselédként
rendeli alá önmagát
a férfinak és a
családnak.
A Házasság szabadnappal 16 éves
Micije ugyan a svéd nyitott házasság
híve, de
csak elméletben,
mert konzervatívabb
az anyjánál és anyja
nemzedékénél.
Ugyanis
nem
tud másként
gondolkodni.
csak
dogmákban.
Az Örökség
Irénje
is hasonló
a Kettévált
mennyezet Julijához.
Úgy tűnik, hogy a hősnőkben a házasság
sokkal több diszharmóniát
szül, mint harrnóniát.
Nem érzékeIn ek a kűlvilag ból semmit. az élet egyéb területeire
talan nem is kíváncsiak:
a zártságba
belenyugszanak.
de bennük
a problémák
szőnyeg alá
söprése
mégsem
szül harrnóniát,
elégedett seget. Fásult belenyugvás
vagy feszült vibrálás
jellemző
rájuk.

nyezet

Az egyenrangúság
kahely

hiánya otthon, az únl mun-

Két film két hősnőjét
soroltuk ebbe a csoportba. Ezek közül az egyik férjezett
újsáqirónő.
a másik hajadon
munkásnő.
Mindketten
fiatalok.
A munkahely
mint élettér egyikük
számára
. sem nyújt az önkiteljesítésre
lehetőséget.
Az
Egymásra nézve Líviája
az 1950-es
években
újságírónő.
Egyéni ambíciói
nem túl
erősek,
de a kor sem ad megfelelő
feladatot
számára,
így érthetően
csak lézeng, jár-kel
a szerkesztőségben.
Éppúgy
unja
a rnunkáját.
mint a
Guernica téglagyári
hősnője.
Margit. Mindkettőjüknek
egy szerelmi
kapcsolat
nyújthatna
valami önkiteljesítési
lehetőséget.
Lívia a kolléganőjébe
szeret bele, Margit egy nős emberbe. Margit
szeretője
ugyan elválik feleségétől.
és feleségül veszi Margitot,
de a szerétett
férfi inkább
börtönőr
a házasságban,
mint élettárs.
Lívia is, Margit is csődbe jut. amit nem csupán saját ambíciótlanságuk,
bizonytalanság
uk
okoz, hanem a társadalomban
keletkezett
értékvákuum.
perspektívahiány
is.

Harc a férfiakkal
Ebbe a csoportba
4 film öt hősnője sorolható.
A 20 év körüliektől
a 60 év körüliekig
minden
korosztály
megtalálható
ebben a csoportban;
2 férjezett, 1 hajadon, 1 elvált, 1 özvegy.
Ismét egy régi ideál modernizált
változata
jelenik meg két filmben is. A "femme Iatale"
típus jellegzetességei
találhatók
meg az Eszki-

mó asszony fázik Marijában.
és a Te rongyos
élet Lucyjében.
Mindkét
hősnő
kedvessége,
szépsége
a férfiakkal.
a férfiakért
folytatott
harc fegyvere.
Itt nem az egyenrangúság
elnyerése vagy bizonyítása
a harc célja. A harc
azért folyik, hogy rninél több értékes (?) férfiáldozat
gyűljön össze. A fontos, hogy a vágyott karriert
bármi áron el lehessen érni. Bizonyos
típusú
énkiteljesités.
önmegvalósítás
mind Marit. mind Lucyt sarkallja
a férfiakkal
vívott
szerelmi-rivalizációs
harcban,
de a lényeg a "femme Iatale" szerepkör.
Az Öszi almanach két nőtípusa
sem sokban
tér el az előző két film hősnőitől.
Csakhogy az
Öszi almanach zárt villájában
szűkebb
a tér,
és a tét is kisebb. A villa birtoklásáért
folytatott harc sokkal kisszerűbb.
mint az énekesnői
vagy sz inésznői
karrier
megvalósításáért
folytatott harc.
A Vámmentes
házasság elvált Agija sokban hasonlít
az 1970-es
évtized
hősnőihez.
A munkájában
helyt áll, harmonikus
mint dolgozó nő. A férfiakkal
való kapcsolatára
már a
nagy szívű, folyton rászedett
nők kiszolgáltatottsága jellemző.
Nem tud nemet mondani elvált férjének. Rezignált, cinikus belenyugvással
és olykor lázadással
veszi tudomásul
élete ezen
terének
rendezhetetlenségét.

A nő mint ember
Az autonóm,
harcolni
és győzni.
h#colni
és
veszteni tudó főhősnők
emberi mivoltuk
kiteljesítésére
törekszenek.
10 film 12 hősnője sorolható ebbe a csoportba.
Életkor szerint e csoport fele 30 év körüli és kétharmada
értelmiségi. Családi allapotukat
tekintve a fele elvált,
az egynegyede
hajadon.
Mintha
az autonómia
akkor Iépne a nők életében előtérbe, akkor válna fontossá,
ha még egyedül vannak, vagy ha
a házasság felbomlása
miatt egyedül maradtak.
A férfitárs
nélküli
élet kiköveteli
tőlük az
egyedüllétben
a teljességre,
a határozottságra,
az autonómiára
való törekvést.
Úgy tűnik, hogy
ezt főleg a gyerekkel
való egyedül
maradás
termeli ki. Valamifajta
női szolidaritással
ebben az egyedüllétben
a legnagyobb
támaszt
egymás számára
a nők adják meg, mert akár
a férj ük, akár a szeretőjük
puhány, döntésképtelen.
A Boldogtalan kalap három hősnője : Kata,
Mária és Vera az értelmiségi
nő három sajátos
típusát testesíti
meg. Egymás számára támaszt
és segítséget
nyújtanak.
de néha nagyon nehezen viselik
el a futó férfikapcsolatokat
és a
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Ember Judit:

Fagyöngyök,

1918, Szabó Nóra

magányt is. Azzal vigasztalják magukat, hogy
a körülöttük levő nevetségesen kicsinyes házassági konfliktusoknál még a magány elviselése
is emberibb és könnyebb. A Boldogtalan kalap
hősnőihez hasonló a Töredék az életről Évája,
az Anna Annája, a Szeretők Verája is. Mindegyik nő erősen intellektuális
beállítottságú,
okos. Mintha az lenne a természetes, hogy
egyedül maradnak, hiszen a körülöttük levő
férfiak náluk butább nőket igyekeznek feleségül venni. Így ezek a férfiak nem értelmi, hanem érzelmi társat keresnek a másik nemben.
Az érzelmi fellángolás viszont elég gyorsan ellobban bennüle
A Boldog szűletésnapot, Marilyn negyvenéves színésznö-föhőse.
Mari éppúgy nehezen
viseli a férfijogú társadalom nyomását, mint a
Tegnapelőtt főhősnője.
Dorottya a történelem
igazságtalan embertelenségét. Dorottya bele is
pusztul az igazságtalanságokba,
öngyilkos lesz.
Mari mint közepes tehetségű színésznő
eddig
szépsége, fiatalsága révén fent tudott maradni.
A pálya reménysége i közé tartozott. Negyvenévesen már ez nem megy, és bizonytalan hely34

zete a perifériára löki. Vajon sikerül majd ezt
elfogadnia, vagy az alkohol rabj ává válik? A
kérdés nyitva marad.
Ebben a csoportban található négy olyan film
is, amelyben az 1980-as évtized nagyon fontos
társadalmi kérdései fogalmazódnak meg.
Az Egymásra nézve Évája és aVisszaesők
Julija az intézmények rossz működése és a merev előítéletek miatt nem élhetik a saját életüket. Éva újságírónő. Kemény, csak az igazat
akarja megírni. Emiatt állandóan konfliktusai
támadnak
a munkahelyén.
Ráadásul homoszexuális, akivel szemben a rendőrség még rnindig toleránsabb. mint a körülötte élő munkatársak, barátok, rokonok. Életének minden területén falakba ütközik, teljesen magára marad. Öntőrvényű,
autonóm életvezetését sehol.
senki nem tűri el (vagy csak átmenetileg veszi
tudomásul). AVisszaesők
Julija is öntörvényű.
autonóm személyiség. Kapcsolata féltestvérével
törvényen kívüli. Mégis dacol mindenkivel, és
legálisan akarja vállalni, mert a férfi harrnóniát,
kiegyensúlyozottságot
nyújt neki. Az
1980-as évtized két legmarkánsabb egyénisége

Éva és Juli, akik szinte megszállottan és makacsul önmaguk kiteljesítésére
törekszenek. Ha
hisznek annak igazában és emberségében, amit
akarnak, akkor senki és semmi nem tudja hitüket megingatni. A saját magukhoz, a saját
életükhöz való joguk tudata irányítja minden
döntésüket és vállalásukat.
Tulajdonképpen e két -nakacs és autonóm nőtípus fiatalabb változata az Adj lurálv katonát!
16 éves Jutkája. Ebben a filmben az intézmények szerkezete, ideál- és értékrendszere
elavultnak mutatkozik. A filmben a családnak a
gyerek számára biztonságot, melegséget nyújtó
szerepe kétszeresen is megkérdőjeleződik. Egyszer, amikor kiderül, hogy Jutkát és nővérét
anyja intézetbe adta, harmadik gyerekét viszont otthon tartotta. Jutka szerelmét, Pétert
a szülők úgy akarják magukhoz láncolni. hogy
minden kérését, óhaját teljesítik, mindennel a
kedvébe járnak. Nem veszik észre, hogy fiuk
teljesen értéktudat nélkülivé válik. Jutka nem
deviáns, mint Éva vagy Juli, ő csupán a társadalom perifériáján él mint intézetben neveIődőlt. munkásszállón
lakó fiatal szövőnő. Úgy
áll szemben a világgal. hogy saját életközeget
akar teremteni,
amelyben valódi értékőrzés
folyna, amelyben mély érzelmi kapcsolatok
kötnék össze mással (másokkal). Az elavult intézménystruktúrák,
az embertelenséget
szülő
értékrendszerek,
előítéletek
azonban minden
tiszta emberi
kezdeményezést
megfojtanak.
Jutka minden jószándékú kezdeményezése zátonyra fut.
Ismét egy variáció az "úrinő" magatartásra
a Vörös grófnő főhősnője. Talán annyit meg
szabad kockáztatni ezzel kapcsolatban,
hogy
a krimikből ismert logika, a "Keresd a nőt!"
magyar filmen való újabb megjelenítésének
érzzük a Vörös grófnőt.

Kamaszlányok

életmintái

Négy film négy kamasz főhősét soroltuk ebbe
a csoportba. Nem azonos státusú és szemléletű kamaszlányok ezek.
A Dédelgetett kedvenceinh Orsijának történetében az esélyegyenlőtlenség
fogalmazódik
meg. Orsi mint dédelgetett kedvenc mindig,
mindenütt jól akarja érezni magát. Ehhez a
sors mindent meg is adott neki: nincsenek
kommunikációs problémái. Ugyanis szülei jól
képzett, gazdag értelmiségiek, Budapesten kellő luxussal berendezett lakásuk van. Orsit szűlei rengeteg különórára
járat ják, hogy "művelt
és kvalifikált" legyen. O nem is érzi a világ

Gazdag Gyula: Bástyasétány
Csákányi Eszter

'74, 1974-84,

problémáit, konfliktusait. hazugságait. mint a
többi három film kamasz főhőse.
Az Eszterlánc 12 éves Esztere csonka családban növekedik. "Bűbájos", mindenen nevetve
felülemelkedni
akaró anyja hazugságait éppúgy felfedezi. mint nagyapja, tanárai viselkedésének, személyiségének
ellentmondásait.
A
felnőttek kegyes csalásai. kegy tlen hazugságai
lassan őt is kikezdik, és minden esélye megvan
arra, hogy unatkozó, piszkálódó kamasszá váljon.
A Kabala 16 éves főhőse is csonka családban
él, az ő szülei is elváltak. Öccse az anyjánál,
ő az apjánál él. Kabala szeretne öccsével
együtt élni. Felnőtt módjára el akarja tartani,
de semmi segítséget nem kap ehhez a felnőtt
társadalomtól.
A Napló gyermekeimneh
16 éves Julija elvesztette a szüleit a szovjet emigrációban.
Nagynénje nevelné, de a börtönparancsnok aszszony álszentsége, ridegsége, hazugságai Julit
elriaszt ják. Nem akar konszolidáltan. jól élni,
mert úgy tűnik számára, hogy ez csak árulások
és önfeladás árán sikerülhet. Maga választ
3S
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Szulai Györgyi: Dédelgetett kdvenceink,
Járay Csilla és Ringer Péter

1981,

apát, és minden nehézséget vállal, amikor az a
személyi kultusz áldozataként börtönbe kerül.
A négy fiatal lány eltérő körülmények között nő fel, és úgy tűnik, hogy hármuk körül a
felnőtt életminták nem éppen pozitivak. Magukra maradt, minden támasz nélkül felnövő
kamaszok. akik megtagadják a felnőttek érték
nélküli életét, de nem biztos, hogy saját életükben más értékek kialakítására lehetőség nyílik.

Már eddig is szóltunk arról a változásról, ami
a magyar filmben bekövetkezett a női sorsok
ábrázolásában.
Nagy váltás volt a magyar film történetében
az 1970-es évtized, amikor a nők a társadalmi
problémák hordozóiként
egy-egy filmalkotás
középponti hőseivé váltak. Mind a "tömeg36

film", mind a "művészfilm" a nőt mint embert,
mint autonóm lényt kezelte, és ennek minél
sokoldalúbb bemutatására törekedett. Az életterek, az élettereken belüli kapcsolatok egyaránt megjelentek a mozivásznon. mert így fogalmazódhatott
meg leginkább a nők emberi
teljessége. Az 1970-es évtizedben mintha a
munkahely mint élettér fontosabb életterepként szerepelt volna, mint az 1980-as évtizedben. A személyiség gazdagsága jobban reprezentálódott a munkához való viszonyban. A
nők jogainak, egyenrangúságának
bizonyítékaként kapott hangsúlyt véleményünk szerint a
munka. Ami kissé el is szürkitette a személyiségképet, figyelmen kivül hagyta szerkezetének
finomságait.
Az 1980-as évtized általunk elemzésre kiválasztott filmjeiben már ennek a korszaknak a
gazdasági-kulturális
társadalmi változásai mint
női magatartásformák
is megjelentek. Mig az
előző évtized a munkához való viszonyra helyezte a hangsúlyt, ez az évtized az életminőség, az életszervezés differenciált körüljárására, illetve a személyiségek gazdag megnyilvánulási lehetőségeinek az ábrázolására. Az élet
apró eseményeiben, történéseiben
láttatták a
nőket; egyéniségüket, karakterüket
árnyaltabban ismerhettük meg.
Mégis, a jelen évtized magyar társadalmának változásait két nőtípus mutatja leginkább.
Az "úrinő" és a "végzet asszonya" tipusok arra
utalnak, minth. a nők társadalmi lehetőségei
korlátozódtak
volna. Ma már a társadalom
nemcsak a mindkét élettéren egyenrangú nőt
tartja ideálnak. Mintha a női mivoltukat túlhangsúlyozó, előtérbe helyező nők is a társadalmi ideálok közé kerültek volna.
A nők több tipusa jelent meg az 1980-as
évtized filmjeiben, tarkábbá vált a női magatartásformák
bemutatása. A munkahely mint
élettér kisebb jelentőségűnek bizonyul. A hétköznapok megszervezése, a családi, a baráti
kapcsolatok építése, tartása az egyének, igya
nők életében is fontosabbá vált.
Jellegzetes, hogya női figurákat nemcsak a
női rendezők ábrázolják szivesen (Ember Judit, Elek Judit, Mészáros Márta, Sós Mária
sokoldalúan mutatják be a női sorsokat). Hozzájuk hasonlóan nagyon sok férfi rendező is
több filmjében női magatartásforma összetevőit
veszi sorra.
A másfél évtized terméséből kiválasztott 51
filmből 13 darabot női rendező (a filmek
250/o-a) készített. Ebből a 13 filmből nyolcat
Mészáros
Márta rendezett. A férfi rendezők

Elek Judit:

Majd holnap,

1979, Meszléry

Judit

közül Bacsó Péter öt, Gyöngyössy Imre-Kabay
Barna, Kovács András és Makk Károly háromhárom, míg Gábor Pál, Kézdí Kovács Zsolt,
Maár Gyula, Szörény Rezső és Tarr Béla. kétkét filmet rendezett.
Lehet, hogy az 1970-es, az 1980-as évtized
magyar társadalmának
ellentmondásait.
pro b-

lérnáit vagy konzervatív értékeit a női sorsokorr
keresztül markánsabban
sikerült bemutatni?
Vagy a női rendezők filmjeiben megjelenő puhány, szetesett. cselekvésképtelen
férfiak száma túlságosan megnőtt?
Szilágyi Erzsébet
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Madárkák, árvácskák és százszorszépek
XVIII. század: Moll Flanders. Társadalmon kivüli kalandornő. Angol.
XIX. század: Becky Sharp. Kapós portéka a
hiúság vásárán. Tizenhét éves korától árva. Beépül az arisztokráciába,
amely - miután megtudja, hogy kalandornő - kiveti magából. Angol.
XX. század: Sofia. Tizenhét éves korától árva.
Egy férfi képzelete változtatja kalandornővé.
Villámgyorsan emelkedik a ranglétrán. Alig
húszévesen az igazgató titkárnője és lakástulajdonos. Cseh.
Soúa. a százszázalékos nő századunk egyik
legnagyobb regényének főhőse (engedtessék
meg nekem ez a szubjektivitás,
amelyet amúgy
is követ a többi). így sorsában benne rejlik:
miféle női kalandok lehetségesek ma mifelénk.
azaz Kőzép-Kelet-Európában.
Vladimir Páral
nem jelentéktelenebb író, mint Defoe vagy
Thaekeray.

Vera Chytilová:

38

Százszorszépek,

Soriánál szebb nőalak kevés van a világirodalomban. A regény kezdetén "fösvény rokonoktól kizsákmányolt falusi árva", semmije
sincs. Amikor elbúcsúzunk tőle, húszéves korára többet tapasztalt és ért el, mint sokan
egész életükben. Mindezt egy férfi távirányításával. De Soúa még azt a csalódást is túléli,
sőt erőt merít belőle, hogy álmai hercege valójában kisfiú, aki harminchárom évesen villanyvonattai játszik: "vajon mindez nem eshetett
volna meg a nélkül a fiú nélkül?" Sofia rájön
az igazságra, hogy a százszázalékos nő kifejtetlenül ott volt benne már akkor is, amikor
Pygmalionja megpillantotta. Bár egy érzelemdús retardált formálja kényére-kedvére,
Soúa
mégis egyéniség. Angyali ártatlanságát nem
veszíti el szüzességével. Tiszta marad a praktikák lombikviharában és a hadműveletek tüzében. Ha akar: feleség, anya, szerető. Ugyanakkor bármilyen pályát befuthat. Férfiról férfira

1966, [itha Cerhová és luana Karbanová

haladva. Bár többnyire szereti "áldozatait", ő
irányítja a férfiakat. S a végén megszabadul
fő-fő irányítójától is.
Az eddig mondottakban kibontatlanul ott van
a továbbiak valamennyi vezérmotívuma. Nem
lévén sem történész, sem szociológus, közhelyszerű emlékeztetőre szorítkozhatom csak: a közép-kelet-európai
megkésett ségnek egyik vetülete, hogy a nőkérdes komolyan a XX. században merült föl. A nők felszabadulása a férfitársadalom kötelékei alól pedig csak az elmúlt
húsz-huszonöt évben vált valós problémává. A
nők tömeges munkába állása (s ezzel a férfiaktól való anyagi függetlenedés)
már az 50-es
években bekövetkezett, de ez a "család szentséqe" és egyéb korlátozások miatt akkor még
nem okozhatott
döntő életforma-váltást.
A
60-as évektől a nők már igazából kiléphettek
a család védelméből a társadalmi "csatatérre".
Mindehhez járult az erre a tájékra töredékesen "begyűrűző" szexuális forradalom. A gyakori válások szaporították az egyedül élő, esetle~ gyermeküket egyedül nevelő nők számát.

Sanda r Pal:

Sarika.

dragam,

1971, Badnar

Erika

Ez is arra utal. hogy rendkívül ellentmondásos
előrehaladásról van szó. Ugyanis - miután hagyományos családi kötelességeiket továbbra is
el kell látniuk - a plusz társadalmi mozgástér
plusz energiákat kíván a nőktől.
Vera Chytilová Éva és Vera (1963) círnű filmje a probléma születését éri tetten. Két életsorsot ábrázol párhuzamosan, ál-dokumentum szerűen. Az egyik egy háztartásbeli feleségé. A
másik Eva Bosaková tornásznőé.
aki a világbajnokságra készül, s megnyeri. Chytilová az
ellenpontozás
módszerét
alkalmazza.
Művészek. sportolók. tudósok mindig kissé kivételes
életet éltek. A nők közül is ők törték át először a gátat, többek között ezért mondtam,
hogya
probléma születésénél vagyunk. "Hát
mikor olvassak?" - kérdezi edzőjétől Éva, miközben tornaszerén állva újságot olvas. Ez utal
Vera férjének
viselkedésére,
aki (ahelyett,
hogy feleségével beszélgetne) vacsoránál.
ágyban egyaránt olvas. Éva szerepe (a magánéletet háttérbe szorító "hivatása meg szállott ja")
1963-ban még többnyire férfiszerep volt. Vera
életét csak a mindennapok szervezik. Mindkettöjük életében uralkodó a monotónia, mindketten szerepük rabjai, de Vera sorsából hiányzik a cél és a sikerélmény. Allandóan visszatérő kérdése: "Mit is akartam?"
A legfőbb
nyűg számára a család, ugyanakkor a legfőbb
mentsvár
is. Összezavarodott
értékrendjére
jellemző, ahogy szeretöjének kifakad: "Én férjes asszony vagyok. Szabad ember. Csak a férjem vonhat felelősségre."
"Elindult egyszer világot látni egy szöke kislány, úgy hívták: Anni." Hozzá hasonlóan falusi lányok ezrei indultak el a városba. akik
mind azt gondolták, hogy "rám vár az élet".
Ida és Rozi is közéjük tartoznak, Böszörményi
Géza Madárhák (1971) címü filmjének hősnő i.
A falusi ház lányszobájában Ringo Starr képére nyílik az ajtó, Ida egy Bardot-szerü szőke
szépség képeslapból tépett fotóját viszi magával. Miféle perspektívák nyílnak meg elöttük
Budapesten ? A munkásszálló. "A postás. aki
innen nősült."
A kozmetikai gyár, ahol titokban magukon próbálják ki a termékeket. Nincs
más út, csak a férfiakon keresztül. "Antibébi.
Naponta egy pirula." Ida a határozottabb, ö vezeti társnőjét.
két sebesült madárkaként botladoznak. Ida teherbe esik, de el kell vetetnie a
gyereket. Akorukbeli
fiúk után jönnek a középkorú férfiak. Egy pillanatra megkísérti öket
a kurvaság
(boldog idők!: 200 Ft), aztán a

Böszörményi

Géza: Madárkák,

1971, Bánsági

Ildikó

hoppon maradt és fel dühödt "urak" kidobják
őket. Ügyeik intézéséhez állandó férfiúi segítséget vesznek igénybe, a Daniét. Rozi visszamenekül a faluba, hozzámegy korábbi vőlegényéhez. Menyasszonyi ruhában, a fején hajcsavárókkal.
sípoló kuktával a kezében: a zavart
mintafeleség képe.
Az esküvőre hazalátogat
Ida, de nem a szüleinél lakik C.Otthon, abból
kimaradok. Én önálló vagyok."). A pesti Dani
az egyik esküvői tanú. Ida rendezte így, hogy
elcsábithassa. A vége náluk is csak esküvő. De
Budapesten ! Ennyi kalandra ad lehetőséget az
élet.
Monori Lili a Ha meqjon
Józsefben.
Czinkóczi Zsuzsa gyerekként az Aruácskában,
évekkel később a Napló gyermekeimnek
című
filmben. Állami gondozott Kovács Kati az Eltávozott Napban; Nyakó Júlia intézeti lánya Vasárnapi szülőkben.
Nem tudunk semmit Forman Szöszijének vagy a Százszorszépeknek
Ama

és Schütz

l la

szüleiről. Emlékeztetek Becky Sharpra és 50nára. akik tizenhét évesen szintén árvák lettek.
Az árva lány fejlődésrajza igencsak alkalmas
az új női szetep vizsgálatára. A szülök nélkül
élő lány nem kap családi mintát. Ettől bizonytalan. De nem is köti a család. Rá van kényszerítve, hogy egyedüL támasz nélkül álljon
helyt, korán kivetve az életbe, Ettől határozott
és makacs. Nehezen tud szeretni. mert nem
tanult szeretetet. Szeretetre éhes, mert nem
kapott szeretetet. Bizalmatlan. A hagyományos női szerepet nem tanulta meg. A hagyományos férfi szerepet kénytelen megtanulni, ha
élni akar, Egyénisége ezektől az ellentmondásoktól izgalmas.
Az új női szerep gyakran fakad nehéz sorsbál,
és a későbbiekben is gyakran jár nehéz sorssal. Ezt a filmek cselekménye mellett a színesznők image-a is hordozza. Monori Lili minden alakításában
(az igen ritkán előforduló-

gyengébbekben
is) ott a megszenvedettség.
Saját lényéből mindig enged át annyit a megformált figurákba, hogy súlyt adjon nekik.
Sohasem csak "mísz", csak fáradt, csak ingerült. csak agresszív, mindig valamitől ilyen.
A sorsától. Bizonytalanságnak
és határozottságnak az a keveréke jellemző az általa játszott nők re, amelyekről már beszéltem. A Ha
megjön József (1976) cimű filmben Mari alakjában látjuk. Hiába próbálja meg az anyósa
(Ruttkai Éva) beleszorítani a hagyományos feleséqszerepbe. nem sikerül neki. (Ne felejtsük
el. hogy Mari árva.) Nem véletlenül távolítja el az író-rendező Kézdi-Kovács Zsolt Józsefet már a film elején. A drámának - míg ő
a tengeren van - a két nő között kell lej átszódnia. Egymás értékeinek tragikus szituációkban, összezártságban
való feltárulása szűkséges ahhoz, hogy eljussanak a kölcsönös megértésig. Annak igazolásául. hogy az új női
szerep drámái napjainkra mennyire kiszélesedett körben teremnek, csak számba kell venni
ezeknek a filmeknek az alakjait: jórészt munkáslányok.
vidéki lányok, intézeti lányok. De
akár elég körülnézni az életben.
Feltűnőert sok új női arc került a filmvászonra "civil" területekről. Ennek oka - többek kőzött - az érdekes egyéniség és a meg szenvedettség korábban említett összefüggése.
Amikor Kovács Kati szenvedéllyel és kidagadó erekkel ordította a világba (ráadásul nem is
rockszámban) , hogy "nem leszek a 'átékszered", ez olyan kihívás volt a hagyományos
női szereppel szemben, amit a filmeseknek
észre kellett venniük. Természetesen Mészáros
Mártának volt a legjobb szeme, amikor kiválasztotta őt Eltávozott Nap (1968) című filmjének főszerepére.
majd Törőesik Mari anya-.
figurájával
szembesítette
a Holdudvarban
(1969). Kovács Katival készítette Bacsó Péter
1968-ban a Fejlövést. A filmbéli Klára sorsában sok olyan elem van, amelyről eddig
szóltam.
Faluról került a városi élet perifériájára. Hazatérése kudarc. Anyja világában az
öröm bűn, lánya szerinte "kalandos, kurvás"
természetű. Klára lopott autón indul két társával a közös öngyilkosság felé. Határozottabb
egyéniség szerelménél, Lacinál. el is árulja.
Cédulát csúsztat oda a harmadiknak, Bélának:
"Ha ő megcsinálja, mi lépjünk le." Laci megöli
magát. ők ketten pedig autóval vágnak neki
a határnak. Marják egymást, Laci emlékétől
nem tudnak szabadulni. A kör bezárult,
még
mielőtt a járőrök felfedeznék őket a kietlen
váróteremben.
De hiszen Klári szólítja meg

d
Milos

Forman . Tűz

van. babám,

1968

őket: "Kérem szépen". Mintha sóvárogná a
feloldozast. amelyet már nem kaphat meg.
Nyakó Júlia három egymást követő filrnszerepében megfigyelhetjük
a színésznővé érés folyamatát. (Későbbi pályája is ezt támasztja
alá.)
Gimnazista volt, amikor Rózsa János
kiválasztotta a Vasárnapi szülők (1980) főszerepére. Játéka hiteles volt és erőteljes. Lugossy
László Köszönöm, meg vagyunk (1981) cimű
filmjében egy faluról csak néhány hónapja
felkerült munkáslányként Madaras József rnéltó partnere. AKabalában
(1982) elvált szülők
gyermeke. Itt érezhető a legjobban, hogyan
formálja a szerepet. anélkül, hogy egy percre
is hamis lenne. Nyakó Júlia filmes egyénisége
igen összetett: kamaszos keménység és asszonyi gyengeség. Határozott, karakteres emberi
tartás, az önpusztításig
elmenő indulatok, és
nagyon erős erotikus kisugárzás.
Czinháczi
Zsuzsa arca is a szemünk láttára
formálódott Ranódy Áwácskájától (1967) a fia41

Gothár
Judit

Péter:

Ajándék

ez a nap,

1979, Pogány

tal lányig Mészáros
Márta
filmjében
(Napló
gyermeheimnek,
1982). Az említett
sz inésznők imaqe-ába
belejátszik
az is, amit tudunk
róluk.
Czinkóczi
Zsuzsa
a valóságban
nehéz
sorsú falusi
kislányból
nem kevésbé
nehéz
sorsú kecskeméti
vásározó
fiatalasszony
lett
(láthattunk
róla tévériportot.
újságcikkeket
is
olvashattunk),
s azóta ki tudja, még mi. Monori Lili a tévé ben vallott
arról, miért hagyta
abba évekre a filmezést
(s korábban
a szinházat).
Amikor
Erdős
Mariann
megjelent
a
Könnyű
testi sértés
(Szomjas
György,
1983)
egyik főszerepében,
tudtuk
róla, hogy ilyen
mélyröl, a "bűn"-ből
aligha került
még magyar nő a filmvászonra.
Mindez persze filmen,
művészeten
kívüli tényező.
De a színész (az
amatőr is) képen megjelenő
fiz ikumában,
gesztusaiban hordozza
"előéletét",
karakteret.
megszen vedettségét.
A kalandnak
különböző
változatai
lehetségesek. Az Egy szöszi szerelme
(Mil os Forman,
1965) címszereplőjét
megérinti
a "nagy kaland"
a prágai
zongoristafiú
személyében.
Veszi magának
a bátorságot,
hogy szerelme
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Xantus
Méhes

János: Eszkimó
Marietta

asszony

fázik,

1984,

után menjen a sivar kis gyárvárosból
a fővárosba. Két fájdalmas
dolgot él át. Az egyik,
hogyelfelejtették.
A másik az, hogy a szerelme glóriáj ával felékesített
fiú élete alig kevésbé kisszerű,
mint az övé. A munkásszállásra
visszatérve
visszahazudja
hát a glóriát
a fiú
fejére. A Százszarszépek
(Chytilova,
1966) két
lánykája
megszabadult
a férfiaktól.
Számukra
a másik
csak játékszernek
. jó. De játékszer
számukra
minden.
logikus
útjuk az ok és cél
nélküli rombolás
öröme.
Nézzük csak, milyen kalandokról
esett szó:
faluból a városba;
ha vannak szülők,
el tőlük;
intézetből
házasságba;
ki a házasságból;
öngyilkosság;
disszidálási
kísérlet;
bűnözés.
Majd' valamennyi
lány- és nőalakot
(ha árva,
ha nem árva) az otthontalanság
levegője
veszi
körül. Nem találják
a helyüket.
A százszázalékos ná káprázatos
karrierje,
a mű keserű,
iszonyatos
heroizmusa
és szépsége
kivétel.
Nehéz az új szerepét kereső modern
nő élete
Kőzép-Kelet-Európában,
Legalább
már elindulhatott. Úton van. De nagyon
sokszor iránytű
nélküli utazó.

Harmat György

A nő a westernben
Vénusz Árész mezején
A tettek mezeje. a magány, az
erőszak világa - a western alapvetően
férfias
műfaj.
Szinte
helytelennek
látszik, ha ebben
a férfiúi univerzumban
nő is
van. És mégis sok a nő a westernekben.
A pionírfeleségek
a
szekereken
ülnek vagy mellettük rnennek. újratöltik a fegyvereket; a kispolgár feleségek férjük karján szelik át a főutcát,
vagy a bolt előtt fecserésznek.
a kocsmai
nők a saloonban
mászkál nak, újabb kliensre vadásznak
- ezeket az alakokat
minden valamire való westernben megtalálhatjuk.
De csak
alakok, sziluettek. Mert bár sokan vannak, ez még nem jelent
mmoscqi
jelenlétet.
Szerepük
másodlagos . vagy epizodikus.
A nő gyakran
csak kellék a
filmben, sokkal kevesebbet
jelent a férfi számára, mint a lova, a pisztolya
vagy a cowboy
öltözékének
egyéb fetisisztikus
tartozéka.
Történelmi
tény,
hogya
nőnek igazán nagy szerepe volt a Nyugat történelmében. mégis rni maradt belőle a
westernekben.
"Beletesznek egyegy nőt. mert nő nélkül még a
western t sem lehet eladni." Kellék. mert a közönség megköveteli az ötpercnyi
ellágyulást;
mellesleg
eltávolítja
a hősök
baráti
viszonyaiban
lappangó
homoszexualitás
problémáját.
Azért mégsem teljesen alaptalanul
vannak
nők e filmekben. Időnként
nagyon
fontos
szerep jut nekik. Cselekvökké
és hősökké
is válhatnak,
de
többnyire
csak
a motivációt
hordozzák.
Például
elrabolják
vagy megölik őket. Ilyenkor a
nő hiánya indítja el a férfiúi
cselekvést. A néma westernek és
a B szériák
alapsémája
volt,
hogy a "rossz ember" elrabolta
a nőt. ezért a "jó ember" üldözésére indult.
A "star-system" -nek köszönhető, hogy nagyobb, katalizáló
szerep jutott a nőnek a western-

ben. A harmincas évek vegen, a
New Deal diadala idején újjászülető
western ből már
nem
maradhatott
ki. Komédiákban.
zenés vigjátékokban
és melodrámákban
a férfiakkal
együtt
élvezte
a közönség
kegyeit.
most már neki is el kellett indulnia a Vadnyugat meghódítására, a nemzet nagyságát
bizonyítandó a meglehetősen
inflációs időszakban.
Ekkor kapta
meg a "co-starring",
a sztár-társ
rangját a főcímlistákon.
és valamivel fontosabb. kidolgozottabb
szerepeket
a történetekben.
Nem annyira
a romantikus
cselekmény-szál
miatt van szükség a nőre a westernben.
hanem, hogy kidomborítsa
ellenpólusát.
a férfiúi elvet. Csak az
ő ellenében
mutatkozhat
meg
teljes nagyságában
a western
sajátos.
jellegzetes
maszkulin
mítoszvilága.
Nem is a korabeli
Amerika tipikus nőalakjait
- a
tárgyként
kezelt
gyermek-aszszonyt. az uralkodó családanyát.
a pusztító
vampot
vagy
az
aszexuális
üzletasszony t - látjuk
a westernek
hősnőiben.
Ezekben megint a nőiesség, sőt
a túlzott. felnagyított
nőiesség
vált értékké.
ami már a sziluettben is megnyilvánul.
A nő csinos, de inkább
szép. kecses,
könnyed,
vékony. Szép vonasu
az arca, gyönyörű a tekintete. a
szeme, hosszú, dús a haja. Mindig jólfésült. Ha kócos, biztosan
valami
szenvedés.
verekedés,
erőszak miatt kócolódott
össze.
Ritkán lobog szabadon a haja
- a függetlenség
eme sz.imbólurna helyett zárt kontyokban.
copfokban. fürtökben szabályozva viseli frizuráját.
Ugyanezt - fejezi ki a ruházata, ami tökéletes ellentéte a férfiénak, és mindig jelzi a nő társadalmi
helyzetét
és temperamentumát.
Ruhát.
szoknyát.
blúzt. ruhaderekat
visel - egyik
nőiesebb darab, mint a másik.
Gyakran
tesz fel kalapot
és

gyakran visel ernyőt,
amit valamire való férfi Kalifornia minden aranyáért
nem venne a kezébe. Ha mégis nadrágot és vászoninget
vesz fel. akkor sem
veszi ti el nőiesséqét.
kicsit makacs és önfejű lesz tőle, de végül szinte kellemesebb
látvány,
rnint a hagyományosan
felöltözött nő.
A felértékelt
nőiesség fejeződik ki abban a tulajdonságában. ami a westernhősnő
lényege: hogy szeret. Változatosan
szeret:
szenvedélyesen,
kisajátítóan.
néha elutasítva,
titokban, halkan;
és változatos szerep jut szeretetének:
ettől tud
végre kibékülni a hős önmagával, ez motiválja
vagy fékezi
a hős cselekvéseit,
de megadhatja a hősnek a társadalomba való
beílleszkedés
utolsó
esélyét is.
A nő a western ben mindig
megmarad a műfaj diktálta szerepekben.
(Ha véletlenül szerepet vált. elveszíti nőiességét. és
androgén figurává válik. És ha
a film végéig nem talál vissza
nöicsséqébe.
biztosan
meghaL)
Mint a műfaj férfi alakjai. ő sem
menekülhet meg a mindig a sematizmus határán járó archetipusoktóI. Nőiessége mellett legfontosabb
szerepe.
hogy
"a
pionír férfí értékes társa" - lehet "tiszteletre
méltó
anya",
"bátor
és hű feleség",
"tiszta
fíatal lány". még "indián nő" is
- és a teljes ellenpont. "a szép
és kívánatos
nő", általában
a
salconból.
Az anya

Az anya több. mint egy egyszerű figura. Ö a családi egység
őrzője és a ház lelke. Ö a család és a ház biztos pontja. erős,
rendíthetetlen,
a megpróbáltatások őt sem kímélik. de ő mindvégig összetartja
a családot. A
hagyomány
őrzője, a folytonosság biztosítéka.
a patriarchális
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értékek megtestesítője;
szerepe
sokkal inkább szimbolikus, mint
drámai.
A pionir szellem rneqtestesitője, ezért sohasem városon él.
hanem természeti közegében: a
tanyán, a ranchon vagy az utazó karavánban. Dolgos, kitarto,
panaszkodás nélkül tűri a kínokat. Ha ivadékait védi, még a
pisztolyt, az ostort is a kezébe
veszi.
Altalános tisztelet övezi, hiszen ő adja az életet. A fia
büszke és szomorú is, ha el
kell öt hagynia.
Ha öreg, fáradt az arca a kemény élettől. teste is elromlott. Oszülő haját szoros konytba fogja össze. Sötét. durva,
szigorúa n zárt vászonruhákat visel, köténnyel.
Minden
western rajongó ban
ugyanaz a kép él róla - amely
felöleli egész szerepét : A kerítésre könyökölve
áll a ranch
bejáratánál, végignézi a férfiak
indulását, akik biztosak lehetnek benne, hogy ha visszatérnek, őt ott fogják találni.
A feleség

Lehet
menyasszony,
özvegy,
nyolcéves lányka anyja, egy bizonyos:
még mielőtt anyava
lenne, már hű társa a férfinak,
osztozik örömében
és bánatában.
Bármilyen életkorúak
(általában harmincasok), bármilyen a
társadalmi
helyzetük,
ezek a
nők mind egyformán
alázatosak, alárendeltek
és erkölcsösek. Szerények, visszafogottak,
mindig a háttérben maradnak.
Csak a már negyvenéves pionírfeleség lehet esetleg egyenrangú
a férjével. Mindenben engedelmeskedik
urának,
akit szinte
hódolattal szerét. Sohasem szegi meg az erkölcsi törvényeket,
történjék bármi, ő a férje mellett marad.
Mindig
gondosan
öltözik,
mintás kartonruhát visel. Akkor
is elegáns, ha szegény. Akár városban, erdőben vagy tanyán lakik, otthona mindig ápolt, jelleme-mentalitása tükröződik a tapetában. akárpitokban,
függö-
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úgy érzi. napsugár villant meg
előtte. és hirtelen rettenetesen
fáradtnak érzi magát állandóan
rohanó életétől.
A lány maga a szerelern. villámgyorsan
elhalványul.
Azonnal legyőzi a szerelern. de ez az
ő diadala. Mert a hős biztonságot és lelki nyugalmat talál az
oldalán.
A csábító

Marilyn Monroe
nyökben, a gyakran látható zongorában.
Puha fészket. édeni
szigete t biztosít férjének a Vadnyugat kellős közepéri. Néha
halvány, elsöpri őt egy kalandornő, néha felemeli a hangját.
és
megpróbálja
visszatartani
férjét a veszélytől - hasztalan.
Társadalmi és dramaturgiai szerepe van, de a történetbe nem
szól bele. Gyakran eltűnik a
cselekményből.
Az anya-figura
önmagában is létezik, a hitves
csak a hősőri keresztül. Nélküle
létének semmi értelme.
A fiatal

lány

Még nem felnőtt nő. nem menyasszony. nem feleség, még fiatal
lány,
szerelmes.
Szerepe
majdnem mindig epizodikus. A
hős véletlenül. valamelyik
útja során pillantja' meg. A csábító nőké re emlékeztető színes
ruhákat visel. de az ő csipkél.
egégallér ja i és mandzsettái
tiszszen mások: könnyedek,
ták. Ifjúsága, spontaneitása. ragyogó. kicsit csodálkozó szeme
egészen más. mint a többi nő
súlyos jelenléte. És amikor törékeny, kecses, imádnivaló alakja feltűnik a fényben, a hős

nő

Felszolgál.
kocsmában
énekel
vagyegyszerűen
csak prostituált, mindenképpen
nehéz életű nő. O a csábító. Megszámlálhatatlan
mennyiségben
fordul
elő a westernekben.
Igazi területe a saloonok tükrös, cicomás nagy terme. Szines,
feltűnő ruhákat hord, amikben
meztelen a válla; csípőre tett
kézzel sétál a teremben, súrolja
az asztalokat,
vendéget keres.
Ha valamelyik férfihoz tartozik,
mellette áll. kissé a háta rnögött, várja. hogy befejezze a
pókerjátszmáját ; kezét a férfi
székének
támláján
nyugtatja,
ezzel jelzi, hogy hozzá tartozik,
és hogy senki se merje megnézni vagy leszólítani őt.
A régi tradíció szerint sokáig
ő volt a megtestesült rossz. O
"csábította el" a hős t rnenyaszszonyától vagy feleségétől. Ha
maga is beleszeretett a hősbe, ö
fogta fel a szeretett
lénynek
szánt golyót. és "halálával viszszakapta azt a tisztességet. amit
elrontott életében elvcsz itett".
Gyakran elűzik a városból ilyenkor a pesszimista amerikai
hagyományt testesíti meg: örök
magányra ítélik, el kell szenvednie a cowboyok sértései t és
vastag tréfáit. számára nem létezhet boldogság. Egy megváltó szerelemben esetleg újra integrálódhat a társadalomba.
és
visszaszerezheti
a jogát a boldogsághoz.
De az anyával, a hitvessel és
a fiatallánnyal
szemben az ő
egyénisége
nem teljesen meghatározott.
Százféle lehet
az
alakja.
jelleme,
kiszámíthatatlan reagálásokat
engedhet meg
magának. Minden szinten fontos szerep jut neki, még a cse-

lekmény alakulásában
is. Megváltoztathatja
a helyzetet.
új
irányt
adhat a történések nek,
átalakíthatja
a hős magatartását. szóval erőteljesen
belenyúlhat a mesébe.
Az indián

nö

Az üvöltő. gesztikuláló,
körben
ugrándozó Rézbőrűnek
még nem
volt felesége. Amikor az Indiant
rehabilitálták.
feltünt az Indián
nő. A Rézbőrű és a Fehér Ember
szent szövetségének
szimbóluma
lett. és a Fehér Ember rajta keresztül tért vissza a természetbe.
Fiatal, szép, állatbőrökbe
öltözik. szinte a természet
istennőjeként bukkan
fel a káprázó
szemű Fehér Ember előtt. Gyakran egy főnök lánya vagy húga:
vad. büszke. hallgatag.
De némán is erőteljes a jelenléte:
a
tekintetével
többet
mond
el.
mint szavakkal
tehetné.
Mint a fiatal lány, ő is potenciális szerelmes.
Némán. gyengéden. szenvedélyesen
szeret. A
férfira sosem kényszeríti rá szerelmét, diszkréten
tudatja vele.
Igazi nő: teljes odaadással ápolja és védelmezi a szeretett fér'. fit.
.,'
A western ritkán szól a családi életről. hiszen ii film annak kezdetén ér véget. mikor a
hős felhagy kalandor
életével.

De az indián
nő szerelme
a
filmben kezdődik
és ér véget.
Az ugyanis mindig konfliktust
vált ki. szerelrnese. a Fehér Ember
mindig
elkövet
valami
szentségtörést,
amitől
megszakad jó viszonya az indiánokkal.
Szerelmük
tehát
lehetetlenné
válik. és általában az Indián nő
halálával ér véget.
Az önálló

(független)

nő

Hívják
"A Nő"-nek és hívják
"Kalandornőnek".
egyik meghatározás sem jó. Nem igazán kalandornő.
és nem is mindig
"Nő". Lehet fiatal lány, vagy elrabolt asszony. csábító nő vagy
profi szerencsejátékos.
Legfontosabb tulajdonságuk,
hogy nehezen
kiismerhetők.
És hogy
nem eladók.
Bármennyire
eltérő a fizikumuk vagy a társadalmi
helyzetük. egyvalamiben
hasonlitanak
egymásra:
alapvető
tulajdonságuk a függetlenség.
Az ilyen nő
csakis
önmagától
függ.
meg
esetleg attól. akitől függeni hajlandó; maga szervezi meg az
életét. mégpedig
olyan határozott döntésekkel.
hogy azt még
a szigorú Nyugat is elfogadja.
A
cselekményben
rendkívül
fontos a szerepe. mert még a
csábitó szirénnél is nagyobb a
hatása a hősrc,

Lio Ulmann

Nem eladó. Döntéseivel maga
jelöli ki erkölcsi és ideológiai
határait. A férfit is úgy választja ki, ahogyan a férfi választja
őt. Egyenértékű
a férfival. néha férfi
mesterséget
folytat.
ezért börtönbe is kerülhet.
hiszen környezete
felfogása
szerint erre nincs joga.
O nem akarja női báj jal megfényesíteni
a Vad Nyugatot. ő
ugyanúgy részt akar venni benne. mint a férfiak. Uralkodik a
maga világában.
mindig harcra
kész. ha valaki netán kétségbe
vonná önállóságát
és fensőségét. Uralkodik a férfiakon. akik
legyekként
repülnek
hálójába.
O minden nők közőtt a legvonzóbb. Olyan világban. ahol egy
nő kevesebbet
ér egy lónál,
ő
többet ér. mint egy férfi.
Energikus. akaratos. önző. elveszíti
nőiességét.
Mint Joan
Crawford a Johnny Guitar-ban_
Ha véletlenül
visszanőiesedik.
azonnal
sebezhető
lesz. Crawfordot
majdnem
felakasztják.
De ha visszanőiesedik.
bocsánatot nyer a férfiaknál. így lesz a
film végén Crawford legyőzőtt
és győztes egyszerre. és így nyeri el a boldogságot
egy férfi
karjában. (Alain Gare1 in: einema 1974. aug.-szept.)

Katllerine

Hepburn

[eanne

Moreau

Fordította:

Urbán

Mária
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A nő a fantasztikus filmben
A zsákmány és a szörnyeteg
A rémfilmeknek.
a fantasztikus
film közvetlen és népszerű formájának
kedvenc tere. témája
az erotika és a szexualitás. Különösen olyan időszakban,
amikor a mozi ezeket csak bujtatottan mutathatja
meg: a vágytól
elválaszthatatlan
a felelem. a tehetséges áldozat üvöltése (Jásd
Fay Wrayt a King KOllgban) kifejezheti a rettegést, de az extázist is. a kigúvadó szem. a szétnyíló száj és a vonaglások
érzékeltethetik a borzalmat. de az
orgazmust is.
Ha a fantasztikus
film
a
Lang-i utat követi (a Metropolis Mariáját,
a két ellentétes
erőt
megtestesítő
emberés
gép-asszonyt). a műfaj mai filmjeiben a nő egyszerre lenne hóhér és áldozat. sado és rnazo.
zsákmány
és szörnyeteg.
De a
fantasztikus
mozi is szériában
gyártott
népszerű
termék lett.
meg kell tehát felelnie az éppen
érvényes kereskedelmi
követelményeknek:
leginkább
a fotóregényelvárásainak.
A femme-objet

A tűndérrnesékböl,
a csoda irodalmi műfajából
született meg
a fantasztikus
film. sokáig nem
is tudta levétkőzni
struktúráit.
A tündérmesék
nőalakja
szinte
mindig a Hercegnő - aki. történjék bármi. sohasem cselekszik. A sóvárgó vágy tárgya öt rabolja el a szörny vagy a
sárkány;
a jutalom eszköze őt adja feleségül királyapja
a
feladatot
elvégzö
hőshöz.
Szóval. többnyire
ö az, aki végig
hiányzik
a cselekményből.
az
utazások ból. üldözésekből.
párviadalokból - hitchcocki kifejezéssel élve - ö az ürügy a kalandra.
Sok-sok fantasztikus
filmben
a nő statiszta
akalandban.
csecsebecse. akivel hatni lehet
a néző érzékenységére
(kiáltozik. menekül
szegény.
fosz lá-
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nyokban lóg. rajta a ruha. de az
utolsó
pillanatban
menedéket
talál a szépséges hím karjában).
Szükség van rá e filmekben,
mert állitólag öt követeli a kőzönség. Csak ő lehet az igazi.
szinte hivatalosan
kirendelt
áldozat. Gyönge és sebezhető
ezt a szerepet egy gyerek is betölthetné; de nő kell. hogy igazán meghatódhassunk,
és mcrt
a fantasztikus
filmben az áldozat mindig szexuális tárgy. Az
öt ért agressziókban
mindig
megtalálhatók
az erőszak
jegyei; a nők re támadó szörnyek
- szőrős állatok, majmok és farkasemberek
- szimbolikus
jelentése is egészen világos.
Az ember-áldozat
prototipikus
képét is Fay Wray teremtette
meg: a vadak oltárához kötözve
várja a halálos harc kimenetelét. amelynek ö a tétje. De akár
vágy tárgya. akár jutalom, ez
a tárgy-asszony
sohasem cselekszik.
Az aiuio

szexualitás

Egészen más a helyzet a fantasztikus film másik nagy alfajában, a uámpírfiImekben.
ahol

Ánouk

Aimée

a szexualitás
nemcsak egy erőszakos sokkban nyilvánul meg.
de maga határozza
meg a cselekményt. bonyolult kapcsolatokat. váltásokat épit fel. új híveket szerez stb. A fantasztikum
és az erotika keresztezödéséből
létrejött vámpirizmus
alig szirnbolikus. és egyre kevésbé álcázott forma. Gondoljunk
csak a
mélyen
dekoltált
hálóingben
reszketve
pihegő fiatal lányokra. akik ágyukban
várnak valamire, miután előzőleg szélesre
tárták
a hálószoba
ablakát .. _
Nem is kell túl sok szót vesztegetni rá. olyan egyértelműen
szexuális jelentése van a vámpír
behatoló
fogának.
vérszívásának.
A legfontosabb.
hogy ezúttal
a nő cselekszik. Most is kéjek
és vágyak tárgya. de nem soká
marad passzív, most már ő adja
tovább a vámpirságot,
amit bizonyos elméletek járványos
betegségnek tartanak.
A nő a vámpirfilmekben
is sokáig csak másodlagos
szerepet
kapott:
Ő volt
Drakula társa.
menyasszonya.
szeretője, cinkosa, az éltében-holtában
is az
uralkodó
falloszt
szimbolizáló
Mestere és Vérura alázatos szolgálója és vak bűntársa.
Mostanában kezd fontosabb szerephez
jutni, amikor a tematika
és a
cselekmény új elemekkel bővül:
a szex és a szerelem kapcsolatával. A platonikus szerelemmel
szemben a fizikai szerelem
tapasztalása lesz.
Azért még ma is kisebb szerepeket kap a nő a fantasztikus
filmekben,
amelyek nek mégis
feltétlenül
szükségük
van rá.
Ideális
síro-nvo
áldozat,
mi
mást tehetne. mint hogy elájul
a gorilla. a múmia, a farkasember vagy a Frankenstein-szörny
karjában.
Amikor
félelmében
vagy a kínzások kínjaiban üvölt,
kielégíti a "fantasztikus"
filmet
tápláló szado-mazochista
fantazmagóriákat.

A provokáló

A parancsoló-uralkodó

szépség

Természetes, hogy a nő a szépséget testesíti meg. És a megtestesült szépség már maga is
elég - nem is kevés - egy dráma elindításához. A Poe teremtette
szinte
természetfelettien
szép nőalakokból azonnal megszületik a "fantasztikum":
ezek
a nők kivételes helyen állnak
élet és halál. álom és valóság
határán. Szépségük olyan örületes szerelmeket
kelt életre,
amelyekből
azután
rettenetes
történetek kerekednek. A nö hatalma, amellyel csökkenteni tudja a szörnyűségeket,
megint a
klasszikus tündérmeséket
idézi,
amikor a bekává vagy vadállattá varázsolt királyfit egyetlen
csókjával vagy szerelmes szavával meg tudja
váltani az
átoktól. Ezzel a tulajdonságával
ez a fajta hősnő már nem olyan
passzív, mint az egyszerű kiril y lá Ily.
Szörnyűséges tettek haszonélvezője, nem ő a kczdernényezö.
de hozzájárulása
már-már fölér
a részvétellel.
Figurája
még
mindig törékeny és sebezhető,
együtt él benne a hóhér és az
áldozat. Artatlansága már níncs
olyan messze a rossztól. amint a
megkínzottak
mazochizmusa
sincs távol a kínzók szadizmusától.

nő

A nagy szörnyszerepek
férfiszerepek. Újabb
fejlődés,
hogy a
nagy
fantasztikus
mítoszokat
női változatban is megcsinálták.
Drakula szerepét több filmben
is Báthory
Erzsébet
magyar
hercegnö
alakjában
élesztették
újra, Dr. Jekyll és Sister Hyde
címen nővé változtatták
a jólelkű orvost, és elkészült egy
Lady Frankenstein
is, amelyben
a báró leánya folytatja apja útját, csak az ö teremtménye egy
szépséges fiú.
Az ördögi

szépség

A fantasztikum világában egyetlen igazi női státus van: a boszorkányé. Hazajáró lényekkel.
fantomokkal vagy épp magával
a Sátánnal van viszonya. A Sátán menyasszonyai. a Pokol apácái egyértelműen
fizikai paktumot kötnek a Gonosszal. (Meg
nem állhatom, hogy le ne írjam: Még a Sátánnak is szüksége van az asszonyokra l)
A boszorkány a köznyelvben
seprű n lovagló fogatlan vénaszszony, a filmekben viszont jéghideg szépség (Barbara Steele),
esetleg perverz ártatlan (Anicée
Alvina) . Nincs ebben
semmi
meglepö, hiszen az önsanyargató morált prédikáló öröm-elle-

Frankenstein

szelleme,

1945

nes keresztény kazuisztika rnindig is együtt emlegette a Húst
és a Sátánt. Lewis: Moine (Szerzetes) cimű regényének csábító
és perverz megkisértő Mathildeja nem maga-e a megtestesült Ördög?
Képzeletbeli
utazásunk
végén
tisztelegjünk
három nő előtt.
akiknek példás, botrányos vagy
váratlan
sorsa bizonyára
még
nagy meglepetéseket
szerez nekünk
a
fantasztikum
terén.
Tisztelegjűnk
hát Báthory Erzsébet, a véres grófnő előtt
(nem elítélendő tetteit mentjük
fel, csak jelezzük szekatlan. kűlönleges
esetét),
Sharon Tate
előtt, aki életében is szerenesetlen áldozattá vált, holott előzőleg sikerült megúsznia Polanski
ártalmatlan
vámpírjait;
és a
szorgos regényíró Mary Shelley,
a lelkész lánya előtt. aki meglepődve látná, micsoda rém-freskók születtek meg az ő ihletéséből. (Gérard Lenne in: Cinéma, 74)

Fritz Lang: Metropolis,

1927

Forditotta : Urbán
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Körinterjú

Filmrendezők válaszolnak
Film és nő kapcsolatáról
magukat
az alkotókat.
mazta:

- úgy gondoltuk - érdemes megkérdezni
a legilletékesebbeket,
Nem tudományos
igényű tesztünk az alábbi kérdéseket tartal-

1. Mi a véleménye a feminizmusról ?
2. Létezik-e Ön szerint a filmművészetben
feminista irányzat?
3. Van-e külön férfi és női film?
4. Tényleg alsóbbrendű lény a nő?
5. És ezt kompenzálja
filmkészítéssel ?
6. Ki az a férfi rendező, aki érvényesebbet
mondott a nőkről,
1. Mi a nő szerepe az életben?
8. Van Önnek családja, gyereke? Hányszor vált el?
9. Mi a véleménye a házasságról?
10. Milyen (lehet) nőnek lenni?
11. Ön feminin vagy masculin alkat?
12. Milyen szerepet játszik az Ön életében a szex?
13. Mikor akart elő ször férfi (nő) lenni?
14. Ön szerint létezik-e pornográfia?
15. Férfiakkal vagy nőkkel tud inkább együtt dolgozni?
16. Micsoda Ön: filmrendező vagy filmrendezőnő?
Lapzártáig

a következő

válaszok

..
mint On?

érkeztek:

Lydia Chagall
l. A kényszer hatására létrejött csoportosulásokróI - feltéve hogy nem rasszisták és nem
szexisták - jó a véleményem.
2. Igen. van feminista irányzat a filmművészetben.
3. Csak a jó és a rossz film közott teszek különbséqet, nem tulajdonítok jelentőséget annak.
hogy nő. vagy férfi készítette.
4. Minden ember értékes. Tudjuk. hogy mire
vezet az "Untermensch" és az "Übermensch"
megkülönböztetése.
5. Ha a nők úgy érzik, hogy kompenzálásként
kell filmet készíteniük, csak sajnálni tudom a
mozit is, a nézőket is.
6. Nem értem a kérdést.
1. A nő szerepe ugyanaz. mint a többi emberé:
segítenie kell a világ előre haladását. hogy
a Föld mindenkinek - férfinak és nőnek - biztosítsa az élet lehetőségét.
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8. Van családom. Nincs gyerekem. Elváltam.
9. Úgy vélem, mai társadalmunkban
a házasság teljesen idejétmúlt dolog.
10. Nőnek lenni számomra azt jelenti. hogy a
fogékony korban - a férfiakkal ellentétben a nőnek gyermeke lehet.
11. Nehéz természetem van, és ez éppen elég.
12. Bár nem a szex köti le minden gondolatomat. azért nem is vagyok ellene.
13. Vagyok, aki vagyok. és akinek ez nem tetszik, úgy kell neki.
14. Igen, van pornográfia.
15. Csak olyan emberekkel dolgozom, akikben
megbízhatok, teljesen mindegy. hogy melyik
nemből valók.
16. Filmeket készítek és író vagyok. és mindkettőhöz úgy állok hozzá, mint emberi lény.

Agnieszka

HoIJand

1. Ritkán esztétikus.
2. Igen. Jelenleg gyengébb. Különösen a hetvenes évek második felében volt erős, az
NSZK-ban és talán az Egyesült Allamokban.
3. Bizonyára igen. De igazán jó filmek esetében normális ember nem gondol a rendező nemére. Előfordul az is, hogy férfiak készítenek
"női" filmeket, és fordítva.
4. Úgy gondolom, hogy nem. Sőt; az utóbbi
időben egyre nagyobb rezignáltsággal
kell
megállapítanom, hogy épp fordított a helyzet.
5. No nem - ez természetes.
6. Néhányan bizonyára.
7. Nélküle nem lenne élet, igaz? Intelligencia
és tolerancia. Egyébként a társadalmi szerepek
változnak. Altalában a női-férfi szolidaritás
mellett vagyok.

B Van férjem és egy 12 éves lányom.
9. A kompromisszumok
rettenetesen fárasztó
iskolája.
10. 11. Szerintem inkább nőies - a barátaim szerint inkább férfias.
12. Meglehetősen sokat.
13. Gyermekkoromban
- azután a világ minden kincséért sem.
14. Mondják talán, hogy nem létezik?
15. Tehetséges, lojális, tisztességes és intelligens emberekkel, akiknek a nagylelkűség természetes tulajdonságuk.
16. -

Elek Judit
Tisztelt Filmkultúra Szerkesztősége!
"Feminizmus
a filmművészetben"
cím ű kérdéseikkel kapcsolatban sajnálattal kell köz.ölnöm Önökkel.
hogy azokat ízlésteleneknek,
szakszerűtleneknek,
személyeskedőknek, s mint
ilyeneket sértőeknek kell tartanom. mely mél-

Margarethe

tatlan a Filmkultúra eddigi - általam igen
nagyra becsült - tevékenységéhez ; s melyekre
éppen ezért nem kívánok érdemben felelni.
Kérem ezen nyilatkozatomat
mint a kérdéseikre adott válaszomat lapjukban közölni sz
veskedjenek.
í-

von Trotta

Tisztelt Szerkesztőség!
Köszönjük levelüket és a csipkelődő kérdéseket. Margarethe von Trotta megkért, tolmácsoljam : elnézést kér, de nincs ideje, hogy érdemben válaszoljon a kérdésekre, mert Rosa

Luxemburq címü filmjét forgatja. Reméljük,
legközelebb rendelkezésükre állhatunk hasonló
izgalmas kérdésekben.
Baráti üdvözlettel
Ingrid Slejfir munkatárs

Vera Chytilová
1. Létezík.
2. Igen.
3. Én nem tudom megmondani a különbséget.
4. Nevetséges.
5. Amint az alkotás mindenkínek kompenzálás.
6. Többen. Például: Chaplin, Bergman, Woody
Allen, Bardem, Resnais, Malle, Formán, Chamrajev, Chabrol, Truffaut, Sengelaja, Pasolini,
Viscontí stb.
7. Fontos.
B. Van egy lányom, 1964-ben született, egy
fiam, 1968-ban született. Elvált vagyok.

9. Börtön.
10. Azt a boldogságot jelenti, hogy gyerekeim
lehetnek.
11. Azt hiszem, az emberi jellem ennél bonyolultabb, még az enyém is.
12. Normálisabbat.
mint gondolnák.
13. Sose akartam férfi lenn i.
14. Igen.
15. Attól függ.
16. Teljesen mindegy, ezek kicsinyes dolgok.
A munka értelme a fontos.

Lina Wertmüller
1. Létezik. Sajnos.
2. Ellene vagyok az ilyen jellegű osztályozásnak. A szőkék filmjei, a ba mák filmjei, a 30-on
túliak filmjei ... nem értem ezeket a kategóriákat. Szerintem csak jó és rossz filmek vannak.
3. Azt kell megkérdezni, aki nézi a filmeket.
Én csak csinálom.
4. Nem akarok panaszkodni azért, mert nő ·vagyok. Sem különösebb ügyet csinálni belőle.
5. így tehát nincsen mit kompenzálnom.
6. Ezt nem tudom. De sokan vannak, akik az
életről fontosat és érvényeset tudtak-tudnak
nekem mondani.
7. Nincsen általános szerep. Én is csak Lina
Wertmüller szerepét tudom: őszintének lenni
és alkotni.
B. A magánéletemről csak a filmjeim ben beszélek nyíltan.
9. Nem rosszabb sok rosszabbnál.
10. Ember vagyok, és veszélyesnek tartom bárki gondolkodásmódját
szexuális hovatartozása
alapján kategorizálni. Az életét és a létezését
csakúgy. Ha azt kérdezik: milyen embernek
lenni? - hát nem érzem jól magam ebben a
problémákkal teli világban.

11. A munkatársaim szerint bizonyosan: masculin. A banketten már kevésbé.
12. Ha csak szerep volna!
13. Mindig magam akartam lenni elsősorban.
Nem szeretek beleesni az álbölcselet csapdájába, nem szeretek entellektüel
csoportokhoz
csatlakozni vagy egy kultúr-patrónushoz.
nem
szeretem a rámenős producereket. a kommersz
mozit. nem szeretem a skatulyákat - mindezt
elkerülni sokkal több nehézséget okoz az életemben, mint az, hogy nő vagyok.
14. Igen. De nem érdekel.
15. Én amolyan magányos farkas vagyok. Én
írom az összes filmemet. szeretek egyedül dolgozni, hogy saját magamból a legtöbbet és a
legjobbat nyújtsam. Viszont szeretek új színészeket fölfedezni. amatőröket szerepeltetni. Legyenek tehetségesek, segítsenek a munkatársairn. s akkor észre sem veszem a nemüket.
16. Mint már említettem, nem hiszek a kategóriákban és csoportokban. A besorolás a kritikus dolga, nem az alkotóé. Én alkotó vagyok.
Olyan filmeket csinálok, melyeket szeretek. és
amelyeket a közönség is tud szeretni. Ez a leqfontosabb: fontosabb, mint a filmjeim témája
vagy az én nőségem.

JiríMenzel
1. Mint a többi izmusról. Nincs semmi közöm
hozzá.
2. Igen.
3. Igen.
4. Igen.
5. Igen.
6. Én magam.
7. Számomra ez olyan, mint a szamár orra
előtt függő sárgarépa, hogy jobban húzzon.
B. Nőtlen.
9. Nincs kedvem húzni.
10. Attól függ, hogy milyennek.
11. Ilyen is - olyan is.
12. Nagyot.
13. Esetleg egy rövid időre, hogy jobban megértsem őket.
14. Sajnos igen.
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15. Legszívesebben becsületes emberekkel dolo
gozom, de a nőkkel néha jobban megértjük
egymást.
16. Végezetül azt szerétném hozzáfűzni.
hogy sokkal fontosabb problémák is vannak ma, mint
az emancipáció kérdése. A nők és a férfiak arra
szűlettek. hogy szeressék egymást, nem azért,
hogy azon veszekedjenek, hogy ki uralkodjon
a másik felett. A férfiak uralma, a "férfi kultúra" uralkodó jellege a történelmi fejlődés
eredménye, és korunkban 'anakronizmussá vált.
Ha az emberiség bölcsebb lesz, megoldódik ez
a probléma magától is. Amennyiben nem, akkor a probléma lényegtelen.

Nők a filmről

Filmrendezőnők Franciaországban
A filmtörténet
egyik közhelye szembeállítja
Lumiere-t
(a realistát)
Méliesszel
(a nagy
képzelőtehetségűvel) , azt sugalmazva, hogy a
filmek kezdettől fogva vagy a reális, vagy az
álomvilágba
sorolhatók:
dokumentumvagy
játékfilmek. E kétféle felosztás akár filmrendezőnőkkel kapcsolatbán is alkalmazható.
Az első nő, aki producer, rendező és forqalmazó volt egy személyben: Alice Guy. 1897-től
1907-ig 406 filmet rendezett, a legtöbb nagyon
rövid (kb. 16 és 200 méter közötti), és majdnem mind eltűnt. 1896-tól 19D5-ig ő volt Léon
Gaumont egyetlen női alkalmazottja.
1910192D-ig Herbert Blaché feleségeként az Egyesűlt : Allamokban körülbelül 60 filmet készített,
majd karrierje véget ért. Újra visszahulIt az

Loúis

Peuillade : Vámpírok,

1917,

ismeretlenségbe
anélkül, hogy az eredetiség
legkisebb szikráját is felmutatta volna. s különösen nem volt rá jellemző a feminizmus.
Meglepő a kontraszt e bölcs, konformista
pionír és az antikonformista. avantgardista. feminista Germaine Dulac között, aki a francia
filmművészet második nagynevű nőalakja. Először újságíróként dolgozott a századeleji Európa leghíresebb női napilapjánál
(a La Frondenál, amelynek igazgatónője, Marguerite
Durand volt az első nő, akit felvettek a parlamenti újságírók szövetségébe). majd művészetkritikus lett. Germaine Dulac kihasználta azt a pillanatot, amikor a férfiak a lövészárokban voltak, s a stúdiók siratták a személyzetet. hogy
rendezőnek fogadtassa el magát. Megismerke-

Musidora
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Cet maine Dulac . A mosolygó

Madame

Beudet, 1923

dett a katonai
szabadságát
töltő Louis Delluckel, majd filmet forgatott
annak forgatókönyvéből
(Spanyol
ünnep
- La féte espaqnole.
1919). Delluc mint a filmkritika
megalapítója
és mint filmrendező
egész nemzedékére
hatást
gyakorolt.
Germaine
Dulacot
is ő irányította
afelé, hogy esztétikai
ambicióval
készítse filmjeit, s ez a törekvés valóban jellemző is a rendezőnő műveire. 1923-ban forgatja A mosolygó
Madame Bel/det (La souriante
Madame Beudet)
cimű csodálatos
filmjét,
amelyben
finom képekkel egyszerre
érzékelteti
hősnője
bovaryzmusát, s a súlyos elnyomást, amelyet a házasságban élő nőnek el kell viselnie.
A mosolygó
Madame
Beudet feminista
film,
amellyel
Germaine
Dulac elnyerte
az értelmiségi körök
megbecsülését.
Ismert
és vitatott
személyiséggé
vált. A húszas évek végén csatlakozik
az avantgarde-mozgalomhoz,
megrendezi A kagyló és a lelkészi,
az akkoriban
sz űrrealista
költő, Antonin
Artaud
írása
alapján.
Artaud
azt nyilatkozta,
hoqy becsapták.
s a
botrány,
amit szürrealista
barátaival
csapott a
film bemutatóján,
máig emlékezetes
(1). Germaine
Dulac
pályáján,
amelyre
kétségkívül
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erősen jellemző volt a formalizmus,
a hangosfílmre
való áttérés
nem ment minden
törés
nélkül. 1930-tól 1940-ig ő volt a Gaumont ·hírszolgálatának
az igazgatónője.
Kezdeményező
szerepe volt azoknak a filmkluboknak
a létrehozásában,
amelyek először mutattak
be Franciaországban
külföldi:
szovjet
és svéd filmeket. 1942-ben
halt meg. "Erős asszony"
volt;
így emlegetik
Franciaországban
Germaine
Dulacot a megbecsülés
és egy csipetnyi irónia keverékével ; éppen ellentéte a halvány és alig ismert Alice Guy-nek.
EI lehetne hát játszadozni
azzal az ötlettel,
hogyafilmrendezőnőket
és műveiket
e két
úttörő sorsa által kialakított
alternatíva
szerint
csoportosítsuk
: az elsőt a gazdasági
törvények,
a narratív
szabályok,
a kommersz
filmet uraló
konzervativ
műfajok
és ideológiák
határozzák
meg, a másodikra
pedig a filmipar nermáinak.
megmerevedett
formáinak,
katolikus
erkölcsének (amely főként a 30-as évek és a Vichykorszak
filmjeire
nehezdett) , bulvárszínháztól
örökölt sztereotípiáinak
az elutasítása
a jellemző, vagyis röviden mindazoknak
a szerepeknek
és funkcióknak
az elvetése,
amelyeket
addig

hagyományosan a nőknek tulajdonítottak. Tehát vagy Alice Guy életpályáj a, vagy Germaine
Dulac esztétikai és feminista harca alapján.
Be lehetne így is mutatni a dolgokat, de nincsenek szabályok kivételek és szükségszerű árnyalatok nélkül. A francia rendezőnőket nem
olyan könnyű kategóriák ba helyezni.
A Vichy-korszakban nő nem rendezett filmet. A felszabadulástól (1945) 1968-ig a francia rendezőnőket egy kézen meg lehet számolni. A legismertebb Jacqueline Audry, aki férjének, Pierre Laroche-nak a forgatókönyveit
filmesít i meg, Colette-et adaptál, és csupán
egyetlen filmje van, amely egy kissé figyelemkeltő: az Olivia. Ebben finoman ábrázolja a
homoszexualitás kísértését tanárok és diákok
között egy XIX. századi női nevelőintézetben.
A téma kényes vonásait a szép képek és a kor
hangulatát visszaadó stílus enyhíti. A "minőségi filmművészet" kora ez, amelynek öregedő
stábjait.
alkalmatlan forgatókönyvíróit, akadémikus nehézkességét nemsokára nevetségessé
teszi Truffaut, s aztán az új hullám veri teljesen szét. Jacqueline Audry megalkuvó életműve e környezetbe és korba helyezve válik érthetővé.
Mellette egyetlen valóban átütő név szerepe'l csak, Nicole Vedres-é. aki esszéista, krítíkus és mindössze két montázsfilm szerzője
volt, amelyek közül a Párizs 1900 kiemelkedő.
1949-ben egy nagyon fiatal lány lepte meg Ve·
lencét tragikus szépségű dokumentumfilmjével, amelyet egy breton szigeten forgatott. Címe: Coémons. Yannick Bellonnak azóta sem
sikerült hosszú filmet forgatnia. A tehetséges
nőknek nem kedvezett a háború utáni időszak;
a filmrendezés Yannick Bellon gúnyos megjegyzése szerint "férfimesterség" .
A filmművészet csaknem zárt ajtaját 1956ban mégis felfeszítette egy másik fiatal nő,
Agnes Varda. Egy évvel korábban, 27 évesen
rendezte meg a La pointe courte című filmjét,
amely már az új hullámot előlegezi meg előállításának pénzügyi struktúrájával, elbeszélőtechnikájával és esztétikai stílusával, s határozott szakítást jelent rnindazzal, ami addig készült. Az új hullám kiteljesedése idején _
1958-62-ig - ő volt az egyetlen nő a versenyben. 1962-ben forgatta legjobb filmjét, a Cléo
5-7-ig címűt, egy felületes fiatal nő történetét.
aki nem tudja, nem betegedett-e meg rákban.
A diagnózisra várakozva sétálgat Párizsban,
találkozik kortársaival; az élete bizonytalanságban van. A stúdiókból végre kiszabaduló,
a valóság fényei re vágyakozó karnera képei, a

Alice

Guy:

Káposztatűndér,

1896

végéhez közeledő algériai háborúba vonuló
katona szorongásának pontos leírása egy ihletett film pillanatai. A rendkívül provokativ
Opéra mouffe-tól
(1958) a mostani Ulysse-ig
a Los Angelesben forgatott Mut murs és Documenteut (1982) című alkotásokban Agnes Varda csodálatos rövidfilmekkel jelentkezik. Ezekben a saját életét felelevenítő filmekben felragyog inteIligenciája
és valami euforikus
nyelvezet. Művészete közel áll Chris Markeréhez, a tragikusból az abszurdba, a szürkéből
a szinesbe, a komolyból a vidámba hajlik, és
szeszélyes alakulása ellenére - Markeréhez
hasonlóan - egységességével hat.
Agnes Varda gyakran elkötelezte magát az
aktív feminizmusnak. Az egyik énekel, a másik nem (1977) tanúsítja, hogy a hetvenes évek
elejétől kezdve együttérzéssel viseltetik a nők
sorsa iránt. Talán a minden agresszivitástól
mentes elkötelezettsége miatt nem rendezhetett
Agnes Varda egyetlen hosszú filmet sem Franciaországban nyolc év óta? Agnes Varda "túl
messzlre ment" volna?

*
53

[acqueline

Audry

y wrnick

Be/lon

Elkerülhetetlen egy gyors áttekintés e ferni"Feminizmus":
problematikus szó. mindenféle
nizmus formáiról és tartalmáról. 1970-től 78-ig
félreértés hordozója. Felszítja mindazoknak a
a feminizmus ellentmondásosabb
és sokrétübb
rosszhiszemüségét,
akik konokul kitartanak
volt, mint bármikor. Csoportok, nyilatkozatok,
amellett, hogy ugyanabba a skatulyába tegyék,
ideológiai irányvonalak
sokasága vitatkozott,
mint az archaikus "nemek háborúját".
harcolt eqymással, szólította fel kölcsönös nyi1968 után az egyik társadalmi mozgalom,
latkozattételre és zárta ki egymást.
amely a francia történelemben
szerepet és
súlyt kapott. a nők mozgalma volt. Harc az
Két konkl úzió :
1. Oktalanság lenne egy kalap alá vonni "a"
abortusz és a fogamzásgátlás
jogáért
(egy
feminizmust. Egységes feminizmus nem lé1920-as törvény mindegyiket meg tiltotta. Az
ezeket szabályozó törvényt 1975-ben fogadták
tezik.
2. Ostobaság lenne, ha feltételeznénk, hogy az.
el). Harc annak jogáért. hogy mindenki maga
osztályharcot utánozza, vagyis szakadár és
rendelkezhessen a teste felett, harc a munkáagresszív. Egyes leszbikus csoportok valóhoz való jogért: a nők tömegei léptek be az
ban fitogtat ják radikális elszakadási szánaktiv népességbe, amelyben a 25-45 év ködékukat. Egy bizonyos amerikai feminizmus.
zötti csoportnak körülbelül a felét jelenleg a
hatása érvényesül gondolkodásukban.
Ezen
nők alkotják. Szembetűnő a nők betörése a
kívül fertőző hatásuk valószínűleg eszköz arfilmművészetbe is.
ra, hogy - a homoszexuális férfiak látvá1968-tól 1980-ig 298 első filmből harmincnak volt nő a rendezője-szerzője.
Ez 10,06();'o-ot
nyos akcióihoz hasonlóan - ők is kinyilvánítsák identitásukat.
Pontosítani kell, hogy
jelent. A hetvenes évtized kb. 40 rendezőnő réezek a csoportok elenyésző kisebbségek, és
szére tette lehetövé. hogy első művével jelentcsak önmagukat képviselik. Vagyis: miért
kezzék, másoknak pedig - Yannick Bellonnak.
vitatnánk el tőlük az önkifejezés jogát?
Nadine Trintiqnant-nak.
Marguerite Durasnak,
Mint minden társadalmi mozgalmat, a feAgnes Vardának,
Coline Serreaunak, hogy vaminizmust is átitatja a jelenkori eszmevilág
lódi karriert érjenek el. Feministák vagy nem,
minden áramlata. Némelyek közel kerültek az
a rendezönöjelöltek
nyitottabb légkörben dolultrabalos szervezetekhez (kűlönösen
a trockisgozhattak, amelyet az úttörők harcoltak ki számukra.
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tákhoz).
Mások,
a törvénytisztelőbbek,
közel
állnak a most uralmon
lévő baloldalhoz : ezek
a feministák
politikai
és intézményes
szerepet
töltöttek
be. Simone
de Beauvoir
kezességet
vállal értük, és Yvette Roudy. a Nők Jogainak
minisztere
védelmet
nyújt a nőknek a rnunkaerőpiacon.
Végül egy csoport
vállalkozott
arra, hogy
"a" feminizmus
kirakata
és az egyetlen
igazi
MLF (a Nők Felszabadítási
Mozgalma)
legyen.
A "Pszichoanalízis
és politika"
nevü csoportról
van szó, amely 1970-től 78-ig mindent
ellenőrizni akart Antoinette
Fouque körül. Tehetős
bank szervezetek
anyagi
támogatását
élvezve
kibocsátotta
és fellenditette
a Des femmes
(Asszonyok) kiadásait.
Mostanra
ellenzéki
körök höz húzó, eklektikus
párizsi
kiadóvállalat
lett belőle.
A nyolcvanas
években a csoportok
szétszóródása. a nők egyenjogúságának
kérdése
iránti
érdektelenség,
a hirközlési
eszközökön
keresztül pedig a becsmérlő
és revansista
szólamok
felerősödése
figyelhető
meg.
1985-ben
már
nincs egyetlen
filmrcndezőnö
sem, aki valamennyire
is feministának
vallaná magát: hogyha ezt tenné, aláásná alkotói esélyeit. Egy kissé mindenütt
ugyanez
a helyzet,
mégis elhamarkodott
következtetés
lenne
készpénznek
venni azt a nézetet, hogyafeminizmusnak
vége, hogya
feministák
részben beálltak a sorba,
részben nem érdekelnek
már senkit.
A Női Filmek
Nemzetközi
Fesztiváljának
meglepő
sikere bizonyítja,
hogy ezek a törekvések
szívósabbak.
mint
hinnénk.
1977-től
1984-ig minden tavasszal,
Párizs kűlvárosában,
Sceaux-ban,
1985-ben
pedig Créteilben
(2) jelentős tömegeket
vonzott a fesztivál.
Találkozhatunk
ott a 68 utáni "tiszták
és kemények"
utolsó körével.
az "intézményes
nőkkel",
egy
sor rendezőnővel. ',aki nem csatlakozott
semmilyen mozgalomhoz
sem; vegyes
közönséggel.
(amelynek
körülbelül
egyharmada
férfi), ami
nem jelent
"szexista"
szííklátókörüséget
(3).
Vajon véletlen-e,
hogya
fesztivál
hetében három női filmet is bemutatnak
a párizsi mozikban? (Charlotte Silvéra . Louis I'insoumise, Virginie Thévenet:
La nuit porte jatretelles és J 0siane Balaske:
Sac de noeudsi . Ha a feministák bizalmatlanságot
keltenek
is, a női nézők
és a fesztivál közönsége
még érdeklik a forgalmazókat,
akik
szeretnék
őket odacsalogatni
mozijaik
jegypénztárához.
Összegezzük
ezt a történelmi-kulturálís
tab. lót néhány
számadattal : hány olyan film készült kilenc év alatt, amelynek
rendezője
nő?

r::\'

Francia
filmek
összesen

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

156
139
160
174
189
231
164
131
113

Rendezőnők
filmjeinek
száma
11
10
8
9
5
7
9
8
3

Rendezőnők
filmjeinek
%-a
7,05
7,19
5
5,17
2,6
3,03
5A8
6,1
2,65

Megjegyzések:
1. az évenkénti
összesítés
számadatai
a CNCtől
(Nemzeti
Filmművészeti
Kőzpont)
és
1977-re,
illetve
1984-re
vonatkozóan
JeanPierre Jeancolas-tól
származnak
2. 1976 előtt a pornográf
filmek hulláma
eltorzítja
az összes statisztikát.
Egy 1975-ös
rendelet
lehetővé
tette,
hogy elkülönítsuk
ezeket a filmeket,
amelyek gyakran női névvel jelennek meg. Ezek álnevek:
nem valószínű, hogy egyetlen
nő is rendezett
volna
"X" -es filmet (ez a betű jelöli meg és sorolja be a pornográf
filmeket
egy különleges
adózási rendszerbe)
3. a koprodukcióban
készült filmeket nem számítottuk
bele a rendezőnők
filmjei be, például 1980-ban
Franciaországban
bemutatták
Liliana Cavani La peau (A bőr) círnű filmjét,
valamint
Mészáros
Márta Örökség és Anna
című alkotásait.
Ha hozzávesszük
ezt a három filmet a fennmaradó
öthöz. a százalékarány még mindig nem éri el a 4,23-at.
Kommentárok:
a női tematika
iránti társadalmi érdeklődés
lanyhulásának
hatásai
megmutatkoznak
az 1978 óta készült női filmek százalékarányainak
csökkenésében
(átlagosan
kb.
4% az 1978-84-es
periódusban).
Úgy tűnik,
hogy
1985-ben
tendenciaváltozás
következik
be: a januártól
1985. március 20-ig bemutatott
34 film közül 7 női filmrendező
filmje, ebből
6 elsőfilmes.
Ez a hirtelen
előretörés
azonban
ne keltsen illúziót. Ha 1976-tól kezdve vizsgáljuk a női rendezők
filmjeinek
számadatait.
fel
kell figyelnünk
arra, hogy évenként
mennyire
különbőzőek.
Kevés még a női filmrendező.
Időnként
van lehetőségük
filmkészítésre,
máskor sokkal kevésbé.
Franciaországban
a pénzt
egy "előleg a bevételekre"
nevű bizottság
folyósitja, amely jelentős támogatást
ítélhet oda,
vagy tagadhat
meg a művészfilmektől.
A ren-

ss

filmje, a L'été pro- egyértelműen
szirupos és együgyű melodráma)
és főként Yannick
Bellont.
Filmjeiben
az erőszakkal
(L'amour
oiolé, 1978 - Meggyalázott
szerelem).
a rákkal (L'amour nu, 1981 - Meztelen
szerelem),
a biszexualitás sal (La triebe. 1984 - A csalás)
foglalkozik;
olyan témák kal, amelyek
"a kor
levegőjében"
vannak.
A csalás (amely egyébként jelentős
sikert ért el), "férfias"
műfaj, a
bűnügyi
film játékszabályaira
épül. Yannick
Bellon filmjei megtérítik
a rájuk fordított
őszszegeket,
de a rendezőnő
ezért részben
feláldozta esztétikai
igényességét,
amely rövidfilmjeit, első játékfilmjét
(Quelque part quelqu'un
- Valahol
valaki,
1973) és harmadik
filmjét
(Jamais plus toujours
- Soha többé
örökké,
1976) jellemezte,
és elveszítette
személyes
érzelmi hangvételét.
amely a La 'Lemme de Jean
(Jean felesége, 1974) cimű filmjének báját adta.
dine

Trintignant-t

(utolsó

chain - A jövő nyáron

Chri sii

Ile

Pascal

dezőnőknek
nyújtott
jóindulatú
ösztönzések
összefüggéstelenségét
látva
felvetődik
a kérdés, hogy a nők valóban alkotói jogokat élveznek-e vagy csupári megtűrik
őket egy még teljesen férfias területen.
vissza az úttörők
által kijelölt C5apásokhoz : mit csinálnak azok a nők, akik fil-

De térjünk

meznek?
A legtöbb rendezőnő
engedelmes
konformista. "Mesterséget"
gyakorolnak,
inkább
szakmai tudásukat
akarják
bemutatni,
mint személyes mondanivalójukat.
Kevesen
tudnak
csak
"betörni",
vagyis nyereségesnek
lenni. Ennek
több oka is van: a filmek középszerűsége,
az
amerikai
termékekhez
szokott közönség tartózkodása és a divat. Egyetlen nő keres sok pénzt
filmjeivel.
Diane Kurys. Bűbájos filmeket
forgat a serdülőkorról.
A Coup de foudre (ViI·
lámcsapás)
(1983-ban
Miou Miou-val
és Isabelle Huppert-rel
a főszerepben)
két nő különös barátságának
édeskés
története.
Az ötvenes években játszódik,
ami eleve biztosítja
az
eladhatóságot
a jelenlegi nosztalgiázó,
múltidéző divat korszakában.
Kétértelmű
és zavaros zónában (ahol lehetetlenség eldönteni
az üzlet és az alkotói ambíció közötti kompromisszum
fokát) találjuk Na-
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Töretlen alkotói pályát
követ a párizsi értelmiségi és világi körök kedvence,
az elkülönülő
és határozottan
elit kultúrát
beépítő
Marguerite Duras. Akárhogyan
értékeljük
is filmkölteményeit.
mindenképpen
el kell ismernünk
filmnyelvének
stilisztikai
tökéletességét.
Az
India song (1975) remekmü.
Chantal
Ackerman, aki nagy "Gaumont" -filmjének,
a Les
rendez-vous d' Anna (Anna randevút) -nak bukasa óta Belgiumba
vonult
vissza,
kevésbé
fennkölten,
egyre nagyobb
könnyedséggel
forgatja rövidés középhosszúságú
filmjeit.
és
1982-ben elkészíti a Touie une nuit (Egy egész
éjszaka)
círnű. nagyon
rövidre
vágott hosszú
filmjét. A több száz külföldinek
egy Brüsszelben töltött
éjszaka
élményeit
bemutató
film
nagy mesterségbeli
tudásról
árulkodik,
amelyet sajnálatos
módon nem értékelt
kellőképpen a közönség.
Christine
Pascal, egy expreszszionista
képekben
elmesélt
szemérmetlen
és
indulatos
vallomás,
a Félicité
(Boldogság,
1978) szerzője
1984-ben megrendezte
második
filmjét, a nagyon elhibázott
La garce-ot (A nőszemély),
Isabella
Huppert-rel,
aki ebben az
időszakban
nem hoz szerencsét
rendezői nek.
Nővére, Caroline Huppert
sem járt nagyobb sikerrel, mint Christine
Pascal. amikor megváltoztatta a színésznőről
kialakult
képet. A Siqné
Charlotte (Aláirás:
Charlotte,
1985) című filmben Isabelle
Huppert
nem tudja megmenteni
a zűrzavaros
forgatókönyvet.
A bűnügyi
film
kihívását
elfogadó
rendezőnők
vereséget
szenvednek. Kevés az igényes, a kompromisszumokat visszautasító
rendezőnő.
Agnes Varda Az'
egyik énekel, a másik nem című filmje óta cso-

Jouanne-tól.

Egy, a filmvilágban
ismeretlen
Jeanne Labrune jelentős filmeket
forgat a televizió számára, amelyek teljes rnértékben méltók lennének a mozivászonra is.
Meggyötört és zavaros teremtményekkel benépesített világa, témái, amelyek valósággal csábítanak a pszichoanalitikus
értelmezésre,
az
alakok megformálásának festőisége, pergő képsorok, - mindez együtt váltja ki Jeanne Labrune alkotásainak
különösségét, elsősorban a
La digue (A gát, 1983) és a La part de l'autre
(A másik részesedése, 1985) cimű filmekben.
Kevés közük van a filmeknek s e rend izőnöknek egymáshoz, legfeljebb az, hogy m ndanynyian olyan sajátos nézőpontot választottak,
me ly egy bizonyos társadalmi környezetben és
egy adott korban elfoglalt női helyzetükből
következik. A nőknek a világhoz való egzisztenciális viszonya nem azonos a férfiakéval.
mindazon intézkedések
ellenére, amelyek az
elvi egyenlőség előrehaladását
szorgalmazzák.
Valójában sehol nincs meg ez az egyenlőség,
és talán még aki az ellenkezőjét állítaná. az is
elismeri, hogy mindenütt maradtak külőnbségek: az oktatásban, az életfeltételekben, a társadalmi szerepekben és funkciókban. Számos
nyilvánvaló eltérés mutatkozik a férfi és a nő
mindennapjaiban,
élményeiben.
Alkotni annyi, mint tagadni a hasonlót, bekalandozni
a változtatás
területére.
Néhány
francia filmrendezőnő
ezen fáradozik.
rendezönö.

Sabine

[anton

dálatos rövidfilmeket rendez, de nincs lehetősége arra, hogy újra hosszú filmeket forgasson.
Nehezebb körülírni Coline Serreau esetét, aki
a feminizmus bajnoknőjeként szerepelt a vásznon Mais qu' est-ce qu-elles veulent? (De hát
mit akarnak a nők? - 1976) című filmjével.
Második filmje, a Pourquo i pas? (Miért ne?
- 1977) egy vakmerő szerelmi utópia azt a
reményt keltette, hogya rendezőnő nagy rnűveket fog majd létrehozni. A harmadik, egy
zavaros témájú mesekomédia. a Mais qu' est-ce
qu' on attend pour ét re heureux? (De hát mit
várunk, hogy boldogok legyünk? - 1982) hatalmas csalódást keltett. Coline Serreau akkor
kifejtette távolságtartását
a feminizmustól.
de
ettől még nem lett több nézője a filmjének.
1985 áprilisában újra forgat. Nála a politikaikulturális elkötelezettség mindig együtt jár az
élénk személyes mondanivalóval:
ez alkalommal mit fog a rendezőnő kiváltságban részesíteni? (Vonzani akar majd, vagy alkotni?)
Térjünk vissza a másik úttörő, a Germaine
Dulac által kijelölt úthoz: a filmművészethez.
Több rendezőnő
első filmje emlékezetes marad: a Le destin d e Juliette (Juliette sorsa,
1983) AHne Issermanntól,
a Rue cases néqres
(A néger kunyhók utcája, 1983) Euzhan Palcytól, a L'intrus
(A betolakodó,
1984) UZl1e

Francoise

(Fordította:

Audé

Barabás Klára)

MEGJEGYZÉSEK
1. Antonin Artaud - vagy egy másik szürrealista? - állítólag azt kiabálta: "Germaine'
Dulac marha". Ez a mondás azóta bevonult
a mitológiába
mind Antonin Artaud-val,
mind Germaine Dulackal kapcsolatban.
2. A fesztivál sikere elválaszthatatlan
Székely
Vera szobrász müveinek kiállításától.
3. "Szexista" - a szexizmus szóból származó
melléknév, a rasszizmushoz hasonló módon
képzett szó. A szót a Nők Jogainak Minisztériumához közeli körök használják, és nemrég bekerült egy tekintélyes szótárba. a Robert-be is. A szó azokra a viselkedésmódokra
utal, amelyek alapja a nők iránti megvetés
és elutasítás.
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Agnes Varda és a feminizmus
Az egyik énekel, a másik nem
(L' une chante, l' autre pas) cimú filmjét a feministák egy része lelkesen üdvözölte.
Szerintük a főszereplők
- két, egymástól teljesen különböző
természetű nő - 15 éves barátságát
melegséggel,
pozitiv megközelítéssel ábrázolja Varda. A feministák másik része viszont hiányolta belőle a harcos politikumot. Ruth McCornick, a Cineaste cimű film-magazin
szerkésztője
beszélgetett
a rendezőnővel a filmről az 1977-es New
York-i filmfesztivál
megnyitóját
követöen.
- Sok feminista, főleg a radikálisak elégedetlenek
a filmjével. Azt állitiáh,
hogy figurái
túlságosan
is függenek
a férfiaktól, Jzogy ön túl elnéző az
erősebb nemmel, Mások szerint
filmje túlzotlan optimista, nem

Agnés Varda (jobbra)
rendezi
az Oroszlánszerelmet,
1969
S8

elég kritikus,
inkább amolyan
tündérmese.
- Az emberek túl sokat akarnak. De értem, mire céloz. Nálunk, Franciaországban
szintén
azzal támadnak
engem a radikális feministák, hogy nem utá10m eléggé a férfiakat.
Természetesen szükség van a radikalizmusra,
fontos;
de nem hiszem, hogy a feminista
filmek
feladata a férfiak lealacsonyítása lenne, vagy annak bemutatása, hogy ők okolhatok a nök
elnyomásáért.
Szerintem a szekások
gyakran
csupán
csak
továbbviszik
az ideológíát.
melyet az évszázadokon
át fennálló patriarchátusokban
tanultak.
- Valóban. S általában saját
anyjuktól
és tanárnőiktől
sajátitották. el a társadalmi szokásokat.
- Sajnálorn. hogy a feministákban nincs több belátás. Nekünk, nőknek türelmesebbeknek
kell lennünk
egymással
és a
férfiakkal.
A mozgalom nak kűlőnbőző típusú nökre van szűkséqe
- nem
szabad
egyetlen
irányvonalat
követni, mert akkor ugyanazt a hibát követjük
el, ami ellen harcolunk.
- Mondhatom-e
azt,
hogy
népszerű feminista filmet kéSZÍtett, olyat, amely minden nőhöz
szál. nemcsak az öntudatos
feministákhoz?
- Igen. A politikát
vagy jelen esetben a feminizmus problémáját
kétféle
módon tudom
megközelíteni.
Készíthetek
underground
filmet, kemény, radikális állitásokkal.
de ez esetben üzenetern. ha mégoly igaz
is, legföljebb
ötezer emberhez
jut el. Soha nem fog a tömegekhez szólni.
- Ha
Marguerite
Duras-ta
vagy Chantal Ackermanra
gondolok, valóban, igaza van. Elérte célját Az egyik énekel, a
másik nem című filmmel?
- Mivel
normál
stúdióhálózatban
készült,
nem beszélhetünk
underqroundról.
Francia-

országban 350 ezer ember látta
már, s számos külföldi ország
is megvette a forgalmazás
jogát. 19y talán elmondhatom:
annak ellenére, hogya
film mondanivalója
csak fele olyan "bátor", mint egy radikálisabb
underground filmé. sok embert elgondolkoztat,
és nem is rossz
ügy kapcsán. Nem hiszem, hogy
alkudtunk
a nagyobb nézettség
vagy az anyagi
haszon
kedvéért,
hiszen
ennél
kom rnerszebb filmet is készithettem
volna, igazi világsztárokka!.
Elsősorban őszinte akartam lenni, s
így is rengeteg harc árán sikerült elérni, hogya
filmet bemutassák.
- El tudom képzelni, hogy a
forgalmazók
kissé tartottak töle.
Végül is nem szabvány fiImről
van szó.
- Harcoltam.
mert azt akartam, hogy emberek
ezrei nézhessék meg a filmet, amelyet a
nők világáról
készítettem.
Nől~
a napban - ahogy Molly Haskell mondja.
Szeretem
ezt a.
mondatát!
A nöknek
valóban
ott a helyük, nem mindig az.
árnyékban.
Pomme és Suzanne
vállalják önmagukat. Talán nem
igazán radikálisak,
nem égetik
el a melltartóikat.
nem akarják
felgyújtani
maguk körül a világot
csupán
saját
érzelmeik
miatt. Lehet. hogy ezért nem
tartják a filmet elég politikusnak, De, amint már említettem,
sokféle nö létezik, és nekünk
mindegyikhez
szólnunk
kell.
Egyelőre még olyanokat
is találni, akik nem akarják kidobni
a férjüket, gyereket és otthont
szeretnének.
- Szerencsére még ők vannak
többségben.
Nagyon fontos, hogy ezeket
a nőket ne nézzük le, és ne
mondjuk nekik: "nem vagytok
normálisak,
kifelé a konyhából.
szabaduljatok
meg
minden
ilyesmitől".
Valóban tisztán nor
társadalmat
akarunk?
Aki így
érzi, annak azt tanácsolom. vonuljon cl egy idöre - akár egy

életre =, hogy megismerje
önmagát - természetesen
férfiaktól mentes területre. Még az is
kiderülhet,
hogy
leszbikusak.
Akkor megértem őket. Toleráns
vagyok velük, de elvárom, hogy
ők is azok legyenek velem. Am
nem
érzem
kötelességemnek,
hogy az ő szabályaikat
kövessem. Minden nőnek meg kell
találnia a saját énjét.
- Egy lorradalmian
új társadalomban tehát el kellene szakadni minden régi törvénytől és
szabálytól?
- Igen. Ez az alapja. De én
nem akarom.
'hogy 'a filmem
vagy az álláspontom
révén bárki is azt mondhassa:
végre egy
igazi feminista, aki szeret bennünket. és egyetért velünk.
- Pedig a feministák
minden
műuészt
ki akarnak
sajátítani
maguknak.
aki nem támadja
őket a hivatalos álláspont nevéb<!n.
- tn elutasitom, hogy engem
ilyen
módon
"használjanak".
Nem vagyok hajlandó a mozga-

Agnes

Varda:

Iomban a mozgalom ellen dolgozni. Visszatetsző lenne. Remélern. érthető, amit mondok.
- Honnan jött a film alapötlete?
- Nos, a filmem feminista, de
azért mégiscsak film. Az elképzelések, a vágyak érdekelnek
a nők vágyai. Úgy tervezem a
filmeket.
mintha
festmények
lennének - előtérrel és háttérrel. Jelen esetben a két nő figurája van az előtérben. A háttérben pedig fellelhetőek
azok
a törvények
és intézmények,
melyeket
1962 és 1976 között
alapitottak
Franciaországban
a
nők jogainak védelmére - tehát
a háttér speciálisan dokumentarista jellegű. 1962-ben az abortuszt nálunk tiltották. A pénzes
nők akkor is átmehettek
Svájcba, de egyébként rendkivül kockázatos volt. A férfi sem ismerhette el a gyereket,
ha nem
volt hivatalosan
házastársa
a
nőnek.
Hosszú
harc
után
me ly ben magam is részt vettem
- végül 1972-ben illegális abor-

Cléo 5-től 7-ig, 1961, Corinne

tusz vádja alól először mentettek fel egy lányt. Ettől kezdve
megváltoztak
a törvények.
Az
abortuszt
legalizálták,
az üzletekbe kerültek
a fogamzásgátlók stb ....
- Ebben az értelemben
ez
történelmi
film is,
- A helyzet sajátosan
francia. Még a hagyományosan
őszszeházasodottak
csoportjai
is a
katolikus
egyház ellen fordultak - mint ahogy filmemben is
látható. Meg akartam
mutatni,
hogy ha néhányan
mondogatni
kezdik:
"változtassunk
azon,
ami nem tetszik", akkor a dolgok valóban
megváltozhatnak.
A főszereplő
két nő más-más
temperamentum,
különböző
múlttal.
Rajtuk keresztül
próbálom megvilágitani,
hogy az
emberek
nem azonos
módon
találnak
rá saját identitásukra.
Hozzáállásom
toleráns,
s hogy
ezt a radikális
feministák
nem
kedvelik,
rendben van. De ne
mondják
rá, hogy rossz! Mindenkinek
joga van a saját el-

Marchand
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pillanatban
saját elhatározásából úgy döntött, nem akar gye·
tehet. Túl nagy elkötelezettséget vállalt volna a többi mellé.
Mi, nők, néhányan,
tiszteljük
ezért a dántéséért.
- Ahogy
Simone
mondja:
"Nem születünk
nőnek - azzá
leszünk."
Nem vagyunk biológiai meghatározottságunk
rabjai. Kétségbe vonja talán valaki
a férfi férfiasságát,
ha nincs
gyereke? Einstein, Lenin, Maurice Chevalier gyermektelenek
voltak, s mégsem kérdőjelezzük
meg férfiúi mivoltukat. igy kellene gondolkodni
a nőkről is,
hisz
mindannyian
egyformán
emberek vagyunk.
- Nem volt még .Lorradalom", nem sikerült még a kívánt társadalmi
rendet kialakítani, de azt hiszem, a nők helyzete - a négereké és a harmadik világban élőké is - javult
1962-höz képest.

Agnes Varda:

A boldogság,

1965, Corinne

képz.elései sz.erint cselekedni.
- Nagy hangsúlyt
helyez az
anyaság kérdésére,
s talán ezt
sem nézik jó szemmel. Pomme
ragaszkodik
a gyerekéhez,
pedig elhatározta,
hogy elhagyja
Dariust.
- Az asszonynak
igaza van.
Ne érezze magát bűnösnek! Ha
már megvan a gyerek és akarja, hát hadd örüljön neki!
- Arról is említést tesz, hogy
a nőnek szetetni kellene a testét a terhesség
ideje alatt is,
hisz nem kövér, nem csúnya,
nem beteq. A kívánt terhesség
önmagában is szép.
- igy van. Úgy kellene élvezni a terhességet, mint a szexuális együttlétet, hisz az az életem, a testem. Sok anti-feminista nő nem igy érez. Pedig ha
már a gyerek mellett dönt, a
terhesség
velejáró
természetes
esemény, örülni kellene neki.
60

Marchand

Nem arra a kötelező örömre
gondolok, amit az egyház parancsol, mondván:
gyarapítsuk
a családot és országunkat. Soha
nem beszélnek róla, s nem ís
tudjuk pontosan az okát, de sok
nő jobban élvezi a szexuális
együttléteket
a terhesség alatt.
Ez a tény sok mindennel összefügghet.
Vagy akkor
vagyok
jobb feminista, ha ezeket a dolgokat letagadom? Nem hiszem.
A nő érezze jól magát "kövéren" és rengeteg gyerekkel is.
Ez az ő privilégiuma.
Nem kell kényszeríteni
az
anyaságra,
hadd
fedezze
fel
mindenki
saját magának;
de
harcoljunk az abortusz jogáért
és a megfelelő fogamzásgátlókért, hogy választani lehessen.
Ez a fontos, ebben kell a nőknek összefogni.
- De Beauuoir azt írja ön·
életrajzában,
hogy
eg.y adott

- Természetesen.
Szemmel
látható a változás. 25 éve harcolok én is. A mostani gyerekek
közül sok még meg sem született, mikor én már a fogamzásgátlók
forgalmazását
követeItem. Akkor még csak néhányan
voltunk,
mindenki
más ellenünk. A jobboldal, az egyház,
sőt még a baloldali ak is, mert
akik majd felnőve az ő párt jukra szavaznak! Mi is a baloldalhoz tartoztunk. de a kommunista párttal is megvívtuk .a magunk harcát, mert nem akarták,
hogyaképviselőjük
meg szavazza a fogamzásgátlók
forgalomba hozását.
Akkoriban politikai aktivistaként is szót emeltem. Később
azonban rájöttern. a kultúra
területén
kell cselekednem.
Simone de Beauvoirt olvastam.
asszonyokkal. lányokkal beszélgettem, és közben rájöttem valamire. Kezembe adták Henry
Miller remekműveit.
és senki
nem szólt arról. hogy milyen
mértékben alacsonyította
le a
nőket, hogy semmibe vette őket.
Említette ezt bármelyik irodalmi kritika is? Orson Welles a mindannyiunk
által elismert
filmrendező
- nőgyülölő volt.
De 20 évvel ezelőtt ki beszélt

erről? "Micsoda remek film" mondták,
és senki nem vette
észre, hogyan
bánt
benne a
nőkkel.

szem, nehűnl; is újra kell gondolnunk.
meg kell
fogalmaznunk,
hogyan
beszéljünk
magunkról.

- Viszonylag
hamar
kezdett
a gyengébb
nemről
filmet
esináll1i. A Cléo 5-től 7-igre gondolok Számos film szól a férfi és
a halál kapcsolatáról.
de alig
találni olyat, mely a nő halálfélelmét fogalmazza
meg.

- Hallottam
már a feminista
párti férfiak véleményét:
"nem
is olyan rossz, ahhoz képest.
hogy nő rendezte".
Ugyanolyan
pejoratív
megjegyzés,
mintha
azt mondta
volna:
"egész jó,
pedig néger csinálta".
A négereket is, a nőket is gyarmatosították.
és saját maguknak
kell
megtalálniuk
a szabadulás
útját-rnódját.
Nem
csatlakozhatunk az olyan aggódó művésze khez. akik a nők nyakába
próbálják
varrni problémáikat.
Gondolok itt Modiglianira,
Giacomettire
és
különösképpen
Berqmanra.

- Cléo a haláltól való félelmében
sok
mindenre
rajon.
Többek közt arra is, hogy ő
csak egy baba volt. egy tárgy.
Ezért leveszi ruháját,
parókaját, egyszerüen
öltözködik
föl,
nem törődik
többé a bámuló
tekintetekkel.
kapcsolatot
akar
teremteni,
és "valaki vé" válni.
Mindezt 1961-ben, amikor még
senki nem gondolt a női érzelmek gyökereire.
1958-ben állapotos voltam, s ez alatt csináltam a L' Opera Mouffe-ot a nők
terhesség
alatti
érzelmeiről.
Rendkívül kemény film.
- Férfiak
is rendeztek
már
jó filmet a nőkről,
de úgy hi-

- Éppen
magam is.

őt akartam

említeni

- Természetesen,
szeret jűk,
Mivel férfi, joga van félelmeiért.
vétkeiért,
szenvedéseiért
a nőt
okolni. de én - a nő - nem vetíthetem
ki aggodalmaimat
a
férfiakra.
Félreértés
ne essék,

nem akarok velük versenyezni,
nem irigylern a férfiak erejét, és
nem sajnálorn, hogy csak ennyit
keresek.
Éppen elég. Undorítónak tartom, hogy néhány rendező és színész milliókat keres.
- A leqnépszerűbb
szinészeli
és rendezők kivétel
multimilIiomosok.

nélkül

mind

- Az ő dolguk. Én nem szállok be a játékukba.
A játékszabályokat olyan emberek találták
ki, akikben
nem bízom. Nem
vagyok hajlandó részt venni a
férfiak
erősebb-vaqyok-rnint-te.
okosabb-vaqyok-rnint-tc,
gazdagabb-vagyok-mint-te
versenyében. Nem érdekel. Erős vagyok,
a magam módján okos is, és saját értékrendszert
alakítottam
ki_
(The Cineaste Intenneurs on Art
and Politics of the Cinema címü
könyvből;
szerk.:
Dan Georqakas és Lenny Rubenstein ; Lake
View Press, Chicago 1983)
Fordította:

Horváth

Vera

Marguerite Duras: A könyvtől a filmig
Le Havre-ban, egy este, még a
háború előtt, két asszony ült be
egy kis mozi egyik előadására.
Akkoriban
egy előadás a híradót és a filmet jelentette.
Lehetséges,
hogya
két asszony
azelőtt soha nem volt még rnoziban? Vagy az is lehet. hogy
minden alkalommal
úgy fogták
fel a rnozielőadást.
mint aznap
este? A szemtanúnak
ezt a dolgot nem sikerült megtudnia.
A
tény az, hogy ez a két asszony,
aki nem tudott a híradó létezéséröl,
egy filmet
látott aznap
este, amelynek
egyik részét a
szünet előtt, a másik részét a
szünet
után
vetítették.
Hogy
csalódottnak
látszottak-e?
A
legkevésbé
sem. A szemtanú
(aki mögöttük ült) rneséli, hogy
némi
határozatlanság,
egy-két

feltevés és okoskodás után tökéletesen beleillesztették
a hiradót a film történetébe.
Nem
kellett hozzá hosszú idő. Elég
hamar feldolgozták
magukban a
film - az ő filmjük - tartaimát.
Ebben, több más váratlan
fordulat mellett, a szereplők egyszer csak egy futballmeccsen
vettek részt - miért is ne? ~s
mialatt ők a futballmeccsen
voltak, a kormányfő
valahol máshol felavatott egy hidat, mialatt,
megint valahol máshol földrengés volt, és a többi. Miután beleolvadt a hétköznapi,
családias
értelmezesbe.
az elbeszélés
fő
vonala újra teret nyert. visszaterelődött
a medrébe
egészen
az előadás végéig.
Bizonyos, hogy ilyen nézők akik ebből a szempontból
alko-

Marguerite

Duras
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tók is - ma már nem léteznek.
A film mondattanát
már nem
kell tanulni. Már egy hétéves
gyerek is ki tudja olvasni a film
tartaimát
a vágásokból.
De a
helyzet végül is ugyanaz
maradt; ha a néző változott is, vajon változott-e a film? A könyv
feltételezi.
hogy eljussunk
hozzá. A film nem. Némi gyakorlat
elegendő
ahhoz,
hogy nézővé
válhassunk.
Ebben rejlik a lényegi
kűlönbség a film és a többi művészet között.
Az ember kilép egy reggel az
etthonából.
kék az ég, süt a nap.
Már a háza küszöbén
mell bevágja a kék ég és a napsütés.
Valahol belül, szervezetének
fizikai vagy gondolati
zónáiban
ez a dolog mint tündöklő
élmény raktározódik
el: "Ma reggel kék az ég, süt a nap". Később, amikor az eltelt idő már
elfedi a tűndőklést. és az ember
elő akarja
hívni magából,
el
akarja mondani valakinek, rnondattá fordítja
le, akár szóban,
akár irásba n, s ez a mondat azt
fejezi majd ki. milyen volt, amikor egy szép reggelen kilépett
az otthonából
és megkapó
élmény volt a kék ég és a napsütés. Kétségkivül ez a leggyakoribb utja annak. hogy ismertté
tegyük az eseményt, amit átéltünk. De még ezer más módja is
van, például a költészet vagy a
film.
A közlés összes módozata közűl
kétségtelenül
a film az
utolsó, mert ugy jelenik meg.
mint ami elérhetetlen
- a technika ténye miatt -, és mint ami
a leginkább
elkülönül
az eseménytől. Valójában
pedig, éppen ellenkezőleg,
a film az a
közlesi mód. amely a leginkább
alkalmas arra, hogy újraalkossa
a "kék az ég ma reggel, süt a
nap" élményét, és hogy azt minél több emberhez
juttassa
el.
Négy szó. két kép, amelyeket
láthatatlan,
néma
mondattan
kapcsol össze. kimondatlanul
is
könnyen felidézi az eredeti élményt. De kikhez jut el?
Egy filmrendező
filmkészítő
munkájában
leszámítva
a
technikából
adódó
kavarodást
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és gátló tényezőket - a rendező
egészen
más helyet
foglal el,
mint az író, aki könyvén dolgozik.
Mielőtt a filmkészítéshez
érne, a rendező
találkozik
egy
könyvvel.
amelynek
irásművészete mellékes.
de mégis van
írói értéke, mert az alkotás láncolatában
foglal helyet. Tuljut
ezen a könyvön, és amikor 01vassa. már a néző szemével lát.
Figyeljenek
meg' jól egyes filmeket: olvashatók,
az írás fordulatai
olvashatók
ki belőlük.
A könyvírás
alkotófolyamatának tudatosan
vagy ösztönösen
rejtett stádiuma láthatóvá válik.
(Természetesen
nem beszélünk
itt a kommerszfilmről.
amely
konyhakész
receptekkel
dolgozik, és amelynek
csak az írásművészet
legalsó
fokára
van
szüksége.)
Az alkotás folyamatának
ebben a szakaszában
a filmrendező helye éppen ellentétes a regényíróéval.
Mondhatjuk-e.
hogya
filmet visszafelé írják?
Azt hiszem, állithatunk
valami
ilyesmit. A filmrendező
a nezo
helyébe képzeli magát és ugy
látja, olvassa a filmjét. míg az
író általában
(megint csak nem
beszélve
a kommersz irodalomról) olyan homályba
huzódik
vissza. ahol még semmi sem 01vasható. semmi sem megfejthető, még annak sem, aki kifejezetten törekszik erre. A filmrendező ez után a homály után következik.
Filmet
csinálni
az
olyan ember számára, aki eddig
könyveket
írt, annyit
jelent.
hbqy meg kell változtatnia
a
helyzetét
azzal szemben.
amit
készít. Egy könyvnek. amit írok.
előtte vagyok. A filmnek mögötte. Miért? Miért érzi szükségét
az ember, hogy megváltoztassa
a helyét,
hogy elhagyja
azt.
amelyet addig elfoglalt?
Azért,
mert filmet csinálni annyit jelent.
mint
megsemmisíteni
a
könyvek
alkotóját.
pontosabban : az írót. Kiradírozni
magunkból.
Akármilyen
könyvek szerzője
is. az írót eltünteti a film. Azt
az irót is, aki minden filmrendezőben jelen van. meg min-

den írót ugy egyáltalán.
rs
mégis ki tudja fejezni magát.
A romokból,
amelyek
mögötte
maradtak.
lesz a film. Amit "el
akart mondani",
sima anyaggá
válik, képek folyarnatává.
Aközött, aki soha nem írt és
az író között sokkal kisebb a
távolság, mint az író és a filmrendező
között. A filmrendező
és az, aki nem ír, soha nem
érintették
meg azt. amit én
"belső
árnynak"
nevezek.
s
amit mindenki
magában
hord,
de csak a nyelv segitségével
tud kifejezni.
Az író igen. O
megtámadja
a "belső árny" sérthetetlenségét;
ha általános
a
csönd, ő azon dolgozott.
hogy
ezt megszüntesse.
És minden
olyan dolog, ami ebben megakadályozza,
a beszédet
írássá
fejleszti vissza. Nem igaz. hogy
a film ugyanannyit
mond. mint
az írott nyelv. A film visszavezeti a beszédet eredeti csendjehez. S ha egyszer a film már'
megsemmisítette
a beszédet. az
nem jön vissza már sehol, egyetlen irásban sem. És a filmrendezőnek éppen ez a rombolás
ad tapasztalatokat
az alkotáshoz.
Számomra a film éppen erre:
az írás bukására épül. Mert ebben a mészárlásban
rejtőzik lényegi és meghatározó
varázsa.
Mert éppen ez a mészárlás az a
hid, amely elvezet oda. ahol
minden olvasható. És még meszszebb: oda, ahol rninden olvasmány elviselhető. És még ennél
is messzebb:
általában
az elviselhetőségig.
amely a jelenlegi
társadalomban
való élés egyik
feltétele.
Mindezt. másképp
is
megfogalmazhatjuk:
hogya
fiatalság egyetemes érdeklődése
a
film iránt - tudatosan-e
vagy
ösztönösen
- olyan érdeklődés,
amelynek
politikai
jelentősége
van. S hogy filmet csinálni valóban nem más, mint megcélozni
azt. aki elvisel:
a nézőt. S
mindezt ugy, hogy kikerüljük.
leromboljuk
az irás - mindig is.
kiváltságos
- stádiumát.
A film, amelyet a kapitalizmus már születésétöl
fogva elképesztő módon prostituált,
legalább négy vagy hat nézőgene-

rációt nevelt már föl. és mára a
képekből olyan Himaláját épített, amely kétségkívül
a modern történelem legnagyobb ostobasága. A munkásosztály
történelmével párhuzamosan
e kiegészitő elnyomásnak is megvan
a maga történelme:
ugyanaz a
kapitalizmus
gyártja a szabadidejét is, ad neki szombat estére
filmeket,
amelyik
kizsákmányolja. Évtizedek során egyedül
a kapitalizmus nak volt lehetősége arra, hogy filmeket gyártson. A filmhez jutás csak bizo-

nyos
osztályok
privilégiuma
volt. Nem mondhatnánk,
hogy
ma már nem az; talán csak egy
kicsit kevésbé.
De ha csak a
kommersz
filmrendezők
dühét
látjuk ezzel a "kicsit kevésbé"vel
szemben.
megérthetjük.
hogy állításunk mennyire igaz,
s hogy mennyire szeretnének a
világ
filmgyártásának
uralva
válni. Hallottam egyszer Henri
Verneuilt a Cahiers du Cinérnáról beszélni - tajtékzott a dühtől, holott a Cahiers-t százezerszer kevesebben olvassák, mint

ahányan
az ő filmjeit lát ják.
Filmet csinálni tehát annyi is,
mint kilépni a kapitalista filmnek ebből a fogyasztói szernléletéből.
kivon ni,
leválasztani
magunkat azokról a fogyasztói
reflexekről. amelyekről elmondható, hogy ordító módon rövidre zárják a fogyasztás ördögi
körét. Ha ezt megtesszük, már
megmutattunk
valamit.
S elmondhatjuk,
hogy minden hasonló film ezt teszi. (Cinéma.
283. 1974. ápr.)
Fordította: Erdélyi Z. Agnes.

A legújabb olasz filmek nőalakjai
A televízió és a felújítások
jóvoltából többször
"átélhettük"
már az olasz filmművészet
nagy
korszakait.
Ezért nem kell túlzottan
megerőltetni az emlékezetünket
ahhoz, hogy az egymást követő nőimágók
megjelenjenek
a szemünk előtt. És ez nem- ~Isösorban és nem minden esetben a rég visszavonult
vagy már nem
is élő sz.ínésznők tehetségének
tudható be. Az
arcokhoz.
tekintetekhez.
viselkedésmódokhoz
- valamennyire
kitűnőert
emlékszünk
- az
elbeszélőirodalom
jól bevált alakjai szolgáltak
mintaként.
Korántsem
mondható
el ugyanez a
mai olasz filmekről.
hisz alig akad olyan női
szereplőjük,
aki el tudja hitetni velünk, hogy
valaha létezett.
Nagy bajban
lennénk,
ha a
filmjeinkben
szereplő lányokat és asszonyokat

A cikkben
a kereskedelmi
mozihálózatban
bemutatott
filmtermést
elemeztűk, a csak müvész·
mozikban és a iilmhlubohban
játszott
(gyakran
nagyon érdekes) alkotásokra
nem tértünk ki. A
rendezők többsége férti, s az az érzésünk, hogy
ha nálunk egy nő filmrendezői
karriert akar csinálni, női ruha helyett nadrágba kell bújnia. Noha az olasz rendezők az utóbbi években (kívülről) támogatni látszanak a "feministák"
csatáro·
zásait, filmjeikben
meglehetősen
csekély figyel·
met szentelneh. a női szereplőknek.
A nő - mint
az alábbi, kissé ironikus hangvételű felsorolásból
is kiderül - nem "hús-vér" figura az utóbbi évek
olasz iilmműuészetében.

a mai olasz társadalmat
és filmmüvészetet
minősítő
"teszt" -ként
próbálnánk
felhasználni.
Mert miről árulkodnak
egyáltalán
ezek az arcok, az elhangzó szavak?
Ha felidézzük a háború előtt és alatt készült
filmeket (a tévésorozatok
jóvoltából még a leggyengébbeket
is volt szerencsénk
látni), nyomban kiderül.
hogy a filmvásznon
mosolygó
vagy síró asszonyoknak
egyetlen titka sem marad homályban előttünk, mindannyiuknak
pontosan azonosítható
modellje van. A vidám, kacér és talpraesett
"Titkárnő"; az eladósorban
lévő, jól nevelt, kényeskedő
vagy szenvedélyes
,,viruló Hajadon"; a sok vívódás és szerelmi
bánat
után kolostorba
vonuló
"Romantikus
Hősnő"; a diónagyságú
gyémántokat
és összetört sziveket gyűjtő, tisztes családapákat
romlásba döntő "Végzet Asszonya"; "Mate r dolorosa" (olykor ,.jóságos Nagyanyóva1" váltakozva), aki némán szcnved, s gesztenye- vagy
ibolyaárulással
keresi meg a - gyakran hálátlan - árva tanittatásához
szükséges pénzt.
Nyilvánvaló tehát, hogy tradicionális
és időtálló modellekkel
van dolgunk,
amennyiben
a
XIX. századi prózairodalomból
és színmüvekből kerültek át a filmvászonra.
E lány ká k. hajadonok és egykori szűzek hada a háború után
kénytelen
volt
petrezselymet
árulni
(rnert
nyomtalanul
azért nem tüntek
eI!). 1945· öt
más név fémjelzi, Anna Magnanié.
Valaménynyien jól ismerik az igazság erejétől sugárzó
arcát, elsősorban
ebben különbözik
a többiektől. A zabolátlan
Anna mellett feltétlenül
em-

lítésre méltó még a korabeli
filmhősnők
közül
Lea Padovani
és Marisa Merlini.
A szociális körülmények
javításáért
folytatott
lázas munka
éveit. az országban
végbement
első változásokat
két nőtipus érzékelteti
a legmeggyőzőbben:
Visconti Érzelem című filmjének Serpieri grófnőj e, akinek Alida Valli kölcsönözte
szabályos
szépségű
vonásait.
Olyat
tesz, amit néhány évvel korábban
egyetlen
romantikus
hősnő sem merészelt
volna: áthágja
a társadalmi
osztálya
számára
és által előirt
viselkedési
normákat.
A másik típus a .Teltidomú", szívdöglesztően
csinos és ügyes lány,
aki meg unta a szegénységet
és anatómiai
adottságai révén akar érvényesülni.
EgyszóvaL
a
szépség jól befektethető
tökévé
válik.
A .Teltidomú" típusnak
(Silvana Pampanini.
Gina Lollobrigida,
Sophia Loren stb.) különböző végletei ismertek:
Sandra Milo esetében
például keveredik
a "Kitartott
nő" haqyományos figurájávaL
de némely sz ínésznő intelli .
genciájának
eredményeképpen
akár
.Elideqenedett hősnőué" is válhat (nem véletlenül tűnik
fel Silvana
Magnano
Visconti
utolsó filmjeiben), vagy - mint Monica Vitti Antonioninál
(a Kalandtól a Naplogyatkozásig)
- a radikális
változásoktól
felbolydult
időszak
tipródó,
bizonytalan
lányalakjait
is megformálhatja.
De búcsúzzunk
most el filmtörténetünk
tradicionális
vagy autentikus,
ám mindenképpen
határozott
erkölcsrendet
közvetítő
nőalakjaitól.
s nézzük meg, mi a helyzet napjainkban.
Felsorolásunk az 19BO-tól máig bemutatott
olasz fil
meket foglalja magában.
Ezeknek
a filmeknek
a hősnői azonban
- sajnálatos
módon - korántsem
olyan ellenállhatatlanok
és élettel teliek, hogy szenvedélyre
gyújthatnának
minket.
olykor még hitelességük
is vitatható.
És ez nem
csupán
a Lino Banfi és Costanzo
által "didaktikus" -nak titulált filmek esetében van így,
amelyekben
fiatal és korosodó
urak viaskodasát kísérhetjük
figyelemmel
egyetemi
diplomás
hölgyekkel,
tanítónőkkel
avagy csinos, de más
erénnyel
(valószínűleg)
nem igazán
büszkélkedhető rendőrnőkkel.
Hasonló helyzetekbe
bizonyára
néhány néző
is került már, s előbb-utóbb
talán akad valaki
kőzülűk.
aki megmagyarázza,
mire voltak jók
ezek a filmek (ha egyáltalán
jók voltak valamire), milyen igényeket
elégítettek
ki, milyen
álmokat
váltottak
valóra. Egy dolgot feltétlenül meg kell jegyeznünk : a végtelen
szám ú,
kínos mosolyra
fakaszto.
bárgyú történetnek
a ma már kétségkívül
népszerű
komikusokon
kívül - néhány
kisebb-nagyobb
sztár is kö64

szönheti a születését,
a neves tévé bemondó exfeleségétől,
Marina Frajesétől
Nadia Cassaniig,
Anna Maria Rizzolitól
Lory Del Santóig és E.
Fenechig.
Az utóbbiak
sok-sok vetközésen
át
jutottak
el a képernyő
dicsőségé ig. Nem áll
szándékomban,
hogy bárkit is megsértsek. de
meg kell jegyeznem,
hogy a "didaktikus"
filmek kifejezetten
a női test kizsákmányolására
építenek.
Ezzel kapcsolatban
persze lenne még
egy megjegyzésem:
vajon csak azok?
De nézzük meg a legfrissebb
olasz filmeket.
keressük
az olasz nő imágóját,
azt a "teszt" -et,
amelyet úgy látszik, nagyon nehéz vagy egyenesen lehetetlen
megoldani.
Az 19BO-as filmek
közül az alábbiakban
van viszonylag
fontos női
szerep: Peter Del Monte: L' alt ta donna (A másik asszony),
Lattuada:
La cicala (A fecsegő
nő), Nichetti:
Ho latto splash! (Pukk l), Salvatore Pisciscelli:
Immacolata e Concetta, l' alt ra
gelasia (Szeplőtelen
és Megfogant.
másfajta
féltékenység),
Giuseppe
Bertolucci:
Oggetti
smarriti (Eltűnt tárgyak),
Gianni Serra : L'! ragazza di uia Millelire (Az Ezerlírás utcai lány),
Bellocchio : Salto nel uuoto (Ugrás a semmibe),
Valentino
Orsini: Uomini e no (Emberek
vagy
nem),
melynek
néhány
jelenetében
Monica
Guerritore
jelentős
teljesítményt
nyújtott,
Comencini . Volta ti Eugenia (Fordulj
meg Eugenio), Sordi: 10 e Caterina (Én és Caterina).
Ha
rosszmájú
lennék, mondhatnárn
azt is, hogy a
fenti filmek legjobban
kitalált és megjelenitett
nőalakja
egy robot, egy háztartási
alkalmazott,
amelyet
Albertone
Amerikából
hozott
haza.
Egy ideig engedelmeskedik
is neki. ám egy
napon ... De talán igazságtalan
lennék. Ezért
megemlítem
még a Voltati Eugenio hősnőjét,
aki az eufória és a tiltakozások
éveiben világra
hozott egy gyermeket,
de most már se kedve,
se ideje nincs arra, hogy foglalkozzék
vele, igy
a kisfiú kézről kézre vándorol.
mint egy csomag. Aztán az Iinmacoiata e Concettát, amely
egy munkáskörnyezetben
játszódó hornoszexuális szerelmet
mutat be, meglehetősen
visszataszító módon. Végül ejtsünk néhány szót a Salto
nel ul.wto-ról is.
A film pszichológiai
esettanulmány
egy testvérpárról.
Otthonukat
a múlt szellemei
népesítik be, akik gyötrik őket, mégis csak nagyon
nehezen tudják kivonni magukat
a megrögzött
szokások hatalma alól. A nővér az, akinek, hi!
kissé megtépázva
is, de sikerül kievickélnie
ebből a mocsárból.
Vincenzo
Ceraminak.
a film
forgatókönyvírójának
érdemes
megjegyezni
a
nevét.
19B1-ből tíz, témánk szempontjából
érdekes

Lina WerlrnüIler:

filmcímet

Szerelern

kell

es anarchia,

1973, Giancarlo Cumnini

felsorolnunk
: Carlo Verd one :
Francesco
Longo: E noi
(Mi pedig nem követünk
el harakirit) , melyben egy szexuális problémákkal küszködő
lánykat vesz kezelésbe egy férfi,
míg végül gyereke
születik
(nem a férfitől) .
Dino Risi: Fantasma d' amore (Szerelmi
rémkép), Vittorio Cottafavi:
Maria Zel, Manfredi:
Nudo di donna (A nő meztelensége),
Pisciscelli . Le occasioni di Rosa (Rosa ügyei) - Marina Sumával a főszerepben
+. Scola: Passione
d' amore (Szerelmi
szenvedély).
Troisi:
Ricominciamo da ire (Háromtól
kezdjük
újra),
Nanni
Moretti:
Sogni d'oto (Aranyálmok) ,
Marco Ferreri:
Statie di ordinaria iollia (Szokványos őrülettörténetek)
. Több filmben
is felbukkannak
olyan nőalakok,
amelyek
a háború
előtti
filmek
jól
ismert
figuráit
juttatják
eszünkbe:
a "Titkárnő"
(Borotalco.
Nudo di
donna), a "Romantikus
Hősnő", de hogy az új
idők követelményeinek
megfeleljen,
némi vámpír-beűtéssel
(Passione
damore,
Fantasma
d'arnore).
Cottafavi
szép filmjében
az elcsábított és elhagyatott,
jobban mondva a férfi szexuális igényeinek
kielégítésére
kárhoztatott nő

Borotaleo (Hintőpor),
non laremo harakiri

es Lina

Polito

története
tér vissza. Maria Zef is elfogadja
ezt
a szerepet,
noha mérhetetlen
- mondhatnánk
"hagyományos"
- szenvedések
kőzepette.
aminek nyomát
sem találjuk
viszont
(a tárgyalt
szempontból
az év legérdekesebb
filmje)
a
Le occasioni di Rosa hősnőjénél : nála a szenvedés elővigyázatos
nemtörődömséggé,
mi több,
teljes közönnyé
alakul át.
1982, Amici miei. Atto secondo (Barátaim.
Második
rész):
a film óriási
kasszasiker.
a
szépnem
"olasz"
felfogását
dicsőíti.
A nő alsóbbrendű
(szellemileg
is visszamaradott)
lény
vagy legfeljebb
kis táncosnő,
akit használat
után bőröndbe
zárnak és hahotázás
kíséretében
hazaküldenek.
Szerencsére
azonban,
az egyensúlyt helyrebillentendő.
akad másfajta
film is:
az l dentiticazione di una donna (Egy nő azonosítása).
amelyben
maga Antonioni
vallja be,
hogy bizony küszködík
némi nehézséggel
a női
planétán
tett utazása közben. Vagy Comencini:
Cercasi Gesú (Jézus kerestetik)
és Gianni Amelio: Colpite al cuore (Szíven ütés) cirnű alkotásai, amelyekben
két érdekes terroristanővel
ismerkedhetünk
meg. A La notte di San Lorenzoban (Szent Lőrinc éjszakája)
pedig a Taviani
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fivérek ragadják meg az alkalmat, hogy egy
olyan középkorú asszonyt mutassanak be, akinek lassanként sikerül megszabadulnia
a kötöttségektől és az előitéletektől.
19l?3. Iinto Brass : La chiave (A kulcs) című
filmjének éve. Ebben a "Bűnös nő", immár teljesen féktelenül és gátlástalanuL minden képzeletet felülmúló merész kalandokba bocsátkozik. Kevésbé szélsőséges magatartást tanúsítanak a Storia di Pieta (Piera története), az 10,
Chiara e 10 Scuro, az Acqua e sapone (Víz és
szappan), az E la naue va (És megy a hajó), a
Son contente (Boldog vagyok), a Elirt, valamint az Invito al uiaqqio (Meghívás utazás ra)
hősnői. Pupi Avati Una gita seolastica (Iskolai
kirándulás) círnű filmjének kamaszlányai pedig egyenesen makulátlanok.
1984-ben újabb érdekes és egymástól különböző nőalakok jelennek meg filmvásznainkon.
de ők Németországból (Von Irotta filmjei ből)
vagy Hollywoodból érkeztek. Való igaz, hogy
a legújabb amerikai filmművészetben ismét jelentős szerepet kapnak a nők, gondoljunk csak
például a Silkwoodra, a Sophie választására
vagy a "country" -filrnekre. Hogy mit vonultatnak fel ezzel szemben a rni filmeseink? Szorult
helyzetünket
leplezendő talán azt mondhatnánk, hogy archetípusok felé fordulnak, mint
Rosi tette a Carmennel (természetesen modern
felfogásban) .
De talán most sincs teljesen igazunk, hiszen
néha találkozunk néhány újszerű, szokatlan nőképpel is. Lina Wertmüller például - noha elég
kiábrándító eredménnyel - a női homoszexualitás témáját dolgozza fel Sotto...
sotto ...
strapazzato da anomala passione (A felszín mőgött . .. egy beteges szenvedély béklyójában)
című filmjében. Francesca Comeneini a Pianoforteban (Zongora) az okokat kutatja, amelyek
az önpusztító kábítószerélvezetre
késztetnek
egy párt. Anna Maria Tató Desiderio (Vágy)
cirnű alkotásában arra próbál fényt deríteni,
hogy a "régimódi·' nevelés maradványai hogyan határozzák meg egy modern nő cselekedeteit.
Mindent
összevetve
azonban a legújabb
olasz filmek nőalakjai meglehetősen hagyományos nőké pet tükröznek, gyakran a szerepeket
alakitó szinésznők e sémák tól eltérő egyénisége
ellenére is. Gondoljunk csak két olyan - kétségtelenül kiemelkedően tehetséges - film sz inésznőre, mint Giuliana De Sio és Lina Sastri.
De Sio - régi sztárpózokat utánzó - alakításában elfogadhatatlan az Uno scandalo per bene
(Egy tisztességes botrány) "úriasszonya",
aki
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könnyen megvigasztalódik
az elhunyt férj ként
jelentkező szélhámossal. Meggyőzőbb a színésznő játéka a Cento giorni di Palermóban
(Palermo száz napja): egy fiatal nő hálátlan
szerepét alakítja, aki egy nála jóval idősebb
férfi hűséges felesége lesz, míg mindkettőjüket
meg nem gyilkolja a maffia. Nem a sz inésznő
tehetségével van tehát baj, ezt más filmekben
is bebizonyította (például a Casablanca, Casablancában) .
De felidézhetjük Lina Sastrit is a Mi manda
Piconeban (Picone küldött). Nanni Loy mind a
kritika, mind a közönség által kedvező fogadtatásban részesített filmjében. A kétségkívül
izgalmas Lina Sastri ebben a filmben az eltünt
(és feltételezett) camorra-főnök
feleségét alakitja, olyan asszonyt, aki semmit nem lát, semmit nem tud. A férje nem közölt vele semmit,
ő pedig nem kérdezősködött, kizárólag a gyerekek nevelésével törődött. Most, hogy elvesztette támaszát. az első jöttment mellé odacsapódik, s még az sem érdekli, hogy az mire képes
az életben ...
A jelzett hiányosság ok rendkívül sok okra
vezethetőek vissza: az elsődleges váddal talán
a forgatókönyvírókat
és rendezőket illethetnénk, akiknek (s velük együtt a nézőknek is)
meglehetősen "maradi"
(és a jelenkori olasz
valóságnak
aligha megfelelő)
elképzeléseik
vannak a nőkről.
A főbb típusok felsorolása után talán itt lenne az ideje, hogy néhány gondolatban összefoglaljuk a lényeget: mindenekelőtt azt kell leszögeznünk, hogy legújabb filmjeinkben a Nőről nem tudunk meg semmit. Ismeretlen marad.
Am ez az ismerethiány
rettentően idegesítő,
ezért az alkotók vagy nem vesznek tudomást
róla, vagy a biztos sztereotípiákhoz folyamodnak. (Elsősorban a legifjabb rendező-nemzedék
filmjeiben örvendnek kiváló egészségnek például az örök "viruló hajadonok"). Ezzel persze nem akarjuk azt állitani. hogy egyetlen
olyan rendező vagy forgatókönyvíró sem akad,
aki megoldást keresne a problémára.
lu van mindjárt a már említett Vincenzo Cerami: Ő tudatosan kísérelte meg egy olyan hősnő leglényegesebb tulajdonságainak
körvonalazását,
akit előbb vagy utóbb feltétlenül ki
kell találni. Elsődleges erényének azt tartom,
hogy hősnőinek visszaadta a legfontosabb női
személyiségjegyeket:
a képzeletnek, az álomnak és az érzelmeknek
azt a dimenzióját,
amely a nők magatartásában
és leghétköznapibb cselekedeteikben
is megnyilvánul. (Giu-

seppe Bertolucci:
Seqreti. segreti - Titkok, titkok).
Ez a női "szellemkép",
amelyet néhányan
talán magunk előtt látunk, de megjeleníteni
nem
tudunk.
magávalragadó
tüneményként
fel-felbukkan olykor, inkább csak jelzésszerűen.
semmint pontosan
kidolgozva.
A rendezők
attól
megfosztanak
minket. s mindössze
arra szorítkeznak. hogy futólag ismertessenek meg velük.
Gondolok
például a Le occasiani di Rosa hősnőjére. vagy a meggyilkolt
terrorista
nővérére
a Seqreti, segretiben.
(Giulia Boschi). A gyak-

ran megj ele nő. erősen
kifestett
nők ebben a
két filmben
látszólag
cél nélkül téblábolnak.
jelenlétük
azonban
oly rnódon befolyásolja
az
események
alakulását.
amilyenre
nem is gondoltunk. Talán ha majd lesz még néhány film.
amelyben
hozzájuk
hasonló
jelentőségre
tesznek szert a nőalakok.
megszületik
végre az
olasz filmművészet
hiteles nő-képe.

Francesco Bolzon i
(Fordította:

Pintér

J udit]

Ha a család nem változik ...
Beszélgetés Lina Wertmüllerrel
Wertmüller
első filmje. a The
Lizards (A gyíkok. 1963) tíz év
után került elő egy oklahomai
forg_lImazó
polcáról.
Elsőként
bemutatott
filmje. a Love and
Anarchy (Szerelem és anarchia.
1973) a nagy tömegek számára
szinte észrevétlen
maradt. CSJk
egy jelentéktelen
kisebbség figyelt föl rá. A vígjátéknak
és
a politikumnak
ez a keveréke
megzavarta
a közönséget.
A
The Seduction of Mimi (Mimi
csábítása. 1972) és a Swept Away
(Elsodorva,
1974) főszereplője.
Ciancarlo Giannini kegyetlen komédlázása
viszont már meghódította a tömegeket.
megnyerte a
szerelmeseket.
a fiatal entellektűeleket.
a feministákat
és antifeministákat.
A Seven Beauties-t
minden egyes ember remekműnek tartotta;
Wertmüller
karnerájának
minden
mozdulatát
Leonardo ecsetvonásaihoz.
Botticelli képalkotásához
hasonlították.
A televíziós
fellépések
és interjúk viharai
pillanatok
alatt
tették
népszerűvé
Wertmüller
filigrán
figuráját.
fehérkeretes
szemüvegét.
vörös ruháját. millió gyürűjét.
üveggyöngyét
és
karperecet. Ariporterek
Marxtól Mary Hartmanig
mindenkiről és mindenröl
kérdezték
véleményét ...
Biskind: A feministák
egy része meghökkent
és megbántva

érezte
magát a Swept Away
meqtehintése
után,
melyben
Giancar/o Giannini megveri és
megeröszakolja
Mariangela Melatot, aki ennek szemmel láthatóan örül. Ezek után feministának tartja magát?
Wertmüller:
Nagyon is. Úgy
gondolom.
felületesen
nézik a
filmet azok. akik azt kérdezik.
miért ütik a nőt a Swept Awayben. Számomra világos. hogy a
film két osztály találkozása.
s
a kérdés az. melyik marad alul
és melyik kerül fölülre. Ki nyer
és ki veszi t. Filmjeimben
Giancarlo mindig szicíliai. ami szimbolizálja
az egész világ déli
pólusát. a legelnyomottabb
proletárokat.
a nőket. az "alul lévő" embereket.
Nagyon egyszerű
szimbólumokat
használok.
Tudom. a szimbólumokat
ennél
sokkal rejtélyesebbnek
tartják.
de én a népszerű mozi számára
direkt nyelvezetet
keresek.
A verés i jelenet a forradalom
bizonyos
fajtáját
képviseli.
A
két ember közt lévő szerelernszeretet pedig az a fajta érzés.
amit
az
entellektüel
polgár
érez a harmadik
világ emberei
iránt.
Lehetne
akár
mindkét
szereplő
férfi vagy mindkettő
nő. Mindig a polgári jogokért
harcoltarn.
és szeretném.
ha a
"feminista"
szónak
társadalmi
jelentősége
lenne. Számomra ez
a legfontosabb.

Lina Wertmiiller
Azok a feministák.
akik nem
értik a filmet. konzervatívak.
burzsoák.
Akkor lennének boldogok. ha a General Motors elnöke vagy mondjuk
Nixon nő
lenne. Végül is örülök.
hogy
nem szeretik ezt a filmet. Aggasztó lenne. ha szeretnék. Tavaly a The Village Voíce cimű
lapban
Molly Haskell
a The
Night Porter (Az éjszakai portás. 1973) rendezőnőjéhez.
Liliana Cavanihoz hasonlított.
Ez a
lehető legnagyobb
sertés. ami
feministaként
érhetett.
Semmi
közös nincs bennünk.
ha csak
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az nem, hogy mindketten
nők
vagyunk.
Biskind:
Mariangela
Melato
azt mondja : "Adj a proletár
kezébe minimális
hatalmat
és
zsarnokká
válik".
Úgy tűnik;
igaza van.
Wertmüller:
Valójában
Giancarlo nem olyan kegyetlen Mariangelával,
de oly sokáig élt
a gyűlőlt
elnyomásban,
hogy
bosszúra éhes. Hihetetlen is lenne, ha a proletárok
nem követclnének megtorlást
a burzsoáziával szemben.
A valóságban
viszont, ha mindez a düh feloldódik, a történet
végére nem
a nő, hanem a férfi lesz a mcgerőszakolt, sebzett ember. Giancarlo képviseli
a nőket is és
Mariangela a férfiakat. Ez a kimarad-fölül-ki-marad-alul
koncepciója.
Biski nd : Azt uettem
észre.

Lilla Werlmúller
lern és allarchia

és CiallcarIo
Iorqatásán,

CialIllini
1973

hogy a lányo n soha nincs semmiféle horzsolás. J elen li-e azt,
hogya
verés nem valós, csak
szimbolikus.
Wertmüller:
Nem kifejezetten. Ezek nem igazán nagy ütések. Mindössze
ötször pofozza
meg a férfi a nőt, ez rnindcn.
Csupán öt pofon.
Biskind: Szeretem a filmben
a romantikus szetelem örök-boldog mítoszát, mely áttöri az osztálykorIátokat ...
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Wertmüller:
Semmi nem töri
át az osztálykorlátokat.
Ne felejtsük el, hogy az entellektüelek szeretik
az "embereket",
az elnyomottakat.
Minden enteJlektülel
baloldali.
Szeretete
őszinte, de elméleti, és a harmadik
világ
számára
mindig
rosszul végződik, mert nem hihetnek
igazán
benne.
Saját
maguknak kell harcolni, és nem
a burzsoáziában
bízni.
Biskind: Ez a gondolat fogalmazódik meg az Ali Serewed Up
(1974) cimű filmben:
a munkás
származású
hős újból és újból
rövid pillantása kat vet a gyönyörü. de elérhetetlen
nor e,
Wertmüller:
A fiú szemében
a lány titokzatos,
nagyon szép.
elegáns. ezért nézi. Talán a barátja. A forradalom
pillanataiban mindig közel érzi magához. De utána rncqint csak lesi.

II

Szere-

és a lány továbbra is távolsáqtartó és hozzáférhetetlen.
O és
osztályának
minden
sz irnbóluma megközelíthetetlen,
mint a
királynő
vagy az ellcnség. Ok
az ellenség.
Biskind:
Fellini
asszisztense
volt a 8 és 112 (1963) forgatása
alatt. Az előbbi motívum emlékeztet a 8 és 112-nek arra a jelenetére
melyben
Mastroianninak megjelenik
Claudia Cardinale víziója. Úgy érzem őn visz-

szahozza
filmjével
gondolatainak.

Fellinit

a

Wertmüller:
Szeretem Fel linit. A társadalmi
harcokat,
féfélelmeket
és kétségeket
megérti, magában hordozza. Nem is
kéne mást tennie, mint önmagáról mesélni. Még aSatyricon
(1969) és a Casanova (1976) is
róla szól.
Biskind:
Térjünk
vissza az
eredeti témához. Ha a szeretet
csak elméleti, a régi törvények,
a becsület stb. csődbe jutottak,
akkor milyen lehetőségek
maradnak?
A
humanizmus?
A
kom111111zisaer köles?
Wertmüller:
Új
embernek
kellene születni,
új értékekkel.
Biskind: Honnan szerezné az
új értéhekei: Az osztályhatcokból?
Wertmüller:
Harmóniának
nevezem ezt az új értéket, és a
zűrzavar, a konfliktusok,
a kűlőnböző
pártok és eszmék versenye szüli. Mert mindez gondolkodásra késztet, és nem arra,
hogy pusztán bízzunk. Az embernek senkiben nem lenne szabad bízni. Mindig a saját gondolatok segítik a megoldást. S
míg a zűrzavarban
teremnek
gondolatok.
a rendben nem.
Biskind:
Ezt
mondják
az
anarchisták is a Seven Beautiesben. On anarchista vagy marxisttl?
Wcrtmüller:
Szocialista
vagyok.
Nagyon
szerétern
az
anarchistákat.
jóllehet az anarchizmus
tökéletes
utópia,
és
gyakran
iszonyatos.
Dc utópista ideol6giája
rejti maqában
a
megoldás kulcsát.
azaz, hogy az
álmodó ember szabad. civilizált
lénnyé válik. Az egyes ember
szabadsága
ott kezdődik,
ahol
másoké végződik. S ez gyönyörű, még ha az anarchia utópista
is. Az ídeális társadalom demokratikus és szecialista. sok párttal és anarchista
szellemmel.
Egyszer talán eljutunk idáig.
Biskind: Eilrnjeinelc
beiejezése tnindiq rendkívül
pesszimista. Az emberel~ rosszul választanak, hulturalis szetepúk áldozatai, elkiilönülnek
és tönkre-

melll1eh. Lát egyáltalán
a változásra valamilyen
lehetőséget?
Wertmüller:
Feltétlenül
sz ükséges megoldásokat
is vázolni,
különben
a világ
hamarosan
tönkremeqy.
Tudom,
hogy
a
változás szükséges, főleg az individuális
változás, A filmjeim
a választás
pillanatairól
szólnak, nem a fori adalomról.
A
valódi forradalmak
előtt belső
forradalmaknak
kell lejátszedni, Abból
indulok
ki, hogy
mindannyian
a
társadalmat
képviseljük.
Ha másra, mondjuk a kormányra
hárít juk felelősségünket,
akkor nem cseleliszünk helyesen,
Ne higgyük,
hogy a társadalom egy rajtunk
kivül álló
óriás és csak bizonyos távolságból harcolhatunk.
Az igazság
az, hogy egy társadalom
megszületik, mert sokan jónak tartják. Mi vagyunk a társadalom,
mi tudunk változtatn i, s csak
akkor van reményünk a jövőre,
ha gyorsan tudunk nemet mondani, ha kell. A filmjeim nem
pesszimisták,
csak jelzik a veszélyt ...

Valaha
komoly,
"művészi"
filmeket
csináltam.
Az elsőt
(The Lizards) igencsak
dicsérték a kritikák.
Rengeteg dijat
nyert, de csak az entellektüelek szűk köre ment el érte a
mozikba.
Megsértődtem,
é:;
megértettem,
hogy nem dolgozhatok ilyen módon.' Nem az én
természetem.
Alapvetően
világi,
populáris
vagyok.
Burzsoának
születtem.
dc tudom, hogy mit
akarok, mi érdekel. mit szcrctek, mit érzek az emberek iránt.
Ezért fordultam a népszerű mozi felé. Talán kis emlékművet
kellene
állítanom
Lina Wer tmüllernek,
az Elkötelezett
Művésznek,
de azt hiszem,
nem
elégítene
ki, Inkább szórakoztatok olyan filmekkel. amelyek
mindenkit
érdekelnek,
nem
csak az entellektüeleket.
Mert
engem például ők nem érde'tclnek. _.
Biskind:
Mi a véleménye
azokról a baloldaliakról,
akik
ellenzik
a népszerű
filmeket,
mondván, hogy puszta komédiázás_ Godard szerint a tortadal-

Lina Wertmilller
mi

tartalom

és Ciancarlo

forradalmi

Giannilli

formát

Itiuán.

Wertmüller:
Godard nem csak
mondja,
így is tesz. Egyetlen
dolog nem marxista
számomra
az ö munkásságában
- a tömegekhez való viszonya. Mit gondol. hányan nézik meg a filmjeit? Nagyon kevesen. És kik?
Csak az cntellektűclek.
Ez a
válaszom.
Természetesen
nagyon
óvatosnak kell lenni. Az uralkodó

osztály szivacs módjára
sz ivja
magába az ellenvélemény t is.
Idegesítő,
de előfordul.
hogy
egy burzsoá lakásában ott lógnak a falon Che Guevara képei.
Bizonyos politikai
eszmék divattá válnak, de ha a divatot
nem követi tudatosság
és cselekedet.
meneküléssé
válik. A
mi civilizációnk elássa, megfojtja a fiatalok szenvedélyét.
Ez olyan, mint amikor a feministák
azt
hiszik,
hogy
az
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egyenlőség az erogén zónákról
való beszélessel
kezdődik.
Pedig a nemek közti egyenlőség
nem érhető el. ha nem oldjuk
meg a családon
belüli ellentmondásokat.
Ha a család nem
változik. a nő továbbra is a szerelem
csapdájában
marad.
s
nem tud szabadulni a gyerekek
és a férj kötelékétől.
Azt hiszi.
hogya
nemi aktus felszabadítja. pedig ennek semmi köze a
társadalmi
szervczés
problémaihoz. Végül is az okok mindig
gazdasági
jellegüek.
Bisk ind : Nem gondolja. hogy
ha népszerű filmeket csiná t ha
a kommersz rendszernek
dolgozik. alihor valami módon megalkuszik?

Wertmüller:
Kétféleképpen
csinálhatok
forradalmi
filmet.
Elvonulhatok
egy szigetre. vagy
bezárkózhatom
egy
szobába.
körbejárhatom
a problémákat.
visszautasítva
a társadalmat
teljes egészében. Vagy. Dolgozom
ebben az ipari dzsungelben,
követem a törvényeit
és használom az eszközeit, még azon az
áron is, hogy "piszkos
lesz a
kezem". Ez a társadalom, amely
a tömegkommunikáción
alapul,
magában
hordozza
önmaga
megváltatásának
a lehetőségeit
is. Éppen
ezért
mindannyian
használhat juk a tömegkommunikációt. Sőt, azt kell használnunk. Minden gazdasági meghatározottságú.
Amikor egyszerre

öt filmemet vetítik New Yorkban, a forgalmazók
úgy hiszik,
talán politikai vígjátékkal
is lehet pénzt csinálni - és ez a fontos. Azt hiszik, a nevetés elveszi
a politikum élét. Pedig nem így
van. Hiszek a nevetésben,
és
nem félek a nyilvánvaló dolgoktól. Az emberek elmennek megnézni a filmjeimet, és nevetnek,
még ha azok mégoly pesszimisták és vészjóslóak is. Számomra
a nevetés olaj, mely segíti az
eszmék behatolását az agyba - a
szívbe. (Women and the Cinema, New York, 1977. Peter Biskin d : lnterwiew
with L. W.)
Fordította:

Horváth

Vera

Pókok, pillangók
Jegyzetek

az első magyar rendezőnőkrő!

Az 1945 előtti filmkészítés
történetében
alig találkozunk
nőkkel
- Magyarországon
ez is,
mint annyi minden más, jellegzetesen
férfiszakma volt, ügyeskezü
üzlet- és mesteremberek
terepe. A társadalom
fejlődésének
sajátosságai
folytán erősen tartotta
magát az a meggyőződés, hogya
jobb társaságba
való nőnek nem
nagyon illik sokat tudnia, önálló életpályát
kezdernényeznie.
Nem csekély ellenállással
kellett
megküzdenie
annak, aki a hagyományos
feleség- vagyanyaszerepet
háttérbe
szorítva esetleg tanulni vagy dolgozni akart. A Tanácsköztársaság
bukása az összes eleve késve bontakozó, liberálisabb
színezetű
mozgalmat
- így
a nőemancipációs
törekvéseket
is - visszavetette. Az a felfogás
vált uralkodóvá,
amelyet
Prohászka
Ottokár,
a népszerű
püspök hirdetett: a nő "feleljen
meg férje kívánságainak,
és utánozza azokat a derült, jólelkű asszonyokat, akik nem panaszolják
fel, hogy nőnek születtek." A nők egyetlen útja a filmszakma
felé
az volt, ha szinésznők
lettek.
Színésznőkre.
sztárokra,
csillagokra
mindig is szükség
volt,
ezt a közvélemény
is elfogadta,
akkor is, ha
nemcsak
a bálványnak
kijáró
rajongással,
de
az ún. "művészvilágot"
eleve némi gyanakvással szemlelő elutasítással
is kezelte őket. A fil-
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mekben
pedig olyan nőalakokkal
találkozhattunk, akik mindenben
megfeleltek
a nőkről
vallott akkori felfogásnak.
Voltak köztük ártatlan, bájos fruskák,
akik szerettek
játszani
a
tűzzel. de idővel megkomolyodtak
és férjhez
rnentek, Voltak derék asszonyok,
akik megbocsátó türelemmel
tűrték férj ük alkalmi
szeszélyeit. S hogy az élet valamivel
izqalmasabb
legyen, időnként
feltűntek
a Végzet Asszonyaszerű romlott nők, akik vagy bukásba taszitották a férfiakat,
vagyakiktől
meg lehetett térn i
a családi fészek melegébe.
Akármi volt is a témája, minden film azt sugallta, hogya nők számára egyetlen cél és életprogram
létezhet:
férjhez menni, aztán pedig minden áron fenntartani a házasságot.
Ebbe a szellembe,
amely a
valóságot
és a filmeket
egyformán
jellemezte,
természetesen
nem fért bele, hogy egy tisztességes nő olyasmire
vetemedjék,
mint a filmrendezés,
ám ha olykor véletlenül
mégis megtörtént,
akkor
azért bele lehetett
illeszteni
a
képbe mint érdekes
kuriózum ot, mint szenzációt. Néha talán még reklámfogásnak
sem volt
rossz egy nő neve a film főcímén.
Persze vigyázva, hogy azért minden a helyén maradjon.
A korabeli
vezető szaklap.
A Film szerkesztője, Somló Imre, aki dr. Balázs Mária rende-

Balázs

Mária:

póhlzáló.

1936. Szakáts

Zoltán

és GOlllbllszögi

zőt meginterjúvolja.
így fejezi be riport ját : "A
produkciós
iroda telefonja
csenget. A rendezőt
hívják
a telefonhoz.
Az elkapott
beszélgetést
még idejegyzem : - Szervusz.
kicsim ! ... Igen.
igen. jól megy minden.
Este hétkor gyere ki
hozzám! Csókollak.
szívem! Szervusz! ... a főzeléket mind megetted?
Vajon kivel beszélt dr.
Balázs Mária. a filmrendező?"
(A Film. 1936.
június- július)
Dr. Balázs Mária. aki abban az értelemben
valóban az első magyar női filmrendező.
hogy
előtte nő még nem rendezett
filmet. műkedvelő
volt. akinek volt elég pénze ahhoz. hogy beleváqjon
a filmkészítésbe.
az éppen vállalkozókra szoruló filmgyártás
pedig örömmel fogadott
minden tőkével rendelkezőt.
Dr. Balázs Mária
(vajon miből volt doktorátusa?)
a fenti interjúban a következőket
mondta el magáról:
"Nagyon szerettem
moziba járni, mindig imádtam
a filmeket.
Régi vágyam
volt egyszer
filmet
rendezni,
de sajnos nem elég a vágy. meg is
kell tanulni. Külföldi út jaimon a stúdiókat
bújtam, és itt is, ott is ragadt rám valami tudo-

Ella

mán y_ Idehaza igen gyakran
jöttem össze Csaakik ismerték
a film iránti vágyakozásomat. Csathó Kálmánnal
határoztuk
el, hogy
a Pókháló című regényét
átírern filmre,"

thóékkal,

A Pókháló egy habos lányregény
hasonlóan
rózsaszmu
adaptációja.
Főszereplője
Irénke,
egy gazdag. úri család leánya éppen érettségijére készül. Gyöngéd
szálak szövődnek
közte
és a tudományos
világban
is elismert ifjú biológiatanár
között. A tanár, bár állandóan
csak
Irénkéről
ábrándozik.
életét elsősorban
szakterülete.
a pókok tanulmányozásának
szenteli.
mindent
"pók-szemszögből"
lát La természet
a férfit a nő táplálására
rendelte"
- mondja
egyszer).
s természetesen
nem veszi
észre.
hogy a fiatal lány viszonozza
érzéseit, Hosszú
még az út. amíg (a házasságban)
egymáséi
lehetnek. Számtalan
"bonyodalom"
és ..akadály"
mutatkozik
szerelmük
útján, Irénke egyik tanárnője.
a kövér.
öreg (?), szerelemre
éhes
vénlány
Marischell
Lujza
(Gombaszögi
Ella
játssza)
egy nőegyleti
előadáson
megismerkedik a gátlástalan
kalandorral.
Fonyódy Miklós71

Tüdős K/lÍra: Félly és lÍmyéh,
és Ajtay Andor

1943, Bulla Emma

sal (Ráday Imre), aki, hogy színészi pályáját
egyengesse, mindenre képes. Marischell Lujza
bátyjától szerződést remél, ezért udvarolni
kezd Lujzának. De azért udvarol Mancinak is,
aki előtt eljátszhatja a jóindulatú, befolyásos
pártfogót. Manci (Erdélyi Mici) Irénke osztálytársa és barátnője, nem érdekli a tanulás, mert
színésznő akar lenni. Lelkesedése Irénkét is elkápráztatja, aki mindig is ábrándokat szőtt a
színpad csillogó világáról. Irénke meginog:
megpróbálkozzon-e
a színészettel ? Kűlőnősen,
hogy a jóképű Fonyódy, aki hiába vár a szerződésre. viszont megtudta, hogy a lány szülei
méltóságosok, olyan meggyőzően bizonygat ja
tehetségességét. Irénke hazudozni kezd, többször randevúzik a szinésszel. Majd meglepve
és felháborodva tapasztalja, hogya
férfi el
akarja csábitani. Ekkor letesz színészi ábrándjairól, sikeresen leérettségizik,
megvallja
a
biológiatanárnak
a kalandot (na nem az egészet, csak annyit, hogy színésznő akart lenni).
Manci az érettségin nem tudásával.
hanem női
bájaival érvényesül. Marischell Lujza pedig
megszerzi a hőn áhított szerződést, s így Fonyódy most már kénytelen őt feleségül venni.
Nincs különösebb jelentősége annak, hogy
ezt a filmet nő rendezte. fia csak annyiban
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nem, hogy különlegesen kíméletlen azokhoz a
nőkhöz, akik nem fiatalok és nem méltóságosok. Nőideálja
éppen olyan konzervatív, mint
az egész társadalomé. Irénke fellángolását a
színészi pálya iránt mint egy ártatlan lélek bocsánatos tévedését könyveli el (amit a családja
elől gondosan eltitkol, hiszen egy rendes lánynak ilyenre még csak gondolnia sem szabad),
s most, hogy már átesett a nagy kalandon. megmerítkezett az életben, visszatérhet a burokba,
amelyben addig is nevelkedett, s tapasztalatokban gazdagon, hiányérzetek nélkül evezhet az
egyetlen biztos rév: a házasság felé. Paradox
módon a nő által rendezett film, bár megpróbál olykor elnéző lenni ("egy színésznő
is lehet
erkölcsös" - mondja a biológiatanár).
mégis
állandóan azt sugallja, hogy az a világ, ahová
Irénke kívánkozik, a züllés világa, hogy a lányok, akik erre az útra lépnek (mint Manci is)
felületesek, butuskák.
könnyűvérűek.
akik az
érvényesüléshez
mindenképpen
hozzátartozónak vélik az út jukba kerülő férfiak elcsábitását
is. A másik véglet pedig a "tudós nők", az
öreg, csúnya, sikertelen tanárnők bemutatása,
akik elájulnak az első bóktól.
akik felháborodva irigykednek azon, hogy egy fiatal lány
(Manci) a lábát mutogatja az érettségi elnöké .
nek, s akiket csak érdekből vesznek feleségül.
A Póhháló nemcsak gondolataiban nem mutat különösebb eredetiséget, de kivitelezésében
sem. Szabványos történet szabványos ábrázolása, amelyhez a technikai minimumot nyilván
szakképzett stáb biztosította. Az operatőr Icsey
Rezső volt, aki éppen akkor kezdett befutni.
Különösebb bravúrok nélkül, megbízható egyformasággal fényképezi végig a filmet. Üdítő
(és talán a film készítőinek
rnűvészi
ambícióirói is árulkodik), hogy nemcsak a megszokott
és unalomig egyforma belső felvételekkel. hanem néhány eredeti helyszínen forgatott jelenettel is találkozhatunk,
ami akkoriban nem
volt még annyira természetes. Olykor egy-egy
erőltetett, "filmes" kifejezőeszköz is feltűnik.
Különösen abban a jelenetben, ahol az osztálykirándulás vidámságát érzékeltetendő, a Beszkártvonat (Fogaskerekű) indulójának hangjaira
a vonatra bájosan pislogó szemeket fényképeztek. De ilyen a film végén a boldog szerelrnesekre rávetűlő
pókháló árnyéka is.
Az első magyar filmrendezőnőt. dr. Balázs
Máriát hamar elfelejtették. Kilenc évvel később, a Magyar Film egyik számában (1943.
december 29.) Gyimesy Kásás Ernő ezt a cimet
adja tudósításának:
Szemhozt az elsö magyar
rendezőnővel. De ez a rendezőnő nem Balázs

Mária, hanem Tűdős Klára. Tűdős Klára nemcsak afféle filmrajongó,
aki előbukkant
a névtelenségből ; hivatásos
műkedvelő.
a korszak
ünnepelt
"művész-asszonya".
Baletteket
rendez, díszletés jelmeztervezéssel
foglalkozik.
Férje Zsindely
Ferenc, miniszterelnökségi
titkár, az Országos Nemzeti Filmbizottság,
a filmgyártást
irányító
legfelső
hivatalos
szerv elnöke. ·1939-ben. a Lillafüreden
rendezett
Nemzeti Filmhéten.
amely arra volt hivatott,
hogy
a zsidótörvények
következtében
"megtisztított"
filmszakma
perspektíváit
áttekintse.
Hóman
Bálint és Keresztes-Fischer
Ferenc védnöksége
alatt ő volt a rendezvény
elnöke. Klára kegyelmes asszony útja a filmrendezéshez
tehát eléggé
egyértelmű.
Az is, hogy első osztályú
munkatársakat
kapott
maga mellé. A Fény és árnyékot Eiben István és Makai
Árpád
fényképezték, a főszerepeket
Bulla Elma és Ajtay Andor játszotta.
Egységesebb
stílusú, hatásosabb,
"profibb"
is a film, mint a Pókháló. Hogy ebben volt-e és mekkora
szerepe a rendezőnőnek.
az épp olyan ki deríthetetlen,
mint Balázs Mária
rendezői munkája
a Pókhálóban. Am a Fény és
árnyék elsősorban
mégis
abban
különbözik
elődjétől,
hogy a kor szellemének,
az egyre
erősödő
jobboldali
befolyásnak
megfelelően
a
szerelmi
történetet
politikummal
itatja át. Elferdített
Pygmalion-történetet
beszél el, amelyben a szegény
lányt a jó gazdagok
kiemelik
nyomorúságos
proletár-környezetéből.
ám hiába, lelkét nem tudják megnemesíteni.
a kapott
segítséget
és törődést
valami rendeltetésszerü
gonoszsággal.
az őt támogató
család feldúlásával hálálja meg. Talán szemleletesebb
a korabeli leírás: "A hires művészriő
(Bulla) anyagi
jólétet teremt. s nemes lelkével
a családi boldogság
fellegvárát
teremti
meg. Jószívüsége
hozza a házhoz a kis statisztanőt
(Nagykováesi), akiben szerénv tehetség
mellett hallatlan
becsvágy,
erőszak,
fegyelmezetlenség
és kiirthatatlan
gonoszság
él. A kiegyensúlyozatlan,
élvhajhász
nő a derült
családi
otthonban
se
változik meg, s a férj megtántorodik
a Szirén
énekszavára.
A feleség sem vak. Rádöbben
a
valóságra,
s e felzaklatott
lelkiállapotban
elengedi két gyerekét
az öreg halásszal
a Balaton
nagy vizének. A baj nem jár egyedül.
A férj
után elvész a legdrágább
kincs, a két gyerek.
Elnyeli őket a vihar. A rn indenéből
kifosztott
anya és feleség csaknem
eszét veszti. és csak
az Isten házában lel önmagára.
A vagyon megengedi, hogy egyre több gyereket
gyűjtsön maga köré, s a régi, fényes palota a szegény gyerekek otthonává
válik. Igaz uqyan. hogy el-

úszik a vagyon, de a legtisztább
szerétet elvezet a boldogsághoz."
A film készítői
láthatóan
arra törekedtek,
hogy minden eszközzel bebizonyít sák. mekkora
az ellentét a fény és árnyék világa, a jóságos
gazdagok
és a gonosz szegények
között. Bulla
Elma figurája
mindvégig
olyan könnyfakasz. tóan jóságos, hogy azt még az ájuldozó
korabeli kritika is eltúlzottnak
tartja: "A gyerekekböl kissé sok van. (Ennél a pontnál tér el kissé
a film a realitástól.
Ennyi áldozatkészség
a leqnemesebb
nőnél se valósz ínű.}"
Nagykovácsi
Ilona, a proletár
csábnő pedig kezdettől
fogva
olyan vonásokkal
van felruházva,
amelyek
különösen
az úri osztályok
köreiben
- igen
nagy visszatetszést
kelthettek : például nem tud
rendesen
bánni a késsel. villával.
Viszont
a
kertben gonoszul összetipor
egy gilisztát.
isten
ártatlan
teremtményét,
jelezve,
hogy később
mindent
ilyen
kiméletlenül
fog elpusztítani
maga körül. Ezek után szinte természetes,
hogy
amikor testvérei
meglátogatják
főúri lakosztályában és pénzt kérnek tőle, mert ua mutternak tüdőgyulladása
van", kidobatja
őket.
Tüdős Klára nem elégedett
meg a szentimentális történet
elmondásával
- művészi hatások
elérésére
törekedett.
Megvolt
rninden a történetben, ami a közfelfogás
szerint a művészethez kellett:
Eiben István fotografálta
a fényes
nagypolgári
miliőket,
Makai
Arpád a természeti katasztrófát,
az elemek
tombolasát.
a
pusztító balatoni vihart. A nyomorral
láthatóan
nem tudtak mit kezdeni.
ezért inkább nem is
nagyon mutatták.
Olykor
hátborzongató
"műveszi megoldásokat"
találtak
ki: Mária, gyermekeire emlékezve
virágokat
szór a Balatonba
(ez még minden giccses történetbe
belefér) és
a vízen (ez viszont már dermesztő)
megjelenik
a vízbefúlt gyermekek
mosolygó arca. Emellett
a film tele van dramaturgiai
ügyetlenségekkel.
mesterkélt
fordulatokkal.
sablonos
figurákkal
és elképzelésekkel.
A végére
természetesen
helyreáll a világ rendje: a gonosz csábító megcsúnyul, elzüllik, eltékozolja
a vagyont, a jóságos feleséghez
pedig visszatér
a megtört
férj.
A két "első rendczőnő"
mellett volt még valaki. akiről talán kisebb lelkesültséggel
írtak
a lapok,
pedi q iqdzából
ő volt az első, aki
nemcsak
alkalmi
kedvtelésből
fordult
a filmhez. Igaz, a rövidfilm,
a népszerű-tudományos
műfaj,
vagy ahogy régebben
hívták:
a kultúrfilm soha nem tudott akkora
visszhangot
kiváltani,
mint egy akármilyen
nívótlan
játékfilm. Simonyi Lia pedig kultúrfilmeket
rendezett.
1937-ben
német-francia
szakon
tanári

Simonyi

Lia:

Harc az aszály

ellen,

1948

diplomát
szerzett a pécsi egyetemen.
1938-ban
Németországban
tanult filmet készíteni.
Mikor
hazajött
(1939-ben).
a Magyar
Filmirodánál
helyezkedett
el. A felszabadulás
után is készí- '
tett
oktatóés propagandafilmeket.
Aztán
Svájcba költözött.
Simonyi Lia volt tehát az egyetlen
filmrendezőnő
a felszabadulás
előtt, aki tanult is filmet rendezni.
Filmjeiből
az derül ki. hogy tehetsége is volt hozzá. Ezekben a filmekben
az
az első pillantásra
rokonszenves,
hogy nincs
bennük
semmiféle
különleges
hókuszpókusz:
akár a fakitermelésről.
akár a maqterrnelésről.
akár a sóbányászatról,
akár a kukoricatermesztésről van sz Simonyi Lia pontos és szakszerű.
Meg akar ismertetni
bennünket
a munkafolyamattal.
Mégsem
unalmasak,
mégsem
száraz
leírások a filmjei: amit bemutat, érdekessé
tudja tenni. mert érezhetően
őt magát is érdekli.
amivel éppen foglalkozik.
Simonyi Lia szereti
a munkát,
szivesen
filmezi le, hogyan csákányozzák.
hogyan
rakják
csillékbe
a sót Akó,
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naszlatinán
(Jó szerencséi,
só 1939). hogyan
mossák
le egy utcai óra mutatóit
(A munka
ahrobaiái. 1939), hogyan vágják ki és hogyan
dolgozzák
fel a fákat (Kárpátalja
kincse, 1940).
hogyan kell új módszerek
szerint kukoricát
termeszteni
(Kukorica,
1951). hogyan épül és mire jó az öntözéses
gazdaság
(Harc az asz~ly
ellen, 1948). A pontosság
nem jelent hűvös
tárgyilagosságot:
Simonyi Lia az embereket
is
szeréti. akik a munkát
végzik. Soha nem mulasztja
el megmutatni
a munkaszünetekben
szalonnázó
munkásokat.
a munkafolyamat
örömeit, szépségeit,
bensőséges
pillanatait.
Mindazt. amitől a munka nemcsak
lélektelen
robot.
Aránylag
kevés didakszissal
ezek a filmek a
dolgozó
ember
megbecsülésére
nevelnek.
És
mert Simonyi Lia a saját munkáját
is szereti:
képekkel
nevelnek.
Szokatlanul
eredeti
hangvételűek
a rendező nő művei. Minden
témában
- a szakszerü
bemutatáson
túl - a vizuális lehetőségek
érdeklik.
A sóbányában
a lenyügöző
monumentalitás,
az öntözésben
a zúduló viz, a
házépítésben
a téglaadogatás
ritmusa, a kubikolásban a talicskások
geometrikus
rendezettsége.
És mindenütt
és mindenekelőtt
. a mozgó gépek csodája. A lüktetés, a kattogás,
a mozgás,
a ritmus - egy képekben
gondolkodó
ember
számára örökös kihívás. Simonyi Liát is elbűvöli a gépek látványossága.
Különben
is: szereti és keresi a szokatlan
beállításokat,
az eredeti megfogalmazást.
A munka akrobatái cirnű,
egyik legjobb filmje éppen ezt aknázza ki: különleges
foglalkozásokat
mutat
be, így nem
meglepő azok különleges
ábrázolása
sem. Tűzoltókat,
tetőfedőket.
póznamászó
telefonszerelőket, kéményseprőket
láthatunk
békaperspektívából vagy szédítő magasságból,
vasutasokát
ijesztő
közelségből.
ahogy
összekapcsolják
a
guruló kocsikat.
Olyan téma esetében
persze,
mint például
a Magyar
magtermelés
(1941).
amely az ökrökkel
való szántás szépen
megkomponált
képei. vagy a kűlönböző
arató-cséplőqépek
bemutatásán
kivül igazán kevés látványlehetőséget
tartalmazott,
a rendező óhatatlanul a szokványmegoldásokhoz
: a megrendezett dokumentumfilmhez
vagy a pátosszal
túlfűtött
kísérőszöveghez
folyamodott.
Legjobb
filmjei azonban annyira a vizualitásra
épültek,
hogy nem is volt bennük a mai oktató-népszerűsítő filmekben
annyit kárhoztatott
túlrnagyarázó kommentárszöveg.
Legtöbbször
csak a képek és a zene közvetitették
a legfontosabbakat.

Erdélyi Z. Ágnes

Claire Johnston: A nő mítosza a filmvásznon
" ... ismét feltűntek,
s mindig
felismerhetőek
szabvány
kűlsejükről. viselkedésükről
és tulajdonságaikról
az
emlékezetes
Vampok és Tisztességes Nők (talán leginkább
a középkorí
Boszorkány és Szűz kategóriáinak
modern
megfelelői);
s velük
párhuzamosan
előkerültek
a
Rendes Családapák és Gazemberek is. Ez utóbbi fekete bajuszáról és sétapálcájáról
ismerszik
meg. A kockás
asztalterítő
a
"szegény-de-becsületes"
miliő
jelképe volt és lett egyszer és
mindenkorra . szimbolikus
jelentésű a jelenet, melyben a fiatal feleség a reggeli kávét tölti
ki férjének - mégpedig a boldog házasság
fölött tornyosuló
vészfelhők szimbóluma;
az első
c;j!, igényét változatlanul
úgy
fejezheti
ki egy hölgy, hogy
játszadozni
kezd a férfi nyakkendőjével.
majd bal lábával
csábosan
hátrarúg.
Mindezek
alapján elmondható,
hogya
jellemek ennek megfelelően
eleve
meghatározottakká
váltak." (Er-

Jane FOl1da

win Panofsky:
Stílus és médium a mozgó képen, 1934.)
A korai filmek figuráinak primitív
sztereotípiáit
leplezi
le
Panofsky,
s ez hasznos
lehet
munkámban,
melyben
feltárni
igyekszem a női mítosz alakulását a filmekben:
miért változott oly gyakran és differenciáltan a férfi imágója, míg a nő
primitív
sztereotípiái
kísebb
változtatásokkal
állandósultak.
A témával
kapcsolatos
több
elemző írás kiíndulásí
alapja,
hogya
média szemlélete elnyomó és manipulativ úgy tartják,
hogy
Hollywood
álomgyár,
mely fojtóan meghatározó
kulturális termékeket
gyárt. A művészet szándékosságának
ez az
elve azonban félrevezető és retrográd. Nem enged teret a kritikáknak, melyek hozzájárulhatnának a nőt realisztikusabban
ábrázoló
filmművészet
kialak
tásához.
Viszont, ha elfogadjuk,
hogy
a nOI sztereotípiák
megalkotásában a hollywoodi gépezet réí-

Mia

Farrow

nem volt semmiféle
tudatosság,
akkor
rneqis mivel
magyarázható
a jelenség?
Panofsky
szerint
az állandósult
szimbólumok
rendszerét, a sztereotípiákat
eredetileg a gyakorlati szükség alakította ki; a némafilm-korszak
kezdetén
a nézök nehezen tudták megfejteni,
hogy mi történik
a mozivásznon. A megértés segítésére állandósult
szimbólumokat
vezettek be. E jelek, illetve jeIrendszerek
alapját
megmerevedett
hagyományok,
szokások
képezték. Ez a hollywoodi
szirnbóIumrendszer
részben
hozzáj árult - általában
a kommersz
filmeknél - a női sztereotípiák
kialakulásához.
Alapvetően
azonban
egy téves
ideológia
miatt differenciálódhatott
sokkal jobban a férfiszerep, mint a
női. Ez az ideológia a férfit a
történelembe
helyezi. míg a nőt
a történelemtől
függetlennek,
öröknek
tartja. Idővel a férfisztereotípiák
megszűnni látszottak. míg a nő fígurája - az elszéről

Diana

Ross
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Ingmar Bergman:

Suttogásolt és siholyoh, 1972, Harriet

mélet következményeképpen
néhány kűlső. divat-diktálta
változástól
eltekintve
konzerválódott,
Altalában a filmekben
kialakult
mítosz
nem
különbözik
más művészetek mitoszától : belcilleszkedik
egy olyan állandó
értékrendszerbe.
mely az adott
társadalom
egész kultúráját
áthatja. A mítosz szimbólumokból
épül. Lehet-e szimbólumokat
az
általuk
képviselt
mitológia
ellen, vagy azt támogatva
használni? A kritikus. Roland Barthes
könyvében
azt
magyarázza,
hogya
mítosz mint valamely
ideológia
jelzése,
a részletek
egész sorozatának
elemzése révén működik: teremthet mítoszt
egy nemzeti étel. egy házasság,
vagy egy fénykép a Paris Match
cirnű
lapban.
Barthes
leírja.
hogy egy jelenség hogyan fosztható meg eredeti, lényeges tartalmától azáltal. hogy új, kevésbé fontos elemeit emelik ki. Ez

76

Anderssoll

új, lényegtelen
elemeket tévesen
az eredeti, természetes,
nyilvánvaló tartalomként
értelmezik:
ezáltal a lényegtelenben
tükröződik a társadalom
ideológiája.
A filmben a mítosz hordozza
a nő fogalmának
fő jelentéseit.
A mítosztererntés
alapvető
jellemzője viszont a lényeges helyettesítése
a
lényegtelennel.
mely ezután
lényegesnek
hat.
Az eredeti lényeg lelepleződésével szerte is foszlik a mítosz.
Ez a fejtegetés a nők sztereo tipizálásának
kérdését
némileg
más fényben tünteti fel. Először
is kiderül belőle, hogy a kommerszfilm
sablonos
figuráival
manipulatívabb,
mint a muveszfilm. Másodszor
pedig, vitathatóvá válik, hogya
mítoszteremtés valóban minden szándékosság nélkül történt
Hollywoodban. Nelly Kaplan mint európai
rendezőnő
tisztában van a mitizálás veszélyei vel. ezért óvatosan használja
az álom gyár ál-

landósult szimbólumait.
Néhány
más rendezönö
őrült kornédiái
is ezen a meggondoláson
alapulnak
(pl. : Stephanie
Rotman
filmjei).
Egy szociológiai
elemzés
a
nő filmbeli szerepének realisztikusabb feltárását teszi lehetövé.
A férfi dominanciájú
filmes világban a nő csak azt képviselheti, amit ő a férfi számára jelent. A nő fetisizált imágója a
ferfiúi
nárcizmushoz
kapcsolódhat csak: a nő nem önmaga lényegét jeleniti
meg, hanem a
férfi
fallokrata
elképzeléseit.
Annak
ellenére,
hogy
nagy
hangsúlyt
fektetnek
a nő figurajára. valójában és lényegében
hiányzik a filmekből.
Vegyük
például
Sternberg
Marohkó
(1930) cimű alkotását.
A Cahiets dll Cinéma kritikusai
leleplezik
a módszert,
rnellyel
a rendező operál: annak érdekében, hogya
konkrétan
női
központú
darabban mégis a férfi dominálhasson.
kénytelen
a
szerző tagadni a nő társadalmi
és szexuális mivoltát (másságát)
és a férfi-nő ellentétet. igya nő
a film álközpontjává
válik, és a
férfi-nő
ellentét férfi-nem-férfi
jellegüvé
válik.
(Kifejezi
ezt
például a főszereplőnő
Dietrich
férfi ruhába
öltöztetése).
Végül
is a nő figurája lesz az egész
női nem kizárásának
és elnyomásának közvetitője.
Minden
fetisizálás
- ahogy
azt Freud kifejtette
- fallikus
helyettesites.
azaz a férfi nárcizmusának
kivetitése.
A sztárcsinálás egész mechanizmusa
a
nő fetisizálásán
alapul. E mechanizmusról
irt munkák nagy
része arra koncentrál.
hogy a
sztár hamis és elidegenitő
álmaink meqtestesítöjc.
Ez a tapasztalati
megközelítés
a sztárrendszer
hatásának
és a közönségreakciónak
vizsgálatán
alapul.
A sztárok
fetisizálása
végül is egy kollektiv falloeeritrikus fantázia jelzése. (Womel1
and

the
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~1011y Haskell: Miben hasonlítanak
a női filmrendezők?
Cavani rendezte The
Night Porter (Az éjszakai portás, 1973) és Lina Wertmüller
filmje, a The Seduction of Mimi
(Mimi
csábitása, 1972) egyidejű

című filmjéről.
ami Igaz lehet
Cavani The Night Porter vagy
Wertmüller
The Seduction
of
Mimi, illetve a Love and Anar-

sikere ugyan nem jelenti igazán
a feministák
reneszánszát,
arra
viszont jó alkalom,
hogy elemezzük a film világ "fehér hollóinak",
a
női
rendezők nek
munkásságát.
Természetesen
a
kommersz
és elbeszélő
filmek
rendezőire
gondolok. A független
(independent)
filmgyártás
terűletén egyenlő számban fordulnak elő a nők és a férfiak hasonlóan
más müvészi ágakhoz. A kommersz
filmgyártás
azonban
megmaradt
a férfiúi
felsőbbrendűség
utolsó
fellegvárának.
Felsőbbrendűség
a
megfelelő szó, mivel a rendező
- hasonlóan
a papokhoz
vagy
akarmesterekhez
- méltó ságteljes pozícióból osztogatja
utasításait egy főleg férfiakból álló
csapatnak.
Természetesen
minél nagyobb és minél kevésbé alkalmazkodóképes
a csapat - ami az amerikai
filmes
stábokat
gyakran
jellemzi
annál kisebb az esélye a sikeres
női vezetésnek.
Az elmúlt évtizedek
során a
rendezőnők
száma csökkent
a sz ínósznőké
is, de ez most
nem ide tartozik.
A forgatást
megelőző pénzügyi
manipulációk, blöffök, űgyeskedések
átvészeléséhez inkább egy L. B. Mayer-féle
gyomor
szükséges,
és
nem egy P. B. Shelly-féle széplélek.
A nehézségeket
vállaló filmrendezőnőkben
Wertmüller,
Cavani.
Nelly Kaplan.
Elaine
May - van-e valamilyen
közös
vonás?
Gondolok
itt egyfajta
"női nézőpontra"
vagy a filmgyártás
határozottan
"feminin"
megközelítésére.

című filmjére
is. Azt hiszem,
bátran állíthatom ; ugyan nem
háborúken.
futballmeccseken
és
motorversenyeken
keresztül.
de
ezek a filmek a férfiakról
szólndk!
Természetesen
hatalmas
teret engedve
benne a gyengébb nemnek is.
S bár az az érzésem, az emlitett
rendezőnők
mindegyiké·
ben felfedezhető
egyfajta feminin hozzáállás.
mégsem beszélhetünk általánosan
"feminin érzékenységről,
érzékiséqröl".
A
szellemes,
ünnepelt.
ugyanakkor
puritán.
sőt
nőgyülölő

A Liliana

Mondhatunk-e
olyasmit Elainc
May The Heartbreak Kid (1973)
vagy a Mikey and Nicky (1976)

chy (Szerelem és anarchia,

Nelly

Kap/w

1973)

Elaine May valójában
inkább
hasonlitható
férfi honfitársaihoz
- Mike Nichelshoz. Woody AIlenhez vagy Brian de Palmához -, mint európai "nővéreihez". May ugyanis a világ pszichológiai értelmezésében
sokkal
kevésbé érzékeny, s nem vonzódik annyira a szex témájához,
mint Cavani és Wertmüller.
Bármibe
lefogadom,
hogy
Elaine May soha nem fog olyan
filmet csinálni, mely a szerelem
érzéki oldalát is feltárja.
Ütődött férfi- és hiszékeny nőalakjai szerelmi késztetéseikről
nem
vesznek tudomást.
másról beszélnek.
Komédiáznak
a szex
helyett.
Wertműller
viszont
gátlástalan élvezettel
nyúl a szexuali-

l
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]acqueline

Audry . Mitsou,

1956

táshoz. A művelt
olasz radikális
rendezönö
ügyefogyottan
sóvárgó figuráin keresztül
leleplezi a szicíliai munkásosztály
totemeit és tabuit. Cavani sem
sokat gondolkodott
azon. lehet-e egy egész filmet a szexuális kapcsolatra
építeni. A The
Night
Porter-ben
szadomazochista
szerelem
születik
egy
78

koncentrációs tábor őre és foglya között, s 13 év múlva végzetesen
újraéled.
Wertmüller
szándékosan. szinte már karikatúrát teremtve túlozza el a szexuális kettősséget filmjeinek buja és marxista keretbe ágyazásával. Cavani deliriumos. álomszerű. már majdnem misztikus
megközelítése egyesíti a szexuá-

lis pszichológiát
és az emberi
gyötrődéseket.
Bármennyire
különbözőek
is.
állásfoglalásukban.
a szexuális
kapcsolatok kezelésében alapvetöen eltérnek férfi kollegáiktóL
s ez alapján illethet jük őket nagyon óvatosan
használva
a
szót - a "feminin" jelzővel.
Egyikük
filmje sem puszta
nemi izgatás. Legalábbis nem a
szó köznapi értelmében. ami végül is masculin jellegű meghatározás. Nem elégítik ki a férfiak fantáziáját.
sem egyszerűen a testi izgalom szintjén.
sem egy áttételesebb
szmten.
melyet a nemi erőszak. a testi
kínzás képvisel. Egy férfi néző
panaszkodott
is nekem, hogy
nem szereti a The Night Porter-t. és nem azért. mert megalázva
érezte
magát.
hanem'
azért. mert a film "túlbonyolított" szexuális jelenetei nem izgatták föl. Mindkét rendező nő
olyan bátran és nyiltan fogalmazza a szexualitás
kérdését.
mint a férfiak (s ez az oka,
hogy ezek a filmek és nem az
alkotók korábbi filmjei váltak
kasszasikerré),
de
átfogóbb
pszichológiai és társadalmi öszszefüggéseikben
vázolva.
aminek persze nem sok köze van a
közvetlen
nezoi
"kielégítéshez" . .. Első pillanatban
úgy
tűnik: mindkét film megaiázó
helyzetben ábrázolja a nőt. Am
ha jobban odafigyelünk,
kiderül, egyik film sem jut el a lealacsonyitás végső fokáig, me lyben a nő elveszítené autonómiáját. hanem alig észrevehetően
kiegyenlítődik a partnerek helyzete. felelőssége.
Charlotte Rampling a túlélésnek azt a módját
választja.
hogy eleget tesz őrzője-ellenfele
kimondatlan
követeléseinek.
Az
"eszközökkel"
- melyek segítségével egy nőnek mindig több
esélye marad a túlélésre -: engedelmességéveL
kétes hatalma
segítségé vel erőt gyűjt. A hamis
hűség. az "egyenlők"
házasságának perverziója" révén a nő
urává. parancsolójává
teszi ezt
az impotens Lucifert. mialatt ő
maga kislány, árnyékban
lévő
félember akar maradni. Valahol

Claudia

Weill

egy szereplő, egy másik túlélő
mondja : "Bármit meg kell tenni, hogyabőrödet
mentsd!" De
Cavani főhősei szemben állnak
azokkal. akik meg tudnak szabadulni bűneiktől.
és új életet
képesek
kezdeni.
Ok tudják,
hogy egyszer már visszavonhatatlanul
tettek
valamit.
ami
miatt az életük másképp
alakul. mint a többi emberé.
Bogarde és Rampling
szerelmi szerződése - ami inkább a
gyengesége n, mint az erőn alapul - szerződés a halállal. S a
halál csak a férfi és a nő újraegyesüléséig
vár. De amint azt
a Varázsfuvolában
a PapagenoPamina duett sokszoros iróniája is sugallja, a romlottság kellős közepén
is van extázis,
gyengédség
és
önzetlenség,
ugyanúgy,
mint a "normális"
szerelemben.
Ezt elfogadom,
és
számomra ez adja a film erejét.
Ugyanakkor
ez nyilvánvalóan
sérti a nézőket.
Úgy találják,
hogy Cavani rokonszenvez
a nácikkal. vagy olcsó poénok ked-

véért tesz úgy, mintha rokonszenvezne. S talán nem is olyan
fenyegetően izgalmas ez a fajta
náci a nézőnek, mint mondjuk
Visconti The Damned
(Elátkozottak, 1970) című filmjének homoszexuális
fasisztája.
Cavani
jelenetei
nem olcsó és izgató
kabarétréfák.
Távol áll a filmtől. hogy perverz erotikus borzongást
keltsen.
A koncentrációs tábor eseményei a múltból
kinyúló karokként
fojtogatják
a két embert.
Wertmüller
filmje, s benne a
hatalmas
méretü
meztelen
nő
sem szimbolizál
egyebet,
mint
valamiféle
következmények
tudatát - csak komikus keretbe
áqyazva. Tisztán fizikai szinten
ez a grandiózus,
bizonyos fokig
eltúlzott,
buja
nő egyáltalán
nem szexuális lény, nem olyan,
akin keresztül a női nem kiqúnyolható. hanem a nemi vágy
szinte személytelen
megtestesítője. Absztrakt
rnobil-szoborrá
válik azáltal. hogyalfeiét
a torzító optikák hullámzó hús hegygyé nagyít ják. Ez a testrész
azonban még ebben a beállításban sem izgató. Ugyanígy például
Felliní
dúskeblű
kurvái
sem keltenek
semmiféle
nemi
izgalmat. Mégpedig azért nem,
mert egészen más a szerepük.
Groteszkségükön
túl kivetítik a
férfiak félelmeit.
és az anyaöl
melegsége
utan vágyódók
számára a biztonság érzetét keltik.
Milyen további "feminin" vonást említhetnénk
még Cavani
és Wertmüller
kapcsán?
Érzelgősebbek?
Intuitívabbak?
Kényesebbek
talán a környezetre,
a díszletekre?
Észreveszünk-e
olyasmit - mondjuk bcrnozduló
kamerát vagy egy-egy rossz felvételt -, amí magyarázná, miért
szorulnak hattérbe a női rendezők? Megfigyelhetünk-e
rnunkájukban
hirtelen
botlást, törést.
mely esetleg
a női természet

Penelope Spheeris

gyengeségét,
határozatlansáqát
jelezné?
Szerintem
mindkettő,
de különösen Cavani rendkívüli érzékenységgel
építi a diszleteket.
fogékony az építészetre,
kényes
a környezetre,
de a részleteket
nem szakítja ki a látvány egészé ből. Egyikük sem dolgozik a
realizmus
szűk
határain
belül
- ahogy talán egy női rendezőtől várják.
Tökéletesen
kifejlesztett. sajátos stílusukkal megannyi meglepetést
okozhatnak.
Sok mindent várunk még tőlük.
Bar jobb nem várni és nem követelni, hanem csak megfigyelni és leírni. Polaritas
létezik,
de nem feltétlenül a nemek szerint. Mindössze annyit tehetünk,
hogy reméljük, egyszer majd a
rendezőnőt
is csak rendezőnek
fogják hívni. (Wo men and the
Cinema, New York, 1977. Molly
Haskell : Are
Different? )
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MARGARETHE VON TROTTA
"Trotta nőkről készíti filmjeit, a férfiakat csak háttérszereplőkként alkalmazza. Emiatt egyes kritikusok a munkásságát
a feminista irányzathoz sorolják. A modellek azonban,
amelyekben a szerző elhelyezi hőseit-hősnőit, túlmutatnak
a feminista inspiráció és nézőpont korlátain."
PYGMALION MOZIJA
"Az alkotó férfi-elme megteremtette a mozit, embermilliók
fekete-fehér,
majd színes ópiumát. Nem kellett többé
Pygmalionként Vénuszhoz fohászkodnia, ,hogy elefántcsontszerelmét hús-vér nővé változtassa, mert a csodálatos médium segítségével olyan nőt varázsolhatott magának, amilyet csak akart."
MADÁRKÁK, ÁRVÁCSKÁK ÉS SZÁZSZORSZÉPEK
"Sona, a százszázalékos nő századunk egyik legnagyobb
regényének főhőse, így sorsában benne rejlik: miféle női
kalandok lehetségesek ma mifelénk, azaz Közép-KeletEurópában."
PÓKOK, PILLANGÓK
"A Film 1936. június-júliusi számában a szerkesztő, Somló
Imre interjúvolta meg dr. Balázs Mária rendezőt. A riport
így fejeződik be: A produkciós iroda telefonja csenget. A
rendezőt hívják a telefonhoz. Az elkapott beszélgetést még
idejegyzern. - Szervusz, kicsim ! ... Igen, igen, jól megy
minden. Este hétkor gyere ki hozzám! Szervusz! ... ' a főzeléket mind megetted ? - Vajon kivel beszélt dr. Balázs Mária,
a filmrendező ?"
A NŐ MÍTOSZA A FILMVÁSZNON
.Alapvetően egy téves ideológia miatt differenciálódhatott
sokkal jobban a férfiszerep, mint a női. Ez az ideológia
a férfit a történelembe helyezi, míg a nőt ~ történelemtől
függetlennek, öröknek tartja." ,

