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A történelmi film fogalma és típusai
l. A történelmi tematika sajátosságai
1.1. A TÖRTÉNELMI FILM
ÉS A KOLLEKTív ÉLET
TRANSZFORMAcIÓI
a} A történelem

mint katasztrófa
Kérdésünk nem ez: Mi a történelem? Szerényebb kérdés: Hogyan éljük át a történelmet?
Miként jelenik meg a történelem a történelmi
film alkotói és befogadói számára, hogyan jelenik meg a történelemélmény történetének jelenlegi szakaszában, szűkséqszerűen és általában, létfeltételeinktől fűggöen, hogyan mutatja
meg magát minden nap, mindannyiunknak,
nem a teoretikus eszmélkedes kivételes pillanataiban és nem a látszatokat leleplező kutató
szamara. A köznapi élet az ismétlés és a kontinuitás világa: egyik napunk hasonlít a másikra, egyikünk élete hasonlít a másikéra. Az
ismétlődő eseménytipusok
jelölétlenek.
az ismétlés szegényes információját
a tevékeny vagy
tétlen unalom, az értelem hiánya, a várakozás
világaként éljük át. Az értelmet úgy tekintjük,
mint ami "jön", "beköszönt", "majd egyszer
meqvalósul". Nagyeseményektől
várjuk, hogy
üzenet té, értelmes "szöveggé" alakítsák a mindennapok tautológiáját,
amelyből majd kibetűzhet jük rendeltetésünket.
A kontinuitás hipnotizál. ürességgel fenyeget. Az egyén a rendíthetetlen kontinuitás rabja: "Van valami hátborzongató ezekben a vidéki életekben
amelyeken látszólag semmi sem változtathat
s
amelyek számára mindennek a képe állandó,
bármily mély átalakulások mennek is végbe a
lélekben. Kívülről semmi sem mutatja a sza-

tonqási, reményt, szeteltnet, s a szív titokzatosan ver mindhaláliq, anélkül, hogy gazdája
egyszer is mert volna pénteken szedni germániumot szombat helyett vagy körül sétálni a városban délelőtt tizenegy órakor, esti öt óra helyett." 1 Panaszkodunk,
mint Dylan Thomas:
"minden dolog mással esik meg"; várjuk, hogy
"történjék valami"; szeretnénk az "események
sűrűjében" élni; szeretnénk "sorsunk gyeplőjét" kezünkben tartani. s úgy érezzük, jelentőségünk nő, ha mások sorsának gyeplőjét is kezünkben tartjuk. A történelmet ekvivalensnek
érezzük a hatalommal.
Az ismétlés világa az atomizálódott, privatizálódott partikularitás
szférája,
Az egyed számára a dolgok lényege, a legfőbb érték maga az
egyed, meg akarja őrizni magát, az egymást
váltó generációk sorában reprodukálódó
nem
élete azonban az egyén halála. Az egyén rnéltányolja a kontinuitás biztonságát. A rnindennapiság konszolidált identitásába.
az eqyén kisvilágába drámai differenciaként tör be a nem,
az összfolyamat, a nagyvilág túlerejét kinyilvánító történelem. A történelem törés, szakadás, diszkontinuitás.
A történelem Kegyetlen
Történelem: "Kegyetlen a jóvő? Igen is, nem
is. Minden jövő eleve hegyetlen, már csak
azért is, mert jövő. De ami igazán kegyetlen,
arról inkább a ma tehet, amely nem akar hinni
a folytonosság
nemlétében...
Mindenképpen
őszintén szembe kell nézniink a jővővel, és ne
ringassuk magunkat abba az édes álomba, hogy
a mindennapok meqszohoit rendje biztonságot
ad, hogy ama mindig így folytatódik magától ... ":! Az íróhoz hasonlóan ábrázolja a filozófus mindennapiság és történelem, kontinuitásillúzió és diszkontinuitás, monotónia és válság
3

Clatence Brown: Walewska grófnő, 1937, Greta
Garba
konfliktusát: nA naiv tudat a mindennapiságot
természetes
atmoszléránah, meghitt családias
valóságnak tartja, miq a Történelem
mint
transzcendens
valóság
jelenik
meg előtte,
amely a háta mögött játszódik le, s a mindennapiságba katasztrófák képében tör be, amelyekbe az individuum ugyanakkor 'uéqzetszerűséqqel'
sodródik bele, mint ahogy a marhát
a vágóhídra hajtják. Az életnek mindennapisáqra és Történelemre való felosztása e tudatban sorsként jelentkezik. Míg a mindetmapiság a meghittség, az ismeretség, a közelség, az
.ottbon', addig a történelem úgy jelenik meg,
mint a kisiklottság, a mindennapiság menetének meqzauarása, mint kivétel és idegenség."3
A nagyvilág, a kollektív transzformáció, a magasabb társadalmi egészek (osztály, nemzet,
emberiség) életének sorsfordulata betör a kisvilág, a privát sors, a mindennapiság reprodukciós folyamataiba. Ez a megrázkódtatás
naiv
történelemélményünk
egyik formájának lényege.
Egyéni sors és történelem más-más nagyságrendű entitás. Az előbbi a privát teleológia ni.4

vojan létezik, az utóbbi a privát teleológiák
felhalmozódásából és kereszteződéséből előálló
oksági folyamatok nívóján. A történelmi nagyságrendű nívónak alávetettek
az elemi nívó
eseményei, a történelmi feltételek határozzák
meg, milyen egyéni célok kitűzésére gondolhatunk és mit valósíthatunk meg belőlük. Az
egyéni teleológia és a kollektív okság "békés
egymás mellett élése" láthatatlanná teszi a történelmet, összeütközésük
növeli láthatóságát.
A történelmi válságok drámai életanyaga kiválasztja az életfolyam egyforma hullámaiból
a nagy történelmi áramlatokat.
A történelem úgy jelenik meg, mint ami a
privát teleolóqiák. a köznapi élet "alatt" van,
"kaotikus",
anonim
hatalmak
alvilágaként.
mely megzavarja kalkulációink "ésszerűségét" .
Az elfelejtett történelem az elfelejtett természethez hasonlóan ad hírt magáról. Az életfolyam "sima" periódusaiban
főként céljaival
foglalatoskodó egyén a "viharokban" tudatosítja a determinánsok,
az okok, a feltételek, a
"kor hatalma", a "körülmények hatalma" meghatározottságait.
Az elkülönült egyed történelemélménye a természeti katasztrófák élményére hasonlít. Az egyén létének természeti alapjai, a nagy természeti hordozék betörnek a privátéletbe.
megrendítik látszólaqos
autonómiáját - katasztrófafilm. A nagy társadalmi hordozók
betörése életünkbe - történelmi film.
A "betörési" dramaturgia két változatáról van
szó. A sztori elvont sémája mindkét esetben
azonos: 1. a gyanútlan reprodukció, az önelégült kisvilág rendíthetetlennek
látszó folyamatszerűsége; 2. a lét objektív hatalmai, a természeti vagy kollektív túlerők betörése; 3. az
egyén ellenállása, leszámolása illúzióival.
sikeres adaptációja; 4. problémameqoldásvi
5. új
szinten reprodukálódik
a reprodukció: újjászületík a mindennapi élet. .
A történelem vágyott és fenyegető, vonzó és
rettenetes: ambivalens érzések tárgya. Fenyegeti a prosperáló kontinuitást, és a megváltás
ígéretét hordozza a degeneráció, a dekadencia,
az elnyomás kontinuumaiban.
Mivel nincs abszolút prosperitás és vegytiszta dekadencia, a
történelemnek mindig Janus-arca van.

b) A történelem mint alkotás
A történelem eddigi elemzésünkben úgy jelent
meg, mint a kollektív transzformációk. . a szociális okság kihatása egyéni életünkre. A történelem helye a társadalmi osszfolyamat változásainak szint je, és nem a privát élet változásainak és helyi változatainak
nagyságrendi

szint je,' amelyek a történelmi folyamat jeIlegét
nem érintő ,;fakultatív variánsok", amennyiben
nincs közvetlen befolyásuk az összesség életére.
A történelem másodszor úgy tűnik fel, mint
a vezérek, a hősök, a kiválasztottak, a hatalmasok vagy az alkotók világa, azoké, akik tetteitőllétünk és tudatunk változásai függnek, akik
tönkreteszik vagy tökéletesítik
a világot, amiben mi "csak élünk". Teremtökként jelennek
meg, míg mi csak használókként. Hegel megkülönböztette
a "világtörténelmi
egyént" a
"fenntartó" egyéntől.
A katasztrófa-történelem
átélésmódja számára a történelem az egyéni praxis "alatt" van
(az anonim hatalmak, néma kölcsönhatások világa) , a hőstörténelem élménye számára "fölötte", a kiválasztottak világaként. A második
számú naiv történelemélménynél
tartunk:
a
történelem mint a történelmi személyiségek társadalma, szupertársadalmuk
szuperélete. A két
történelemkoncepció
egyesülhet, közös vonásuk, hogy a történelem máshol és máskor van,
nem az egyed zavartalan mindennapi életének
nívóján.
Úgy képzeljük, vannak, akik az események
sűrüjében élnek, és ez a sűrüség az a "hely",
ahol a történelem "van". A történelem az a
"hely", ahol azok vannak, akik a világ gyeplőjét fogják, míg az egyed többnyire saját sorsának gyeplőjét sem fogja. Úgy képzeli, vannak
valahol "fent", akik belátásuk szerint, bölcsességük vagy szeszélyük kegyelméből döntenek a
világ sorsáról. Fél tőlük és tiszteli őket. Itt is
megjelenik az ambivalencia:
szobrokat emelnek és ledöntik őket. A történelem ezúttal az
emberiség kormányzói,
a közélet istenei és
sztárjai gyülekezeteként, modern, szekularizált,
politikai Olümposzként
mutatkozik
meg az
egyénnek, úgy éljük át, mint azt a "másholt".
ahol nem ismétlődnek a dolgok, ahol nemcsak
a világ csinálja az embert, az ember is csinálja
a világot. Kész feltételek közé születünk, létünk feltételes, de úgy érezzük, vannak feltétlen létformák. a visszahatás. a beavatkozás kitüntetett pozíciói. Nemcsak a történelem tör be
az egyén életébe, az egyén is betörhet az összfolyamatba. formálhatja, rajta hagyhatja kezenyomát. nincs elvileg és örökre a részfolyamatba bezárva, csak ahol atomizált részemberként
él, mint a hegeli "fenntartó" egyén. A történelem közvetlenül avatkozik bele minden egyes
egyén életébe, de minden egyes egyén nem avatkozik bele közvetlenül a történelembe. Egyesek
az alkalom. a szerencse. a pozíció. a privilégiu-

mok vagy a tehetség és a felemelkedés reverr.
beavatkozhatnak. Az egyéni döntés a kollektív
sorsfordulatok
hordozójává.
közvetítőjévé válik, az egyén a totalitás változásait érintő döntéseket hoz. Az egyéni cselekedetek sora és a.
kollektív sorsfordulatok
sora nem független
egymástól. A katasztrófa-történelem
a kollektív
fordulatok leképeződése
az' egyéni élmények
sorában. a történelem alkotása az egyéni sors
aktusainak leképeződése a kollektiv sors alakulataiban. Egyéni sors és kollektív sors funkcionális kapcsolata egyoldalú vagy kétoldalú leképezési reláció.
Egyén és történelem nem örökre elválasztott •.
nem veszítik el véglegesen egymást. problematikussá lett viszonyukban is egymásra találhatnak. A történelem beavatkozik az egyén életébe, az egyén válaszol a kihívásra, és sikeres válasza történelmi egyénné emeli. Elnyomhat. eltaposhat a történelem. máskor azonban magasra emel, elhozza az időt. melyben a régi élet
korrumpálódott
formáiban perifériára
szorult
erények napvilágra lépnek. A történelem betörése életünkbe és a történelem kihívására váIaszolók
kitörése a. kisvilág monotóniájából
csoportos is lehet; a betörési-kitö tési dramaturgiának egyéni hős és kollektív hős egyaránt
megfelel.
A történelmi személyiséggé növekvő egyén
mint a történelemre válaszoló lény összeforr az
üggyel, felnő nehéz feladatához. az ügy azonban aránytalanul nagyobb, egyén és ügy egyszerre összeforrottak és aránytalanul össze nem
illők (vö. Lawrence of Arabia). Minél jobban
összeforr egyén és történelem. annál jobban kiéleződik ellentmondásuk : a produkció keresztezi a reprodukciót, az alkotó veszélybe kerül.
Összeforrottság és aránytalanság egysége határozza meg minden - mégoly optimista - világtörténelmi ábrázolás jellegzetes szomorúságát:
"a dolog nagysága túlságosan nagy az egyénnek. 19y a gyász hangja lebeg az egész felett,
látjuk a legnagyszerűbbnek
korai elmúlását."
(Hegel) 5
1.2. A TÖRTÉNELMI FILM
MINT 'MÚLTFILM
A történelem a társadalmi összrendszer irreverzibilis
és kumulatív
folyamatszerűsége,
progresszív vagy regresszív elváltozások kumulációja. A rész alávetettsége az egésznek nemcsak az egyén alávetettsége az adott totalitás
elmozdulásainak. az adott totalitásé is az összfolyamatnak. Ezért élik át a múltat az okok,

s

alapok magyarázó értékű világaként. A történelem előbb a Nagy Társadalom mozgásformájának mutatkozott, most úgy jelenik meg, mint
a Nagy Társadalom meg tett mozgásainak emlé~
kezete. Harmadik, naiv történelernképünk.
a
common sense történelemkoncepció.
a történelmet a múlttal azonosítja. Az emberiség múlt jaként felfogott történelem a múltbeli események
összessége. A történelemként tudott múlt, a történelem társadalmi képe kevesebb: csak az emberiséget érintő események összessége, az épületes, a jelenbe nyúló, a jelen számára fontos
múlt. Az átélő éppen a szelektív választékot ismeri fel történelemként: "Amíg ugyanis a jelenkor eseményeinek átélése, a benne való cselekvés csak ritkán kelti föl a történetiség érzetét, addig a múlt eseményeinek fölidézésében
mindiq van olyan szelekció, amely a lényeges
elemeket emeli ki, s ezáltal közelíti - még a
legprivátabb élet tényeit is - a történelemhez."
(Bujdosó Dezsőlf Az emlékezet csak a tipikusat
és rendkívülit őrzi a múltból, míg a jelen szelektálatlan totalitásában adott az észlelésnek. A
szelektíven szemlélt múlt, a szelektálatlanul
szemlélt jelennel szemben, felfokozott létnek
látszik. Az emlékezet szelektivitása beteljesedik
a távolemlékezet radikális szelektivitásában.
Minél tovább haladunk vissza az időben, annál
szenzációsabb választék áll elő. A történelemélmény mint az emberiség távolemlékezete. termeli az idő egzotikumát, mellyel - az elrendezettséget, a szenzacionizmust, az elbűvölő kellemességet tekintve - nem versenyezhet a megélt történelem. A szelektivitás következtében a
múlt mindig fényesebbnek. ünnepibbnek tűnik.
Ez nemcsak érzéki csalódás, nem pusztán menekülés. a pittoreszk múltélmény a megismerés
eszköze, a markáns múltkép az artikulálatlan,
szétfolyó jelenlét értelmezését szolgáló absztrakciós apparátus.
A történelem-múlt képlet jelen és múlt. jelen
és történelem szembesítésével egymással interpretálja múltat és jelent. A jelen anatómiája a
múlt anatómiájának kulcsa, mert a jelenben kifejlett, ami a múlt ban elsikkadó kezdemény, és
a múlt anatómiája a jelen anatómiájának kulcsa, mert a jelen bonyolultsága sokszor eltakarja az élet körvonalait, sorsunk alapvető tendenciáit, nem engedi látni létünk alapkategóriáit. A múlt egyszerűbb formá i ilyenkor a jelen számtalan közvetítés által eltakart mélystruktúráit segítenek napvilágra hozni. A jelen
szemével újra felfedezzük a múltat, hogy a múlt
segítségével mélyebben megértsük magunkat.
De nemcsak az elvont ráció megértő aktusáról
6

van szó, A múlt művészi felidézése mindenekelőtt szenzuális-emocionális
aktus, komplex
múltfeldolgozás.
A történelmi teóriák korrigálják a naiv tudat
vázolt álláspontját. Mit mond a tudás történelemképe?
1. Minden történelem, nemcsak a királyok és
hősök cselekedetei, nemcsak a "politikai felhőrégió viharai" (Marx). Megírják a gazdaság, a
jobbágyság, a város, a konyha, a kőzlekedés,
a házasság, a halál történetét. nemcsak a háborúkét és a diplomáciáét.
2. A történelem nem azonos a rnúlttal, két formában, befejezett és nyitott formában jelenik
meg, a jelen történelmet csináljuk, míg a múlt
történelmére emlékezünk.
A művészi történelemábrázolásban továbbra
is nagy jelentősége van a történelmi személyiségnek, de bebocsátást nyer a köznapi ember is.
A történelmi hőskultusznál sokkal szilárdabban
tartja magát a múltkultusz : a történelmi filmet
ma is múltfilmnek tartjuk. A jelent "bűnei",
a nyitottság, a bizonytalanság, az áttekinthetetlenség, a cselekvés részfeladataiba való bezártság, az ábrázolt világgal együttélő ábrázoló elfogultsága nem teszik alkalmatlanná a művészi
ábrázolásra,
de alkalmatlanná teszik a kollektív
sors alapvonalait kiemelő történelmi ábrázolásra. Nem alakultak ki az eseményeket értékelő
koncepciók, olyan tudat, amely történelemként
rendszerezi és értékeli az eseményeket, amelynek vitáiba a művészet bekapcsolódhat. Az események nem minősítettek az emberiség e sorsa
szempontjából, vagy kibékíthetetlenül szembenálló és nem kellőleg megalapozott minősítések
harcának tárgyai. Kemény Zsigmond kitűnően
ábrázolja a nehézségeket : "Aztán nincs kor,
melyben a legkitűnőbb státusférfiak is, minden
tény hordirányát vagy az egymás mellett folyó
események viszonylagos fontosságát ismemék.
Nincs kor, melyben halandó elme az eszméknek, melyek előterén vannak. valódi belértéhét.
vagy a pártoknak, melyek a hatalomért hűzdenek, bűneit s erényeit tisztán Zátná."7
A jelenábrázolás egy rendszerállapot és az
egyén viszonyát, vagy a rendszerben élő egyének viszonyát érzékelteti, és nem a rendszerállapotok időbeli viszonyát. A történelmet a jelentől való különbségében tudjuk megragadni.
A felidéző atélők és az átélt, felidézett események időbeli különbségében, a két időpont markáns oppozíciójában válik élménnyé a történelem a kollektív élet transzformációinak soraként. A jelenábrázolás sajátos perspektíváj a a
jelen részének, előzményének.
perifériajának

Huszária Zoltán: Csontváry, 1980
mutatja, perspektivikus
rövidülésben
jeleníti
meg a múltat. A múltábrázolás más perspektívával jár, ·amely egy múlt at megjelenítve
mintegy kiemel pozíciónkból.
két. poziciót ütköztet, az ábrázoltat és a miénket. Csak eme
látásmód számára jelenik meg a jelen a történelem részeként, fejezetek ént, .egy vírtuális sor
keretében, nagy transzformációk
rendszerének
összefüggésében. így vetjük alá a létélményt a
levésélménynek.
míg más ábrázolásformákban
a két élmény viszonya éppen fordított. Az ernberiség, az osztály, a nemzet sorsa nyomul kőzéppontba.
sorsuk különböző
korszakokban
visszatérő konstans alapproblémái.
Észlelő és
észlelt kor különbsége s a problémák konstanciája egyaránt fontos a jellemzett átélésrnód
számára. A történelemábrázolás
összehasonlító
ábrázolás, két korszak, múlt és jelen szembesítése, egymás mellé állitása.
A történelmi film múltfilm, de nem minden
múltfilm történelmi film. A túl közeli múlt nem
a történelmi film tárgya. A privát közelmúltat
a nosztalqiafilmf ábrázolja, a történelmi film a
kollektív-nyilvános
távolmúltat.
Az előbbi a
szerző ifjúkorát, egy család múltját,
az intimitás idődimenzióját
választja
anyagának.
A
nosztalgiaretrospekció
a múfajrendszer
szilárd
tényezője, nem napjaink felületes divat jelensége. Balzacnál pl. a közvetlen jelen és a távolmúlt egyaránt ritka, kedvenc területe a kettő
közötti szféra, az, amit ma nosztalgiadimenzió-

nak nevezünk. Műfajelméleti értelemben - és
nem pusztán a divat értelmében - nosztalgiafilmek az American Graiiiti, a Megáll az idő, a
Cha-elul-cha stb.
A történelmi film másik rokonmúfaja, a politikai film, egyéni és kollektív folyamatok viszonyát kutatja a jelenben és a közelmúltban
(Z vagy egy politikai gyilkosság anatómiája,
Márványemb~r, Régi és új, a mai magyar film
közéleti közelmúlt-feldolgozó
szériája a Tízezer
naptól és a Húsz órától a Tegnapig). A politikai film élő megoszlásokat ábrázol, állást foglal. beavatkozik, egyik félhez húz. A történelmi film relativizálja az elmúlt megoszlásokat,
meghaladja az ábrázolt világban élők számára
közvetíthetetlen
különbségeket.
A politikai
film kiélezesre. a történelmi film kibékítésre
hajlamos.
A közelmúlt történelmi-politikai
élményeit
feldolgozó további műfajok (háborús film, partizánfilm, háborús
katasztrófafilm)
játékszabály-rendszere
szintén koherens és önálló. A
politikai filmhez hasonlóan külön problémát jelentenek, nem jellemzi őket akibékítő
inaktualitás mozzanata.
A nosztalgiafilm
nem az egyén-történelem
viszonyon alapul, a politikai, háborús- és partizánfilm igen, de ők sem állít ják történelmi távlatba.
Nemcsak a túl közeli. a túl távoli múlt sem
a történelmi film tárgya. A távoli múlt felé ha-
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Eizenstein.

Jégmezők lovagja, 1938

ladva a történelmi film történelmi-mitolóqiai
filmmé alakul (pl. Maciste-filmek). Már a középkor élményei is alkalmasak erre, még inkább az ókoré. Az írott történelem előtti szakasz múltja további dehistorizálási
foknak. egy
fantasztikus múlt nem-történelmi
ábrázolásának ad táptalajt. Ilyen fantasztikus múltfilm
pl. az Egymillió évvel Krisztus szűletése előtt.

2. Az esztétikai historizmus
pragmatikája
és a történelmi film
2.1. A HISTORIZMUS

FUNKCIOI

A történelem minden modern kultúra számára
lényeges és izgató, a történelmi művészet alapvető megismerő funkciója rnúlt- és jelenfeldolgozás egysége, kölcsönös közvetítése. Az alapvető funkcióra másodlagos funkciók épülnek,
melyek olykor akár el is nyomhat ják az előbbit.
1. Legitimációs funkció. Hatalomváltás
után
az új társadalom képviselői újra felmérik a történelmet. A múlt bírálata és a jelen előzményeinek dicsőítése szolgálja az aktuális életformák igazolását.
8

2. Kompenzatórikus funkció. A nemzeti megaláztatás periódusaiban nagy szerepet játszik a
távoli, hősi múltba visszatekintő szemlélet (pl.
Jókai a szabadságharc bukása után).
3. Chiffre-funkció.
Az elnyomás periódusaiban a történelem a jelenfeldolgozás virágnyelveként szolgálhat. Altörténelmi jelenfeldolgozó
művek jönnek létre, melyek számára nem a
múlt specifikumának
kidolgozása
lényeges;
olyan rokonkonstellációkat
keresnek a múltban, melyek kapcsán mindaz elmondható, amit
nyiltan és közvetlenül nem mondhatnak el korunkról (pl. Sartre: A legyek).
4. Felszólító funkció. A nagy nemzeti megújulási folyamatok előkészítő szakaszában, pl.
a magyar reformkorban nagy szerepet játszik
a - sokszor csupán képzelt - dicső múlt felidézése.
5. Menekülési funkció. Flaubert - írja Lukács György - "programszeTÚ következetességgel igyekezett életre kelteni egy eltűnt világot,
amelyhez semmi közünk. Éppen ez a kikapcsolódás vonzotta Elaubett-t. Éppen a modern társadalom ellen érzett gyűlölete kerestetett vele
szenuedélyes paradoxiáual olyan világot, amely
semmilyen vonatkozásban nem hasonlít ehhez,
vele sem kázvetlen, sem közvetett kapcsolatban
nem áll. "9

6. Expresszív funkció. A történelem nemcsak
egy adott társadalom "titkainak" rejtjeles nyelve, a szerző privát titkainak álomnyelve is lehet. Lukács könyvének "Privatizálás, modernizálás, egzot izmus" círnű fejezete bőséges anyagot ad a problémához.
2.2. A HISTORIZMUS DOMINANCrAJA
ÉS A MÚLTMűVÉSZET
SZOCIOAN ALtZISE
Mi az: oka az esztétikai historizmus dominanciájának?
1. Előtérbe kerülhet bizonyos fejlődési szakaszokban (pl. a magyar "történelmi festészet"
korszakában) .
2. Előtérbe kerűlhet bizonyos kultúrákban
(Kelet-Európa
irodalmában
nagyobb szerepe
volt, mint nyugaton).
3. Előtérbe kerülhet bizonyos rétegek kultúrájában (a kispolgárság és a középosztály mindig szívesen fogyasztotta a Passuth-szerű közepes historizáló belletrisztikát).
Különböző típusú jelenségcsoportokat
kell
megmagyaráznunk.
Emlékezzünk rá, a személyi kultusz filmművészetében
milyen nagyot
nőtt a húszas évekhez képest a kosztümös film
jelentősége. Ez részben - még Pudovkinnál is
- a torzulások következménye és megnyilvánulása, részben (pl. Eizensteinnél) a torzulásokra
adott egészséges védekező, feldolgozó reagálás.
Egy egészen más körből vett példa érzékeltesse
a probléma bonyolultságát. A német romantika
múltkultuszát részben a francia forradalomra
adott reakciós válaszként. részben pedig a polgári prózával és a burzsoá pozitivizmus sal való
előremutató elégedetlenségként
elemezhet jük.
Maga a múltfeldolgozás egészséges, konstans
tényező a társadalmi imaginárius szféra életében, a múltművészet
dominanciája
azonban
nyilvánvalóan problematíkus.
Olyan kollektív
ismétlési kényszerről van szó, amely azt jelzi.
hogy a müvészek
által képviselt rétegek nem
tudnak berendezkedni, nem érzik otthon magukat a jelenben (mert a múlthoz vagy mert a jövőhöz tartoznak). A múlt annál inkább hipaotizál. minél nagyobb szerepet játszanak olyan
rögzült múltstruktúrák, amelyek archaikus kvalitásként épülnek a szinkronikus
totalitás ba,
modernizálásra szorulnak, de fenntartja őket a
fennállás helyzeti energiája és a szinkronikus
totalitás valamilyen fejlődést fékező ellentmondása. A neurotikus a múltban él. nem a jelenben. szakadatlanul reprodukál egy elmúlt konfliktusszindrómát.
a jelent a múlt tükörképévé

változtatja, a múlt az értelem, a jelen egészében magában véve üres a számára, puszta signifiant. A historizálás ragálya ebben az értelemben egyfajta kollektív neurózis megnyilvánulása. A történelmi regényt elemző Lukács a
társadalmi
regény
jelentőségét,
prioritását
hangsúlyozta: "Aki nem kicsinyesen, filológiai
vagy mechanikusan
szociológiai szemszögből
nézi a történelmi regény fejlódését. annak lát.
nia kell. hogy éppen klasszikus formája a nagy
társadalmi regény ból keletkezik és - a tudatosan történelmi szemlélettel gazdagodva - ismét
a nagy társadalmi regénybe torkollik. Egyrészt
a történelmi regényt csak a társadalmi regény
iejlödése tette lehetövé, másrészt csak az emeli
azt a jelenkor igazi történetének fokára. teszi
igazi erkölcstörténetté,
amire a XVIII. század
regénye legnagyobb képviselőiben már törekedett."iO Plauzibilisnek tűnik a diagnózis: a művészet annál egészségesebb, minél inkább dominál a jelenábrázolás.
és a jelen annál egészségesebb, minél jobban vonzza a művészeket.

3. A történelmi tematika
meghatározásához
A történelmi film a kollektív élet nagy múltbeli sorsfordulatait
és az egyén életére valókihatásukat. az egyén beavatkozását és az átalakulásokban játszott szerepét választja témájául. A történelmi film kétszeresen történelmi:
1. a történelmi múltban játszódik,
2. és az egyén életébe betörő történelemről
szól.
A történelem mint idő és a történelem mint hatalom jelenik meg benne. Ha csak az első feltétel teljesül. múltfilm. de nem történelmi film,
ha csak a második feltételnek felel meg, politikai (háborús stb.) film, megint csak nem történelmi film.
A jelölő is történelem, és a jelölt is történelem. A múltfilm számtalan formájában csak a
jelölő történelem (a múlt korszakai. életmódjai). a jelölt nem (szerelmí dráma, karriertőrténet, bűn és bűnhődés drámája, lelkiismereti
konfliktus stb.). Az ahistorikus múltfilm számtalan formáját más élmények szerveiik meg
(pl. a szabad zsákmányolás világa és a burzsoá
élet. tenger és szárazföld viszonya a kalózfilmet). Számtalan filmformában a múlt esetleges,
a jelen is alkalmas anyag lehet ugyanazon
konfliktusok kibontakozása
számára (vámpírfilm, melodráma stb.).

Keleti Márton: Tegnap, 1959, Páger Antal. Kozák László, Ungvári László

4. Álomgyár és történelem
A populáris történelmi filmet. a művészfilm
kritikai történelemanalizisétől megkülönböztetve, kosztümös történelmi kalandfilmnek nevezzük. A múvészfilm a jelenkori berendezkedési
formák problematikus vonásait akarja megérteni a múlt kritikai képe segítségével, a tömegfilm az emberiség emlékeiben föllelhető követésre méltó modelleket rendszerezi és tartja ébren. A populáris kultúra történelemvíziói a
köznapi praxis részfeladataiban elmerült embert visszahívják kultúrája lényegéhez, tartós
értékeihez. Már a tradicionális társadalmak hagyományai, a "primitív" kultúrák. a "vad" gondolkodás eredetmítoszai is kultúrainjekciókként integrálták az egyén szellemi életét: "Egy
isten vagy mitikus hős példaképszerű tetteinek
utánzása vagyegyszerűen
kalandjainak elmesélése által elszakad az archaikus társadalmak
embere a profán időtől, és mágikus módon belép a Nagy Időbe, a Szent Időbe." - írja Mircea Eliadel1, A régi társadalmak emberének is
volt valamilyen elképzelése a kultúra születé10

seként és megszerveződéseként elképzelt történelemről: közvetlenül szembeállította az idő két
"végét", a kezdetet és a jelent. A jelent. az
egyén életét nem élte meg történelemként. de
megélte a közösség történeimét mint az alapítás idejét. az istenek és kultúrhéroszok korát,
egy történelem előtti mozgalmas időt. A mindennapi életet statikusan fogta fel. de a történelemről is sejtelme volt. ezért a történelmet
hiposztazálta az idők hajnalhasadásának mágikus történeteként. Az ősmúltat történelemnek
látták, a jelent ismétlésnek. s így a történelem
hatalma a mindennapi élet fölött a rnúlt jelen
fölötti hatalmaként tűnt fel. A kultúrát genezisével írták le az eredetmítoszok. A kultúra elsajátítása így a genezis ismétlese. a "szent" ősidő és az adott élet örökös újraegyesülése. A
jelennel közvetlenül szembeállított ahistorikushistória térszerüvé tette az időt, a sámán kommunikatív interakciókba bocsátkozhatott a múlt.
lakóival. A kereszténység a jövőbe helyezi át
az idő súlypontját: "az időt az Öszövetség szellemében eszkatoloqisus folyamatként, a törté-·
nelmet eldöntő nagy esemény - a messiás eljövetele - feszült várakozásaként éli át." (Gu--

revics)12. A modern ember a maga egyéni létét is egyre inkább a történelem keretében tanulja interpretálni. A történelernélmény. a múlt
és a jövő után, utoljára a jelent hódítj a meg.
Ez a specifikusari modern jelenség: a személyiség történelmi önszituálása és a jelenkori történelem élménye.
A modernségtől sem idegen a hipcsztazáciő,
egy emberi mértékü történelem víziójának kidolgozása a múlt díszletei között. A kosztümös
történelmi kaland film számára a történelem
hőskorszak. melyben a hősök akarják, amit
tesznek, és megteszik, amit akarnak, személyes
döntésükből fakad a dolgok rendje, és nem a
sorsokat előíró kész világba születnek. A mítosz a lét kezdeteit, az eposz a nemzeti lét őstörténetét. a tömegkultúra esztétikuma a személyiség genealógiáját
vetíti ki egy hőskorszak
időegzotikumába. Az emberiség vívmányai nem
is öröktől fogva adottnak hitt tradíciókként és
nem is az egyént kényszerűen a maguk képére
formáló intézményrendszerekként.
ellenkezőleg, a világát meg teremtő és környezetét maga
képére formáló egyén szenvedélyeiként jelentkeznek az ábrázolás ban. Olyan történelem mesés, játékos víziója ez a hőskorszak. melyben
az önmegvalósítás energiája, a szenvedélyek kiélése, és nem az önlemondás és önfegyelmezés
a legfőbb erény: "Mert e nagy jellemek fő joga abban az energiában van, amellyel önmagukat érvényesítik, mivel _különösségükben egyúttal az általánost hordozzák: míg megfordítva,
a közönséges tuoralitás abban van, hogy az ember figyelmen kívül hagyja saját személyiségét,
s egész energiáját belehelyezi ebbe a figyelmen
kívül haqyásba:" (Hegel) 13.

5. A filmművészeti historizmus
mint művészi módszer
aj Közvetett tapasztalat
(Elfordulás az érzéki bizonyosság világától)
Feltéve, hogya
történelmi film múltfilm, hol
kezdődik vajon a történelmi múlt? Hol a jelen
határa? Kemény Zsigmond a történelemi regényírót azzal az írótípussal állítja szembe, aki
"szeme előtt történtekrőlvíé
ír. A jelen nem
csupán az adott pillanat. jelenkorról beszélve a
múlt egy részét is a jelenhez soroljuk. A jelen
mint jelenkor a ma élők által személyesen megélt élet, mindaz, ami valaha empirikus jelen
volt számunkra. A fogalom feltétlen és teljes
értelmében csak az történelmi múlt, ami a múlt-

ábrázoló számára sohasem volt jelen, csak közvetve ismerheti. Az a kérdés, honnan merít a
művész, a maga élményeiből. vagy az elődök
. élményeinek archeológusaként
ás le képzelete
a társadalom emlékei be, a nemzedékek tapasztalatainak rétegeibe. A történelmi múlt kezdete a közvetlenül ismert végpontja. A történelmi
múlt ábrázolása a közvetve ismert ábrázolása.
A közvetve ismert, öröklött, átvett hagyomány
közéleti relevanciája, nem pusztán privát és
személyes jellege a művészi historizmus, a történelmi film további követelménye.
b] Immanens minősítés
A mű struktúrája-e a historizálás? Felismerhető-e utólag, magából a műből, további, művön
kivüli ismeretek segítségül hívása nélkül, hogy
keletkezése koráról. az aktuális társadalomról
szól, vagy a történelemről? A műalkotás struktúráját meghatározza a múlttapasztalat
imént
vázolt közvetettsége. A historizálás a mű struktúrája, nem pusztán a szerző vagy befogadó élménye. A mű maga is distanciáIt az ábrázolt
világtól, nemcsak a befogadó nem ismer magára az ábrázolt életben. A mű kell hogy múltként ábrázolja tartalmait. nem elég, ha a befogadó múltként éli át - így a pszichológiai. politikai stb. film is történelmi filmmé válna az
utókor számára. A Halálos tavaszban ábrázolt
világ ma már történelmi múlt, Zilahy és Kalmár filmje azonban ma is szerelmí melodráma,
nem történelmi film. Az Erzsébet királyné viszont kosztümös történelmi kalandfilm volt és.
az is maradt.
Minden megőrzött műalkotás visszavisz egy
múlt ba, és ezt a múltat jelenné. a befogadó jelenét pedig eme múltbeli jelen jövőjévé teszi.
A történelmi művészetben kettős eltolódás jön
létre, az ábrázolt jelennek két jövője van: a
müvész jelene és a befogadó jelene. A történelmi filmben az ábrázolás jelenétől. a műbe
beépített müvészés közönségszerepektől.
az
implikált értékrendektől
különbözőként, meghaladottként vagyelveszettként
jelenik meg az
ábrázolt múlt. Az egyéb műfajok klasszikus,
megőrzött, a múlttól átvett és így azt képviselő termékeiben jelen és megjelenített múlt értékrendkonfliktusa,
a két kultúra konfliktusa a
pragmatikus térben bontakozik ki. mű és befogadó konfliktusaként,
és nem mint a művőn
belüli konfliktus. A jelenábrázoló műben interpretált és interpretáló rendszer elvei azonosak,
vagy különbségük nemzeti, etnikai, szubkulturálís. szinkron jellegű (együttélő és nem egymást leváltó értékrendek, tehát az egyik - legII

alábbi s helyzeti - fölényét nem garantálja a
másik meghaladott, elveszett mivolta).
Íqy a megőrzött jelenábrázolás
mindörökre
megfigyelt jelenként rögzíti tárgyát. A múltábrázolás víszont kezdettől felelevenített ídegenség ként tálalja a megjelenített életet.
A megőrzött jelenábrázolás a múltat viszi át
a jelenbe, a történelmi múltábrázolás
a jelent
transzportalja
a múltba. Az előbbi esetben egy
más jelennel állunk szemben, az utóbbi esetben állunk szemben csak a múlttal mint múlttal, a megjelenített múlt igy viseli csak az idők
bélyegét.
Milyen eszközökkel jelzi az ábrázolás az "elbeszélés szelleme" és a téma idődistanciáját?
Néha modern sámánként idézi fel az elbeszélő a múlt szellemét. pl. Alois Jirásek: "Ö, liedoes testvéreim, fiai és leányai a cseh földneh,
halljátok e történetehet ! Halljátok mi történt
amaz idő óta, amikor elkezdődött a szent testoétek munkája, akiket az egész cseh nép és
minden szláool: dicsőítenek. Halljátok a történeteket a morva és a cseh föld hercegeiről és
királyairól,
népünkről,
nemzetünk
hőseiről,
halljátok a történeteket ioldűnl: székhelyéről,
szülőanyánkról,
aranyos Prágánkról. Tudjátok
meg mindazi, amit a krónikás számotokra s az
elkövetkezendők
számára feljegyzett, s azt is,
ami nemzedékről nemzedékre szállt élő könyoűnhben, a nép emlékezetében. Hej, kezdjük el
a régi teqéket. ,,!:,
Az ábrázolásba gyakran beleszövik a forrásokra való hivatkozást: "Az őszi nap bágyadt
fénye, me ly a bécsi vár ablakain át beszűrődött,
megaranyozta
Beatrix hibontott
nagy baját,
melynek a király - Galeottí szerint - nem tudott ellentállni."lfl
A múlt felidézése halott világgal szembesít.
a szellemidézés világszellem-idézés, s amennyiben eléggé átfogó, gyakori és lényeges jegye
az ábrázolás melankóliája.
Sajátos hangulati
bélyeget visel magán, mely kifejezi a fantázia
hatalmával
reverzibilissé
tett irreverzibilitás
paradoxiáját, egyfajta gyözelmet az idő fölött.
A múlt körülményeit gyakran dokumentarista
eredetű eszközökkel rekonstruálják
(pl. Howard Hawks: The Land of the Phataohs}: dokumentarizmus és melankólia, a tények vitalitása és a gyász affektusa különös szövetségre
lép.
Lényeges eszköz empátia és irónia dialektikája. A művész segítségül hívja, felhasználja
az ábrázolásban az ábrázolt korszak kliséit, önábrázolását. Nem azonosul a klisékkel. de empátiával repródukalja
őket, a mű szerkezetében
12

egyesítve a múlt pátoszét. a jelen prózaját.
a
pátosz nosztalgiáját és az empátiát lehatároló
józanságot (pl. Elvtársak).
A jelenábrázolás legfeljebb sejteti a kortendenciakat.
a történelemábrázolás
explikálja
öket. A jelenábrázolás
nem tudja az egyéni
mozgásokat permanensen a pontosan áttekintett nagy kollektív átalakulások keretében inszcenálni. Az áttekintett kortendenciák előre- és
visszautalásokkal.
összefoglalásokkal
élő nagyléptékű ábrázolást tesznek lehetövé: "Tavaszra
fordulván az idő, eljutottak Ecsed várába is
Székely Mozesneh, az erdélyiek vezérének s:
később fejedelmének harcairól a szállongó hírek. A császár szörnyű háhéráual, Bástával viaskodott Erdély, a szabadságért és az evangéliumi hit megmentéséért. Már mozqoit, forrongott az egész ország, s gyűltek a hadak mindenfelől, csak még éppen nem tudhatta az ember, ki mellé fognak állni, kire fognak rohanni'?"!i Minősíti az anyago t az ábrázolás nagy
léptéke.
Korok találkoznak, nemzedékek váltakoznak a történelmi regény egy-egy mondatában. Griffitb. Cecil B. DeMille és Eizenstein
a filmet is képessé teszik a világtörténelmi
léptékű ábrázolásra.
A történelmi anyag kevésbé áll ellen a rnűvésznek, a müvészi szándék, a szándékolt tanulság közvetlenebbül megnyilatkozik
az anyagban, a rnű ezáltal teoretikusabb. az ábrázolt
élet gyakran válik a művész "szócsövévé". A
jelen élménye sokszor magával sodorja a rnűvészt, korrigálja a kiinduló szándékot. A múltábrázolásban nehezen és ritkán megy végbe ez
a korrekció, a "realizmus gyözelme". A "schillerizáló" JS, az anyag önmozgásának kibontakoztatását
szándékuknak
alárendelő
szerzők
szívesen. rendszeresen fordulnak történelmi témákhoz. Gyakori a történelmi köntösben tálalt
absztrakt moralizálás.
ej Kettős tükrözés
A tárgy közvetve ismert, a szerző más kommunikációkból meríti, a történelmi film a kollektív emlékezet, a históriai hagyomány, a történelemkutatás által szűrt múltat ábrázol. A történelmi emlékezet szelektálja
az életanyagot, és
a történelemtudat
meghatározott koncepcióktól
függö szervezettséggel látja el. 1. Adott a lezajlott események valamilyen kontinuum a, a
megélt kollektív élet nyomainak valamilyen
halmaza. 2. Adott valamilyen koncepció a történelemről, amely a kontinuumot diszkrétté teszi, a halmazt szelektálja, kapcsolatokat állapít
meg. 3. A történelemszemlélet valamely típusát

De Tien Gebeden
szembesítik a művészi feldolgozás valamely típusával. a historizmus esztétizálódik és az esztétikum historizálódik.
A történelmi film egyfajta "kettős tükrözésseI" él. A művészet gyakran használ fel más tudatformáktól kölcsönzött, előszervezett, félkész
életanyagot. A bázis-tudatfonna
előzetes, első,
köznapi vagy tudományos modellálás.
mely az
esztétikai modellt megelőzi. Az esztétikum korrigálja a kölcsönvett tudatforma
adottságait
mint a görög művészet a mítoszt, vagy presztizst kölcsönöz tőle, mint a modem művészet
pozitivista tendenciái a tudománytól és a politikai publicisztikától. A történelmi film esetén
a bázis-tudatforma egyaránt lehet a naiv történelemtudat és a történelem tudománya. Az életanyag valamilyen történetszemlélet által minősitett. ha az egyes konkrét minösítések átvétele
nem is kötelező, esetleg éppen velük kontrasztálva, de továbbra is belőlük kiindulva újra felfedezheti, korrigálhat ja a rnűvész az általuk tálalt történelmet.
Történelmi filmről van szó. ha a film pluralisztikus kódrendszerében.
mely ábrázoló és
ábrázolt ("hordozó" és "program") jelrendsze-

rekre oszlik, centrális program-jelrendszerként
fellép a história valamilyen társadalmi képe a
valóság esztétikai képének szervező eszközeként.
d) A reierens nosztalqiája
képzet
(denotátum)

/~

jel -

-

-

-

-

-

- valóságos tárgy
(referens)

A referenciális kommunikációban
a jel által
felidézett képzet valóságos tárgy modellje, a
szemiózis a szemiózison túli realitásra utal, róla tesz ellenőrizhető kijelentéseket. Fiktív kommunikációról beszélünk, ha a jel tárgya nem a
képzeten túli tárgy, a jel nemcsak modellálja.
meg is teremti tárgyát. A referenciális kommunikációban a lét előzi meg a tudatot, a fiktív
kommunikációban a tudat a - képzelt - létet.
A történelmi filmet sem a referencialis. sem a
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Korda Sándor: Lady Hamilton,
Oliuiet és Vivien Leigh

1941, Laurence

fiktív kommunikáció modellje nem magyarázza
meg kielégítően. Ha a Tízparancsolat Mózese
így szól Nofretete hercegnőhöz : "Vonzóbb vagy
talán számomra, mint az ég" - ezt egyikünk
sem véli a történelmi Mózes hiteles kijelentésének, mégis, a fiktív alak kölcsönvesz valamit a történelmi személy létének pátoszából.
élménybeli súlya nagyobb a múlt tisztán képzelt hősein él. A historizáló múalkotásban mindig van valami, a kompozícióban centrális szerepet játszó, eredetét tekintve nem fiktív rnozzanat. A jelek denotáturna. a felidézett képzeletbeli modell, ekvivalens egy reális tárggyal,
eseménnyel, a történelmi realitásban egzisztens
egységgel, de a megfelelés nem tart igényt
részletekbe menő ellenőrizhetőségre, megelégszik a tárgyról alkotott közkeletű elképzeléseknek való globális megfeleléssel. A megfelelést
a reális történelmi tárgyról alkotott tudás közvetíti: az elbeszélés elemeit megfeleitetik a történelmi realitással kapcsolatos tudásunk egységeinek, és ez az ekvivalencia pszeudo-dokumentáris minőséggel ruházza fel a fikciót. A történelmi tárgyú esztétikum olyan igazságot akar
ábrázolni, amely nem pusztán esztétikailag
iqaz. Már a históriás énekek kutatása is találkozik problémánkkal : histórián "ahogyan ak14

kor mondták: ,lött dolgot' értettek."
(Varjas
Béla) HI "Az előadott események, történetek, ha
nem is voltak általában műoészien megformált
elbeszélések, hiszen a szerző többnyire nem is
gondolt tárgyának alakítására, a szabadabb
kompozíció lehetőségére, miuel ez a ,lött dolog', az igaz történet meghamisítása lett volna,
érdeklődést keltettek azok a maguk nyerseségében is."~>()A pszeudo-dokumentáris meghatározottság korlátozza a fikció mozgásterét azza],
amit a történelmi személyekről, eseményekről
tudunk, ami vitathatatlan és általánosan ismert
(vagy legalább ennek egy részével). Ez korántsem fájdalmas, nem a művészi alakítást bénító
korlátozás. A történelmi realitás ban egzisztens
egység nem a mai, hanem az egykori, időben
távoli realitás egysége. Múltbelisége csökkenti, nyomokra redukálja az ellenőrizhető mozzanatokat, nem totalitása ellenőrizhető, csak
nyomai. Ez kedvez a fikciónak. Van egy reális
bázis, de tele van üres helyekkel. meghatározatlan helyekkel. Hiányos, "egérrágta" realitás
lyukaiban lép fel a fikció. Belevetítik a műbe
a realitástudás elemeit, a múvet pedig a befogadó, ha nem is fenntartások nélkül, összehasonlítja a reális múlt egységeivel, a képzelt
világot rávetíti a tudott világra. A tiszta fikció
is utal a valóságra, de csak ábrázolt világa általános törvényei ekvivalensek az általános valóságtörvényekkel.
A történelmi
fikció ban
egyes fiktív tárgyak, a fikció elemei is ekvivalensek egyes történeti tényekkel, de nem minden vonásukban.
csak vonásaik bizonyos választékában. A historizáló
esztétikum referenciális
ekvivalenciája nem csupán a közegeké. mezőké, sokkal több, a tényeké. elemeké is (ez közelíti a valósághoz), ám nem totális, csak parciális (ez eltávolítja tőle). A történelmi film~en ~lyan fiktiv tárgyról van szó, amely legaltalanosabb vonásaiban ekvivalens valamilyen konkrét, egyedi, reális referenssel. Fikció,
nem tényközlés.
mégsem önállóan teremti tárgyát, az általa feldolgozott életanyag a referenciális kommunikációnak is tárgya. - A referenc!áli.s. kommunikációtól kölcsönzött tárgyakat
fikcióba transzformálják. Csehi Gyula "a dokumentum regényes meqformálásaként'<Jt írja
le ezt a kettősséget. Sajátos. vegyes létmódú
ábrázolásmód jön létre: egyes vonásaiban a lét
előzi meg a tudatot, más vonásaiban a tudat a
létet. A történelem tudománya számára a történelmi realitás végpont, amelyet rekonstruál,
megmagyaráz, a történelmi múvészet számára
a történelmi realitás kiindulópont, amely helyet
hagy a fantázia munkájának.

6. A történelmi film genealógiai

alapstrukturája
Distinktív jegyek, műfaji megkülönböztető
tényezők oppozícióival írjuk le a műfajokat. A
műfa] társadalmi tudatforma. a közös kultúrá-

ban adott jelrendszer. az alkotás és befogadás
eszközrendszere. nem csupán a kutató absztrakciója (rnint az elvont műtípusok).
Foglaljuk
össze az eddigi elemzéseinkből kibontakozó releváns oppozíciókat, melyek a történelmi filmet
minimálisan jellemző jegyeket szolgáltatják:

T+
mo,
MILIO:
ALAK:
CSELEKMÉNY:
RÉSZKÖDOK
VISZONYA:

A TARTALMAK
SAjATOSSAGA:

A TARGY
SAjATOSSAGA:

Egyetlen

múlt
nagyvilág
világtörténelmi
személy
kollektív
sorsfordulatok
történelmi emlékek
és történelemkoncepciók által
preformált (kettős)
tükrözés
közvetve ismert,
kollektív
élmény transzcendencia
referenciális bázisra
épülő fikció

fogalompár rendszerint nem elég a
körülhatárolásra.
A történelmi filmet
nem tekinthetjük múltfilmnek,
mert más múltfilm típusok is vannak. A. fikció referenciális
bázisa sem elegendő: a kulcsregény vagy az
önéletrajzi vallomásfilm éppúgy tényszerű referenciális bázisra támaszkodik, mint a történelmi film. Nem elegendő a kollektív sorsfordulat sem, amelyet pl. a politikai film is ábrázol stb. A leírás céljából felvett absztrakt osztályok egyike sem jellemzi kieléqitően
a történelmi filmet. Együttesen azonban leírják, felfogható kereszteződési pontj ukként, a tartalmi
jegyeik által körülhatárolt szférák fedéseként.
metszési területeként.
A történelmi filmet a
"T+"
hasáb ban felsorolt jegyek összessége
vagy egy része jellemzi, de soha sem csupán
egy tulajdonság.
A műfajokat
mozgástérnek tekintjük, ezért
kell megengedni a két hasáb egyes jegyeinek
permutációit. A legfontosabb permutáció-típus
világtörténelmi személy és kisember cseréje. A
világtörténelmi személy teljesen kimaradhat. a
történelem sok műben az őt pusztán elviselő
műfaji

Tjelen
kisvilág
kisember
egyéni reprodukció
a történelem kódja
által nem preformált.
közvetlen vagy mással
közvetített tükrözés
közvetlenül ismert
individuális élményimmanencia
(érzéki bizonyosság)
tiszta fikció

kisember életében képeződik
le (pl. Fészek cl'
szélben). A "T+" hasáb a történelmi film ősés ideáltípusát írja le. A történelmi tömegfilm
általában gyakrabban valósítja meg az ideáltipikus formát. A történelmi művészfilm szívesebben kísérletezik permutációkkal.
a műfaji
jegyek deviáns keverésmódjaival.
A történelmi film konkrétabb forma az egy'
jegyen alapuló absztrakt tipusoknál.
de nem
olyan konkrét, nem is olyan egységes műfaj.
mint a western, a horror vagy a krimi. Addig
kell folytatnunk a műfaji jegyek, a közlés és,
befogadás játékszabályai felsorolását, amíg elegendő játékszabályunk van, hogy létrehozzunk
és megértsünk bizonyos fajta filmeket. A történelmi film műfaji tartalma olyan komplettírozásra váró, a művek alkotásához még nem elegendő inkomplett
jegyköteg,
amely további
jegykötegekkel kombinálva ad a műalkotások
létrehozásához
elégséges
meghatározottságot.
Ezért jellemezzük a történelmi filmet rendszerint két műfaji
fogalom összekapcsolásával :
történelmi eposz, történelmi románc, történelmi
kalandfilm stb.

rs

7. Szubműfajok
aj A rendszer alapelvei.
A történelem spirálja
A történelmi film differenciálódási
formáit vizsgálva, továbbra
sem magát a történelmet
kell
elemeznünk. A kulturális történelemképek.
közkeletű történelemélmények
szabályozzák
differenciálódását.
Alábbi ábránk a "történelem
kerekét" ábrázolja, azt a módot. ahogyan a keletkező és elmúló társadalmi
formák, életmódvaltozások, történelmi
feladatok az egyén személyes sorsát afficiálják.
kűlönböző
tipikus szituációkat teremtenek
az egyén számára.

Egyén (csoport) és történelem
viszony tipusai a
történelmi
film szubműfaji
differenciálódását
meghatározó
egzisztenciális
szituációk. Vannak
a társadalmi
életnek olyan tipikus arculátai.
ez
az emberiség régi tapasztalata,
melyekkel a társadalom egy-egy kor embere felé tekint. Az
egyén létlehetőséqeit,
a lét személyes
átélésmódját, az ember önmagáról
és környezetéről
alkotott
képét
rnesszemenően
meghatározza,
hogya
nagy kezdeményezések,
a késhegyig
menő harcok. a világot megrengető
napok, a
prosperitás,
az evolúció, a jog- és vagyon biztonság, vagy a dekadencia,
az öröklött normák
fellazulása.
az irány- és eszményvesztés
szakaszaiban él.
A történelmi
film fundamentális
jegykötege
minden
egzisztenciális
szituáció
jellemzésére
további komplettirozó
jegyköteget
hiv segítségül. A komplettírozó
jegyköteget
az irodalompoétikából
kölcsönzött
műfajnevekkel
jelöljük.
Hangsúlyozni
kell: a segítségül hívott jegykötegek a történelmi
film alapvető jegykötegével
kombinálva
az utóbbit is transzformálják
és
maguk is transzformálódnak.
nem működnek
összes eredeti
tulajdonságaik.
A kölcsönvett
műfajnevek
mögött esetünkben
hatékony tulajdonságokat
mindig explikáljuk.
Kérjük, ne befolyásolják az olvasót irodalomesztétikai
emlékei. A történelmi
filmet komplettírozó,
differenciáló,
szubműfajait
meghatározó
jegykötegek más filmműfajokban
önállóan
élnek. Az
önálló filmműfajként
fellépő idill pl. másképp,
teljesebben
bontja ki sajátosságait.
mint a történelmi film differenciáló
mozzanatának
szerepében (pl. Flaherty filmjei).

b) Az egyes szubmúfajok jellemzése
A történelmi legenda Rt (E, HI)

E=egyén
HI_H6=tipikus történelmi szituációk
RI (Hl, E)=az egyén és a Hi történelmi áIIapot
reláciája, a Hl mint az egyén szituációja

A "történelem kereke" valójában a spirális rnozgás közkeletű absztrakciója.
A spirális mozgás
az emberiség
emlékezete
szerint minden korban, formációban új szinten futotta be a vázolt
hat stádiumot.
A történelem
kűlönböző
tipikus formákban
képeződik le az egyének és csoportok
életére.
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Egy fejlődési ciklus első szakaszának
muveszi
ábrázolása, a kezdet víziója. A történelem absztrakt, alaktalan káoszként jelenik meg, mely új
világ kibontakozására
vár. A tömegek szervezetlenek, és a tehetséges egyén izolált. A tömegek .zneqváltőra"
várnak, az egyén még nem
találta meg élete értelmét. A tehetséges egyén
a régi világon belül próbál boldogulni.
Cecil
B. DeMille Mózese várost épít. hercegnot szeret. DeMiJle Sámsona asszonyhistóriákba
keveredik, nagysokára
jut el megváltást váró népéhez. A történelmi legenda tárgya a kaotikus világból születő új rend feltétele, egyén és feladat egymásra találása, az egyén felnevelödése a világtörténelmi
feladathoz.
Példák: Pa-

tyomkin páncélos, Viharos alkonyat,
Tízparancsolat. Sámson és Delilah.

Ben Hur,

Történelmi eposz R2 (E, H2)
Már nem az abszolút kezdet világában játszódik. A személyiséget és az ügyet kezdettől mély
kapcsok fűzik össze: sem az egyént, sem a tömeget nem kell meggyőzni. Lendületes, intenzív mozgásban levő ügyről van szó, a hős és a
tömegek harmonikus egységet alkotva küzdenek az ellenséggel. Az ellenség mindig külső
ellenség, az ún. "belső ellenség" is külső,
amennyiben világos frontok választják el egymástól az álláspontokat.
semmi sem válik kétértelművé.
s ez nyugalmas hömpölygést ad az
eseményeknek. Az előrehaladás nyugalmas, de
feltartóztathatatlan:
az ügy győzelme felé halad, bármennyi legyen is a próbatétel, áldozat
és akadály, a harc kimenetele nem lehet kétséges. Az ügy létmódja ez esetben is, akárcsak az
előzőben, a harc, és nem a mindennapi élet. A
történelmi eposz ebben a westernre hasonlít: a
mindennapi élet, a jövő, a béke világaként jelenik meg. Az egyszerű munkás élet távoli horizonton megjelenő lehetőségéért folynak a
harcoko Örökös háború folyik eme szubműfajban azért, hogy aiét ne legyen örökös háború. Példák: Jégmezők lovagja, Október, Föltámadott a tenger, Halhatatlanok.
Történelmi idill R3 (E, H3)
Az ügy győzött, győzelmében nem kompromittálódott, nem vesztette el alapvető pozitivitását,
végre mindennapi életként is megszerveződhetett. A jó élet idilljét azonban megzavarja a
külső ellenség, az elcsendesült történelem viszszaváltozik viharos történelemmé. A múlt viszszaüt. A konszolidált formációnak tanúságot
kell tennie erejéről, bizonyítania kell, hogy képes megvédeni magát. Győzött egy ügy, kibontakozott egy életforma, de továbbra sem a belső ellentétek, konfliktusok vannak az ábrázolás
napirendjén (holott egyszer majd ezek kibontakozása viszi tovább a világot). Továbbra is
a múlt kísért, a regresszió veszélye fenyeget,
ezért maradhat az idillként ábrázolt új kultúra
belső problematikája elemzetlenül. Ezúttal is a
megnyugtató
egyértelműség
területén
mozgunk: az ellenséget legyőzik, az idill reprodukálódik. Példák: Vonat a végállomásra, Forrds.
Történelmi románc R4 (E, H~)
A győztes ügy elvesztette eszkatologikus pátoszál, de nem depraválódott végérvényesen, nem
bontakoztak ki a kompromittáló mozzanatok. A
fennállás jogán létezik, egyén és tömegek belátják szükségszerűségét. A kibontakozott prózaiság talaján ellentmondásba kerül hivatás és

magánélet, megfontolás és érzelem, feladat és
vágy, hatalom és boldogság stb.. s az ellentmondást az áldozat, a lemondás, az aszkézis, a
szubjektivitás kiutat nem találó lázongása vagy
a magánéletbe menekülés útján dolgozza fel az
egyén. Felbukkan a szkepszis és rezignáció,
megkezdi munkáját az ábrázoltban és az ábrázol óban egyaránt, ha nem is válik még egyeduralkodóvá-ő.
A feltétlenül szükségszerűnek, de
nem feltétlenüllelkesítőnek
tekintett ügy oltárán hozott áldozatokat továbbra is tiszteletre
méltóként viszik végbe és ábrázolják. Az egyén
már nem vár mindent világától, de ott sem tart
még, hogy semmit se várjon tőle. Példák:
Ktisztina királynő, Walewska grófnő, Lady Hamilton, Sissi-trilógia.
Történelmi elégia RÓ (E, Há)
Az egykor pozitív ügyet az elhibázott folytatás, a félresiklás vagy a kimerülés és elavulás
tényezői depraválják. Kibontakozik az ügy és a
tömegek konfliktusa. Az üggyel kezdetben szolidáris hőst a feladatokhoz kötő erkölcsi kapcsok fokozatosan fellazulnak. Az ügy elveszett
ügy, a történelem elveszett történelem, az elveszett dologért cserébe semmi jobb nem bukkan fel a láthatáron, vagy ha megjelenik is valami új, ő maga túl gyenge még, vagy az egyén
nem veszi észre elfogultságában, a régi szemmel nézve. Ez is nevelődési történet, akárcsak
a történelmi legenda, de míg ott a nevelődés és
tudatosulás a hős és az ügy egyesülését jelentette, itt szétválásukhoz vezet. A történelem lebomlás és a nevelődés elszakadás. Ha nem tud
elszakadni a hős, önpusztitással reagál, az elszakadás gyakran a magánéletbe menekülés
(pl. Anthony Mann: A Római Birodalom bukása). További példák: Légió, Ludwig, Hamu és
gyémánt. (Az utóbbi politikai filmváltozat.)
Történelmi katasztrófafilm R6 (E, H6)
A legenda az abszolút kezdet kifejezési formája, a történelmi katasztrófa film az abszolút végé. Egy történelmi korszak végső krízisét és
összeomlását látjuk. A katasztrófa elemi erőinek tombolása kerül középpontba. Pillanatra jó
és rossz kérdését is háttérbe szorítja a rettenetes túlerőkkel szembenálló egyén megpróbáltatásának ábrázolása. Bizonyos fokig egyenlősödnek az alakok: a történelmi kataklizma mindenki számára megpróbáltatás. E pillanatban a
szenvedések állnak előtérben, s nem az, hogy új
világot hoznak az egyik és végleges bukást a
másik számára. A lényegi élmény a "megpróbáltattál"
és "megmérettél" élménye.
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Clatence Brown: Waiewska grófnő, 1937, Charles Bayer, Greta Garbo
A művek címe gyakran utal az alapproblémára: "elfújta",
"elsodorta",
"bukása",
"végnapjai" stb.
Példák: Elfújta a szél. Doktor Zsiuaqo, Arvák

a viharban, Caroline chétie, Égi bárány.
e) Szubműiajok
és hangnem variánsok
A vázolt tematikus
típusok megkettőződnek
:
naiv (tömegfiJmi)
és intellektuális
(rnűvészfilmi) formában lépnek fel. A naiv hangnem je-

gyei: dekorativitás,
patetizrnus, heroizmus, akcionizmus, fordulat. feszültség stb. Az intellektuális hangnem jellernzői : analiticitás,
stilizálás. deheroizálás. A naiv ábrázolásmód
inkább
példaképeket
keres a múlt ban, az intellektuális
forma a múlt kritikai
képét vázolja fel. felbomlasztja
a naiv forma mítoszait, a jelen ellentmondásainak
csíraformáit
ábrázolja a múltban.
Király Jenő-Tóth

Klára
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REFLEKTOR

A magyar film és a világ
"Ha egy filmművészetnek van hitele a világ
előtt, akkor van hitele az ország politikájanak
is" - jelentette ki egy francia filmkritikus a
legutóbbi magyar játékfilmszemléről
szólva
(Franc;ois Maurin, Filmkultúra, 1985/4. 56. p.),
s ezzel a magyar film külföldi jelenlétének.
presztízsének az egyik lényeges elemére utalt.
A kijelentés - természetesen - megfordítható.
Való igaz. hogy a magyar film iránt a filmértők
körében világszerte 20-25 éve folyamatosan
megnyilvánuló érdeklődés összefügg a szeeialista Magyarország iránti érdeklődessel. S igen
lényeges az összefüggés másik oldala is: a Magyarország iránti igényes érdeklődés igényes
kielégítéséhez a világ vetítőtermeiben. folyamatosan olyan magyar filmek szükségesek,
amelyek történelmi-társadalmi szempontból hitelesek. de hitelesek. eredetiek, meggyőzőek
filmművészeti-esztétikai szempontból is.
Negyedszázad óta a volumenében nem nagy
- évente kb. 20 játékfilmet produkáló - magyar filmgyártás minden esztendőben adott
két-három olyan filmet, amely széles körű
nemzetközi kritikai-filmszakmai
elismerést és
rangos díjakat vívott ki, továbbá készült évente öt-hat olyan film, amely filmheteken. fesztiválokon jól megállta a helyét méltóan képviselte hazánkat és filmkultúránkat. Ez az arány
- a világ filmtermésének nemzetközi összehasonIításában - igen jónak mondható, némely
külföldi kritikus hizelgő, nekünk persze jóleső,
de egzakt módon nem bizonyitható véleménye
szerint éppenséggel a legjobb. Sajnos nincsen
olyan objektív mérőeszköz,
amely kimutathatná, hogy mennyiben és milyen körben alakitották, motiválták Magyarországról és a magyarságról a külföldi közvélemény képét a magyar

filmek, s a róluk szóló külföldi könyvek, tanulmányok, cikkek. Az mégis eléggé biztonságosan megállapítható, hogy a magyar művészet és
kultúra produktumai kőzül a film az, amely
folyamatosan és a legtöbb helyen jelenik meg
a világban, hírt adva népünkről. mentalitásunkról. mai életünkről és történelmünkről.
Természetesen nem azért, mert a magyar
film eleve .fejlettebb" vagy "magasabbrendű"
művészet lenne a magyar művészet .más ágainál. különösen nem a magyar költészetnél vagy
zenénél. Hanem azért, mert a film - sajátos
természeténél fogva - a legközvetlenebbül tud
információkat közvetíteni. s nemzetközileg kiépített terjesztési és technikai lehetőségei révén
a legkönnyebben juthat el bármily távoli országba, s minthogy elsődleges kifejezőeszköze
nem (vagy nemcsak) aszó, nyelvünk izolált sága sem jelent itt leküzdhetetlen akadályt.
A magyar film presztizsének, folyamatos
nemzetközi jelenlétének, természetesen, folyamatosan új értékeket teremtő nemzeti filmművészet a nélkülözhetetlen alapja. Ez az alap a
magyar filmalkotók újabb és újabb nemzedékeinek munkásságában, kontinuitás és változás
dialektikus egységében épült és épül. Mintegy
30 évvel ezelőtt tapasztalt mestereink - Fábri
Zoltán, Makk Károly, Máriássy Félix és mások
- adtak először hírt a szélesebb nemzetközi
közvéleményben egy új, szocialista tartalmú és
a világ-filmművészet
korabeli,
progresszív
áramlataival rokon magyar filmművészet születéséről. A hatvanas évek elején-kőzepén
a magyar film nemzetközi "áttörésében"
Jancsó
Miklós játszott vezető szerepet, s mellette Kovács András, Bacsó Péter, Mészáros Márta vált
hamarosan ismertté. S ez a gazdag évtized - a

hatvanas - indította és röpítette fel a létszámban és eredeti tehetségekben legerősebb, új ma már derékhadnak számító - művésznemzedéket, élén Szabó Istvánnal, s mellette olyan kiváló rendezőkkel. mint Huszárik Zoltán, Gaál
István, Gyöngyössy Imre, Gábor Pál, Kósa Ferenc, Sára Sándor, Kardos Ferenc, Sándor Pál,
Rózsa János, Simó Sándor, Gyarmathy Lívia,
Böszörményi Géza, Kézdi-Kovács Zsolt, Elek
Judit. .. A fiatal filmalkotók kísérleti - de
nem felelőtlen - filmjeire alakított (a világban
is meglehetősen példa nélküli, több mint 25 éve
működő) műhelyben, a Balázs Béla Stúdióban
készített, társadalmi szemléletben
és esztétikumban egyaránt újszerű dokumentumfilmek
után a hetvenes évekre játékfilmekkel is debütál tak a még fiatalabbak: Gazdag Gyula, Ember
Judit, Grunwalsky
Ferenc, Szomjas György,
András Ferenc, Bódy Gábor. Sőt kialakult a dokumentáris játékfilmnek egy olyan sajátos műfaja és alkotógárdája, amelyet a külföldi szaksajtó gyakran "budapesti iskolának" nevez, amikor Dárday István, Szalai Györgyi, Vítézy László, Tarr Béla, Erdőss Pál filmjeiről ír. Ugyanakkor a "fikciós" filmek vonalán is folytatódott az
új tehetségek fellépése. Gothár Péter, Jeles András, Xantus János és mások - nemzetközileg is
figyelmet keltő - első munkáiban ... S mindeközben az operatőrképzéséről
méltán tekintélyes budapesti
filmfőiskoláról
folyamatosan
léptek a pályára a képalkotás mindenütt elismert mesterei - Illés György tanítványai =,
csak néhányukat említve: Hildebrand István,
Somló Tamás, Ragályi Elemér, Kende János,
Andor Tamás, Zsombolyai János, Koltai Lajos
- olykor nem is csak a magyar filmművészet
számára, mint Badal János, Zsigmond Vilmos
vagy Kovács László esetében.
Legtöbbször lépést tartottak a magyar játékfilm nemzetközi előretörésével a rövidfilm ek, a
tudományos- és dokumentumfilmek is. Különösen sikeresekké váltak a magyar animációs filmek: mind a szakemberek, mind a nagyközönség körében világszerte jól ismert a Pannónia
Filmstúdió animációs művészei közül például
Jankovics Marcell, Reisenbüchler Sándor, Dargay Attila, Nepp József, Gémes József, Vajda
Béla, Rófusz Ferenc neve.
A művészi alap és az ország iránti érdeklődés a két legfontosabb elem, de tudjuk, hogy ez
a kettő együtt sem elegendő a magyar film külföldi elterjedéséhez.
Nélkülözhetetlen
ahhoz
egy folyamatosan, lehetőleg jó szakmai színvonalon dolgozó, megbízható, a világ filmszakembereivel lehetőleg személyes-kollegiális
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csolatban álló terjesztő szervezet is. Ennek kiépítése és működtetése realitás: egy-egy film a
világon milliókhoz jut el - az új hordozóeszközök, a videó. a kábel-tv, a műholdas műsorközvetítés rohamos elterjedésével pedig csakhamar
százmilliókhoz fog eljutni =, de akik ezt szervezik, intézik, közvetítik: filmkritikusok, fesztiváligazgatók,
fílmhétszervezők.
forgalmazók,
producerek - alig néhány százan vannak. Ez
egy szakmai társaság, amely kollegiálisan megismerhető. S a Hungarofilm évtizedek óta igen
sokat tesz azért, hogy megkeresse, megtalálja,
majd ápolja és fenntartsa ezeket a kollegiális
kapcsolatokat.
Az egyik, húsz év óta jól bevált formája ennek a kapcsolattartásnak
minden év februárjában a magyar ját ék film szemle, ahol rendszerint
80-100 külföldi kollégát is vendégül látunk.
Meghívunk filmkritikusokat
és fesztiválrendezőket gyakorlatilag Európa minden országából,
valamint az usA-ból. Kanadából.
Ausztráliából, Indiából. Japánból, s mindinkább - bár
még nem olyan rendszerességgel, mint kívánatos lenne - Dél-Amerikából.
Afrikából.
a fejlődő országokból is. A játékfilmszemléken
bemutatjuk az előző év teljes magyar filmtermését - mind a hazai, mind a külföldi részvevőknek. Az együttes mérlegelés a gyakorlatban bizonyítja, hogy nincs kettős - hazai és "export"
- filmpolitikánk és értékrend ünk. Természetesen az előfordulhat - de ritkán fordul elő =,
hogy valamely film speciálisan magyar jellege
miatt jelentősebbnek bizonyul itthon, mint kűlföldön, - ám gyakoribb örömünk az, amikor a
hazai - társadalmi, politikai, kritikai - értékelés és a nemzetközi szakmai vélemény egybevág, mint például idén Szabó István Redl ezredese vagy tavaly Mészáros Márta Napló,
gyermekeimnek
círnű filmje esetében.
Az év magyar filmjeiről a játékfilmszemle
után a világ sok országában több tucat cikk,
kritika, tudósítás jelenik meg. így már nem a
zéróról.
hanem megfelelő alapról kezdhetjük a
magyar filmek szerepeltetésének szervezését a
soronkövetkező fesztiválokon - a naptár szerint haladva Nyugat-Berlinben, Cannes-ban, Tokióban. Moszkvában, Karlovy Varyban. Montrealban. Velencében, San Sebastianban, Mannheimben. Rióban, Delhiben - s még számos
más helyen. Nagy segítség a nemzetközi filmkritika figyelme ahhoz - amit kűlföldön néha
bűvészmutatványnak
neveznek =, hogy évi alig
húsz játékfilm és néhány tucat rövidfilm birtokában minden évben részt veszünk 80-90 nemzetközi fesztiválon, és nyernek is filmjeink

évente 15-20 értékes díjat. Ezen kívül - gyakran a külföldön működő magyar kulturális intézetek közreműködésével
- évente 45-50 országban mintegy 110-120 magyar filmhetet,
retrospektívet, ünnepi bemutatót szervezünk.
Ezeket a kulturális jellegű, ahogy nevezni
szokták, "nem kereskedelmi" filmkapcsolatokat
nálunk semmiféle fal vagy szakadék nem választja el a kereskedelmi
filmkapcsolatoktól;
amit mi szintén a kulturális tevékenység részének tekintünk. A magyar filmnek - szerencsére - sok jó barátja és propagandistája van kűlföldön, de a legjobb propagandista - nézetünk
szerint - az, aki anyagi közösséget és kockázatot is vállalva megvásárolja, bemutatja s megkísérli sikerre vinni filmjeinket.
A nemzetközi filmkapcsolatok
igen értékes
részének tartjuk, s lehetőségeink szerint szorgalmazzuk, támogatj uk a rendezők és más filmalkotók közvetlen kapcsolatait. Ezek eredménye - többek között - mind több koprodukcióban nyilvánul meg Magyarországon
is. A koprodukciók számának növekedésével arányosan
élesedik, erősödik ezekről a vita minálunk: veszélyeztetik-e
a koprodukciók a magyar film
sajátos arculatát, nemzeti karakterét,
értékrendjét, identitását? - kérdezték az idei játékfilmszemlénken is, magyarok és külföldi kollégák sokan. Ez a kérdés - nézetem szerint helytelenül van feltéve, ezért nem is válaszolható meg helyesen. A koprodukció önmaga:
technikai körülmény, amely nem érinti a mű
- ha igazán autonóm műalkotás
- eszmei és
esztétikai lényegét. Épp annyira nem az dönti
el a műalkotás
minőségét, hogy koprodukció
vagy sem, mint az (mert néha ilyen viták is
folynak), hogy eredeti hang vagy utószinkron,
műterem vagy külsö helyszín, civil szereplő
vagy hivatásos színész, hazai színész vagy külföldi színész stb. Koprodukcióban készült film
lehet kiváló és sikeres, mint a Mephisto, a Redl
ezredes, a Jób lázadása, a Vámmentes házasság, az Együttélés, és más filmjeink mutatják.
S természetesen lehet a koprodukció sikertelen,
élettelen, "se hús - se hal" - általában olyankor, ha önmagában a koprodukció összehozása
tolakszik előre fő céllá, s nem egy szuverén téma és művészi tartalom keresi a megvalósítás
legjobb esélyeit - ha kell: koprodukcióban, ha
nem kell: anélkül.
A koprodukciók
mellett egyre jelentősebb
. nemzetközi filmkapcsolati
terűlet a külföldi
partnereinknek nyújtott forgatási és produkciós
szolgáltatásoké. A mindkét fél számára előnyös
üzleti megfontolások mellett a praktikus, gyár-

tási tapasztalatcserének.
a produkciós szakemberek kollegiális kapcsolatainak is nyilvánvaló
ebben az értéke.
Az eddig elmondottakból esetleg az a látszat
keletkezhet. mintha a magyar film és a külvilág kapcsolatai táj án minden rendben lenne,
s e tekintetben elégedettek lennénk. Valójában
erről szó sincs. A magyar film külföldi kapcsolataiban igen nagy egyenetlenségek és aránytalanságok tapasztalhatók.
A szocialista országokkal arányos, kiegyensúlyozott,
egyezményekben
is szabályozott
filmkapcsolataink vannak, mind a filmirányítás
vezetői, mind az alkotók, kritikusok, kutatók
folyamatos, szoros munkakapcsolataiban,
mind
a fesztiválok, filmhetek szervezésében, mind a
filmek kölcsönös átvételében és bemutatásában,
mind a koprodukciókban, mind a gyártási szolgáltatások terén.
A fejlődő országokkal filmkapcsolataink kibontakozóban
vannak; a kívánatos mértékű
előrehaladást azonban gyakran fékezi a jelentős különbség a filmek karakterében. a közönség ízlésében.
az országok filmszervezetének
struktúrájában.
A fejlett tőkés országokkal a kereskedelmi
kapcsolatok terén látható a legkirivóbb egyenetlenség.· Míg Magyarországon
a széles körű
mozihálózat műsorán
igen jelentős arányban
szerepelnek filmek az USA-ból és a többi fejlett tőkés országból. s nemcsak főváros unkban,
hanem a legkisebb falvak vetítőiben is, - ezekben az országokban magyar film csak egyre
ritkább kivételként kerül széles körű rnoziforgalmazásra. Előfordul néhol. hogy a cenzúra
állja útját még olyan kétségtelen művészi értékű filmnek is, mint a Mephisto =, de sokkal
gyakoribb és kíméletlenebb
a piac, az üzlet
cenzúrája. A hatalmas gyártási és reklámköltségű szuperprodukciók
irrálisan felhajtották a
moziforgalmazás költségeit; olyan drága lett a
terernbérlet. a hirdetés és minden, hogy a magyar filmek többségéhez hasonló, kulturális értékű, nem, milliós kasszasikert igérő "közép"filmek forgalmazására már alig-alig akad vállalkozó. Maradnának
a televíziók,
amelyek
azonban - a legtöbb nyugati országban - nem
vesznek meg, csak olyan filmet, amelyet moziforgalmazásra előzőleg valaki átvett, elsősorban a szinkronizálás magas költsége miatt.
így van ez még olyan országokban is, mint
Franciaország és Olaszország, amelyekkel kormányszintű filmegyüttmüködési
egyezmény ünk
van érvényben, s amelyekkel a filmkapcsolatok
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más területein igen jó és tartalmas az együttműködés. Maradnak tehát az art-kinók, filmklubok, kultúrházak, egyetemek. Ezek szűk
szakmai közönségét - és a szervezők lelkes
munkáját - mi őszintén nagyra becsüljük,
de nem lehet olyan illúziónk, hogy a magyar
film a nyugati világban a nagyközönség körében tényleg megvalósítja "az eszmék és információk szabad áramlásának" elvét.
Tíz évvel ezelőtt a helsinki egyezményt erről az elvről és programról a magyar kulturális politika, ezen belül a filmpolitika, nagy
örömmel és várakozással fogadta. Tíz év óta a
magyar filmszakma gyakorlati tényekkel bizonyította nyitottsagat minden irányban az egyenrangú, kölcsönös és elvszerű kapcsolatokra. Tovabbra is ez a célunk és programunk, mert
meggyőződésünk, hogy a jelenlegi feszült, veszélyekkel terhes nemzetközi helyzetben a filmművészet, a bármilyen technikai eszközzel terjesztett mozgókép, igen nagy és egyre növekvő
szerepet játszik a kűlőnbőző országok és népek
egymást megismerésében, megértésében, egy
békés jövő perspektíváj ának elérésében.
Nem túlzott optimizmus ez? Hiszen mindenütt a filmművészet válsáqáról beszélnek. Válságba jut a magyar film, mert az üzleti megfontolasok. a koprodukciók, a gazdasági-piaci
kényszer. .. - fejtegették legutóbb játékfilmszemlénk vendégei is (vö. Változatok az identitásra, Filmkultúra, Budapest, 1985/4.) . " Valságban van az európai filmművészet, válságban
van a világ filmművészete, mert az üzlet, a
piac, az új technikák, a gazdasági kényszerek . . . - ilyen mondatokkal és aggodalmakkal
volt tele az idei cannes-i fesztiválon is a Croisette a lefagyott, lekonyult pálmák alatt.
Nem akarom az aggodalomra. okot adó jelenségeket - mert vannak ilyenek - könnyelmű,
felelőtlen optimizmussal elhessenteni. Csak azt
jegyzem meg, hogy művészet és üzlet konfliktusa nem újkeletű jelenség, mindig is létezett,
amióta a film létezik. Éppen azért, mert a film:
művészet is és ipari-üzleti tevékenység is. Kell
- s ezután is kell =, hogy művészet legyen,
ahhoz, hogy üzlet is lehessen, s kell, hogy ipar
és üzlet legyen, ahhoz, hogy művészet is lehessen. Szeretném felidézni erre Lev Nyikolajevics
Tolsztoj egyik jól ismert paraboláját, amelyet
1908 (!) -ban mondott el a filmről. tehát akkor,
amikor ez a mi művészetünk még csak tinédzser volt. Amikor emlitették neki, hogya filmen mindinkább olyan üzletemberek uralkodnak, akiket csak a haszon érdekel, ezzel az allegóriával válaszolt:

"Nemrégen a tavunk part jan álldogáltam.
Délben történt, egy meleg napon, mindenféle
szinű és nagyságú lepkék köröztek, a napfényben fürödve és cikázva, lebegve a virágok között, rövid - igen rövid - életüket élve, hiszen
a nap lenyugtával mar ők is halottak lesznek ... De ott, a part közelében megláttam egy
kis bogarat, levendulakék pöttyökkel a szárnyain. Az is ott körözött. Konokul lebegett, körei egyre kisebbek lettek. Odapillantottam. A
sas közt egy nagy, zöld varangyos béka ült, lapos feje két oldalán bámuló szemekkel - zöldesfehér, csillogó torka gyorsan kapkodta a levegőt. A béka nem nézett a lepkére, de a lepke
csak ott röpködött felette, mintha csak azt kívánná, hogy meqlássák. Mi történt? A béka felpillantott, szélesre tátotta a száját, és - milyen
különös! - a lepke magától belerepült ! A béka
hirtelen összecsukta a száját, és a pillangó eltűnt.
És akkor eszembe jutott, hogy ez a bogár
így éri el a béka gyomrat, ahollerakja
a petéjét, hogy újra kifejlődjék és újra megjelenjen isten világában, lárva legyen belőle, gubó.
Játszani fog a napsugárban, és az új élet teremtése megint elölről kezdődik majd.
így van ez a filmmel is. A filmvilág zsombékján ott ül a béka - az üzletember. Fölötte lebeg a pillangó - a művész. Egy pillanat,
és az üzletember elnyelte a rnűvészt. De ez
még nem jelent pusztulást. Ez csak a teremtés,
a fajfenntartás egyik módszere : az üzletember
hasaban megy végbe a megtermékenyiliés folyamata, a jövő gyümölcseinek kifejlődése.
Ezek a magok is meglatjak majd az isten napját
és újra fogjak élni szépséges, gyönyörű életüket."
A régi parabolától a film mai valósagahoz
visszafordulva : a filmművészet a viláqon mindenütt financiális gondokkal terhelt. De az is
igaz, hogy a vilag legtöbb országaban felismerték a film egyedülálló, más médiákhoz nem is
hasonlítható és egyre növekvő jelentőségét a
nemzetközi propaganda, információ, általános
referencia terén. S ahol felismerik és elismerik
ezt, altalaban gyakorlati - politikai, gazdasági - intézkedéseket is tesznek a nemzeti filmgyártas bazisanak megerősítésére. Vagyis: azt
lat jak, hogy érdemes - végső soron még gazdasagilag is - a filmterületen kívüli eredetű tökét invesztálni ide - még akkor is, ha közvet-lenül a filmterületen (a filmforgalmazásból) az
csak igen ritkán, az összes elkészűlő film talan
1-2 százalékánál hoz egyenes pénzügyi nyereséget. A filmterületen kívüli tőkék beáramlását,

a filmgyártás ba sok országban az invesztoroknak nyújtott jelentős adókedvezmények
automatizmusával biztosítják, más országokban központilag, a költségvetés elosztásakor juttatnak
erre a célra jelentős összegeket (dotáció), s vannak országok, ahol e két fő módszer kombinációival is kísérleteznek. - Mind az adókedvezményekkel ösztönzött külső tőke, mind a megfelelően nagy összegű költségvetési dotáció folyamatosan éltetheti a filmgyártást - de azt nem
mondhatjuk, hogy egyik vagy másik eleve színvonalas, értékes nemzeti filmművészetet és
filmkultúrát eredményezne. Cáfolatért elegendő elolvasni napjaink fesztiválbeszámolóit vagy
átlapozni a nemzeti, nemzetközi film forgalmazasi. mozilátogatottsági
statisztikákat.
Soktényezős, bonyolult összefüggésrendszerről van
szó, amelynek csak az egyik "pofonegyszerű"
eleme az a tény, hogy aki pénzt ad (akár kölcsön) a filmhez, az diktálni is kíván a filmművészetnek, saját üzleti vagy politikai érdekeit
minél nagyobb mértékben érvényesítendő. Ez
pedig általában eo ipso ellentmond a művészet
lényegének (sajátszerűség, eredetiség, feltárás
stb.). A visszatérülésre váró kölcsöntőke a piac
"cenzúrájával" szorítja háttérbe azokat a filmeket, amelyek megfelelhetnének a nemzeti filmművészet magasabb rendű társadalmi és esztétikai igényeinek, - a központilag dotált filmgyártásokban pedig gyakran a dotáló politikai

szempontjai terhelik túl annyira a filmet, hogy
a műuészet immanens törvényeinek már nem
vagy nagyon nehezen tud megfelelni.
Hosszabb távra visszatekintve, a világ- és
a magyar filmművészet példái azt bizonyítják,
hogya legjobb eredmények ott és akkor születtek, ahol a filmcélokra biztosított keretek felhasználásában a filmművészeten belüli aJkotószféra viszonylag nagy szabadságot nyert, mind
a producerek-forgalmazók üzleti szempont jaitól. mind a közvetlen hatalmi-politikai szempontoktól. Erre példa nemcsak a mi Balázs
Béla Stúdiónk néhány fénykora, a magyar film
a 60-as évek közepén és a 70-es, 80-as évek
fordulóján, de a francia új hullám, vagy tiz éve
a nyugatnémet filmreneszánsz is.
Csakhogy rövidebb tavon gondolkozva az
ilyesmi előbb-utóbb luxusnak, üzleti vagy szellemi (politikai) pazarlásnak szokott minösülni ;
a szisztémát "célszerűsítik", - s a "pillangó"
korszakból a film ismét "béka" korszakba kerül. Manapság mintha ilyenben lenne, a legtöbb
helyen. De ez - mint láttuk - nem jelenti a film
halálát. S minthogy a művészek és a nézők. az,
államok, sőt az üzletemberek érdeke - hoszszabb távon és végső soron - egyezik, azaz
egyeztethető: bízhatunk abban, hogy mind rövidebb "béka" korszakok mind hosszabb "pillangó" korszakokkal fognak váltakozní.
Szabó B. István

Franciaország
"Magyarországnak az Összes tőkés országok közül Franciaországhoz fűződnek a legszorosabb filmkapcsolatai - olvashatjuk a Hungarofilmnek a magyar-francia filmkapcsolatokról
szóló jelentésében. Valóban, a
tőkés országok közül egyedül
Franciaországgal van magas
szintú filmegyezményünk, amelyet 1970-ben a francia köztársasági elnök rendelete, illetve a
Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsának törvényerejű rendelete léptetett életbe. A filmegyezmény értelmében a felek
megszervezik országuk területén a másik ország 2-3 filmjé-

nek soronkívüli és nem-kereskedelmi vetítését; ha a pénzügyi
feltételek megfelelőek, Franciaországban magyar filmnapok.
Magyarországon pedig francia
filmnapok megrendezésére kerül sor, fejlesztik a cserét és
együttműködést a filrnfőiskolások között; a Párizsi Magyar
Intézet és a Budapesti Francia
Intézet továbbra is kölcsönöz
filmeket oktatási stb. célokra.
A háború után a francia filmek rendkívül nagy népszerűségnek örvendtek a hazai közönség körében, az ötvenes évek
végétől
Magyarországon
a
francia filmeknek évente átlag

lD-lS millió nezoje volt. Ez a
szám 1975-re 9 és fél millióra
esett vissza, s az utóbbi években az amerikai és az olasz
kommersz filmek elsöprő sikerének hatására látogatottságuk
tovább csökkent. A hetvenes
évek végéig évi átlagban 15
francia játékfilm került magyarországi moziforgalmazásra, ez a
szám 1979-ben érezhetően csökkent: 1979-ben 11, 1982-ben és
83-ban pedig 9 filmet vettünk
át. Ennek egyik legfontosabb oka
az, hogy a francia film arculata
megváltozott, kevés a rnűvészileg valóban értékes vagy színvonalasan szórakoztató film. Ezt
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a tényt a francia kritikusok is
elismerik, a hetvenes évek kőzepén így ír erről a jelentésről
Gaston Haustrate:
"Az elmúlt
években
a francia filmművészet
nem váltott kí belőlünk
sem
szenvedélyt, sem olyan lelkesedést, ami többet indokoIna becsületes,
tartózkodó
érdeklődésnél."
Az Ectan munkatársai
a válság okait elemző tanulmányukban a francia filmet "jelenleg tuberkulózisban
szenvcdőv-nek
titulálják. "A mozi válságban van. A francia mozi válságban van" - kezdi Jean-Pierre jesneclas a francia film helyzetét elemző cikkét. A sort folytathatnánk.
Az egyik legfontosabb tényező, ami a francia film jövőjeért
aggódó kritikusokat
nyugtalanítja, a kommercializálódás,
a
mindenáron szórakoztatásra
való törekvés. Az elmúlt évek során rendkívül nagy számban jelentek meg az amerikai szuperprodukciókkal
versenyezni
kivano alkotások
(Zsaru
vagy
csirkefogó, A csendőr és a földönkívüliek,
A rendőrök
háborúja stb.)
A hatvanas évek elején megjelent új hullám alkotói, akik a
400 csapással, II Kifulladásiggal.
az Unokafivérekkel
egy csapásra
leszámoltak a "papa mozijával"
szintén
a kommercializálódás
útjára léptek. így ír erről Jeancolas még 1977-ben: "Ma a nouvelle vague régi szerzoi már
idős rendezők. Ebből a hullámból. amely sohasem volt összetartó mozgalom sem esztétikai,
sem szociológiai vonatkozásban,
nem maradt semmi. Chabrol és
Truffaut a minőségi kommerszfilm értékeivé váltak. Éppen annak az értékévé.
amelyet ők ostoroztak húsz évvel ezelőtt az
Arts és a Cahiers du Cinéma hasábjain ... "
Chabrol A kisvárosi fojtogató
cimü bünügyi
filmjét
tavaly
láthattuk a mozikban : legújabb
filmje, Az ecetes csirke, amely
ugyancsak
nem több egy jól
megcsinált
kriminél,
szerepelt
az idei
Cannes-i
Fesztiválon,
azon
a fesztiválon,
amelyet
annyira megvetettek
és annyit
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150-200, ebből a játékfilmek
aránya változó, évente 20-40.
A Magyar Televízió 1984-ben 19
francia
játékfiImet
sugárzott.
Jónak mondható a kapcsolat a
három francia televíziós csatornával és több kisebb televíziós
forgalmazóval
is (Les Films
Christiane Kieffer, Teledis. Célia
Films),
Az elmúlt években az egy-egy
rendező teljes életművét bemutató sorozatok között szerepelt
René Clair és Marcel Carné, valamint a Gérard Philipe, Jean
Gabin és Jean Marais főszereplésével készült játékfilmek,
Az
1979-ben elkezdett
Gabin-soroza th oz 18 filmet vásároltak meg,
többek közott A nagy ábránd,
Allat az emberben, Nyomorultak
és a Bűn és bűnhődés címü világhírű alkotásokat. A televízió
tervbe vette a Claude Lelouch
eddigi életútját bemutató sorozat vetítés ét, valamint az Alain
Delon, Romy Schneider és JeanPaul Belmondo főszereplésével
készült filmek sugárzását.
Az 1970-ben kötött franciarnagyar filmegyezményben
koprodukciós
filmek
létrehozása
is szerepel, ennek ellenére az
első
közös
vállalkozás
csak
1979-ben jött létre. A Mészáros
Márta rendezte Örökség (Les hérítieres) cirnű film, melynek főszereplője
Isabelle
Huppert
A francia-magyar
kulturális
volt,
magyar
versenyfilmként
egyezmény keretében 1980. deszerepelt az 1980. évi Cannes-i
cember
2-9-ig
nagyszabású
Filmfesztiválon. A film franciafrancia filmhetet rendeztek Buországi mozi-bernutatása is sikedapesten. A "francia film persresnek mondható, csupán Párizspektívái"
szekcióban
mutatták
ban egy időben 12 moziban játbe 'az új francia film legnaszották. 1981-ben szintén Mészágyobb reménységeinek
alkotáros Márta rendezésében és szinsait: Maurice Pialat Erettségi
tén a Gaumont párizsi partnerelott, Ariane Mnouchkine Morel készült el a második franliére, Jacques Bral Éjszabu: hűlcia-magyar
koprodukciós
film"
sőben, Eric Rohrner Le Perceval
az
Anna,
amely
Franciaországde qalois, Niermans A paptanár
ban megbukott.
1985-ben forcirnű filmjeit. A legnagyobb érgatta Szabó László magyar szárdeklődést
kiváltó Godard retrosmazású francia rendező és szípektív-bernutatón
jelen volt az
nész a harmadik közös filmet.
alkotó is.
a Sortűz egy fekete bivalyért
A Magyar Televízió működécirnű alkotást. A francia koprosének kezdete óta nagy szerepet
dukciós partner a párizsi Protölt be a francia kultúra szélecinex.
sebb körű terjesztésében. A MaFrancia cégek évek óta készígyar Televízió részére az USA
tenek produkciókat
bérrnunkáután Franciaországból
kerűl be
ban Magyarországon.
E szinte
a legtöbb műsor. évi átlagban

ócsároltak az új hullám alkotói. A tavaly elhunyt Truffaut
életművét szintén egy krimi vel
zárta, a Végre vasárnapI-pal.
amelyre
a legjobb
jellemzés
szintén csak az lehetne, hogy
nagy szakmai tudással megrendezett film. De csak ennyi és
nem több. Louis Malle teljesen
elszakadva az egykori mozqalomtól és hazájától, az Egyesült
Allamokban "keres
UJ
eszméket". Godard legutolsó három
filmjét (Mentse,
aki tudja, az
életét, Odvözlégy,
Mária és A
detektív)
csak hírből. illetve a
fesztiváli tudósításokból
ismerjük.
Molinare és De Broca, az új
hullám másik két kiemelkedő
képviselője
szintén kommerszfilmeket
gyárt.
(A Molinare
rendezte Az őrűlt nők ketrecét
1984 márciusáig több mint egymillió néző látta Magyarországon, De Broca Ellopták Jupiter
fenekét pedig több mint 730 ezren.) 1983-ban elhunyt Luis Suíiuel spanyol filmrendező,
aki
filmjeinek többségét - a francia
filmgyártás
színvonal át
emelve -; Franciaországban
készítette. Három utolsó francia
filmjét (A szabadság fantomja,
A burzsoázia
diszkrét
bája, A
lJágy titokzatos
tárgya) a hazai
nézők is láthatták.

kizárólagosan televíziós produkciók évente 6-8 órányi rnűsort
tesznek ki. Magyarországon bérmunkában készült a Film Barnabás megbízásából
a Kélzszakáll, a Technisonor
nálunk készítette Strogofl Mihály c. 6 órás
tv-sorozatát, a Son és Lumiere
cég a Magyar Televízióval és a
Hungarofilmmel
együttmüködve
itt készítette Cirkusz cirnű tvsorozatának
2 egyórás epizódját stb. Jelentősek az animációs
bérmunkák is. 1981-ben a Telecip megbízásából
a Pannónia
Stúdió egész estés animációs filmet készített René Laloux rendezésében Az idő urai címmel.
Nagyon jó kapcsolat alakult
ki több francia céggel, s így
minden lehetőség megvan arra,
hogy a jövőben még szorosabb
együttműködés jöjjön létre mind
a szolgáltatások, mind az esetleges koprodukciók
terén.
(Barabás Khira)

*
"Bizonyos, hogya
magyar film
változatlanul
Európa egyik legelevenebb
és legérettebb
filmműuészete"
- írta Michel Ciment 1982-ben. A magyar film
iránti
érdeklődés,
a magyar
film "divatja" a hatvanas évek
elején Franciaországból
indult
ki. Ennek oka és magyarázata
az, hogy Franciaországban
rendezik meg a legnagyobb nemzetközi
visszhangú
fesztivált
(Cannes), valamint az, hogy itt
a legkiterjedtebb
a művészrnozi- és filmklub-hálózat.
Mindenekelőtt
tisztáz nunk
kell, hogy a magyar filmgyártásnak csak egy része az, ami
Magyarországon
kívül érdeklődésre tarthat számot: az ún. művészfilmek.
azok az alkotások,
amelyek magas művészi színvonalon hordoznak jelentős politikai-társadalmi
mondani valót.
Az elmúlt 20-25 év során évente legalább 4-5 ilyen film készült
a magyar
stúdiókban,
ami - a gyártott játékfilmek
százalékát
tekintve 20-25%
egyedülálló a világon.
Filmjeinket
Franciaországban

is - mint mindenütt a világon
elsősorban a fiatalok kísérik
figyelemmel,
s természetesen
közülük is a baloldali érzelműek.
A jelenben játszódó filmek iránti érdeklődés a hatvanas években fokozottabb
volt
hiszen
ezekben az években az ország
életéről,
gondjairól,
lakóinak
gondolkodásmódjáról
a magyar
film szólt szinte egyedül. Előfordult, hogy művészileg kevéssé jelentős vagy sikertelenebb
mű is nagy figyelmet keltett,
mert az akkori Magyarország
társadalmi
viszonyait
problémáit mutatta be.
A hatvanas években, a magyar film fellendülésének
kezdetekor Fábri Zoltán, majd elsősorban Jancsó Miklós és Kovács
András nevét jegyezte meg a
filmkedvelő
közönség,
s munkásságukat igyekezett figyelemmel kisérni.
Később Mészáros
Márta vált a legismertebb és a
legdivatosabb
magyar
filmrendezővé. A filmklubok közönsége
szinte indulásuk óta ismeri s elismeri olyan alkotók pályáját
mint Bacsó Péter, Elek Judit.
Gaál István, Gábor Pál, Gyöngyössy Imre, Huszárik
Zoltán,
Kézdi Kovács Zsolt, Kósa Ferenc vagy Szabó István.
Filmjeink négy csatornán keresztül juthatnak el a közönséghez : fesztiválokon,
filmheteken
vagy
filmbemutatókon
vetítik
őket, moziforgalmazásba
kerülnek vagy a televízió műsorába.
A cannes-i seregszemle jelentőségét már érzékeltük; az itt elért sikerek, jó kritikák nemcsak
Franciaországban,
de szinte az
egész világon éreztetik hatásuket. A díjazott vagy "csak" kritikai sikert elért filmjeink kereskedelmi eredményei is jelentősek. Ugyanakkor egy-egy sikeres film az egész magyar filmgyártás iránt felkelti az érdeklődést.
Évente mintegy félszáz kisebbnagyobb
filmfesztiválra
kerül
sor Franciaországban,
részben
általános
játék- és rövidfilmrendezvények
ezek, részben tematikus
csoportosításúak
(pl.
főiskolás filmek Tours-ban, szociográfiai
dokumentumfilmek

Párizsban, falusi tematikájú filmek Aurillacban stb.), amelyek
közül
tíz-tizenkettőn
szerepel.
magyar alkotás.
A filmbemutatókat
filmklubok.
különböző
intézmények,
kultúrházak, filmmúzeumok rendezik.
Esetenként
államközi
egyezmény
keretében
valósulnak meg kölcsönös filmhetek ;
különböző
városokban
tartott
magyar
kulturális
napokon is
gyakran
vetitenek
filmeket. E
bemutatók
egy-két film vetitésétől egy-egy alkotó életművének megismertetésén
át 40-50
alkotást
felvonultató
áttekintő
sorozatig terjednek. Legnagyobb
részükön egy-két magyar alkotó, krítikus. filmtörténész
vagy
pedig a magyar filmet jól ismerő francia kritikus vesz részt;
akik a vetítéseket követő vitákat. beszélgetéseket
vezetik. E
rendezvényekre
az is jellemző,
hogy nagy részük nem Párizsban, hanem olyan városokban
van, amelyeknek
muveszmozijaiba vagy filmklubjaiba
a forgalmazott
filmek csak esetenként, véletlenszerűen
jutnak el.
Mint jeleztük. a fesztiválsikerek. jó kritikák jelentős szerepet játszanak a filmek vásártásában is. 1966-tól mintegy 15
éven keresztül rendszeresen évi
2-3 magyar film jelent meg a
francia művészmozi-hálózatban.
Az utóbbi években visszaesett a
bemutatók száma - és a filmjeink iránti érdeklődés is. A bemutatott
filmek
szinte
sorra
megbuktak, s a világ más részén nagy sikerrel vetitett művek a legkisebb visszhangot éppen
Franciaországban
kapták
[Mephisto,
Napló gyermekeimnek).
A televízió a nézőszámot tekintve
potenciálisan
a legnagyobb "látogatottságot"
jelenti,
de struktúrájánál
fogva a játékfilm is csak egy műsor a sok
közül az egyre növekvő választékban. A francia televízióadók
"mindenevő"
voltuk ellenére is
csak nagyon kevés magyar játékfilmet sugároznak, ezeket is
általában a késő esti órákban a
filmkedvelőknek
szóló
sorozatok keretében. (Ennek egyik oka
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az is, hogy feliratos filmeket
csak ezekben a műsorokban vetitenek. s filmjeink szinte kivétel nélkül így szerepelnek kűlföldön.)
A francia filmkultúra
fejlettségét bizonyítja az is, hogy havonta hat országos filmszaklap
jelenik meg, nem szólva a helyi

Iapokról.
a hetilapok
jelentős
filmrovatairól
s arról,
hogy
évente
több
száz különböző
filmmel
foglalkozó
kiadvány,
könyv lát napvilágot.
Nem véletlen tehát, hogy a
magyar filmmel foglalkozó legtöbb kiadvány éppen Franciaországban jelent meg: könyvek,

folyóiratok
kűlőnszámai,
egyegy filmbemutatóra
külön füzet
vagy könyv, melyek közül az
egyik legjelentősebb
a Georges
Pompidou
Kulturalis
Központban 1979 végén és 1980 elején
rendezett
retrospektív
sorozat
alkalmából kiadott mű.
(Somogyi Lia)'

nehézségek, az eltérő tradíciók,
a külföldiek
számára
sokszor
megfejthetetlen,
nemzeti kultúránkban gyökerező utalások ellenére is - olyan óriási eredményeket ért el a magyar kultúra
olaszországi
megismertetésében,
amilyenre a többi művészeti ágnak nemigen nyílt lehetősége.
Való igaz, hogy például a Mephistót és az Angi Verát többen
nézték
meg
Olaszországban,
mint ahányan valaha is magyar
irodalmat olvastak, amire természetesen
joggal
lehetünk
büszkék, ám ez csupán a mérleg
egyik serpenyője. Az olasz filmek minden társadalmi réteget
magába foglaló, valóban népes
magyarországi
táborával
szemben a magyar filmeknek Olaszországban elsősorban a szakmabeliek, valamint a művészmozik
és filmklubok
látogatói
közül
toborzódott állhatatos, lelkes, de
meglehetősen korlátozott számú
híve, persze az olasz viszonyok
ismeretében mar ez is nagy dolog.
A magyar filmgyártást legjob-,
ban ismerő 25-30 olasz filmkritikus figyeImét már a hatvanas
évek előtt is felkeltette néhány
magyar film (Valahol Európában, Talpalatnyi föld, Körhinta,
Ház a sziklák alatt, Hannibál tanár úr stb.). Az Olasz Filmklubok Szövetségének
mar 1950ben megjelent egy kiadványa:
A magyar film múltja és jelene
eimmel, a Cioil a pályánt, a
Dérynét Ihar 1951-52-ben megvásároltak az olaszok. De a kritikusok rendszeresen csak a hat-

vanas évektől találkoztak
magyar filmekkel.
elsősorban
a
cannes-i és a locarnói fesztiválokon.
1965-ben "robbant be" a magyar film Olaszországba. Akkor
nyerte el Gaál István Sodrásban
cimű ~filmje Pesaróban a fiatal
kritikusok
díját, Fábri Zoltán
Húsz órája pedig két díjat is·
kapott Velencében. Ettől kezdve
veszünk
részt csaknem
valamennyi olaszorszáqi fesztiválon
(Velence, San Rerno, Taormina,
Róma, Milánó, Trieszt stb.), s
szinte minden évben hozunk haza díjat valamelyikről. Az "olasz
Oscarral" , a Donatello díjjal is:
több magyar alkotást és alkotót
kitüntettek már.
A szélesebb közönséghez szóló filmhetek. filmnapok kezdetének éve 1969, amikor két helyen is megnézhették
az olasz
filmbaratok filmgyártásunk
legjobb termékeit:
a FüggetleIl<
Filmművészet
Porretta
Termé-·
ben tartott V. Nemzetközi Szemléjén,
valamint
a Veronában.
rendezett 5. Nemzetközi Filmhéten. (A filmekről Ugo' Casirag:·~t
és Lino Micciche írt ismertetőelemző tanulmányt.)
Rajtuk kí·
vül - a teljesség igénye nélkül
- feltétlenül meg kell még említenünk néhány olasz filmkritikust, akiknek óriási érdemeik.
vannak a magyar filmek olaszországi népszerűsítésében : Giacomo Gambetti, aki - többek
között - 7 filmből álló sorozatot" mutatott be az olasz. televízióban, még a hatvanas évek
végén, .ő ismertette meg a Ba-·

Olaszország
Bergamótól
Barííg, Velencét ől
Agrigentóig számos olasz városban rendeztek
már bemutatót
az utóbbi negyven év legjelentősebb magyar filmjeiből. Több
rendező teljes életművével megismerkedhetett
az olasz közönség,
kerekasztal-beszélgetéseken, közönségtalálkozókon
elemezték a magyar filmművészet
eredményeit, vitatták meg a filmekben felvetett magyar "sorskérdéseket".
A napilapok mindig elismerően írtak a magyar
rendezők
bátorságáról,
dialektikus
történelemszemléletéről,
művészi
és etikai felelősség éről,
humanista elkötelezettségéről,
a
múlt és a jelen politikai, gazdasági és társadalmi problémáinak
egyre határozottabb
és árnyaltabb megközelítéséről,
a dokumentarista irányzat egyedülálló
érdemeiről, a filmek magas művészi színvonaláról,
a magyar
operatőriskola kiváló képviselőiről, Lukács Györgynek és Balázs Bélának az olasz filmelmélet és -esztétika fejlődésére gyakorolt hatásáról,
sok magyar
filmrendező, mindenekelőtt Jancsó Miklós és Gaál István meghatározó
Olaszország-élményéről, az olasz kultúrához
való
szoros kötődéséről. Ha mindehhez még hozzátesszük a magyar
filmről az olasz szakfolyóiratokban megjelent tanulmányok, interjúk imponálóan magas számát, az önálló kiadványokat
és
az
olaszországi
fesztiválokon
nyert
jelentős
díjakat,
nem
alaptalanul hihetjük azt, hogya
magyar filmművészet - a nyelvi
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lázs Béla Stúdió filmjeit Velencében 1976-ban; Sergio Micheli,
a Bulzoni
Kiadónál
1982-ben
megjelent A magyar filmművészet círnű könyv szerzője, Sandro Zam betti, Bruno De Marchi,
Francesco Bo1zoni, a fiatalabbak
közül pedig Umberto Rossi és
Paolo
D' Agostini.
A magyar
filmművészet
legnagyobb
seregszemiéjét
Lino Micciche
szervezte 1982-ben, Pesaróban.
Az
utóbbi években tovább szaporodott a hasonló
rendezvények
száma (1984-ben többek között
Rómában,
Cividaleban.
Velence
tartomány nyolc városában, Modenában.
Reggio
Erniliában.
Sulmonában,
Bolognában,
Milánóban, 1985-ben pedig Bresciában, Bariban. Bergamóban
volt
jelentősebb
magyar filmszernie ;
márciusban került sor Rómában
és Triesztben az államközi kulturális egyezményben
előirányzott magyar filmhétre. amely a
mozisok és a sajtó előre nem
látható sztrájkja
miatti kedvezőtlen feltételek ellenére is szép
sikert aratott;
az egyik torinói
muveszmozi
pedig
1985-öt
a
"magyar film évének" nyilvánította, ennek jegyében
állította
össze műsorát) . A felsorolt rendezvények
megvalósulásában
oroszlánrésze
volt a Római Magyar Akadémiának,
a szervezési
feladatok
mellett ők bocsátják
az érdeklődők rendelkezésére
az
olasz feliratos kópiákat
is.
Az Olasz-Magyar
Baráti Társaság is gyakran hiv meg magyar rendezőket
Itáliába, folyóiratuk, az Ungheria Oggi rendszeresen
beszámol
a magyar
filmélet eseményeiről.
Van azonban a mérleg nek egy
másik
serpenyoje : bár
szűk
körben, de a fenti adatokkal
is
bizonyíthatóan
ismert es elismert filmjeink nem tudnak betörni az olasz filmpiacra.
nem
kerülnek
a nagyközönség
elé.
Elsősorban
állami forgalmazók
és a RAl vásárolnak
tőlünk, ők
is egyre kevesebbet.
(1970 és
1981 között például mindössze
hét filmet vettek moziforgalmazásra, hármat televíziós- és mozi-, kilencet pedig nem 'kereskedelmi forgalmazásra.
Az olasz

televízió további 45 műsort vett
meg, természetesen
ezek között
a nagy játékfilmek
száma
elenyésző). A szakmai
elismerés
tehát nem jelent egyben anyagi
hasznot
és szélesebb
körű ismertséget is (pedig jelenlegi nehéz helyzetünkben
főleg az első
nem elhanyagolható
tényező).
Ráadásul
nem minden meg vásárolt filmet mutatnak
be. Pedig az utóbbi időben a nagyközönség elé vitt alkotások, a Ménesgazda, az Angi Vera és a Meph isto nagy sikert
aratott,
az
Angi Veráról
például élénk vitákat folytattak
a televízióban
is, természetesen
mindenki
a
saját politikai meggyőződésének
megfelelő
következtetéseket
vonta le belőle. De a forgalmazókat a siker sem ösztökélte
újabb magyar filmek bemutatására.
Mégis mi az oka annak, hogy
a magyar filmművészet
jó híre
ellenére sincs jelen Olaszországban? Az olasz szakértők a filmforgalmazás
rendszerét
teszik
felelőssé ezért, amely az olasz
filmeken
kivűl csak a legnagyobb
filmgyártó
országok
(USA, Franciaország)
biztos bevételre számító termékeit
rnutatja be, mondván, hogy a kőzönség ezeket igényli, nem hajlandó ismeretlen
vagy túlságosan komoly filmeket megnézni.
Am egyáltalán
nincs kizárva,
hogy
filmjeinket
olasz
hívei
még így is jobban értik, szívesebben nézik, mint a hazai közönség, s számuk valószínűleg
magasabb,
mint pl. az itthoni
Antonioni-rajongóké.
Röviden
ennyi az olasz és a magyar filmművészet
"párhuzamainak
és
kereszteződéseinek"
története.

•
Az európai műveltség fő forrásának
tartott
itáliai
félsziget
legjobb hagyományaihoz
híven
a "tizedik
Múzsa" védnöksége
alatt
is maradandó
értékeket
hozott létre. A neorealizmussal
közvetlenül a háború után ismét
a világ filmművészetének
élvonalába került. Az irányzat eszményei és célkitűzései
egybeestek a korabeli Magyarország

törekvései vel,
következésképpen - és történelmünk
során
nem első ízben - rokonszenv és
megbecsülés alakult ki a hasonló célokért küzdő magyarok és
olaszok között.
Ha honfitársainknak
feltennénk azt a kérdést, hogy mi jut
először eszükbe Olaszországról,
a válaszok
között valószínűleg
gyakran szerepelnének
az alábbiak:
szegénység
és maffia,
szép nők és autók, temperamentumos és csapodár férfiak, hangoskodás
és családi perpatvar.
Hogy ez a kép helyes vagy
helytelen,
egészen más kérdés,
ám az biztos, hogy kialakulásában meglehetősen
nagy szerepe
volt annak a ténynek, hogy az
utóbbi negyven évben a nyugati
világon belül kitüntetett
figyelmet szenteltünk
az olasz filméletnek.
Évente
átlag
10-15
olasz filmet mutattunk
be, több
milliós nézőszámmal. Darvas József
miniszter
már
1956-ban
folytatott
tárgyalásokat
Velencében a kapcsolatok felvételéről.
1962-ben
olasz-magyar
filmegyezményt
írtak alá Rómában ..
Az első olasz filmhétre
1964ben került sor. Az 1965-ben kötött, azóta többször
megújított
magyar-olasz
államközi
gazdasági és kulturális
egyezmény
több pontja foglalkozik
a két
ország filmgyártásban
érdekelt
vállalatai
közötti
együttműködésseI. Az egyezmény
értelmében legutóbb
1985 júniusában
rendeztek
olasz filmhetet Budapesten, neves rendezők, producerek és a magyarországi
filmszerepre készülő Nino Manfredi
részvételével.
Az olasz filmművészetnek a felszabadulás
utáni
magyar
filmre gyakorolt
hatása elmélyültebb
elemzést
igényeine, most csak a legjelentősebb - és legjellemzőbb
- olasz
filmműfajok
és alkotók magyarországi jelenlétének
vázlatos áttekintésére
vállalkozhatom.
Az újságoivasók
és rádióhallgatók már a negyvenes
évek
végétől rendszeres
tájékoztatást
kaptak az olasz filmipar eredményeiről,
kiemelkedő
alkotóiról és alkotásairól.
a haladó filmesek ellen folytatott meg-meg-

újuló hajszáról. az ötvenes évek
elejétől szinte állandósult
válsághullámokról.
Az elismerések
mellett sok bírálat is érte az
olasz filmet, de az összkép mégis kedvező maradt, mert a filmtörténeti
jelentőségű
neorealizmus, a hanyatlása
után fellépő
nagy mesterek és a körülöttük
felnövő erős középmezőny olyan
erkölcsi. szakmai és művészi hitelt biztosítottak
az olasz filmgyártásnak,
amely eddig még
átsegítette
a ciklikusan
jelentkező mélypontokon.
Kísérletező
kedvük, ambícióik és lankadatlan harcuk következtében
min
dig sikerült valamilyen kivezető
utat
találniuk
a
válságból.
újabbnál újabb vonásokkal
gazdagították a neorealizmus
örökségét.
Az olasz filmekről szóló írások általában
hangsúlyozzák,
hogya
legértékesebb
alkotások
haladó politikai elkötelezettségbői születtek, az olasz filmművészet legjobbjai többnyire "baloldaliak" , de legalábbis
mélységesen humanisták
voltak. Tudatosan és következetesen
térképezték fel az olasz társadalom
legégetőbb
politikai.
gazdasági.
morális és pszichológiai
problémáit,
jelenségeit.
Válságaik,
megtorpanásaik
részben
éppen
ezzel magyarázhatóak:
az ellentmondásokban
rendkívül
gazdag,
mind bizonytalanabbá
váló olasz társadalom és a benne élő emberek
problémáinak
megragadása
és ábrázolása egyre nehezebb feladat elé állította
a művészeket.
A haladó filmeseknek állandóan anyagi nehézségekkel kellett küszködniük,
a
kiemelkedő
alkotások
csupán
elenyésző töredékét képez ték és
képezik a hatalmas mennyiségű
évi filmtermésnek.
Az ismertetőértékelő
írások tanúbizonysága
szerint egy-egy rendező megítélésében, a filmek forgalmazásában három tényezőnek volt fontos szerepe: erős társadalmi
érdeklődés, magas fokú filozófiaiideológiai tudatosság, soha nem
öncélú, hanem a mondanivaló
szolgálatába
állított, a nagyközönség számára is érthető-élvezhető művészi eszközökkel törté28

nő megjelenítés.
Ez utóbbi sajátossága mellett a méltán közkedvelt, kitűnő színészeknek köszönhető, hogy az olasz filmeknek népes tábora volt és van
Magyarországon.
1945 és 1949 között mindössze
két tucat olasz filmet mutattak
be nálunk, többségük a háború
előtt vagy alatt készűlt rnűvek
felújítása volt. Az ötvenes években szinte kivétel nélkül kétféle filmtípust láthatott a magyar
közönség: a politikamentes
ope~'a- és életrajzi filmeket (A trubadúr, Riqoleito, Aida. Verdi, Pue,~ini stb.) valamint - alig 1-2 év
késéssel - a neorealizmus
jeles
alkotásait
(1950-ben például De
Sica Biciklitolvajokját,
Visconti
Vihar előtt jét, . mindkettő
1948ban készült; 19S2-ben De Santis
1951-es Nincs béke az olajfák
alatt, De Sica 1950-es Csoda Milánóban círnű filmjét stb.). Az
ekkor megismert
és megszeretett rendezőknek
korábbi filmjeit is behoztuk.
tevékenységüket a továbbiakban
is megkülönböztetett
figyelemmel
kisértük (Rossellini. De Sica, De Santis, Visconti, Gerrni, Lizzani magyarországi
filmográfiája
majdnem hiánytalan).
A neorealizmus
politikai
és
gazdasági okokra visszavezethető válságából
a rendezők
egy
része az "új Olaszorszáqról"
tanúskodó, de sokszor mesterkélt
és hamisan népies komédiákkal
keresett kiutat. E kísérletek kőzül nálunk már 1959-ben bemutatták a Kenyér, szerelem ... -sorozat két darabját,
a neorealizmus
vezéregyemsege,
Vittorio
De Sica és a "népi sztárkultusz"
új csillaga, Gina Lollobrigida főszereplésével.
Ezeket
Toto és
Fabrizi filmjei
követték,
amelyek természetesen
a magyar
közönséget is harsány nevetésre
fakasztották.
A népies(kedő)
vígjátékoknál
továbbléptek
a hatvanas évek
talán legjellemzőbb
filmtípusa,
a "komédia olasz módra" legtehetségesebb
képviselői.
A magyar közönség és kritika is rokonszenvet
tanúsított a gyártók
és
művészek
hallgatólagos
kompromisszumából
született

műfaj iránt, amely a commedia
dell'arte és az olasz novellairodalom hagyományait
élesztette
újjá, a neorealizmus
társadalmi
elkötelezettségével
ötvözve.
A
"legendás hatvanas évek" fiatal
magyar mozinézőit
lázba hozó
Előzés rendezőjének.
Dino Risinek további két tucat filmjét vetítették nálunk, szintén telt házakkal. A siker fő tényezői, a
színészek - Alberto Sordi, Vgo
Tognazzi. Vittorio Gassman, Nino Manfredi.
Marcello
Mastroianni - segítségével a magyar
néző megismerhette
a háború
utáni olasz átlagpolgár
erényeit
és hibáit. A hetvenes
években
a nevetés egyre keserűbbé vált
(gondoljunk
pl. a Nő illata, a
Csúfok és gonoszak.
a Todo,
modo stb. megváltozott
rniliőjére), de a magyarok rokonszenve
továbbra
sem csökkent.
Eltért
viszont a közönség és a kritika
véleménye az egyre jobban elszaporodó, a műfaj egyetlen erényével sem dicsekedhető
vulgáris vagy együgyű komédiákról
(mondjuk
Adriano
Celentano
egy kaptafára készült bárgyúságairól) . A nyolcvanas
években
feltűnt. egészen más stílust képviselő új komikusnemzedék
(Benigni. Tróisi.
Nichetti, Moretti
stb.) filmjeiből
még alig kaptunk ízelítő t, pedig akad köztük
néhány
figyelemre
érdemes
opusz.
A neorealizmusban
gyökerező, de elemzöbb és kritikusabb
politikai filmek túlnyomó részét
szintén
megnézhettük.
Legjobb
képviselőinek
(Rosi. Loy, Petri,
Lattuada,
Damiani) sok filmjét
bemutatták
nálunk, jó kritikai
és közönségvisszhanggal.
Bár
a
témák,
eszközök
és bizonyos részletek
sokszor kísértetiesen hasonlítanak
egymásra,
született
néhány
örökbecsű alkotás ebben a műfajban is (Kezek a város felett, Mattei-ügy,
A munkásos~tály
a paradicsomba megy, Kő a szájban). Aztán
egyre
unalmasabbá,
hatástalanabbá váltak, nem csoda, hogy
a magyar
közönség és kritika
is elfordult tőlük.
Több reneszánsza
volt Olaszországban a magyar nézőket is

megrendítő háborús, antifasiszta
filmeknek
(Egy asszony meg a
lánya, Agnes halni megy, Bube
szerelmese
stb.), Hasonló
érdeklődés
kisérte
a kosztümös
történelmi filmeket is (Érzelem,
Párduc, Allonsanfan).
A legmagasabb
nézőszámmal
azonban az olasz filmipar termékeinek jelentős hányadát kitevő, eredetinek
egyáltalán nem
mondható műfajok dicsekedhetnek, főleg az utóbbi években,
amikor a bemutatott
olasz filmek elég nagy százalékát éppen
ezek teszik ki : a "makaróni
western" -ek és a Piedone-féle
bűnügyi kalandfilmek.
A minőséget illetően igen, de a nézőszám tekintetében
nem sokkal
marad le Sergio Leone mögött
Bud Spencer.
Az utóbbi harminc évben paradox, de korántsem
meglepő
módon - éppen az olasz és nemzetközi filmművészet
kiemelkedő egyéniségeinek
hazai forgalmazása, megítélése és közönségfogadtatása bizonyul a legellentmondásosabbnak.
Visconti több
műfajban is jelentős eredményeket ért el. haláláig magas eszmei és művészi színvonaion dolgozott. mint ezt a magyar kritika
mindig
hangsúlyozta.
A
nagy
mesterek
közül
Fellini
mondható
még minden
szempontból
szerencsésnek;
filmjei
többségét láthattuk
(igaz, hogy
a legkorábbiakat
csak a tv életműsorozata
jóvoltából),
sokan
megnéztük
őket (persze lehet,
hogy nemcsak
művészí
értékei
miatt),
megítélésük
többnyire
objektív és reális volt. Jóval vi-

szontagságosabb
fogadtatásban
részesült
nálunk
Antonioni:
előbb-utóbb
ugyan az ő filmjei
is eljutottak
hozzánk, csakhogy
- főleg korai, köztük korszakalkotó filmjei, a Kiáltás és a Kaland - több mint egy évtizedes
késéssel, a Filmmúzeumnak
köszönhetően. tgy még a szakernberek sem láthatták
mindig világosan
muveszi
fejlődésének
folyamatát,
nemhogy
a nézők,
akik - miután elsőként fő művét, az Éjszakát láthatták. melynek szekatlan. újszerű stílusa elriasztotta őket - negatív előitélettel közeledtek
később bemutatott filmjeihez
is (kivéve egy
szűk értelmiségi
réteget). Bár a
kritika
elismerte
Antonioni tehetségét, hosszú ideig meglehetősen óvatos volt. kezdetben érthető módon: azokban az években hozzánk még nem "gyűrűztek be" az Olaszországban
a gazdasági
csoda
következtében
gyorsan
fejlődő jóléti társadalom kóros tünetei. Ezért tartották Antonionit sokáig az élet értelmetlenségét
és céltalanságát
hirdető, de ebből a helyzetből
kivezető utat nem kereső "szélsőséges esetnek". A kép ma már
jóval
árnyaltabb,
sok filmjét
felújították,
s az idő igazolta
Antonioni
néhány
filmjének
filmtörténeti
jelentőségét.
Pontosabb értékeléséhez
monográfiák és hosszabb
lélegzetű
tanulmányok is hozzájárultak.
Várat még magára Pier Paolo Pasolini szerteágazó
és jelentős
életművének
méltó elemzése. A
középnemzedék
legtehetségesebb képviselői közül sokat vi-

tat ják Marco Ferreri egyes állításainak
érvényességét
vagy
Bertolucci egyes műveit is. Olmi és a Taviani fivérek megítélése egyöntetűbb,
ismerjük filmjeiket is. Szinte semmit nem tudunk ezzel szemben a legifjabbakról. ami persze magyarázható a gazdasági
nehézségekkel.
hiszen nagyon meg kell fontolnunk, hány filmet veszünk meg
évente. Ezért a filmvásárlásoknál az ismert művészek
és a nézőcsalogató
műfajok
élveznek
elsőbbséget.
Az is igaz, hogy
napjainkban
az olasz filmművészet talán minden eddiginél súlyosabb válságát
éli át, egyre
kevesebb értékes alkotás szűletik, nem könnyű új tehetségeket
felfedezni. Ennek ellenére úgy
érzem, hogya
filmek megítélésénél és forgalmazásánál
ma is
érdemes szem előtt tartani B.
Nagy László 1968-ban írt sorait :
" ... A babonaság, a tudatlanság
és a politikai reakció ha nem is
azonosak,
mindenesetre
szövetségesek ... Az eltérő ízlések helyes elvét alkalmazva
megengedhetetlenül
nagyvonalúak
vagyunk az ízléstelenséggel
és a
silánysággal
szemben.
Olykor
rosszul
értelmezett
gazdasági
megfontolásokból
... A giccs ellenforradalmának
útját minden
módon el kell torlaszolnunk ...
Nem csak szűréssel, de intézkedésekkel, átgondoltabb,
koncepciózusabb
válogatással.
Többek
között a művészi,
maradandó
értékű
filmalkotások.
érdekesebb
kísérletek
objektívebb,
nagyvonalúbb
megítélésével ... " (Pintér Judit)

filmművészetének
iskolateremtő
erejéről. a mélyreható
történelmi elernzőkészséqröl,
társadalmi
elkötelezettségről.
rnűvészi-formai igényességről.
Úgy vélhetnénk, hogy ilyen újító, nehéz
filmművészet
nem könnyen találja meg az utat a közönséghez.

A lengyel
film legnagyobbjai
azonban megtalálták. Sok milliós
nézőtábort
tudhatnak
magukénak Lengyelországban
az immár
a világ filmművészetének
klaszszikusaivá
vált alkotások,
de a
lengyel
iskola meghódította
a
világ filmszerető
közönségét is.

Lengyelország
Nem alaptalanul vélnek felfedezni sokan közeli rokonságot
a
lengyel és a magyar filmművészet között.
Nem a tematika
vagy a formai jegyek hasonlóságáról van szó persze, hanem a
filmművészet
értelmezéséről
és
gyakorlásáról.
a negyven
év

Bennünket,
magyarokat
is, bár
egy kicsit megkésve, és kezdetben némi bizalmatlanságot
keltve.
A háború utáni években döbbenetes híreket közöltek a lengyel filmek a közelmúlt véres,
tragikus eseményeiről
és a lengyelek magatartásáról.
A magyarok
számára új, ismeretlen
arcát mutatták
meg a háborúnak.
A háború
után készült első
nagyon szép lengyel film, a Tiltott dallamok a magyar forgalmazásban
az Ének a viharban
patetikus cimet kapta. így a hősi történelmi témák közé sorolták,
holott
Lengyelországban
nem ez volt a funkciója. Az évek
során azonban ezek a filmek hitelesebb képet alakítottak
ki a
magyar nézőben a lengyel történelemről.
a második világháborúról. Segítették ezzel a történészek
munkáját
is. Buczkowski, Jakubowska,
Ford filmjei után Munk és Wajda alkotásai elemezték
a kőzelmúltat,
amelynek értelmezése
nem volt
egyszerű és problémamentes.
A
Hamu és gyémánt körüli itthoni
bizonytalanság
és bizalmatlanság jól tükrözte
a háborúban
harcoló emberek
megítélésében
mutatkozó félelmeket és rnercvséget, az igazsággal való szembenéz és nehézségeit.
Nem igényeltük még az árnyaltabb
vizsgálódást. A kritikusok
többsége
örömmel fedezte fel ezt a korszakalkotó
filmet.
A magyar
mozi néző k több éves késéssel
ismerkedhettek
meg
Cybulski
Maciek
Chelmicki
figurájával.
Ezután már izgalommal
várták
Wajda következő
filmjeit.
De
nemcsak a közönség, hanem a
szakma
is. A lengyel
iskola
eredményei
megpezsdítették
az
itthoni alkotókedvet.
bátorítást
adtak. Intellektuális
erjedést indítottak el olyan filmek, mint
Kawalerowicz
Máter Johannája,
Éjszakai vonatja, Polanski Kés a
vízbenje, Wajda Csatornája. Komolyan kellett venni ezeket a
műveket, igazi felnőtt művészetként kezelni. Természetes dolog
volt, hogya
magyar
filmesek
legjobbjai,
Jancsótól
kezdve a
30

legfiatalabbakig
nagy tisztelettel tekintettek a lengyel eredményekre. A forgalmazási
rendszer
és a közönség nagy része nem
volt igazán felkészülve az ilyen
művekre, amelyek sok esetben
megkésve kerültek
amozikba;
a látogatottság
adatai nem túl
imponálók. Nem is jutott el hozzánk minden fontos filmalkotás.
Skolimowski
lengyelországi
filmjeit például csak igen nagy
késésselláthatták
a szerencsésebb hazai filmklubtagok.
A filmes köz tudatra azonban termékenyítően
hatottak
ezek a filmek is. Az ún. "nagyközönségnek" sajnos csak a Kloss kapitány maradt.
Ez azonban már
nem a filmművészeken
múlott.
Wajda
többször
elmesélte,
hogy meghatározó
élmény volt
számára az olasz neorealizmus
alkotásai mellett Radványi Valahol Európában cimű filmje. Ezután viszont a lengyel filmeseknek, közönségnek
sokat kellett
várniuk hasonló intenzitású magyar filmes hatásra.
Az idősebb lengyel filmnézők
Latabár Kálmán nevére emlékeznek a Civil a pályánból vagy a
Körhintára.
Az általuk magyar
iskolának nevezett filmek közül
Boleslaw
Michalek
elsőként
Gaál Sodrásbanját
fedezte
fel,
azután a Tízezer napról írt a
lengyel sajtó, és jött a nagy Jancsó-sorozat.
Lengyelországban
sem milliós nézőszámot jelentettek ezek a sikerek. A szaksajtó
viszont rendszeresen,
értően és
felső fokon irt róluk, jelentős
tényezők ké váltak
3
lengyel
szellemi életben.
A filmes kapcsolatok
a 70-es
években
egyre közvetlenebbek
lettek,
szinte
minden
magyar
filmrendező
megfordult
Varsóban, találkoztak lengyel rendező
kollégáikkal,
kritikusai kkal, nézőikkel. Kritikusok,
filmklubtagok, diákok körében ismertté és
kedveltté
váltak a magyar filmek. Rendezőink
(Jancsó, Kovács, Makk, Bacsó. Gaál, Kósa,
Gábor Pál, Szabó, Huszárik, Sára, Kardos, Sándor Pál. Mészáros Márta, Böszörményi.
Gyarmathy, Gazdag, Szomjas, Grunwalsky.
András
Ferenc, Rózsa

János, Lugossy, Zolnay, Maár,
Vitézy, Bódy, Jeles András, Szőrény Rezső), stúdióvezetők
(Nemeskürty
István, Köllő Miklós,
Marx József), színészek
(Törőesik Mari. Haumann Péter, Margittay Agi), kritikusok
(B. Nagy
László, Gyertyán Ervin, Bikácsy
Gergely,
Bernáth
László, Zsugán István, Nemes Károly) és
még sok
magyar
szakember
szinte egymásnak
adta a kilincset Varsóban.
A 70-es évek elejétől
filmjeink érezhetően hatottak a lengyel filmre. Pozitív, követendő
példaként
kezdték emlegetni
a
magyar filmet, hangsúlyozva értékeit, de a filmklubok
kőzőnsége sokszor keményen
megfogalmazta kifogásait
is. Váratlanul nagy hatást váltott ki Bacsó
Kitörése, Jelenidóje,
mivel Lengyelországban
is fontos aktuális
kérdéseket vetett fel. Igen nagyra tartották
Gaál Magasiskoláját.
Jancsó
neve
fogalommá
vált. Andrzej Wajda több Jancsó-bemutatón
vett részt, és vállalkozott a filmek értelmezésére.
A hetvenes
évek végén,
a
nyolcvanas évek fordulóján megvoltak a lengyel filmklubok magyar divatfilmjei : Feldob olt kő,
Nincs idő, Angi Vera, Ménesgazda, Kűldetés, majd Mephisto, később
Egymásra
nézve.
Ezek nagy része azonban csak
szűk közönséghez
jutott el. De
a moziforgalmazás
sem nagyon
dicsekedhetett
tömeges látogatottsággal.
Két magyar filmnek
volt millió körüli nézőszáma : a
Pál utcai fiúknak
(iskolai kötelező olvasmány
Lengyelországban) és Az oroszlán ugrani készülnek.
Az igazi
mozisiker
Lengyelországban
3-4 millió fölötti nézőnél kezdődik.
Wajdának öt filmje van ebben a kategóriában. A magyar filmek átlagos nézettsége az utóbbi időszakban 30-40 ezerre tehető. A
Lengyel Televízió viszont egyre
több filmünket
mutatja be, ezzel milliók számára teszi hozzáférhetővé őket.
Magyarországon
Wajda
és
Kawalerowicz után Zanussi szerzett híveket magának,
és egy-

egy filmmel a következő generációk is (Kieslowski, Piwowski,
Holland, Falk) bizonyítják
rnűvészi képességeiket.
A háború
óta bemutatott közel 300 lengyel
film csaknem teljes képet adott
ennek a nagyon eredeti és értékes filmgyártásnak
a fejlődéséröl.
A közös filmkészítés
döcögve
keresi
a lehetőségeket,
eddig
nem
dicsekedhet
kiemelkedő
eredményekkel.
Egyetlen területen valósult
meg az alkotói
együttműködés,
amikor lengyel
színészek
jelentek
meg sorra
magyar filmekben:
Olbrychski,
Nowicki,
J ankowska-Cieslak,

Szapolowska,
Linda,
Kondrat,
Pieczka,
Komorowska,
Pola
Raksa,
Tyszkiewicz,
Malanowiez, Szurmiej, Jachiewicz és a
többiek új színekkel gazdagították filmjeinket.
A szakirodalom.
a filmkönyvkiadás lassan követi a fejlődő
kapcsolatokat.
Lenqyelorszáqban Nemeskürty
István Magyar
filmtörténete
jelent meg, valamint Rutkowski-Horoszczak
öszszeállitása
az ott bemutatott
magyar filmekről számos hasznos adattal. Több lengyel tanulmánykötetben
szól egy-egy fejezet magyar filmekről. és az ötvenes években
kiadták
Balázs

Béla válogatott írásait. Magyarországon Bikácsy Gergely kiváló
Wajda-kötete.
Kelecsényi.
László Cybulski portréja és néhány tanulmány ismerteti az 01vasókkal a lengyel filmmúvészetet, valamint
lengyel
szerzők
négy elméleti kötete számol be
az ottani
kutatásokról.
ezek
azonban igen kis példányszámban jelentek meg, gyakorlatilag
hozzáférhetetlenek.
Mindkét filmművészet
kölcsönösen rászolgált arra, hogy jobban odafigyeljünk
értékeire,
és
ezeket mennél szélesebb körben
tudatositsuk.
eljuttassuk
a fogé·
kony érdeklődőkhöz.
(Pap Pál)

Szovjetuniá
A két világháború között a szovjet film "persona
non grata"nak számított
Magyarországon.
A Horthy-korszak
kulturális
politikájának
irányítói
lezárták
a
sorompót
Eizenstein,
Pudovkin.
Romm, Donszkoj és a többiek
alkotásai előtt - mit sem törödve azzal, hogy a Patyomkin páncélos, Az anya, A föld, a CsapaRettegett Iuán s más ki-

ieo, a

magasló
jelentöségű
fil~k
a
hetedik
művészet
alaphangját
adták meg, és alapvető szerepet
játszottak
a fej lődéstörténetben.
Egy-egy szórványos kísérlet, követségi vetítés, zártkörű
bernutató törte meg a bojkott csendjét. Figyelemre
méltó adalék:
noha az illetékesek mindent elkövettek annak érdekében, hogy
a szovjet filmek kópiái s főleg
szellemiségük
a határokon
túl
maradjon,
1944-ben, tehát a fasizmus tombolása idején, napvilágot látott magyar nyelven Pudovkin egyik munkája
(A film
technikája)

.

A szovjet
filmmel
szemben
hosszú esztendőkön
át alkalmazott diszkriminációt
csak a felszabadulás szüntette meg. Az új
Magyarországon,
ahol
eleinte
még a régi ízlésnormák
hatottak, egymás után sorban megje·
lentek a szovjet film követei. A
lemaradást nem volt könnyű be-

hozni, hiszen évtizedek termése
várt felfedezésre - s a forgalmazók mindent el is követtek
az adósság folyamatos
tőrlesztése érdekében.
Az elsö fecske
a Touaris P., Ermler 1943·ban
forgalmazott, megrázó erejű drámája volt, melyet a nézök és a
kritikusok
egyöntetű
elismeréssel fogadtak. Majd sorban következtek a korábbi és frissebb
szovjet mozidarabok,
néma- és
hangosfilmek
egyaránt.
Új neveket tanultak.
új arcokkal ismerkedtek
a vetített képek barátai.
Hamar
népszerűvé
vált
Nyikolaj Cserkaszov.
Vlagyimir
Druzsnyikov,
Borisz Andrejev,
Ligyija
Szrnirnova.
Pavel Kadocsnyikov
és számos más kitűnő szovjet szerepjátszó.
Néhány népszerű mű: Csapajev (a
Vasziljev-fivérek
polgárháborús
krónikája
már első alkalommal
táblás házakat vonzott, s azóta
gyakran fel is újították), Cirkusz
(Alekszandrovnak
és a magvas
társadalmi
mondanivalót
hordozó zenés műfajának szintén sok
híve volt), Ködös ifjúság (Donszkoj ihletett Gorkij-életrajza
költőisége, póztalansága
és humanista eszmeisége
révén hatott),
Köuirág
(Ptusko mesefilmjének
erössége a kiállítás.
ám ennél
is hatásosabb a~ a gondolati tar'
talem. me ly a színpompás
be-

ál1ításokból
árad). A publikum
egy része nem fedezte fel azonnal a szovjet filmeket, s ezen
azért
nem szabad
csodálkoznunk, mivel a repertoárt
194547 táján még az amerikai dömping jel1emezte. Eizensteinéknek
ilyenformán
a szó szoros értelmében meg kel1ett küzdeniük a
másfajta szel1emi táplálékot
kináló konkurrenciával
(egyébként
a második világháború
kitörését
követően
az Egyesült Al1amok
filmjei is eltűntek a kínálatból.
hogy
1945 után
tucatszámra
visszatérjenek).
Az arányok
a
fordulat évét követően változtak
meg. Fokozatosan
előtérbe
kerültek
a szocialista
művészet
produktumai.
s a negyvenes
évek végétől. az ötvenes esztendők elejétől már frissiben te·
kinthették meg az érdeklödök a
moszkvai,
leningrádi
és más
szovjet stúdiókban
készitett filmeket.
Hosszú
hasábokat
töltene
meg az emlékezetes
szovjet alkotások
lajstromba
vétele.
Nemzedékek
nevelkedtek
a
Szállnak
cl daruakon,
a Balladán, az Emberi sorson - szinte minden egyes korosztálynak
és évtized nek meg vol t a maga
meghatározó
fontosságú
szovjet
élménye. A külföldi filmek kö
zött kiemelkedő helyet foglalnak
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el a Szovjetunióból
érkező drámák, vígjátékok,
dokumentumösszeállítások.
Felelősséggel
állíthatjuk:
valamennyi
számottevő szovjet filmet megismertettük a magyar
közönséggeL
A
klasszikusok,
Eizenstein, Kozincev, Romm művei mellett igyekeztünk lépést tartani az ígéretes kísérletezésekkel
is: nem
egy olyan rendezőt
megnevezhetnénk.
akinek
úgyszólván
a
teljes életműve hozzáférhető
hazánkban.
Kialakultak
az átvétel
állandó arányai is. Az ötvenes
években, amikor jóval kevesebb
filmet forgattak
a Szovjetunióban, a termésnek
felét-háromnegyedét importáltuk.
később a
válogatásban
egyre inkább érvényesültek a minőségi szempontok;
napjainkban
kb. 35-40
szovjet cím gazdagítja
az éves
megjelenést,
tehát
nagyjából
minden
negyedik
rnozidarabot
veszünk át Alakkozásnak
semmí értelme, tehát sietve kijelentjük: 35-40 kitűnő szovjet film
nem születik évente. Akkor mi
indokolja ezeket az arányokat?
Egyes esetekben a tematika időszerűsége
(elvégre közös történelmet írunk, ideáljaink
azonosak, hasonló társadalmi gondokkal küszködünk),
máskor pedig
az a körülmény,
hogy mínden
népszerű műfaj folyamatos utánpótlásáról szükséges gondoskodni a forgalmazásban
(a Szovjetunióban számos 9yerek- és ifjúsági filmet. kalandos és szórakoztató filmet stb, gyártanak)_
Nagyformátumú
alkotók
esetében szinte törvény nálunk, hogy
az életmű gyengébb darabjainak
is "megkegyelmezünk"
(így került repertoárunkba
- hogy csak
egy példát említsünk - Csuhraj
Az élet szép cimű. egyébként
olasz-szovjet
koprodukcióban
készült filmje).
A mi publikumunk
ízlése hasonló más országok
filmkedvelőinek
"tetszik-nem
tetszik"
szempont jaihoz. Nálunk is elsősorban
a látványos,
kalandos
rnesék, a fordulatos és szórakoztató vígjátékok,
a könnyed kikapcsolódást
biztosító művek látoqatottak. A lista élén A hétéltű
ember, a Vadál1atok a fedélzeten
és A fe jnélhűli
lovas áll (ami
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majdhogynem
természetes),
ugyanakkor
büszkén
említjük
meg: a nehezebb fajsúlyú alkotásoknak.
a magvas
mondanivalóval bíró filmeknek is tekintélyes a tábora.
Maqyarországon sokan látták az Egy év kilenc napját, a Kortársainkat.
A
tűzon nincs átkelést, a Ragyogj,
ragyogj,
csillagomat,
a Vörös
kányafát
is
(nagyon
sokáig
folytathatnánk
a
felsorolást).
Külön vonzerővel bírtak azok a
művek,
melyekre - egy-egy díj
apropóján
- ráirányult
a nemzetközi figyelem rcflektora
(Háború és béke, Moszkva /Iem hisz
a könIlyeknek
stb.). Értő filmbarátaink
örömmel konstatálták
a
nemzetiségi
filmműhelyek
megerősödését
(a Sel1lú sem
akart meqhalni,
a Lombhullás,
az Ellelejtett
ősök árnyai vagy
újabban a Kék hegyek ennek a
vonulatnak
nívós darabjai).
A hagyományos
mozihálózat
mellett
néhány
szovjet
film
más csatornákon
át jutott el
hozzánk. A budapesti
Filmmúzeumban. a Magyar Filmintézet
mozijában
évről
évre
igyekszünk felfedezni a múlt értékeit
(itt játszottuk
Kulesov ma is
eredeti
munkáit,
Dziga Vertov
hatásos filrnhiradóit,
Medvedkin
Boldogságát,
Eizenstein
Rettegett Ivánjának
sokáig
dobozsírban pihenő második
részét).
A televízió sugározta - sok millió néző előtt. főműsoridőben
a Kétszemélyes
pályaudvart,
a
Megállt a vonatot, a Teherál1
43-at A közkedvelt sorozatok a
legjobb rendezők
műveit gyűjtötték
csokorba
(Mihalkovét,
Panfilovét, most éppen Danyelijáét).
A szovjet film kultúra magyarországi "státusáról",
megtermékenyítő hatásáról, széles bázisáról fontos tények tanúskodnak.
Megemlítünk
néhányat közülük.
Szakkönyvkiadásunkkal
- sajnos - nem dicsekedhetünk.
meglehetősen
esetleges
a filmről
szóló kötetek megjelentetése,
de
azért így is sokat tettünk a szovjet film eredményeinek
népszerűsítése érdekében.
Van Eizenstein, Pudovkin.
Dziga Vertov,
Kozincev,
Romm.
Dovzsenko
stb. válogatásunk.
A népszerű

"kockás" sorozatban
- melynek
új gazdája a Múzsák
Könyvkiadó - monográfia látott napvilágot
többek
között
Rornmról.
Suksinról. Csuhrajról,
Kozincevről. A Filmművészeti
Könyvtár
több száma a szovjet filmtudomány
felfedezéseit
ismerteti.
1977-ben, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom
60. évfordulóján A szovjet film hat évtizede címmel oocsájtott ki sz ínvonalas antológiát
a Mokép és
az akkori Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchivum.
A
szovjet filmek tradicionális
fesztiváljára
- a rendezvénysorozat
most már több mint harminc
esztendős múltra tekinthet viszsza - mindig rangos küldöttség
érkezik
hozzánk.
Vendégként
üdvözölhettük
már pl. Bondarcsuket.
Hejficet,
Mihalkovot,
Panfilovot.
Leonovot,
Curcsenkót. Lotjanut. Csurikovát - 1985ben Klimovot, Hucijevet,
Belohvosztyikovát.
(Az egyik úttörő
a barátság hídverésében
Vszevolod Pudovkin volt, aki az ötvenes évek elején hosszabb időt
töltött Budapesten.
és tanácsaival segítette az akkor még gyerekcipőben
járó szocialista magyar filmgyártást.)
Allandó az
intézményeink,
szervezeteink
közötti
párbeszéd.
Kongeniális
koprodukció
még nem született
összefogásaink
nyomán,
de
azért tettün k már biztató lépéseket
(közös
magyar-szovjet
vállalkozás
Jancsó Miklós Csillaqosou, katonákja
és Palásthy
György
Kálmán
Imre-életregénye, Az élet muzsiliáiai
utóbbi
érdekessége
és erénye.
hogy
forgatókönyvét
a mai szovjet
próza kimagasló tehetsége, Jurij
Nagibin írta).
És most nézzük az érem másik oldalát. vagyis azt. hogy rnilyen jellegű a magyar filmes jelenlét a Szovjetunióban?
Természetesen
ez a fejezet is 1945
után kezdődött.
A sikerek számát szaporította
a Mágnás Miska (Miska arisztokrat
címmel),
a Talpalatnyi
föld, a Körhinta,
A tizedes és a többiek s számos
más magyar film. Tegyük mindjárt hozzá, hogya fogadtatás paraméterei
mások, mint nálunk,
Ha Magyarországon
15-20 kó-

pia készül a kurrens művekből,
szovjet
barátaink
százas
számokban terveznek. Minden idők
legnépszerűbb
magyar
filmjei
között tartják
számon
Révész
György: Az oroszlán ugrani készül círnű filmjét,
melyet
45
millióan látták, azaz majdnem
öt Magyarországnyi
lakosság).
A rendezvények
hasonlóak
a
mieinkhez. A felszabadulás
ünnepén rendszeresen
díszbemutatokra. találkozókra
kerül sor
Moszkvában
és különböző
köztársaságokban.
Kiváló alkalom a megmérettetésre és a barátkozásra
egyaránt
a moszkvai
fesztivál.
a világ progresszív
filmművészetének találkozóhelye.
Hivalkodás
nélkül
jegyezzük
meg,
hogy
gyakran voltunk már itt főszereplők. Díjat kapott
a seregszemlén - s ami ennél is többet
jelent:
a szakmabeliek
és a
spontán
közönség
elismerését
váltotta ki - a Húsz óra, az Apa,
Az ötödik pecsét. Vezető művészeink a fesztiválokon
éppúgy
szívesen látott vendégek, mint a
nemzeti filmnapokon.
a szakmai
konferenciákon.
Szinte
nincs
olyan
jeles
magyar
rendező,
operatőr.
szinész. filmíró
stb..
aki ne fordult volna meg valamilyen
alkalomból
a Szovjetunióban. Mióta a Budapest mozit felavatták.
megszaporodtak
a találkozások.
Persze nemcsak
ilyesfajta módon ápoljuk a kapcsolatokat
(vagyis vetítésekkel.
meqhajlásokkal,
beszélgetések-

kel), hanem másképpen
is. Tudományos
intézeteink
mindig
szorosra fűzték az együttműködés szálait.
könyvkiadóink
folyamatosan
tájékoztatják
egymást terveikről ; az Iszkussztvo
Kino és a Szovjetszkij
Ekran
dialógust folytat a FilmvilággaL
a Film-Színház-Muzsikával
stb.
S ha már a publikációknál
tartunk,
megelégedéssel
nyugtázzuk, hogy jelen vagyunk
a
szovjet szakkönyvés folyóirat
hasábokon.
Az alkalmi szerzők
mellett most már olyan specialisták is vállalkoznak
a magyar
film felfedezésének
rnissziójára,
akik hosszú ideig és tudatosan
készültek erre az önkéntes szerepre. Első helyen Alekszandr
Trosin nevét kell kiemelnünk.
Monográfiát
írt Kovács Andrásról.
megszámlálhatatIanul
sok
tanulmányban,
cikkben elemezte
a magyar film különféle jelenségeit, nemrég hagyta el a nyomdát mintegy öt íves eszmefuttatása az 1945 utáni tendenciákról.
Az alapos feltérképezés
a szerző
impozáns
tárgyismeretét
és elkötelezett magyar filmszeretetét
bizonyítja.
Trosin
nincs a
megállapításban
semmi túlzás úgy
ismeri
filmművészetünk
múltját és jelenér. mint az itthoni esztéták legjobbjai. Ugyancsak sűrűn írt a magyar filmről
Ludmila
Pogozseva
(Budapesti
füzetek cirnű brosúrája sok megszívlelendő
megfigyelést
tartalmaz) és Irina Rubanova
(az ő
neve a Filmvilág állandó kűlfől-

di tudósítói között szerepel , ebben a folyóiratban
és más orgánumokban egyaránt gyakran jelentkezik
magyar
film-témájú
írásaival) . Az Iszhussztuo
Kino
magyar
vonatkozású
híradásaiból, elemzései ből. kritikáiból
reméljük, egyszer ennek az ideje is eljön - vaskos antológiát
lehetne összeállítani.
Az impozáns szovjet filmkönyv-kirakatból szintén nem hiányzunk. Nemeskürty
István magyar
filmtörténete bizonyára sokak olvasmánya; A küIföldi filmművészet
mesterei
című sorozatban
rnonográfiát adtak ki Fábri Zoltánról, akit különösképpen
ismernek és szeretnek a Szovjetunióban
(úgyszólván
valamennyi
munkáját
vetítették) ;
almanachokban
sűrűn
találkozunk
magyar
szakírók:
Nemeskürty,
Gyertyán és mások nevével.
Egy eddig még kiaknázatlan
lehetőség,
illetve
félig-meddig
megvalósult
terv felvázolásával
szeretnénk
áttekintésünket
zárni. Jó öt esztendeje szó volt egy
reprezentatív
közös kötet megjelentetéséről.
A legjobb magyar
filmek értékelő elemzése szerepelt verna benne - szovjet és
magyar
szerzők
tollából
egyaránt. A cikkek egy része elkészült, a könyv azonban nem került nyomdába
és a közönséghez. Jó lenne, ha gyümölcsöző
kapcsolatainkat
írásos "koprodukciókkal",
elméleti és kritikai
tapasztalataink
megosztásával
is
szélesítenénk.
(Veress József)

a közönség jelentős része nyilván ezért is fogadta szívesen a
háborús propagandától
átitatott
náci filmekhez
képest politikamentes, többnyire a privát szférában játszódó magyar vigjátékokat és szerelmi történeteket.
Három
magyar-bolgár
koprodukció is született
a háborús
években;
A
megpróbáltatás
(1942), az [va, az erdei tündér
(1943) és a Bolgár-magyar
rapszódia (1944). Filmes kapcsola-

tainknak
e korai
emlékeiről
alighanem
érdemes
lenne többet megtud ni, hiszen filmtörténetünknek
ez a vetülete jószerivel még a szűkebb
szakma
előtt is teljesen ismeretlen.
Az új Bulgáriában
néhány
éven keresztül
egymás mellett
élt az állami dokumentumfilmgyártás és a magánkézben
levő
játékfilmgyártás,
majd ez utóbbi 1948-as államosításával
alakult ki a filmkészítés
jelenlegi

Bulgária
A bolgár filmművészet
felszabadulás utáni magyarországi
jelenlétének
előzményeként
néhány
szóval érdemes
megemlíteni
a
magyar
polgári
filmgyártás
mind ez ideig gyéren dokumentált hatását a bolgár közönségre
és
filmesekre
a
harmincasnegyvenes
évek fordulóján.
A
hazánkhoz hasonlóan a tengelyhatalmak
oldalán hadba lépett
Bulgáriába
az angol. amerikai,
szovjet filmek nem juthattak el.
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szervezeti rendszere. amely időközben természetesen
sok tekintetben megváltozott. és ami még
fontosabb.
a
kezdeti
évek
szárnypróbálgatásai
után figyelemre méltó műveket
is eredményezett. A ma harmincas-negyvenes magyar filmbarátok
valószínűleg még emlékeznek
gyerekkorukból
A Sipka-szoros
hősei círnű látványos
történelmi
filmre. mely romantikus
hangvételével és tematikájával.
a törökellenes
nemzeti
szabadságharc történetével
sok tekintetben hasonlított
az ugyancsak
közkedvelt
magyar
történelmi
kalandfilmekre.
(A művet egyébként a szovjet Szergej Vasziljev
rendezte 1955-ben. de Magyarországon még jó néhány évvel
később is sikerrel
vetitették.)
Kevesebb. mint egy évtizeddel
később 1964-ben született
meg
Vilo Radev alkotása. A baracktolvaj. mely már izrq-verrq
szuverén műalkotás,
és sokak számára hazánkban
ma is a legemlékezetesebb
bolgár filmnek
számít. Abaracktolvaj
kétségkívűl egyike volt azoknak a filmeknek,
melyek plasztikusan
jelezték, hogy az európai filmművészet nagy fellendülése
a hatvanas években közel sem korlátozódik a "hagyományos"
filmnemzetekre.
az európai filmkultúra akkori páratlanul
gazdag
összképéhez a megújulásra.
művészi e1mélyülésre törekvő bolgár filmművészet
is hozzájárult.
A hetvenes és a nyolcvanas
évek sok más mellett.
filmes
kapcsolatainkat
is rendszeresebbé tették. így vált hagyománnyá
a nemzeti filmnapok és filmhe-

Német Demokratikus
A háború utáni jó néhány évben
a DEFA műtermeiből
kikerült
alkotások a magyar nézők számára is az akkori évek megrenditően
szép moziélményeit
jelentették. A gyilkosok
köztünl~
vannak (Wolfgang Staudte). Az
istenek tanácsa (Kurt Maetzig)
és még sorolhatnánk.
a "német
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tek
kölcsönös
megrendezése
éppúgy. mint a folyamatos filmátvétel a két baráti ország kozött. 1981 őszéri. a bolgár államalapítás
1300. évfordulója
tiszteletére bolgár filmnapokat
rendeztek Budapesten. Ezen láthattuk többek között Ludmil Sztajkov Illúzió cirnű filmjét. az új
bolgár filmművészet
egyik legkarakteresebb
alkotását. a népiszürreális
szimbólumok
filmes
alkalmazásának
figyelemre méltó kisérletét. E film természetesen a későbbiekben
az országos
mozihálózatban
is megjelent.
Három évvel ezután. az 1984.
őszi budapesti bolgár filmhét alkalmából
már
a legfiatalabb
filmrendező-nemzedék
alkotásaival is megismerkedhettünk:
az
1953-as szűletésű
Emil Canev
A fal cirnű filmjével. a kortárs
bolgár
társadalom
mindennapi
gondjainak
jellegzetes
krónikájával. A kissé "feltűnő" magyar
címmel ellátott Garniszálló a főtéren (eredeti címe: Hotel Central) a film hét után nem sokkal
megjelent
a magyar mozikban
is. és megismertette
a magyar
nézőket a harmincas
évek bolgár kisvárosának
atmoszférájával.
Ugyancsak
a film héten
kezdte meg magyarországi
"karrierjét"
Nikolaj Volev Úr egy
napra cimű,
figyelemre
méltó
alkotása. mely 1985 nyarán jutott el az országos mozi hálózatba. Láthattuk a filmhéten Nikola Korabov Végzet círnű alkotását is - a rendező korábbi munkái közül többek között a jelentős Dohány t (1964) és az 1974-es
[van Kondarevet
is bemutatták
Magyarországon.
A bolgár film-

gyártás talán legnagyobb
otthoni sikerét. a háromrészes Aszparuh kánt (Ludmil Sztajkov rendezésében)
a Magyar Televizió
vetítette: az imponálóan gl'lzdag
kiállítású.
monstre
történelmi
tablóként
is látványos
produkeiót több folytatásban
láthatták
a tévénézők.
Még e vázlatos áttekintésben
is érdemes kitérni azokra a személyes
kapcsolatokra.
melyek
a két szocialista ország filmművészetének kapcsolatait még mélyebbé, elevenebbé
teszik. Huszárik Zoltán Ichak Finci bolgár
filmszínészben
találta meg azt
a művészt.
aki egyszerre képes
az általa megálmodott
Csontváryt és a Csontvéry-szerepre
készülő.
időközben
elhunyt
S2:ínesz-barátot.
Latinovits
Zoltánt
eljátszani. Pinci, az egyik legsikeresebb és legtöbbet foglalkoztatott bolgár szinész e rendkívül
nehéz feladatot is emlékezetesen
oldotta
meg. De nem szabad
megfeledkezni
Ivan Andonovról
sem. aki a Magasiskola főszerepét játszotta el. A bolgár filmművészet
egyik kiváló
reprezentánsa. Eduard Zahariev rendező Budapesten
végeztc tanulmányait:
de a bolgár filmstúdiókba,
nemzeti filmfesztiválokra látogató magyar vendég rajta kívül is gyakran találkozhat
magyarul
beszélő. hazánkat
és
filmmüvészetünket
jól ismerő
szakemberekkel.
nálunk
tanult
operatőrökkel.
őszinte barátokkal. Az elmúlt évtized forgalmazási adatai szerint egyébként évi
átlagban
hét bolgár filmet mutatnak be Magyarországon.
(Hegyi Gyula)

Köztársaság
lelkiismeret"
hangját
szólaltatták meg. a közelmúlt rettenetes
tragédiájának
gyökereit
kutatták. Hamarosan feltűntek a korabeli jelen mindennapjai
is az
NDK filmművészet alkotásaiban.
mint
például
Slatan
Dudow
Mindennapi
kenyerünk
és Aszszonysorsok
cirnű filmjeiben. de

az előretörő sematizmus hosszú
évekre
meghatározta
az NDK
filmgyártása
egészének jellegét.
A hetvenes években indult újabb
generációnak
azután
fokozatosan sikerült túllépni e sematízmus korlátain. és a múlt és jelen hiteles
megjelenítésére
és·
átélésére irányuló alkotói törek-

vések
olyan nagyszerű
filmeket
eredményeztek,
mint
az
egyébként jóval korábban
indult Konrad Wolf Solo Sunnyja.
Az
NDK-beli
filmművészet
mindig jelentős helyet kapott a
magyar
filmforgalmazásban,
a
magyar közönség szemtanúja lehetett gyengébb rnűvészi periódusainak és kiemelkedő korszakainak. valamint útkeresésének
egyaránt. A legnagyobb közőnségsikert mindeddig Magyarországon is, mint világszerte, ag
NDK ifjúsági és gyermekfilmek
aratták.
Amellett, hogy az NDK filmjei évente átlagosan hét, nyolc
produkcióval mindig jelen vannak a magyarországi
filmforgalmazásban,
számtalan filmhét
nyújtott lehetőséget
az elmúlt
évtizedekben
a bemutatkozásra.
A magyar televízióban a szocialista országok között igen előke-

lő helyen, elsősorban sorozatokkal. ismeretterjesztő
filmekkel
és gyerekfilmekkel
képviselteti
magát az NDK. A magyar film
az NDK-ban a hatvanas években
különösen nagy sikerrel szerepelt. A statisztikai adatok szerint átlagosan 3-400 OOOnézője
volt egy-egy
sikeres
magyar
filmnek. A nagy közönségsikerrel játszott filmjeinket húsz, huszonöt kópiával
is forgalmazták. A hetvenes években ez az
élénk
érdeklődés
némiképpen
visszaesett.
300 OOO-né! több nézője egyetlen magyar filmnek
sem volt az NDK-ban. A közőriségsikert szakmai-kritikai
elismerés követte. Fábri Zoltán, Bacsó Péter, Mészáros Márta, Szabó István teljes életművét bemutatták az NDK filmszínházaiban.
1979-ben készült el az első
NDK-magyar koprodukció, a Fe-

Jer Tamás rendezte Feri a vfharban című film.
Európa
egyik
legrangosabb
filmes
eseményén,
a Lipcsei
Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon
a magyar filmművészet is rendszeresen, szép sikerrel szerepel.
Felszabadulásunk
évfordulója
alkalmából
rendszeresen
rendeznek Berlinben ünnepi filmbemutatót egy-egy film meghívásával. Az NDK több városában is rendeznek
úgynevezett
Nyári Filmnapokat.
ahol szerepel magyar film is a programban.
Mind Berlinben, mind pedig
Budapesten minden évben megrendezik az úgynevezett szocialista
filmnapokat
nálunk
Filmglóbusz néven =, amelyen
a szocialista országok egy-egy'
aktuális kérdéseket felvető műve szerepel.
(Megyeri Lili)

Német Szovetségi Köztársaság
A második
világháború
után
hosszú
évekíg
meglehetősen
szórványos
és kimért kapcsolataink voltak a Szövetségi Köztársasággal
a filmművészet
területén
is. Ebben éppen úgy
döntő szerepet játszott a két ország korabeli filmgyártása
kőzötti tematikai. stílusbeli és műfaji eltérések egész sora, a filmforgalmazás - alapvetően mindmáig fennálló - különböző koncepciója, mint az ezeket az éveket jellemző rideg politikai hangulat. Tény, hogy a "papa mozija" a Szövetségi Köztársaságban nem lépte túl a jobbára butácska
történeteket
bonyolító
könnyed
szórakoztatás
igényét
és színvonalát, a hatvanas évek
elején
fellépő
új
generaclO
azonban a híres és mérföldkőnek
tekinthető
Oberhauseni
Kiáltványban egészen más és új
célkitűzéseket
megfogalmazva
halált kiáltott erre a mozira.
Kluge, Schlöndorff, Fleischmann,
valamint a Kiáltvány többi aláírója, majd az ő nyomdokaikon
haladó következő
és immáron
nyilvánosság
elé lépett harma-

dik generáció is az önkifejezés
gítették
a megelőző
években
megrendezett
NSZK filmhetek.
és a való élet felfedezése
és
elemzése eszközének
tekintette
Az első Budapesten volt, 19BOés ekként "használja"
ma is a
ban, majd ezt követően
19B2filmet. A Vadászjelenetek
Alsóben. Ez utóbbin a Fitzcarraldo
Bajorországban,
a Búcsú a teg(Werner Herzog),
az Ólomidö
naptól, az Anna Magdalena Bach
(Margarethe von Trotta), a Panaplója círnű filmekkel egyszerlermo vagy Wollsburg
(Werner
re fontossá sikerült
tenniük a
Schroeter) és még néhány kiváfilmművészetet
az NSZK kultuló alkotás bemutatása
mellett
rális életében.
külön
retrospekciós
vetitésen
Magyar részről az első jelenismerkedhetett
meg a magyar
tős filmátvételre 1976-ban került
közönség Rainer Werner Fasssor, amikor filmátvételi bizottbinder életművének
kilenc jeság utazott az NSZK-ba, és viszlentős alkotásá val, többek köszamenőleg megtekintette a kozött az Ami/wI' 13 hónap volt
rábbi évek alkotásait. Ekkor véegy évben, a Küsters mama az
gül is tíz filmet vettek át; ezek
égbe megy, a Maria Braun hányújtottak
először áttekintést a
zassága,
a Querelle
círnű filmagyar néző számára az NSZK
mekkel. Ugyancsak gazdag filfilmművészetéről.
Amig a megmes programja volt az 19B3-ban
előző években a magyar mozik
megrendezett
NSZK Kulturális
műsorán
szinte egyáltalán nem
Hétnek. A filmheteken
vetített
szerepelt
szövetségi
köztársafilmek közül jó néhányat azságbeli film, 1976 óta átlagban
után a széles moziforgalmazásévenként
három-négy
NSZK
ban is bemutattak
- igen szép
filmmel ismerkedhet meg a ma- . közönség- és kritikai sikerrel.
gyar film kedvelő közönség.
A televiziós import tekintetéA szövetségi
köztársaságbeli
ben az NSZK már hosszú évek
filmművészet magyarországi beóta előkelő helyet foglal el. A
mutatkozását és jelenlétét előseMagyar Televizióban elsősorban
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tv-játékok.
sorozatok,
komolyzenei és dokumentumműsorok
kerülnek bemutatásra,
*
A magyar filmművészet
NSZKbeli jelenlétét illetően különösen nagy szerepe van a televíziós suqárzásnak.
Bár a fejlett
tőkés országok közül a legnagyobb filmexport-partnerünk
az
NSZK, a moziforgalmazásba
egy-egy szórványos
kivételtől eltekintve,
mint
Gothár
Péter
Megáll az idő cimű filmje, melyet 1984-es forgalmazásra a tübingeni Arsenal cég vett meg
vagy Bódy Gábor Nárcisz
és
Psychéje,
melyet a hamburgi
FiFiGe Arbeitsgemeinschaft
forgalmazott sikerrel - szinte egyáltalán nem jutnak el a magyar
filmek. Két nagyadó,
a ZDF és
az ARD folyamatosan figyelemmel kíséri a magyar játékfilmprodukciót, és évente átlagosan
négy, öt filmet
vesznek
át.
Filmjeinket általában a késő esti müsoridöben.
az ún. művészfilmek
számára
fenntartott
programokban
vetítik.
Leginkább a mai magyar mindennapokkal foglalkozó témákat ré-

szesítik előnyben. A kiválasztott
és bemutatott filmek fogadtatása mind a kritikai körképet
nézve, mind pedig a nézettségi
mutatókat
- a késői sugárzás
ellenére is két-három millió néző - tekintve, kifejezetten kedvező.
Társadalomkritikus
dokumentumfilmjeink,
valamint animációs rövidfilmjeink
és kisérleti filmjeink igen Magy sikerrel
futnak az igen kiterjedt láncolatú nem-kereskedelmi
klubforgalmazásban.
Az utóbbi időben leülönösen
megerősödött
a két ország közötti koprodukciós
együttműködés, ami egyértelműen
filmművészetünk
elismerését
jelenti.
19y készült például Gyarmathy
Lívia Kopottos és Együttélés cimű filmje, Gyöngyössy Imre és
Kabay Barna Jób lázadása vagy
Bokor
Péter
Királygyilkosság
cimű munkája.
A jórészt látványos, szórakoztató filmeket vetítő NSZK-mozik ból kiszoruló magyar filmek
részére a televízió mellett hoszszú évek óta jó bemutatkozás i
lehetőséget jelentenek az NSZK
több nagyvárosában
rendezett

magyar
filmhetek.
1972-ben
Frankfurtban
és Mannheimben,
1974-ben Frankfurtban,
1975-ben
Duisburgban,
1977-ben Wiesbadenben. 1978-ban Lübeckben teremtettek lehetőséget a magyar
film seregszemléjére
- csupán
néhány példát emeltünk ki. Legutóbb 1981-82-ben
volt olyan
filmhét-sorozat.
amelyen az elmúlt évek termését
bemutató
műsort
nyolc városban mutatták
be.
Nyugat-Berlinben
Ulrich Grego r, a neves filmtörténész az általa vezetett Arsenal moziban a
hatvanas évek óta tart magyar
filmbemutatókat.
filmheteket
igen nagy sikerrel és élénk érdeklődéssel,

A magyar filmművészet rendszeres és sikeres résztvevője az
Oberhauseni,
a Mannheimi
a
Nyugat-Berlini
Filmfeszfiválnak.
Mannheimből egymás után három évben, 1979 és 1981 között,
magyar versenyfilm hozta el a
nagydíjat, de a másik két fesztiválon is hosszú évek óta sikeres és érdeklődéssei
kísért esemény a magyar versenyfilmek
vetítése.
(Megyeri LiIi)

Amerikai Egyesült Államok
Szinte reménytelen
vállalkozásnak tetszik mégoly vázlatosan
is szólni az amerikai filmek magyarországi
forgalmazásáról
és
hatásáról: a Mokép adatai szerint csak az elmúlt évtizedben,
1975 óta 208 filmet vettünk át
az Egyesült Allamoktól. Ez az
adat is jelzi, hogya magyar forgalmazók tisztában vannak az
amerikai filmgyártás rangjával.
jelentőségével, és a lehetőségekhez képest igyekeznek megvásárolni szinte minden figyelemre
méltó amerikai
produkciót. Az
amerikai film a háború előtt is
igen népszerű volt Magyarországon, és bármily meglepőnek látszik is utólag, még a hidegháború legkeményebb éveiben is érkeztek amerikai filmek hazánkba. Igy 1949 őszén a Szülőföldem, 1951-ben a Felhőkarcoló
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árnyékában
címú filmet mutatták be a magyar mozik, s 1955"
ben érkezett el hozzánk A kis
szökevény
című film. A koriszolidációval
párhuzamosan
megújuló kultúrpolitika
eredményeképpen aztán a hatvanas évek
elejétől
mind rendszeresebben
és egyre gazdagabb választékban jutottak el hozzánk az Egyesült Al1amokban
készült produkciók.
Rendezők és irányzatok
helyett - éppen a bőség zavara
miatt - érdemesebb a nézők igényei szerint megemlíteni azokat
a jel1egzetes amerikai filmtípusokat, melyek az elmúlt néhány
évtizedben
sikert arattak
Magyarországon.
A monumentalitásra
törekvő
látványosságok,
"szuperfilmek"
sorát a 80 nap
alatt a Föld körül indította el.

Aszuperszéles
70 mrn-es. úgynevezett Todd AO eljárással készült produkciónak
(és az eljárás reménybeli
folytatásának)
köszönhetően
szerelték fel nálunk is a 70 mrn-es berendezéseket jó néhány moziban. Hasonló emlékezetes látványosság
volt a Cleopatra is. A zenés filmek közül nagy sikerrel mutatták be nálunk is a műfajteremtő
West Side Story círnű musicalt,
a My Fair Lady t és - igaz, jócskán megkésve - a Jézus Krisztus Szupersztárt.
A bűnügyi és
horror jel1egű filmek végtelen
mezőnyéből
Hitchcock
rnester
remekeit
kell kiemelnünk:
a
Psycho, majd a Madarak után
éppen 1985-re várható néhány
frissen
megvásárolt
filmjének
bemutatása. A könnyed vígjátékok kőzűl Billy Wilder filmjeit

játszották
nálunk a legnagyobb
sikerrel. A Legénylakás, a Van,
aki forrón
szereti és más produkciói a mozik mellett a televízió műsoraiban
is örökzöld
csemegének
számítanak.
Ahogy
az animációs mesefilmek
között
a sokszor "meghaladottnak"
ítélt
Walt Disney-filmek
is viharos
szenzációként
hatnak, valahányszor felújítják
őket. A társadalomkritikai
hangvételű
filmek
közül érdemes
megemlíteni
a
Tizenkét dühös embert. A meqbilincseltehec
és az Itélet Nürnbergben cirnű produkciót. Végül.
de nem utolsósorban.
nemcsak a
mozi. a televízió is rendszeresen
kedvébe jár a western-rajongóknak: John Ford-sorozata
azon
kevés
vállalkozásainak
egyike
volt. mely egyaránt
sikert aratott a nagyközönség
és az igényesebb filmbarátok
körében.
A hetvenes-nyolcvanas
évek
nemcsak az amerikai
filmgyártásban. de az amerikai
filmek
maqyarorszaqi
átvételében
is
fordulatot
hoztak - "Új-Hollywood" sikerei már néhány éven
belül. s viszonylag
nagy számban eljutottak a magyar közőnséghez. A Csillagok
háborújatrilógia, a Jedi vagy az E. T. a
mai magyar gyerekek
számára
éppoly
természetességgel
"do-

mesztikálódott",
mint
néhány
nemzedékkel előbb Verne Gyula
regényei
Steven
Spielberg
vagy Francis Coppola szinte teljes életműve elérkezett
már a
magyar mozikba - újabb filmjeik kivételével.
De ugyanúgy
láthattuk
- a legfrissebb
Amadeus kivételével
- az Amerikában letelepedett
Milos Forman
minden ottani filmjét is. S ha
a zenés filmek közül a discokorszak
produkciói
útközben
valahogy el is akadtak, a náluk
frissebb breaket már a magyar
mozikban
is felvillanthatta
a
Flashdance.

Az underground,
vagy más néven az amerikai független film
útja már közel sem volt olyan
sikeres Magyarországon,
mint a
Hollywood
szellemében
fogant
produkcióké:
de hát e filmek
hazájukban
sem arattak
éppen
könnyű sikereket.
John Cassavetes filmjei mindenesetre
nálunk is ismertek, s a filmbarátok körében népszerűségük
töretlen: a New York árnyai, a
Férjek és más filmjei filmkultúránk reprezentáns
részét alkotják. Nagy siker volt nálunk is
a maga idejében a Szelíd motorosok - a más kategóriába tartozó Eper és vérrel és a Zabrishie Pointtal együtt nagy része

volt abban. hogya
magyar kőzönség
életközeli
tájékoztatást
kapott a hetvenes évek forrongó
Amerikájáról.
Biztató jelnek tekinthetjük,
hogy a független
film
egyik
ifjú
csillagának,
Jim Jarmuschnak
Idegenebb az
Édennél
című filmje
az 1984
őszi New York-i bemutató után'
1985 márciusában
már meg is
jelent a budapesti
Filmglóbuszon az átvett filmek között: jó
lenne. ha a jövőben is sikerülnetartani ezt a tempót. Wim Wenders Amerikában
készült filmjei
azért
is különösen
érdekesek
számunkra.
mert bennük
egy
jellegzetesen
európai értelmiségi
közeledik - többé-kevésbé
a love and hate relation jegyében az amerikai valósághoz.
Szólni kell a közelmúlt néhány
magyar-amerikai
koprodukciójáról is. melyek
az amerikai
filmgyártás
legendás hírnevéhez
és a magyar rendezők rangjához
képest bizony keserű csalódást.
eredményeztek,
Kár lenne mindebből végleges
következtetéseket levonni: a kulturális és üzleti kapcsolatok bővülésével párhuzamosan
- gondosabb előkészitő munkát feltételezve
- érdemes lenne ezt az együttműködést igényesebben
folytatni.
(Hegyi

Gyula)

Anglia
Évi átlagban számolva általában
6-7 angol film érkezik el a magyar mozikba, s az angol filmművészet sokat emlegetett (elsősorban otthon. Angliában emlegetett)
.Jiullámvölqyeítöl"
függetlenül szinte minden évre jutott egy-két emlékezetes,
maradandó értékű filmalkotás
is. Az
"új hullárnra"
magyarított
brit
free cinema legtöbb
jellegzetes
darabját
bemutatták
Magyarországon, új látásmód lehetőség ét
villantva fel nemcsak a filmbarátok,
hanem
a filmrendezők
előtt is a hatvanas
években. a
kulturális
nyitás
emlékezetes
korszakában.
Tony Richardson
remekel.
a Dühöngö
ifjúság
vagy 'az Egy csepp méz éppoly

frissnek hatott Magyarországon.
mint Angliában.
Az ugyancsak
általa rendezett A hosszútávfutó
magányossága
nálunk
is az
egyik első olyan film volt. melyet hívei és ellenzői egyaránt a
misztikus "modern"
jelzővel illettek. Joseph Losey életművét
is sikerült
úgy-ahogy
itthon
megismernünk.
Antonioni
brit
színekben
született
alkotása.
a
Nagyítás
pedig
minden
idők
egyik legsikeresebb,
Magyarországon bemutatott
művészfilmje lett.
Külön kell szólni Lindsay Andersenról.
akinek
életművét
1983 tavaszán - a rendező jelenlétében
- retrospektív
válogatáson is bemutatták
Budapes-

ten, Az Egy ember ára cimü
filmje a free cinema más sikereivel együtt jutott el hozzánk.
míg az 1968-as Ha ... (If ... )
valóságos legendaként
él a mai
harminc-negyven
kőztiek emlékezetében,
Kevés
olyan
film
született a világon. mely ilyen
eleven, egyszerre
nyuqtalanító
és elbűvölő
hatást
tett volna
egy magyarországi
nemzedékre
- az 1970-es premier után érdemes volt 1983-ban újranézni
a
páratlan filmet. Ekkor láthattuk
Andersontól a Lengyelországban
forgatott Raz Dwa Trzy (Éneklecke) círnű filmet is, amely a
hatvanas
évek Lengyelországának kulturális
közegét mutatta
be angol szernmel,
számunkra

hallatlanul
izgalmasan.
Ekkor
kezdte meg magyarországi "karrierjét"
Britannia
gyógyintézet
cimű alkotása is.
Fél évvel később, 1983 októberében brit filmhetet rendeztek
Budapesten. s a filmhét produkcióinak többsége hamarosan az
országos mozihálózatba is eljutott. tgy mindenekelőtt
a Richard
Attenborough
rendezte
Gandhi, melynek forgalmazását
egy érdekes kísérlettel kapcsolták össze: elöbb feliratos. majd
szinkronizált
formában
mutatták be, s egy-két előadáson felirat nélkül, csak az eredeti angol hanggal vetítették.
Ekkor
láthattuk elöször az Egy tiszta
nő (Roman Polanski rendezése)
és A francia hadnagy szeretője
(Karel Reisz munkája) cirnű siker filmeket is. A Máskor, máshol (Michael Redford) ugyancsak eljutott a magyar mozikba,
míg a filmhét keretében bemutatott ismeretterjesztő
filmek a
brit filmgyártás
egyik sajátos
mellékágáról tudósítottak.

Mindig nagy sikerrel vetítik
Magyarországon
a klasszikus
angol irodalom remeke it feldolgozó produkciókat : Twist Olivérből például többet is láthattunk az elmúlt évtizedek során.
Jelentős vállalkozás volt a BBC
Shakespeare-sorozata,
melyet a
Magyar Televízió is műsorára
túzött. Noha az angol humor sokak szerint élvezhetetlen a fúszeresebbhez szekott magyarok
számára,
az angol vígjátékok
mindig biztos sixerre számíthattak nálunk. Az ordító egér, a
Folytassa. .. (Carry on ... ) sorozat epizódjai, a Csak semmi
szexet. . .. és más filmek szinte
minden nemzedék számára kellemes szórakozást
nyújtottak. A
brit bűnügyi filmek igényességére jellemző, hogy még a francia Maigret felügyelőt is angol
"kiadásban"
kedvelték
meg a
magyar tévénézök. Az angol zenés filmek közül elsősorban a
Beatles-együttes hajdani nagy sikerei jutottak el hozzánk: az
Egy nehéz nap éjszakája, A sár-

ga tengeralattjáró
nemzedékek
legkedvesebb filmélményei közé
tartozik, és bár nagy késéssel,
de a Segítség! (Help! J-et is láthattuk
a
Filmmúzeumban.
Gyorsabban érkezett
el Budapestre
egy jellegzetes
punk
(vagy legalábbis
punk-jellegű)
film,
az
Ovegtörők,
Hazel
O'Connor emlékezetes
főszereplésével.
Az angol film magyarországi
jelenlétéhez
hozzátartoznak
a
BBC és más brit tévétársaságok
által készített kitűnő, a tévében
gyakran bemutatott produkciók
is, s ugyancsak meg kell említeni a régi filmek színte mindig
biztos sikert arató felújításait.
Hitchcock Angliában
forgatott
bűnügyi filmjei vagy A bagdadi
tolvaj minden alkalommal széles körű közönséget vonzanak,
a Korda-testvérek
magyarországi és angliaí működését érdemes lenne a két ország kutatóinak kőzős
erővel
felderíteni.

ban a dán film sokáig inkább
csak
kuriózumnak
számított,
noha több-kevesebb rendszerességgel évente-kétévente bejut az
országos mozihálózatba egy-egy
dán film. Kevesen ismerik nálunk a dán filmgyártás
állami
támogatásának rendszerét is, pedig tanulságos modellje lehet az
egyem vállalkozást
társadalmi
dotációval ötvöző, hangsúlyozottan értékorientált
filmpolitikának.
Dán filmek időnként az ötvenes és a hatvanas években is
feltüntek a magyar mozikban,
de az első igazi magyarországi
sikernek
alighanem
az Egy
teenager naplója című alkotást
nevezhetjük, melyet a Filmmúzeum 1973-ban mutatott be. E
produkció más tájakon akkoriban még szokatlan nyiltsággal
ábrázolta a kor dániai tizen éveseinek zajos és nemegyszer önpusztításba torkolló útkeresését,
a "szexuális forradalom"
és a

kábitószerfogyasztás
hatását
a
dán fiatalokra. Ami a filmben
szenzációként
hatott akkor nálunk, az - nem feltétlenül örvendetes módon - később számunkra is ismerőssé vált: utólag fontosabbnak
látszik ennél
az a mindennapokhoz kötődö látásmód, amely azóta is a dán
filmművészet fő erőssége. A dán
filmesek - már csak anyagi
okok miatt
is
kerülik
a
monstre produkciókat.
a rnindenáron
való eredetieskedést:
munkáikat többnyire a hétköznapi sorsok iránti érdeklődés,
egyfajta
szerény
visszafogottság s a jóléti társadalom perifériáin élőkkel érzett szolidaritás jellemzi. Mint például A lázadás ára (eredeti címe: Johnny
Larsen) círnű alkotást is, Morten Amfred szép és megrendítően tiszta hangú filmjét az ötvenes évek dán mindennapjairól
esztétikai
értékein
túl
azért is érdekes lehetett szá-

(Hegyi

Gyula)

Dánia
A dán filmek magyarországi jelenlétéről szólván talán nem tűnik nemzeti elfoguJtságnak,
ha
filmes kapcsolataink előzményeként megemlítjük Fejös Pál nevét: Fejős. néhány igen eredeti
magyar film után a harmincas
években Dániában folytatta rendezői munkásságát, és négy produkciót készített a Nordisk cég
számára 1934 és 1938 között. A
második világháború,
majd az
azt követő hidegháborús
idöszak nem kedvezett a két kis
ország filmes kapcsolatainak,
a
politikai előítéleteken túl hatottak bizonyos szakmai beídegződések is - mindkét ország elsősorban a nagy filmgyártó nemzetek alkotásai
iránt érdeklődött. (Dánia egyébként a némafilm korában igazi film-nagyhatalom volt: de a magyarnál
semmivel sem könnyebb és elterjedtebb dán nyelv a dán hangosfílmet
szükségszerűen
hátrébb sorolta.) A magyar mozik-
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munkra ez a film, mert meg kapó őszinteséggel
tudósított
arról, milyenek is voltak azok a
bizonyos ötvenes évek "odaát",
a mohó amerikanizálódás
nyugat-európai
közegében.
1979 tavaszán
dán filmhetet
rendeztek Budapesten : ezen láthattuk többek között az Emlékezés agyerekkorra
című, jellegzetesen
szűrreális
hangulatú
produkciót
is, a fiatal - legalábbis
akkor
még fiatal
Chrístian
Thomsen
rendezésében. A kor divat jának megfelelően akadt a programban
hangosan feminista film is. a hangzatos Legyen férfi, asszonyom
címmel. Három év múlva, 1982
októberében
újabb dán filmhetet
rendeztek
Budapesten,
ennek
programja már a dán filmművészet örvendetes
fellendüléséről
tájékoztatta
a magyar érdeklődőket. Ekkor láthattuk
először
az azóta mozihálózatba
is bekerűlt. s ott szép sikerrel játszott
gyermekfilmet,
Sörén
KraghJakobsen
Gumi
Tarzan
cirnu
munkáját. melynek megindítóan
kedves és hatásos meséjébe még
a fizikai munkások iránti őszinte rokonszenv,
és az amerikai
eredetű.
agresszív
képregény"irodalom"
iránti ellenszenv
is
belefért. Itt vetítették az Én és
Charly című filmet is, két tizenéves fiú - egy jól szituált fiatalember
és egy nevelőintézeti
növendék - barátságának
tragikomikus
történetét.
(Morten
Amfred és Henning Kristiansen
közösen rendezte ezt a szép, érzékeny s a mai Dániáról
sok
életközel i tényt elárul ó produkciót.) A filmhét csemegéje volt
Erik Clausen Casablanca cirkusza, a "road movie" sajátos dán
példája.
melyet később a Mokép is átvett magyarországi
forgalmazásra.
Nem lenne igazságos. ha nem
szólnánk
azokról
a filmekről.
melyek sikerét olykor "szégyenlik" a dán filmesek - az Olsenbanda újabb és újabb kalandjai t
feldolgozó produkciók ra gondolunk. 1969 és 1981 között négy
ilyen "Olsen-film"
került a magyar mozikba. a nemzetközi fogadtatáshoz
hasonlóan
szép sikerrel. Érdemes arra is emlékez-

ni, hogya
könnyed szórakoztatáson túl ezek a filmek is a dán
mindennapokról.
az esendő kisemberek hétköznapjainak
közegéről meséltek a magyar riézőknek.
A Mokép
tájékoztatása
szerint a közeljövőben
több új
dán filmet is bemutatnak
Magyarországon:
így az Ottó, az
orrszarvú és a több éve átvett
Tiltott szerelem
(más címmel:
Rövid nyár) címűeket is.
(Hegyi Gyula)

Asta Nielsen is sajnálkozva jegyzi meg A tizedik
múzsa című
memoárkötetében,
hogy a rnűvészi film nem tudott gyökeret
verni Dániában.
noha számos
alkotója onnan származik és ott
kezdte meg munkáját.
A dán
filmpiacot
ma is a kommersz,
főként
angol-amerikai
filmek
uralják. Közéjük csak a világhírűvé vált művészfilrnek
tudnak
betörni, de ezek is csak a művészmozi-hálózatban
jutnak szerephez. A pornófilmek
forgalmazásáról
ismert
dán
mozik
80%-a csak a turistaidényben
működik.
Az 1971-ben
alapított
Dán
Filmintézetnek
köszönhető. hogy
a művészi
filmeket ma már támogatják. a dán filmesek tehát
nem teljes mértékben
kiszolgáltatottak
az üzleti érdekeltségnek. Az elmúlt években azonban bebizonyosodott.
hogy az
anyagi
támogatás
egymagában
nem emeli a művészi színvonalat, ezért
a Dán Filmintézet
1983-ban megkezdte
a filmmüvész-képzést
(rendezők.
operatörök. vágók és gyártásvezetők
oktatása).
ami eddig nem volt
jelen a dán felsőoktatásban.
Korábban a szakemberek
vagy külföldön
képezhették
magukat.
vagy gyakorlatban.
a stúdióban
lesték el a fogásokat. - A Dán
Filmintézet
filmesztétikai
szakirodalmat
is kiad. továbbá kűlföldi filmheteket
szervez.
igy
próbálják
meg formálni a dán
közönség ízlését. és szélesiteni a
filmkritikusok
ismereteit.
A színvonalas
filmek bemutatását feladatuknak
tekintik
az
erősebb
politikai
pártok
is.
ezért qyakori. hogy a szakszer-

vezeti kulturális
központokban,
nem-kereskedelmi
alapon
vetitenek
értékes
filmalkotásokat.
Ez a lehetőség
nyitott utat a
magyar
filmművészetnek
is: a
Dán Kommunista
Párt filmforgalmazó vállalata mutatta be az
első magyar játékfilmet.
az Arvácskát. 1975-ben. A filmet jól
fogadta a közönség a szakszervezeti
rnűvelődési
központokban. A magyar film nemzetközi
sikerei nyomán először a Dán
Televízió érdeklődött
játékfilmjeink iránt. az átütő sikert azonban a magyar-dán
kulturális
munkaterv
keretében
1976-ban
megrendezett
magyar
filmhét
hozta. A színhely Koppenhága
és Odense volt. A bemutatott
filmek közül a Veri az ördög a
feleségét bekerül t a dán mozihálózatba is, többi filmünket pedig a televízió vette át. A tévében játszott filmjeink sikeréről
nem lehet egyértelműen
beszélni. mivel a mai témájú filmek
világa olyan távoli volt a dán
közönségnek.
hogy a filmeket
aligha érthették igazán.
Következő
filmhetünkre
1980
tavaszán
került sor a Koppenhágai
Magyar
Hét keretében.
Sajnos. a rendezvénynek
nem Iehetett sajtóvisszhangja
az éppen
akkor tartó egyhónapos
sajtósztrájk
miatt.
Eredményként
könyvelhető
el azonban, hogy a
Psyché és a Szindbád címü alkotások
ezután hetekig szerepeltek a Delta Bio programján.
és a filmbarátok
vitákat
rendeztek az alkotói módszerekről
a rendezők
részvételével.
1983
tavaszán
ismét
rendezhettünk
filmhetet
Koppenhágában
(és
két film aarhusi bemutatásával).
Ekkor már az Angi Vera és a
Mephisto sikere a magyar
filmekre
irányította
a figyelmet.
így a sajtó bőségesen foglalkozott a filmhéttel. melyen az Egymásra nézue. a Megáll az idő
és a Szerenesés Dániel aratta a
leqnaqyobb
sikert. A kritikák
elsősorban
a szexualitás
"merész" ábrázolását
és a politikai
témák szabad tárgyalását
rnéltatták. Az Egymásra Ilézve és a
Megáll az idő címü filmeket átvette a kereskedelmi
forgalmazás. (Szabó P. Gabriella)
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Norvégia
A norvég kulturális
élet képviselői maguk vallják, hogy hazájuk mind a mai napig kívül maradt
az európai szellemi élet
áramairi. főként a nagy távolságok és a szétszórt települések
miatt.
A filmmüvészet
Norvégiában ma is a könnyed szórakoztatás eszköze. Filmművészeti felsőoktatás
nincs Norvégiában : a szakemberek
vagy kűlföldön tanulnak, vagy a gyakorlati stúdiómunkában
szereznek
alapismereteket.
1984-ben megkezdődött a filmesztétikai
oktatás két egyetemen, népművelők
számára, azért. hogy a szabadidő-programok
szervezésében
a
film nagyobb szerepet kapjon.
A norvég filmkritika
így gyakorlatilag csak a filmtörténet ismertetésére és a külföldi méltatások idézésére szorítkozik.
A hetvenes évek elején megalakult Norvég Filmintézet
elsőrendű funkciója a norvég filmgyártás részbeni finanszírozása.
Emellett
hosszabb
ideig
csak
anyaggyűjtést
végzett.
1984
őszén új. vetítésekre
is alkalmas
épületbe
költőztek.
így
megkezdhették
művészi
filmalkotások bemutatását
is, egyelőre
azonban igen szerény a filmbarátok köre Oslóban. A Norvég
Filmintézet
vetítőtermén
kívül
művészfilmeket
bemutató
mozi
ma még nincs. A mozihálózatban szinte kizárólag
a kommersz
angol-amerikai
filmek
szerepeinek.

Ilyen
körülmények
közt
a
magyar
filmek
hosszú
ideig
nem juthattak
el a norvég kőzönséghez.
1973-ban
rendezett
először
magyar
filmbemutatósorozatot a Norvég Filmintézet.
ezt azonban nem követte folytatás. 1976-ban már a magyarnorvég
kulturális
munkaterv
keretében rendezhettünk
filmhetet Oslóban,
jelentős
sikerrel.
eredménye azonban még csak a
televíziós
forgalmazásban
mutatkozott
meg: a Norvég TeleVIZIO
évente
6-7 magyar
játékfilmet
sugárzott. Ezek visszhangja azonban nem volt egyértelmű. hiszen a közönség nem
ismerte azt a magyar valóságot,
amelyben a történetek
játszódtak.
Atütö
sikert aratott az Angi
Vera, melyet egyben mint "politikai szenzációt"
is tárgyaltak
Norvégiában.
Ez volt az első
magyar film, amit a norvég rnozihálózatban
forgalmaztak.
A
norvég forgalmazók
ekkor felfigyeltek a magyar filmekre. és
forgalomba
hozták
a szintén
"politikai
szenzációnak"
tekintett Megáll az időt és az Egy·
másra 'lézve círnű filmet. Oszinte sikert
aratott
a Mephisto,
mely I981-ben az év filmje lett
Norvégiában.
1985 márciusában
volt ismét
magyar filmhét. Szervezési nehézségek miatt a visszhang rninimális
volt, Mészáros
Márta
Napló gyermelui1l111ek című al-

kotása azonban osztatlan sikert
aratott, és várhatóan
mozihálózati forgalmazásba
kerül majd.
A norvég filmgyártás
évente
5-6 filmet produkál.
de ezek
közül kevés jut túl az ország
határain,
színvonalproblémák
miatt, A magyar-norvég
kulturális munkaterv
keretében
először 1976-ban rendeztünk
nor·
vég filmhetet
Budapesten.
Ekkor két alkotást vettünk át kereskedelmi forgalmazásra : a romantikus
szerelmi
bosszúval
foglalkozó
Lina eskűvőjét
(Jentespranget)
és a nőernancipációval
foglalkozó
F eleségel~et
(Hustruer).
Mindkét
film csak
rövid ideig szerepelt a magyar
műsorban.
érdemi kritikát nem
kaptak.
1983 áprilisában
ismét
rendeztünk
norvég filmbernutatót. Az egyenetlen
színvonalú
produkciók
nemigen leltek kőzönségre és ezúttal filmvetítésre
sem került sor.
A norvég
filmpiac
jellege
miatt még hosszabb ideig csak
a kulturális
munkaterv
alapján
rendezett
filmhetek
keretében
van rnód a magyar filmművészet megismertetésére
Norvégiában. Bár a Norvég Televízíó továbbra is sugároz magyar játékfilmeket, évente 2-3 alkotást, az
nem a megfelelő közeg. így hatása alig érvényesül.

filmek - a Miut a többi asszony,
a Keserű szerelmi tőrténet, de
még a Csingiz Ajtmatov
elbeszélése alapján készített
Vörös
kendő sem tartoztak
a remekművek közé. A film múzeumi, ill.
filmheti bemutatás eleve nem jelenthet nagy nézőszámot.
de a
rövid ideig s távoli kis mozikban játszott Az út, ill. Nyáj sem
lehetett széles tömegek élménye.
A hetedik művészet Törökor-

szágban
betöltötte
70.
évét .
1914. november
14-ét tekintik
születésnapjának.
Ezen a napon
vette filmre Fuat Uzkinay
az
Ayastefanosban
álló Orosz Emlékmű ledöntését.
Hetven év múltán,
a nehéz
gazdasági helyzet ide is begyűrűző
szorításának
ellenében,
amikor pl. a 755 filmszínházból
224-et be kellett
zárni, egyre
gyorsabban,
s lehetőleg
minél

(Szabó P. Gabriella)

Törökország
Milyenek
a török filmek?
Itt,
Magyarországon
nehezen
tudnánk ezt a kérdést megválaszolni. Igaz, volt egy év, amikor a
Mokép kiemelkedően
sok filmet
vásárolt:
I982-ben
kettőt(!),
előtte-utána
azonban török filmet nem játszottak
filmszínházaink. Igaz, a Filmmúzeumban
láthattuk
még Az autóbuszt
is,
sőt 1983-ban török filmhetet is
rendeztek, ám az itt bemutatott
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olcsóbban készülnek
tömegméretekben a filmek (tavaly pl. 120
videofilm), amelyek a lassan 49
millió lakost
számláló
ország
viszonylag jelentős arányú analfabéta I félanalfabéta,
s
ezért
szórakozás
és művelődésképpen
szinte csak mozit fogyasztó kőzönségének igényeit, valamint a
filmgyártók
és -forgalmazók
üzleti érdekeit hivatottak
szolgálni. A kommersz
igények,
ill.
igénytelenség
kielégítése
csak
az egyik út. Vannak, akik a kihívásra
színvonalasabb
megoldások keresésével
s a külföld
felé nyitással felelnek. A filmgyártás mellett megszületett
a
török filmművészet
is.
A nemzetközi
fesztiválokon
újra csak a dokumentumfilmek
voltak az úttörők, azután 1964ben megszületik az első nagy siker: A víz nélküli nyár (Susuz
yaz, rendezője
Metin Erksan)
Berlinben
elnyeri
az
Arany
Medvét. 1970-ben a rendezők két
hetében mutatják be Cannes-ban
Yilmaz Güney filmjét,
a Reményt (Umut), s azon melegében Velencében és Grenoble-ban
is. A film díjakat nyer, ugyanakkor Törökországban
- mint
ahogy később több más kitűnő
és kitüntetett
film esetében is
előfordul - a benne rejlő, ill.
nem is igen rejtőző társadalombírálat miatt sokan problematikusnak és veszélyesnek
látják,
s törökországi
forgalmazására
nem adnak engedélyt.
A Remény után kezdődő évtized rendkívül
fontos a török
filmművészet
nemzetközi
elismertetése
szempontjából.
Ahogyan az ötvenes évek a japán, a
hatvanasok
a cseh film felfedezését hozzák, úgy robban be a
hetvenes években a török film
a nemzetközi
fesztiválokra.
a
szakértők s a közönség is megtanulják a török rendezők:
Yilmaz Güney, Süreyya Duru, Zeki
Ökten. Serif Gören, Ali Özgentürk, Ömer Kavur, Erden Kiral,
Yavuz
Özkan,
Sinan
Cetin,
Feyzi Tuna vagy Un Tunc Okan
nevét.
A nálunk játszott filmek kőzül
A
busz
(1970-78,
Otobűs), a szicíliai taorminai
filmfesztivál
nagydíját,
a strass-

bourg-i Nemzetközi
Emberi Jogok Filmfesztiváljának
díját, a
portugál
santaremi
fesztivál
nagydíját
nyerte
el. s további
két díjat kapott Karlovy Varyban. Tunc Okan e filmje az elmaradott paraszti társadalomból
a fejlett kapitalista körülmények
közé csöppenve tragikusan
csetlő-botló hősei mellett áll ki; a
Karlovy
Varyban
1976-ban
CIDALC-díjjal
jutalmazott
Bedrana (a tévében láthattuk),
SÜreyya Duru alkotása a vérboszszút kívánó
hagyományok
és a
mai törvények
közötti
ellentmondások
feloldására
képtelen.
feleséggyilkosságra
kényszerülő
férj drámája;
a török paraszt
élet- halál harcát a puszta létfenntartásért
torokszorító
realizmussal
ábrázoló Nyáj (Sűrű,
rendezője
Zeki Ökten)
pedig
Belgiumban,
Nyugat-Berlinben,
Loearnóban. ill. a Londoni Filmfesztiválon összesen hét jelentős
díjat kapott. A tavaly 47 évesen
elhunyt Yilmaz Güney akárha a
saját
forgatókönyvét
játszotta
volna el; amikor néhány napra
az
ünnepekre
hazaengedték,
külföldre szökött. A börtönlakó
filmrendező
instrukciói
alapján
barátja és tanítványa.
Serif Gören forgatta a filmet. Az eltávozást kapott foglyok
mindegyikének - így vagy úgy - tragédiába
torkollik
az útja.
Az
1982-es cannes-i fesztivál
meglepetése. Az út (Yol) elnyerte az
Arany Pálmát, és a párizsi filmkritikusok
neki ítélték
a legjobb külföldi film címét is.
A jelek szerint bővül a Magyarországra
eljutó filmek listája : a tévében a Valenciai Filmfesztiválon
díjazott
A ló (At.
1982, rendező Ali Özgentürk)
c.
filmet láthatjuk majd. a faluból
városra kényszerült
s fia tanulási lehetőség éért az életét áldozó apa drámájáról ; a mozikban
pedig az 1983-as nyugat-berlini
filmfesztiválon
4 díjjal jutalmazott Erden Királ-filmet.
az Egy
évszak
Hakkaribant.
amelynek
egy határszéli
faluba száműzött
tanítóhöse
kényszerű magányosságában megtalálja a sorsközösséget a magára hagyatott helybeli néppel.
Ahogy
az
idei
Isztambuli

Fesztivál
zsűrijébe
meghívott
Makk Károlynak
is elmondták.
a török film idősebb bátyjának
tekinti a magyar
filmművészetet. Tanulni is akar tőle. Ezért
a török filmkritikusok
állandó
vendégei a magyar filmnapoknak, lelkes méltatói a külföldi
fesztiválokon
látott magyar filmeknek. 1982-ben Vecdi Sayar
pl. így összegezi benyomásait:
"Amikor két év szünet után a
magyar film legújabb termését
figyeltem. az első dolog, ami a
szemembe
ötlött,
a következő
volt: a magyar filmművészet ma
a világ egyik leggyorsabban
fejlődő filmművészete,
ha nem épp
a legelső. A még 1950-ben kezdődő. majd némi megtorpanás
után új lendületet nyert fejlődés
összhangban
van a társadaloméval. A mai kérdések
egészen
mások. mint az 50-es évekél.
mert a társadalom
struktúrája
a társadalom formálta emberekkel együtt folyamatosan
átalakulóban van. És a magyar film
az új kérdések felé fordul. Mert
tudja, ahol problémák
vannak,
ott termékeny
a talaj a művészetek számára,
és ahol nem
búj nak el a problémák
elől.
ahol lehetőséget
adnak a bátor
vitákhoz, ott igazi rnűvészeti alkotások jöhetnek létre."
Sokat tett a magyar filmért a
tizenöt évig fennálló Sinematek
is, amelyet 1965-ben Az angyalok földjén
cimu
filmünkkel
nyitottak meg (hogy milyen izgalmak
közepette,
arrólOnat
Kutlar most megjelent
könyvében olvashatunk.)
Nagy siker volt Törökországban a Magyarok.
Ha más korban, más okokból is németországi munkavállalásra
kényszerülve (vagy e lehetőségre
várva), sokan magukénak
érezhették a háborús évek nincstelen
magyar paraszt jainak sorsát. És
még egy fontos tényező: a filmbemutatóval egy időben jelentették meg törökül Balázs József
regényét.
1975-79 közott a török televízió számára vásárolták
meg a
Veri az ördög a feleségét. a Lila
ákác. a Szerelem,
a Herkulesfürdői emlék. a Körhinta. A tizedes meg cl többiek, a Lúdas
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Matyi
(rajzfilm),
az Utánam,
srácok f, a Hahó, Öcsi f és a Hahó, a tenger l, a Süsü a sárkány,
A uarázsló és az Örök mzqúiulás c. filmeket.
Az 1982-es Isztambuli
Fesztiváira a Csontuáryt küldtük ki,
az idei Nemzetközi
Filmművészet '85 nevű seregszemlén
pedig a Napló gyermekeimnek
ka-

pott helyet. Ankarában
és Isztambulban
1969, 1975, 1977,
1979 után 1984-ben voltak magyar filmnapok.
íme, a bemutatott filmek listája : Veri az ördög a feleségét, Herkulesfürdői
emlék,
Egy erkö1cs5s éjszaka,
Kilenc hónap, Két elhatározás,
Még kér a nép, Cséplő Gyuri,
Pogány Madonna, Fábián Bálint

találkozása Istennel, Circus Maximus,
K. O., A transzport,
Nyom nélkül, Együttélés.
A külkereskedők
sem szeretik, ha a kétoldalú
árucsere
nem kiegyensúlyozott.
Vajha nekünk
is lenne
alkalmunk
akárcsak
filmnapok
keretében
- legalább
ennyi török filmet
látni!
(Tasnádi Edit)

kép tizenhárom
éves késéssel
tör lesz tette
adósságát
azzal.
hogyaFilmglóbusz
keretében
bemutatta
Angelopulosz
filmjeit, s erre az alkalomra
egy
elemző, ismertető füzetet is kiadott.
Angelopulosz
legújabb
filmje az Utazás Kithirába
amely német-angol
koprodukcióban készült - tavaly került
átvételre. Ezt még nem láthatta
a magyar
közönség.
De ezzel
korántsem
tettünk
meg mindent, hiszen sorra jönnek a tehetséges elsőfilmes rendezők. A
görög filmgyártás
lelkes támogatója
a jelenlegi
művelődésügyi miniszter, Melina Mercouri,
aki segíti a társadalmilag
elkötelezett.
.) mai
Görögország
problémáit érintő, művészi
sz ínvonalú alkotások létrejöttét.

met vettek át, a Szerencsés Dánielt (Sándor Pál), a Szegény
Dzsoni és Arnikát (Sólyom András) és az Adj király katonát
(Erdőss Pál). Ebben kiemelkedő szerepe van Michel Demopoulousnak,
aki többször
járt
Magyarországon
a Játékfilmszemlék
vendégeként,
és aki
igényes kritikáival
és filmelemzéseivel folyamatosan
ébren tartotta a magyar filmek iránti érdeklődést. Elek Judit filmjei ről
ismertető füzetet írt, amely Gől:ögországban
megjelent.
Az
utóbbi években a görög televízió (ERT) importosztályán
dolgozik, neki köszönhető,
hogy a
televízió
folyamatosan
vásárol
magyar filmeket.
Görögországban
évente megrendezik
a Thessaloniki
Nemzetközi
Rövidfilm
Fesztivált.
Ezeken a fesztiválokon
majdnem minden évben részt vettünk, filmjeinket
díjakkal jutalmazták. Nagydíjat
nyert Gyarmathy Lívia Magányosok klubja
círnű dokumentumfilmje
(1977)
és Varga Csaba Fair play című
animációs filmje (1979).
Magyar
filmhetet
1979-ben
rendeztünk
az athéni Görög Cinernatheque-kel
közösen. Újabban a görög Filmkritikusok
Szövetségével is folytattunk tárgyalásokat, mivel a Cinematheque
hagyományosabb
ízlésű
intéz-·
mény. A Szövetség hozzáérfőbb
partner,
de anyagi lehetőségei
korlátozottabbak.
Bizonyára
az
1970-ben alakult
Görög Filmközpont lenne a legalkalmasabb·
magyar
filmhetek
rendezésére,
mivel az utóbbi években jelentős anyagi
támogatást
élvez,
Célkitűzései
szerint a támogatás összegének egy része éppen
fesztiválok és filmhetek szervezésére fordítható. (Surányi Vera)

Görögország
Az utóbbi években a nemzetközi filmsajtó gyakran foglalkozik
a görög filmekkel. sokan beszélnek az új görög film megszületéséről.
A Fílmuílág
83 6. számában Zsugán István részletesen beszámol a görög filmművészet fejlődésének
kűlőnbőző
állomásairól.
ám a magyar nézökhöz nemcsak az új, de a régebbi görög filmek is szórványosan jutottak
el. A magyar
nézőnek, ha görög filmről hall.
még mindig az Elektw
vagy a
Zor ba, a görög,
Michael
Cacoyannis két emlékezetes
alkotása jut eszébe, holott az elsőt
1963-ban, az utóbbit
1966-ban
vettük át moziforgalmazásra.
Bizonyára
ennek egyik oka
az, hogy a producerek
nincsenek felkészülve
filmjeik külföldi terjesztésére,
sok esetben
szerződósck
hiúsultak meg, mert
a kért anyagokat
nem tudták
szállitani. Az utóbbi időben némileg javult a helyzet, mivel
újabban a producereket
filmjeik
eladásakor
a Görög Filmközpont képviseli.
A Görög Filmközpont filmek gyártását
is finansz.irozza,
az évi hatvanból
mintegy húsz film készül seqitségükkel. Ily módon támogatják
a hazai filmipart. hiszen Görögországban
is népszerűbbek
a
dörnpinqszerűen
beözönlő amerikai filmek.
Hosszú szünet után először
1982-ben sikerült aMoképnek
öt játékfilmet
megvásárolnia,
köztük
Theodorosz
Angelopulosz két alkotását
(Rekonstrukció és Nagy Sándor). A Rekonstrukció 1970-ben készült. Ezzel a
filmmel
Angelopulosz
hazája
legjelentősebb
rendezőjévé
vált,
az európai filmművészet élvonalába került és korszakot nyitott
a görög filmművészetben.
A Mo-

A hatvanas évek végén a televízió rohamos
terjedése
miatt
Görögországban
is csökkent
a
mozilátogatók
száma.
A hetvenes években
megélénkültek
a
kapcsolatok. Az elmúlt öt évben
huszonhat játékfilmet vásároltak
meg a televíziós állomások (ERT
és YENED), valamint a kűlönböző moziforgalmazó
cégek. Az átvett filmek
között
olyan
alkotások
szerepeinek.
amelyek
méltán
képviselik
a magyar
filmművészetet.
és számos díjat
kaptak
a külőnböző
filmfesztiválokon : Szerelem
(Makk Károly), Mephisto
(Szabó István),
Szegénylegények
(Jancsó Miklós),
Angi Vera (Gábor Pál),
Megáll az idő (Gothár Péter),
hogy csak néhányat
említsünk.
Bár filmjeink
mozi forgalmazása erősen visszaesett
az elmúlt néhány évben, a televízió
ERT adója továbbra is érdeklődést mutat
a magyar
filmek
iránt. 1984-ben három játékfil-

FILM-MÚZEUM

Halj meg fiatalon!
"Az emberi nagyság egyetlen titka, hogy képes légy áthidalni az élet és 'a
halál közti szakadéhot. hogy tovább élj halálod után is. Számomra az igazi
és egyetlen siker a halhatatlanság." (f. D.)

Flashback-fantázia
James Dean

in memoriam

1955. szeptember 30. péntek, délután fél hat
Az országút teljesen kihalt volt. Donald Turnupseed, huszonhárom éves egyetemi hallgató
kényelmesen ült Ford sedan márkájú autójában,
és azon tűnődött, hogy bekapcsolja- e a kocsi
lámpáit, amikor az útkereszteződéshez
érkezett. Lelassított. szétnézett. s mivel egyetlen
autót sem látott közeledni. ráfordult a 41-es útra. És akkor hirtelen valami ezüstös villanást
vett észre, ami egyenesen felé rohant. Donald
Turnupseed megbénult a volán mögött. Leblokkolt az agya, nem müködtek a reflexei.
Nem fékezett, a kormányt sem rántotta el.
Megadta magát. Tudta, hogy nem kerülheti el,
mert ez az ezüst villanás aHALAL.
Gig: Milyen gyors az autó d, Jim?
J. D.: Ö I Kb. 100 mérföldet tud óránként.
Gig: Versenyez tél is már vele, nem?
J. D.: Igen, egyszer-kétszer.
Gig: Hol?
J. D.: Hát ... elég jó időt futottam Palm
Springsben. Tudod azt mondják, hogy a versenyzés veszélyes dolog, de én inkább a versenypályán próbálom ki magam, mint az országúton ... Nos, Gig, azt hiszem, ideje mennem.
Gig: Kösz, Jim. Egy utolsó kérdés. Nincs
valami tanácsod az országutakon száguldozó
fiatalok számára?
(Forgatókönyv: J. D. már készül kilépni az
ajtón, de visszafordul, és elmondja a National
Highway Commitee minden hirdetésének köte-

James Dean
lezően előírt jelmondatát: "Vezess biztonságosan ... mert az élet, amit megmentesz. a tied
lehet !")
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mégis megismerte, tudta, hogy aki ott fekszik,.
a HALOTT JIMMY DEAN. O ölte meg. A
zsebkendő, amibe gyászát zokogta bele, véres
lett. Donald Turnupseednek betört az orra.

N. Ray: O/~ nélkül lázadó, 1955, Nathatie
Wooddal

J. D.: (visszafordul)
Vezess biztonságosan ... , mert az élet, amit meqmeatesz.
az
ENYÉM lehet!
Donald Turnupseed becsukta a szemét. Egészen
kis csattanást hallott, aztán arccal előre esett.
Csönd lett. Órák teltek el vagy csak percek?
Amikor ismét felnézett, csak a néptelen országutat látta. A csillogó látomás eltűnt, olyan
hirtelen, ahogy jött. Donald Turnupseed meg
sem próbálta felfoqni. hogy mi történt. Lassan
kiszállt az autó ból - semmije sem fájt, minden tagja működött. Egy horpadást vett észre
a Fordon. Semmiség - mondta magában, és
leült az út szélére. Az út bal szélére. A nap már
alacsonyan járt California fölött.
Egyszer csak autók és emberek lepték el az
utat. Le-fel futkostak, kiabáltak, és egy nő zokogott. "Élek! Itt vagyok!" - próbált integetni Donald Turnupseed. amikor látta, hogy őt
észre sem veszik. ts az addig zűrzavaros kiáltozás lassan-lassan értelmes szavakká állt öszsze: "Segítség!...
Gyorsan!...
Az nem lehet l ... Nem igaz l ... Meghalt l ... Itt van! Itt
van a GYILKOS l" - üvöltötte valaki Donald
Turnupseed fülébe. "Allj föl és nézd meg, mit
tettél. te szerencsétlen l" - a hóna alá nyúlt
két idegen és rángatni kezdte. Attuszkolták az
út másik oldalára. És ott, az árokban, mint
összetaposott cigarettadoboz,
egy autó roncsa
hevert. A nap utolsó sugaraiban itt-ott ezüst
fény csillogott. A hordágyon egy fiú feküdt.
Annyi idős lehetett. mint Donald Turnupseed.
A fiú szeme csukva volt, feje kicsit Iélrebillent. Mintha aludna.
ts Donald Turnupseed akkor kezdett el zokogni. Megismerte. Farmer, kockás ing, szőke
haj, feje mellett az összetört szemüveg. Atlagos külső. különleges ismertetőjel nélkül. És

1955. október 1. szombat
LOS ANGELES TIMES: James Dean. a filmsztár meghalt egyautóbalesetben
!
SAN FRANCISCO CHRONICLE: Egy karam boi ban szörnyethalt James Dean. a filmsztár l
NEW YORK TIMES: Halott a nagyszerű,
fiatal film-üstökös, James Dean!
LONDON TIMES: Mr. James Dean egyetlen filmjével meg tudta győzni a világot páratlan tehetségéről l
Ez a film, az Édentől keletre volt J. D. első,
és addig egyetlen bemutatott filmje.
1955. október 3., hétfő
Bemutatják J. D. második filmjét. Címe: Ok
nélkül lázadó.
SATURDA Y REVIEW: Dean egy gyökértelen nemzedék vadságát. gyötrelmeit és csiszolatlan gyengédségét tárja elénk ...
NEW YORK HERALD TRIBUNE: Csupán
Dean kivételes tehetsége és elbűvölő személyisége menti meg ezt a dagályos melodrámát ...
NEWSWEEK : Lám, az élet drámai iróniája:
a filmben Dean megnyeri a halálos autóversenyt - az életben elvesztette ... Az autóval
és a rugós késsel, mint új totemekkel Dean
megteremtette
az erőszak újkori mítoszát ...
AMERICA MAGAZINE: Eltűntek a Brando-féle modorosságok,
eltűnt Kazan hatása.
Dean tehetsége igazgyöngyként
csillogott ...
THE NATION: James Dean nélkül ez a film
is csak egy lenne az ismert JD filmek közül.
OD: Juvenile Delinquents : ifjúkori bűnözés)
1955. október 8. szombat
Háromezer ember kísérte utolsó útjára J. D.-t.
az Indiana állambeli Fairmountban.

Élj gyorsan!
1949. június
'
FAIRMOUNT NEWS: Hétfőn búcsú-partit rendeztek J. D. számára, aki szerdán Santa Monicába utazik, ősszel pedig elkezdi tanulmányait
a Los Angeles-i Egyetem színház- és szépművészeti szakán. Joyce Wigner és Barbara Middleton voltak az est háziasszonyai. Donald Mar-

tin zongorázott.
haza Indianába"

A legnagyobb
círnű dalnak

sikere
volt ...

a "Gyere

1950. március
Az UCLA (University
of California
at Los Angeles)
szinjátszói
bemutatták
Shakespeare
Macbeth círnű drámáját,
'az 1600 személyes
Royce Hallban. Dr. Walden Boyle. az egyetem
professzora
367 fiú és lány meghallgatása
után
Malcolm
szerepére
egy elsóévest.
]. D.-t választotta.
UCLA NEWS: James Dean - ezt a nevet
nyugodtan
el lehet fele;teni...
(a cikk írója
Bill Bast, későbbiekben
]. D. legjobb barátja.)

1950. május
]. D. eljátssza
első
profi
tévészerepét
egy
Coca-Cola hirdetésben.
J erry Fairbanks,
a hirdetés producere:
"A Coca-Colát
Amerika
szimbólumává
kellett tenni. Meg kellett hát keresnünk azt a teenagert,
akiben az ország, sőt a
világ összes tizenévese
magára
ismerhet.
És
megtaláltuk
őt. _ ."
A Cola-hirdetés
után ]. D. rövidesen
több
tévészerephez
jut. Majd feladatot
kap a Feltűzött szuronyok című filmben. Ez az első hollywoodi filmszerepe.

"Ott ültünk
zadtan. Sötét
Pontosan egy
Aztán kivágták
radt a piszkos

a domb mögött, piszkosan és izvolt, esett - igazi Hollywood!
tnondaiom volt: ,jön az őrség r
ezt a jelenetet a filmből. Maarcom. Micsoda szetep !" (J. D.)

1951_ június
J. D. otthagyja
az egyetemet.
Los Angelest,
Hollywood
csábító filmstúdióit
és New Yorkba
utazik, hogy megpróbáljon
bejutni
Lee Strasberg híres Actor' s Stúdiájába.
Egy Christine
White nevű kezdő színésznővel
közösen írt jelenettel
érkeznek
a meghallgatásra.
Csak kettejüket
veszik föl 150 jelentkező
kőzül.
Elia Kazan: "Dean csak nagyon ritkán jött
be a stúdióba. Az első sorban ült és soha nem
vett részt semmiben."
1952
J. D. alkalmi munkákból
él. néha a szó szoros
értelmében
éhezik. Ügynök öt keres, de sorban
kirúgják:
szemüveges,
alacsony,
nem sztár-típus. De rövidesen
találkozik
Jane Deacyvel,
aki a fiú ügynöke, barátja,
anyja lesz.

1952_ május 11.

l

D. első

szereplése

a dicsőséghez

az NBC televízió

círnű show-műsorában.

Előszó

A Toluaj cimű 1953-as tévéfilm felvételén
1952. december 3.
Cort

Theater.

Broadway,
N. Richard
Nash:
círnű darabjának
bemutatója.
A
darab főhőse egy tizenhat
éves kamasz,
akit
anyja. hogy megóvjon
a világ gonoszságaitól,
a ház kamrájába
zár. Az anya meghal, a fiú kiszabadul,
és ismerkedni
kezd az élettel. Egy
nap leforgása
alatt veszti el lakattal őrzött ártatlanságát.
A fiú szerepében
]. D. színpadr
színészként
debütált.
DAILY MIRROR:
James
Dean rendkívüli
játéka elhiteti a hihetetlent
... tehetsége átizzik
az ostoba történeten
és a szinte eljátszhatatlan
szerepen.
JOURNAL
AMERICAN:
Siess, hogy "Lásd
a Jaguárt",
mert nem áll előtte fényes jövő!
A darabot öt előadás után leveszik a műsorról.

Lásd a [aquárt
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hallgatás után azzal utasítják el, hogy külseje
semmitmondó, jelentéktelen.
Nem alkalmas
sem hős, sem karakter szerepekre. Az előszobákban gyakran találkozik két fiúval, akik
szintén sztárok szeretnének lenni: Paul Newmannel és Steve McQueennel. Közös sorsuk
az elutasítás. Féltékenységük közös tárgya
MarIon Brando. Mert mindenkit Brandóhoz hasonlítanak az ügynökök. J. D. kedvenc filozófusa. Elbert Hubbard szavaival vigasztalja Őket
és önmagát: "A zsenik mindig csoportosan jelennek meg. Súrlódásukból
keletkezik a szikra.
a szikrából a láng!" A három fiú nemcsak
Brandót gyűlöli, egymást is.
Billy James, színész. később neves publicista: "Rengeteg kávét ittunk meg a Cromwellben. Minden út oda vezetett, megbeszéltük az
életet, lehetőségeinket, örök hűséget- fogadtunk
az egyiknek, és közben elárult uk a másikat.
Aztán fordítva. Itt élt társadalmi életet Jimmy
is. Aki messziről ismerte, csak a gátlástalan,
sőt durva exhibicionistát látta benne, és nem
vette észre az álarc mögött szorongva megbújó
kettős lényt: a huncut bohócot és a magányos
kamaszt."

1954. február 1.
Royal Theater. Broadway: Az erkölcstelen
cimű darab bemutatója. André Gide azonos című
önéletrajzi regénye
alapján színpadra alkalmazta Ruth és August Goetz.
Bachir, a romlott, homoszexuális arab inas
szerepében J. D. hatalmas sikert arat. Olyan
meggyőző, hogy felröppen a pletyka: J. D. a
való életben is homokos, de legalábbis biszex.
NEW YORK TIMES: Az eddig naiv és ártatlan James Dean most veszedelmesen csábító,
zűl1öttségében ellenállhatatlan, ördögien megejtő hímringyó.
Michelangelo

Dáoidiának

pózában

1953

Tizennégy főszerep és számtalan kisebb szerep
az NBC és a CBS csatornáin.
"Ha látnák, hogy milyen leveleket k apok!
Főleg tiszteletre méltó hölgyektőI. A legkevesebb, amit kérnek, hogy hordjak a iilmehben
szűhebb nadrágo t ... " (f. D.)
FAIRMOUNT NEWS: Szombat este a "Sötét, sötét órák" című tv-filmben a mi fiúnk
nem kisebb sztár, mint Ronáld Reagan partnere volt!
Kis sikerek, komoly kudarcok. Egy-egy meg46

"Ne várják tölem, hogy fél kezemet hátrakötve sétáljak át az életen!" (f. D.)
Ezzel az alakításával J. D. az év legígéretesebb
fiatal színészeként elnyerte az Antoinette Perry
- közismert nevén Tony - és a Daniel Blum
díjat.
A bemutató előadás után a függöny előtt
J. D. meghajlás helyett bájos pukedlivel búcsúzott a nézöktől. Ezzel úgy feldühítette Daniel
Mannt, a darab rendezőjét.
akivel egyfolytában
rossz viszonyban volt, hogy majdnem tettlegességre került sor. "Csak vedd elő a késed
és vágd belém, úgy, ahogy a Jaguár egyik színészével tetted! Vágd belém, ha mered, nyamvadt kis buzi!" - üvöltötte Mann. J. D. keze

már valóban a késen volt, de akkor gondolt
egyet. "Tudja mit? Felmondok ! Most, azonnal.
Kiszállok a maga tetves darabjából l" - és
tényleg kiszállt.
1954. március, Hollywood

J. D. Elia Kazannal az Édentől keletre

című
film forgatási színhelyére utazik.
Kazan: "Akkor ült először repülőgépen.
Egyfolytában a földet bámulta. Teljesen ártatlan volt, ez volt minden, amit akkor tudtam
róla. Azért szeretek ismeretlen színészekkel
dolgozni, mert azok még éhesek és teljesen átadják magukat a szerepnek, nem spórol nak
önmagukkal. Ilyen volt Brando is. Később aztán civilizálódnak.
normálisak lesznek, vagy
ami még rosszabb: tetszetős, de hamis és élettelen viaszgyümölcsökké válnak."
Akkoriban minden fiatal színész Elia Kazánnal akart dolgozni, mert ő rendezte Brandóval
A vágy viIlamosát és a Rakparton című filmet.
Ha Brando volt az Isten, hát Kazán volt az
Atyaisten!
Legdrágább Barbara!!
"NEM TUDOM, HOL VAGYOK. Béreltem egy
autót 138 dollárért két hétre. MEG AKAROK
HALNI. Azt mondtam a csajoknak. hogy kinyalhat ják a seggem. Steril, stupid, silány kis
kurvák. NEM FEKÜDTEM LE AZÓTA SENKIVEL. És nem is fogok, amíg vissza nem érkezem N. Y. C.-be. Mindenki tartsa vissza még
a lé1egzetét is, amíg (itt trombiták szólnak)
James Dean győzedelmesen haza nem tér!
Huuuuu! Torkig vagyok. Nincs motorbiciklim,
nincs nőm. DRAG AM ! A francba a nagy betűkkel, azok sem segítenek. Még mindig nem
találtam lakást. SZERELMEM! Kazan ideküldött, hogy barnuljak le. Azóta sem láttam a
napot. Csak köd és füst. Azt akarja, hogy
egészségesen nézzek ki. Úgy nézek ki, mint
egyaszaltszilva. Hát ne rohanj el otthonról túl
fiatalon,
különben
vitaminokat
zabálhatsz
egész életedben! írj, nagyon kérlek. Többnyire szomorú vagyok. És szörnyen magányos.
(Remélern, meghalsz.) MERT ÉN IGEN;
54.04.26.

Szeretlek.
Jim (Brando Clift) Dean

Kazan volt az amerikai film antihőseinek megteremtője. Antihős. sőt Antikrisztus volt Stanley Kowalski A vágy viIlamosában és Terry
Malloy a Rakparton cimű filmben, mindkét
alkalommal Marlen Brando megszemélyesítésében. Steinbeck Édentől keletre círnű köny-

Próbafelvétel Paul Newman

Édentől Keletre.

]. Dean és

Elia Kazan. Édentől Keletre, 1954
vének Caleb Traskje, az újkori Káin is ilyen
hős volt.
"Sok amerikai sohasem vált, sohasem válhatott felnőtté. Nem csoda, hogy Amerika
kamaszkora is természetellenesen
elhúzádott:" [Steinbech, Amerika és az amerikaiak)
Kazan: "Azért választottam Jimmyt, mert ő
volt Cal Trask. Nem lehetett találóbban kiosztani a szerepet. Jimmy volt Cal és kész."
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volt. .. elhíttern. hogy gyűlöl. elhittem, hogy
megüt ... mert ő így hitte."
Kazan: "Jimmy aztán mindent bele adott a
filmbe! A forgatás utolsó napjaiban már mindenki tudta, érezte, hogy új sztár születik. Mindenki látni akarta munka közben, Hollywood
és New York legmenőbb riporterei és ügynökei
sündörögtek körülötte. De érezte ezt a stáb is,
pedig ök az első napokban egyszerűen nem
akarták elhinni, hogy ez a fickó játssza majd
a főszerepet...
Később Jimben romlani kezdett valami. A következő filmjében már nem
volt többé olyan tiszta a tekintete ... "

"Az új típusú hős"
Dick Davalos, Abel-Aron megszemélyesítője: "Kazan abban volt zseniális, hogy tudta,
hogyan fognak egymásra reagálni a színészek.
még mielőtt azok egyáltalán megismerték egymást ... Teljesen eggyé vált unk a szereppel, én
is, Jimmy is. Az egész film legszörnyűbb jelenete számomra a veszekedésünk volt. Amikor
Cal megüt. Jimmy nem ütött meg nagyon, de
az egész mégis olyan szőrnyen valóságos
48

Az Édentől keletre New York-i bemutatójának
bevételét - egy jegy 150 dollárba került - az
Actor' s Studio számára ajánlották feL Még a
jegyszedök is filmsztárok voltak, MarIene
Dietrichhel az élen.
LIBRARY JOURNAL: Az év, sőt minden
idők legjobb filmje!
TIME MAGAZINE: A nagyszabású regényt
Kazan egy pszichoanalitikai skatulyába gyömöszölte : az apa-komplexusba.
NEW YORK TIMES: Dean mást sem tesz,
mint Brandót utánozza. Úgy mozog, úgy motyog, úgy biggyeszti az ajkát. úgy dől neki a
falnak, még a szemeit is úgy forgatja. Kazannak Brandót kellett volna használnia, nem ezt
a fiút, aki ebben a filmben csupán Brando dublőre volt.
Lee Strasberg: "Soha! Brando és Dean totálisan külőnböző személyiségek! Csak a karakterek hasonlítanak egymásra, melyet el kell
játszaniuk. Nem antihősők, hanem korunk hősei. ha nem is a szó hagyományos értelmében."
A közönségsiker osztatlan volt. Nem utolsó
sorban azért, mert J. D. tökéletesen azonosult
a szereppel: Ő volt Káin, az illúzió mítikus lerombolója.
Egyetlen filmmel J. D. lett Hollywood
"Ügyeletes Istene". Az ötvenes években a
filmváros nagy változásoknak nézett elébe. A
régi és az új Hollywood közt]. D. volt az utolsó óriás csillag, mielőtt a régi értelemben vett
sztárkultusz végképp összeomlott. Kazan': "Hihetetlenül nagy érdeklődest. imádato t. szinte
tömeghisztériát váltott ki Jim ezzel az eqyetlen filmmeL De sebezhetöbb volt, mint bárkiIjesztő nárcizmus jellemezte. Motorbicikli után
fényképezőgépet
vásárolt magának. Emlékszem, hosszan állt a tükör előtt, és önmagát
fényképezte. Nagyon is tudatában volt saját
imázsának."
Marlen Brando: "Dean sohasem volt a ba-

Egy partyn

Terry

Maore-ral

rátom. Azt hiszem, én voltam a "fixa ideája".
Bármit tettem, megpróbált
utánozni. Közel
akart kerülni hozzám. Telefonon hívogatott.
Én csak csendben hallgattam, ahogy az üzenetközvetítőmmel
beszélget.
Üzeneteket
hagyott, kérte. hívjam vissza. De én soha nem válaszoltam neki. Végül egy partin találkoztunk
a Beverly Hillsen. Feltűnősködött.
úgy viselkedett, mint egy őrült. A házigazda kérésére

félrehívtam egy kis atyai beszélgetésre. Megkérdeztem. tudja-e, hogy beteg és segítségre
lenne szüksége?" (Lejegyezte Truman Capote)
Az Édentől keletre círnű film forgatása 1954
augusztusában fejeződött be. Ezután J. D. elkészítette két utolsó tv-filmjét, a Bolond vagy oh és a Kivilágítatlan
út CÍműt.
Barbara Glenn: "Megmondtam
neki, hogy
férjhez megyek. Találkozni akart a völegé-

bűnözésekről

szól. szerintem
Shakespeare
Rómeo és Júliája. Ez volt a modell számomra
a
film rendezése
közben, azt akartam,
hogy Jim
és July története
mindenkinek
a veronai
szerelmcseket
juttassa
eszébe."
A film egyértelműen
J. D. köré rendeződött.
J. D. önmagát
játszotta
benne.
Olyan
volt,
mint Hamlet királyfi
a tükrök termében:
férfiasságában
nőies, kegyetlenségében
gyengéd,
már nem gyermek,
de még nem is férfi, azaz
a tökéletes
KAMASZ.

N. Ray: Oh nélhul lázado. 1955
nyemmel.
Én tiltakoztam,
de ő ragaszkodott
hozzá. így hát belementern.
Féltem, mert Jimmy kiszámíthatatlan
tudott lenni. De nem történt semmi baj. Másnap telefonált,
hogy találkozni akar velem, még egyszer,
utoljára.
Könyörgött,
ami nem volt szokása.
Elmentem
hozzá. Egy táskát tett elém, ami tele volt pénzzel. Nem értettem.
Előtte sokszor adtam neki
pénzt kölcsön,
azt hittem,
azt akarja
visszafizetni. De nem. Azt hajtogatta,
hogy nem lehet
vége, hogy együtt kell maradnunk,
nem hagyhatom el. Azt válaszoltam.
hogy igenis, vége,
talán egyszer
jó barátok
leszünk.
Elindultam
kifelé.
Utánam
rohant
és üvölteni
kezdett.
Soha nem kiabált
velem
azelőtt.
Kiszórta
a
pénzt a lépcsőházba
és azt kiabálta
- Ha meghalok, a te bűnöd lesz l"
Az Ok nélkül lázadó cimű filmet 1955 tavaszán kezdték el forgatni.
Nicholas Ray, a film rendezője:
"A legérdekesebb
és legszebb
történet,
ami az ifjúkori
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Natalie Wood, July alakítója:
"Először
féltem JimmytőL
de aztán jó barátok
lettünk.
Velem sohasem beszélt gorombán.
De sok váratlan dolgot művelt. Az egyik első forgatási
napon nem akart kijönni
az öltözőjéből.
Azt
üzente, hogy készül a jelenetre,
senki ne merje
zavarni.
Teltek-múltak
az órák,
a hangulat
egyre feszültebb
lett. Ilyenkor
valaki mindig
felszól a központba.
és aztán megjelennek
a
Limousinok.
" De Jim ettől sem félt. Több
óra telt el, mig végül megjelent,
közölte. hogy
kész van. Felvettük
a jelenetet
egyetlen
nekifutásra. Szerepe szerint Jimnek rá kellett ütnie
az asztalra.
Akkorát
ütött, hogy eltörte a kezét. A szeme sem rebbent. Vigyorgott
és kisétált a helyszínről.
Mi pedig bámultunk
utána."
A film írója és rendezője
remekül választotta
a film egyik színhelyének
a Los Angeles melletti D. W. Griffith Planetáriumot.
Itt történnek
a dramaturgiailag
legfontosabb
események.
tgy
válik nyilvánvalóvá,
hogy a film teenagerei
élükön Jimmel - nem csupán az iskola, nem
a szülők. nem az unt normák és rossz hagyományok ellen lázadnak,
hanem az egész - rnikro- és makro-világ
ellen. Ok nélkül ... ?
Dennis Hopper.
a filmbeli
gang egyik szereplője : "Abban
a jelenetben,
amikor Jim és
Buzz kés párbajt
vív, Jim füle mellett egyszercsak egy piros csík jelent meg. Buzz megvágta
véletlenül.
Nick azonnal
leállította
a felvételt,
hívta az orvost. Jim iszonyú dühös lett. - Nem
láttad, hogy most igazán elkaptam
a pillanatot? Soha többé ne merj leállítani!
Mit gondolsz, mi a francnak
vagyok itt? - üvöltötte."

Dennis. Miért

lettél szinész. Jim?
]. D.: Mert GYŰLÖLÖM
AZ APAM ÉS AZ
ANyAM.
Fel akartam menni a színpadra,
hogy
megmutassam
nekik.
Megmondom
neked,
hogy miért .kell 'a legjobbnak
lennem.
Az
anyám meghalt
amikor még kilenc éves sem
voltam. Éjjelente
kiszöktem
a sírjához
és sírtam. És azt kérdeztem : Anya, mért hagytál itt,
mért hagytál
el?..
Szükségem
van rád .. ~

Akarom, hogy velem légy' Elhagyott. Hát meg
akarom mutatni neki, az isten verje meg, hogy
nagy leszek, nagyon nagy, nélküle is!
Stewart Stern, a film írója: "El akartuk
mondani, hogyan válhat felnőtte egy nemzedék
egy éjszaka alatt."
"Az érdekelt engem a Lázadóban, hogy megcsináljam a Brando-féle Vad cimű film ellenpárját. Láttam Los Angeles utcáin a bőrdzsekibe öltözött srácokat, akik az utcasarkon ácsorogva arra vártak, hogy megtámadhassanak valakit. Ogy nevezték magukat, hogya "Vadak".
Én konstruktív
filmet akartam csinálni, olyan
főhőssel, akivel ezek a srácok jó értelemben
azonosulhatnah,"
(f. D.)
1955. augusztus, Texas
Elkezdődik az Edna Faber bestseller regényéből készülő "Texas-saga", az Óriás forgatása.
A rendező, George Stevens a régi Hollywood
élő legendája, aki a legnagyobbakkal dolgozott: Fred Astaire, Ginger Rogers, Cary Grant,
Douglas Fairbanks, Montgomery Clift. Katherine Hepburn és Spencer Tracy voltak munkatársai. Utólag szinte megmagyarázhatatlan,
hogy a klasszikus hollywoodi sztereotípiákban
gondolkodó Stevens miért osztotta Jett Rink
szerepét J. D.-re. Az biztos, hogy Stevenst
nem érdekelte J. D. már stabil lábakon álló
kamasz-lázadó imázsa. Talán a "más"-ságot
látta meg a fiúban, és erre volt szüksége. A
szereppel kapcsolatban
egyébként felmerült
Brando és Richard Burton neve is. Bár Stevens
és J. D. az egész forgatást végigveszekedte, és
a film mai szemmel nézve bizony rossz lett,
mégis jól jártak mindketten. Stevens - mert
J. D. jóvoltából valami kétségkívül emlékezeteset hozott össze, ]. D. pedig a kamasz lázadók után eljátszhatta az új idők emberét: egyesítette a teenager álmot az amerikai álomrnal.
a nonkomformizmust a sikerrel.
Még egyetlen millimétert sem forgattak le,
J. D. már Jett Rinkként őgyelgett a farmon.
Az első sajtókonferencián kopott farmerben,
fakópiros flanel ingben, cowboy-kalappal a fején ült a sarokban, szája sarkában cigarettával.
Ha szóltak hozzá. nem mosolygott, a fotósok
kérésére nem állt fel. a csizmáját bámulta. Már
azonosult a szereppel: Ő volt Jett, a szegénységében is büszke, kiszolgáltatottságában is független cowboy, aki félig szelídített vadállatként. bizonytalan státuszú alkalmazottként tengődött a gazdag Benedict farm on. A kilátástalanság elől a duzzogó magányba menekült.
(Egyetlen barátja, a farmer keményen dolgozó,

A Palm Sprinqs-i

autóverseny

győztese,

1955

férfias nővére, véletlenül leesik egy megvadult
lóról és meghal. Bár J. D. minden jelenete
oázis ebben a lassan, nagyon lassan hömpölygő
tikkadt-texasi "Háború és békében", az eszköztelennek nevezett - s közben abszolút tudatos - színészi jelenlét csodája Jett Rink gyásza. Ahogy bejön a házba, ahogy megáll az
ajtófélfánál.
ahogy nem lép be a szobába,
ahogy kívül marad a zokogó családi körön.
ahogy még a kalapját sem veszi le. Fél arca árnyékban marad. Erre mondják, hogy nem csinált semmit. Csak állt ... )
Stevens nem volt "művész-rendező", idegen
volt tőle az Actor's Stúdióból származó, új típusú, "beleélős" színjátszás. Talán Sztanyiszlavszkij nevét sem hallotta soha. Teljes felügyeletet gyakorolt az Óriás felett, a színészek csupán fogaskerekek voltak, J. D. sem játszhatta
nála a fenegyereket. Azaz ...
Dennis Hopper - a filmbeli farmer (Rock
Hudson) fia: "Jim pontosan érkezett a forga5J

tási helyszínre. Ült és várt. dc egész nap nem
került rá sor. Másnap egyszerűen nem jelent
meg. Stevens iszonyú mérges lett. azzal fenyegetődzött. hogy kirúg atja Hollywoodból. Miután az öreg ki üvöltötte magát. Jim megkérdezte: - Befejezte? Mert akkor én mondok magának valamit. Nem vagyok gép. Lehet. hogy
egy gyárban dolgozom. de akkor sem vagyok
gép. Egész éjjel arra a jelenetre készültem. Erre idejövők. és maga hagyja. hogy üljek a fenekemen egész nap. Hát nem érti. hogy én az
idegeimmeL az érzékeimmel dolgozom? Ha
egy napig várat. utána maga fog rám várni
két napot. Ha két napig. akkor hármat. És
így tovább. megfizet minden elpazarolt napomért. Tehát: nem fog megakadályozn i abban.
hogy úgy dolgozz am. ahogy én akarok. Csak
ennyit akartam mondani, most vár a munka.
Jön? - így Jimmy. És tudják. mi történt? Ezután soha. egyetlen percet sem kellett várnia."
Liz Taylor - a gazdag farmer gyönyörű felesége: "Egy évvel voltam fiatalabb. mint Jim.
de már több mint 10 film volt mögöttem. Mindenki sztárnak kijáró hódolattal vett körül. én
voltam a királynő. Jimmyt ez kimondhatatlan
zavarba hozta. nem tudta feltalálni magát. Azt
a jelenetet forgattuk. amikor ő meghív engem
szegényes kis házába egy teára. Érzékeltetnünk
kellett. hogy vonzódunk egymáshoz. bár ez a
vonzalom halálra van ítélve. Többszöri nekifutásra sem sikerült jól a jelenet. Jim annyira
ideges volt. Altalában rengetegen voltunk a
forgatási helyszínen. a stáb. statiszták. mexikóiak. Egyszer csak Jim fogta magát. kiment
az emberek közé. és a szabadban. mindenki
szeme láttára lehúzta a sliccén a cipzárat. és
kényelmesen pisilni kezdett. Utána visszajött.
és ment minden, mint a karikacsapás. Később
elmondta nekem. úgy gondolta. ha le tudja
győzni zavarát annyi ember előtt. akkor velem
szemben is fel tud oldódni. Iqaza volt. nagyon
jó barátok lettünk." Rock Hudson: "Egy házban laktunk az Óriás forgatása alatt. Nehéz
volt vele egy fedél alatt maradni. Sohasem voltam túl érzékeny. de Dean mogorvasága. rnodortalansága még nekem is sok volt. Sohasem
mosolygott. mindig elégedetlen volt. gyűlölte
Stevenst. Nem volt jó partner a kamera előtt
sem. A színészi játék állandó adás-kapás. Ö
mindent elvett. de semmit nem adott cserébe."
Lee Strasberg: "Manapság minden színész
a szemébe húzza a kalapót. ha kell. ha nem.
Ez stílussá vált. és a stílust Dean találta ki.
Amikor köszönnie kellett Rock Hudsonnak. ezt
gondolta - Fordulj fel. te nagy marha! - ezt
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hangosan nem mondhatta ki, hisz a főnökével
beszélt. Ezért húzta be a kalapot. És amikor'
int a kezével - Viszlát, később! - ez egyszerre ígéret és fenyegetés."
Stevens: .Dean túl jó volt erre a szerepre.
Nem akkor tévedtern. amikor ráosztottam. hanem amikor gúzsba kötöttem."
THE NATrON: Liz Taylor és Rock Hudson
soha nem okoznak csalódást vagy meglepetést.
Azt teszik, amit mondanak nekik, rutinnal pótolva a hiányzó tehetséget. De James Dean eredeti és páratlan színészete most is izgalmat
keltett.
Az Óriás egy amerikányi ország átalakulásáról
szól. E változás képviselője, katalizátora Jett
Rink, aki örökölt kicsi földjén végül olajat talál. Az addig tiszta és szelíden mogorva cowboy a feltörő olajtól fekete szörnyeteggé válik,
aki megtörve a föld konok, évezredes ellenállását, - behatol annak ártatlanságába.
elrabolja
egyik legféltettebb kincsét - saját ártatlanságát veszti el. íme a mindig visszatérő ártatlanság. de immár társadalmi méretekben.
Míg Hudson és Taylor öregedése álságos és
hollywoodiasan hiteltelen, sőt, nevetséges. addig J. D., az akkor huszonnégy éves fiú képes
a szemünk láttára belülről megöregedni. J. D.
így ment elébe sorsának. sorsszerű halálának.

Élj gyorsan!
Halj meg fiatalon!
"A zseni természete a változás! - mondta
kedoenc iilozófusom, Elbert Hubbord. A
színészi [átél: gyönyörű és azonnali hielégiilés. De igazi tehetséget a rendezéshez
érzeh, és - félek még kimondani
is nagy vágyam az Írás. Az számomra az islen. Még nem űlhetek le Írni, túl fiatal és
bolond vagyok. Élnern kell még. De eljön
a nap ... " (]. D.)
Jane Deacy, J. D. ügynöke 1955 szeptemberében hat évre szóló új szerződést
kötött Jack
Warnerrel : kilenc film. egymillió dollár.
1955. szeptember 19.: hatezer dollárért megvette az ezüstszürke Porsche Spydert. A kocsi
150 mérföldes sebességgel ment óránként, remek versenyautónak ígérkezett. A szerzödés értelmében új film forgatását csak 1956 végén
kezdték volna el, addig J. D. a szenvedélyeinek élhetett, szabad volt. mint a madár ...

\

"A sebességet önmagáért
száguldás közben érzem
gam." il. D.)

szetetem.
egésznek

csak
ma-

Irving Shulman, J. D. barátja, autóversenyző:
"Láttam Jimmyt versenyezni Palm Springsben.
Nem ügyességgel. hanem vakmerőséggel. élete állandó kockáztatásával
nyert. A többiekre
tekintettel volt. magára soha. Minden kanyarban feldöntötte a szénabálát. így nem lehet vezetni, még verseny közben sem. Az autó nem
billiárdgolyó.
Félelmetesen vezetett, de nem
jól !"
Wilson Springer, sportújságíró:
"Ott voltam
Palm Springsben.
Végignéztem
a versenyt.
Már az előfutamokban észrevettem a Porsche
Speedstert. Nem tudtam, ki ül benne, de azt
gondoltam magamban, hű, abból a srácból még
lesz valami, tudja, hogy kell tekerni a kormányt. Aztán megnyerte a versenyt. Csak később tudtam meg, hogy Dean volt az a srác."
1955. szeptember 20.

J. D. 100 OOO dolláros életbiztosítást
kötött
nagyszülei. illetve nevelöszüleí. nagybátyja és
nagynénje javára. Végrendeletről
később kívánt gondoskodni.

Élj gyorsan!
Halj meg boldogan,
és jóképű hulla leszel !
Lee Strasberg:
"Amikor egy barátom aznap
éjszaka felhívott és elmondta, hogy mi történt.
nem tudtam sírni. Valahogy mindez várható
volt, de nem akadályozhatta meg senki. Kűldtem volna el pszichiáterhez? Csak később sírtam, amikor megnéztem az Úriást ... "
Líz Taylor: "Napokig sokkos állapotban voltam. Nem tudtam felfogni! O nem akart meghalni. Élni akart. Boldog volt és fiatal!"
Jim Bridges: .Középlskolaba jártam, Arkansasban. Megnéztem barátaimmal
az Édentől
keletre című filmet. Nem tudtam, ki az a Kazan
és ki az a James Dean. De a film után éreztem,
hogy megváltozott az életem. Akkor dőlt el.
hogy filmrendező leszek."
J. D. halála után rajongó klubok százai alakultak szerte a világon. Csupán Indiana államban huszonhat "J. D. Fan Club" működött.
New Yorkban volt a legnagyobb, a "J. D. Memory Ring." De volt "J. D. Death Club", több

George Stevens:

Öriás, 1955 - a lotqatáson

"J. D. Look-Alike Club" a világ minden pontintézmény, a "J. D. Mernorial Foundation"
1956. május 1S·én alakult,
célja a művészetek pártolása volt J. D. szellemében.

.ján, A legfontosabb

A Warner Brother's stúdiónak külön irodát
kellett létesítenie él beözönlő levelek megválaszolására. 1956-ra a levelek száma elérte a kétszázezret. A levélírók többsége külföldi volt,
sokan közülük nem is tudták, hogy bálványuk
már halott.
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A Filmművészeti Akadémia mindkét esetben
elutasítja a posztumusz elismerés gondolatát.
"Senki sem lehet halottabb. mint egy
halott filmsztár
és mégis,
bár James Dean már évek óta halott
a srácok az ő régi filmjei után
a tükörben magukat nézik
és James Deant látják" (John Dos Passos]
"Gyűlölök minden földi kötöttséget! Téuedsz, ha azt hiszed, hogy el tudsz kapni!
Ha akarom, eltűnök, láthatatlanná válok!"

(J.

George Stevens: Óriás, 1955, Liz Taylorral
Jack Warner: "Azt hittem, hogy Dean legenda. Tévedtem : vallás."
Megbabonázta a fiatalokat Németországban,
ahol legnagyobb sikere az Óriás című filmben
volt. Egy olasz újságíró aljas reklámfogásnak
minősítette J. D. hirtelen halálát, ezzel magyarázta, hogy az ország fiataljai meghalni is készek lennének érte. Franciaországban az Edentől keletre című film alapján J. D. elnyerte a
legjobb külföldi színésznek járó Kristály Csillag-díjat. Görögországi imádói új Apollónak
nevezték. Iránban ]. D.-vel azonosítottak mindent, ami új, modern, amerikai. Dzsakartában
valóságos öltözködési forradalmat indítottak el
a ]. D. filmek, nem csak a fiúk. hanem a lányok között is.
Egy angol fiú James Deanre változtatta a
nevét; két német lány közös öngyilkosságot követett el ]. D. halálának egyéves évfordulóján;
egy Tom Pittman nevű fiatal szinész pedig
szándékosan egy fának rohant kocsijával és
meghalt, hogy lélekben egyesülhessen bál ványávaL
DETROIT FREE PRESS; Miért zokog az
egész világ egy harmadrendű színészért? Mert
esztelenül nyomta a gázt és száguldott céltalan? Megértem, hogy halála után milliók gyászolták és bálványozták
Rudolph Valentinót I
Vonzó volt és milyen gyöngéden bánt a nőkkel! De ez a Dean! Pokollá tette minden lány
életét maga körül. mert velejéig romlott volt."
1956; Az Édentől keletre című filmbeli alakításáért J. D.-t Oscar-díjra javasolják.
1957; Az Óriás círnű filmben nyújtott játékáért ]. D.-t Oscar-díjra javasolják.
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D.)

És eltűnt. Mindössze három filmet hagyva maga mögött, huszonnégy évesen, immár harminc
éve. Az első ember, aki számára láthatatlanná
vált, Donald Turnupseed volt. És azóta sem
látta senki.
Lehet egy színész sikeres, lehet népszerű, lehet sztár. sőt, világsztár. De bálvány? Lehet
bálvány, de élő legenda? És ha már legenda,
hogy lesz belőle mítosz'? Sőt: vallás?
Édentől keletre: a kamasz-sátán ártatlansága
Ok nélkül lázadó: a sértett kamasz- büszkeség ártatlansága
Óriás: a kamasz-ártatlanság
elárulása
Aki fiatal. az sohasem hal meg. Legfeljebb eltűnik, hogy aztán megszázszorozódott
reinkarnációban térjen vissza. Mert az isteneknek
nincs helyük a földi halandók kőzt.
]. D. sztár lett már első filmje előtt, utána
pedig bálvány. Nem volt megállás. Olyan iramban száguldott végig huszonnégy földi eszten- .
dőn - ÉLJ GYORSAN - hogy a sebesség egyszercsak elszakította a földtől - HALJ MEG
FIATALON - felrepítette az örökkévalóságba
_ ÉS JÖKÉPŰ HULLA LESZEL - felültette az
Olymposra, a többi kamasz isten, Adonis és
Osiris közé.

The faster the better !
Minél gyorsabb, annál jobb!
Csak a gyors halál vezethetett halhatatlansághoz. Csak a halott, földöntúli ]. D.-vel való
azonosulás lehetett teljes. A földi halandó romlandó. csak a mítosz marad makulátlan. A földi
halandó húsból és vérből van, csak a rnítosz

lehet átszellemült. A földi halandó vétkezik, de
a mítosz megtisztít I És a legnagyobb bűn, amit
földi halandó elkövethet, hogy megöregszik!
De az isten örökké fiatal marad. És általa őrizzük meg örök-fiatalságunkat mi is.
J. D. átvert mindenkit. Ez az önimádó, önpusztító, önelégült kamasz halálával az egyetlen túlélővé vált. Elvis Presley, a "Király" élő
halott lett, önmaga árnya, karikatúrája. Tehetségét kifacsarták. elherdálták.
imázsát a sárba
tiporták. Legalább húsz évvel élte túl önmagát ... MarIon Brando. A Vad, az erőszakos lázadó, az izmos párduc széthizott Buddhaként
izzad napsütötte földi-páradicsom sziqetén, és
indiánoknak szónokol. Csak az árnya tért vissza
egy utolsó tangóra Párizsba ... John Lennon :
Szétrobbant a Beatles, de a négy fiú sikeres üzletemberként még mindig az Abbey Roadon
sétálna. ha egy rajongó be nem teljesíti az élő
legendákat megillető végzetet. s le nem lövi
Lennont a Dakota ház előtt. Az őrült fiú azt
képzelte, hogy ő John Lennon : az igazinak meg
kellett halnia ...
j. D. nem vehetett át egyetlen Oscar-díjat
sem. Nem épített házat a Beverly Hillsen, nem
nösült meg, nem nemzett gyerekeket. Nem
ivott. nem szedett kábítószert. Nem nött fel.
Halálával megváltotta bűneitől híveit, a kamasz-milliókat.
Korai halálával gondoskodott
arról, hogy a szép TEENAGER-ARCOT sohase
csúfítsák el ráncok.
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Hey James Dean
You' re just a teenaqe drearn
But the older foIks too
They're tryin' to be lihe you
Rock on - Jimmy Dean
Rock on ...
1955. szeptembet

30. csütörtök,

délután fél hat

j. D. Los Angelesből Salinas felé tart, ahol egy

autóversenyen akar részt venni. Remek hangulatban van, vidáman társalog a mellette ülő
Rolf Wutherichcsel, aki a versenyen fog segíteni neki.
J. D.: "A Ford megáll. A fickó biztosan észrevett minket ... "
1955. szeptember
után 5 perccel

30. csütörtök,

délután fél hat

Rolf Wutherich sértetlenül kiszáll az autóból.
J. D. halott.
Orvosi jelentés: "nyaktörés, csonttörések,
zúzódások az egész testen".
Született: 1931. február 8. Fairmount, Indiana
USA
Szeme: kék
Haja: szőke
Súlya: 70 kg
Magassága: 177 cm
Teljes neve: J ames Byron Dean
Zétényi Lili

MÉRTÉK

Szeszélyes nyarak
Jiri Menze/: Hóvirágünnep
Milos Forman azt írta az Elszakadás (Taking Off) cirnű, első,
nem Csehszlovákiában készített
filmje kapcsán: nem hiszi, hogy
az emberek különböző dolgokon
sírnának vagy nevetnének a világ különböző tájain. Azóta készített filmjei arról tanúskodnak, hogy megváltoztatta a véleményét, és a United Artists
vagy Dino de Laurentiis meggyőzték róla, hogy tévedett; az
amerikai közönség igenis máson
nevet vagy sír, mint amin mi,
Európának ezen a fertályán élők
sírtunk és nevettünk a hatvanas
években. Lehet, hogy Forman
naiv volt, amikor először Amerikába ment, hogy filmet készítsen, de az is bizonyos, hogy a
világ - és benne a mozinézők
-, ezért aztán a filmek is nagyot változtak azóta. Páratlanul
gazdag, sokszínű és izgaimas
volt az a cseh filmgyártás, amelyík a hatvanas években - anynyi egyéb remekmű mellett Forman és liiÍ Menzel filmjeit
világra segítette. Menzel éppúgy sikeres volt, mint azóta híres amerikai
rendezővé
vált
egykori honfitársa, amit nemcsak a Sziqorúan eIIenórzótt vonatok (Ostre sledované vlaky)
(1966) Oscar-díja jelzett, hanem
az is, hogy egymás után készítette ma már klasszikusként
számontartott
filmjeit. A Smrt
pana Balthazara
(Balthazár úr
halála)
(1965), a Bűntény
a
leányiskolában
(Zloőin v divéi

skole) (1965), a Szeszélyes nyár
{Rozmárné
léto (1967), a ZIoéin
v Santánu (Bűntény a mulatóban) (1968), a Skfivánci na nitich
(Fülemülék
a madzagon
(1969) csupa, a cseh kultúrában
erős gyökerekkel bíró és viruló
hagyományokkal
rendelkező, a
film világába átültetve merőben
új, ugyanakkor
minden elemében szuverén stílust létrehozó
művek. Vancurától Skvoreckyn
át Hrabalig csupa rangos író
irodalmi
alapanyagából
készítette filmjeit, olyan művekből,
amelyek olvastán azt hinné az
ember, lehetetlen
világukat
a
filmvászonra átmenteni, Menzel
mégis újra és újra meggyőzött
az ellenkezőjéről. Ezek a filmek,
akárcsak
Formán.
Passer,
Schorm, Chytilová, Nérnec. líres
és a többiek filmjei, olyan szellemi közegben születtek. amely
várta, előseqítette. inspirálta létrejöttüket. És ha ma ezek a filmek klasszikusnak
számítanak,
van abban valami lehangoló ís.
A felsorolt filmek Menzel huszonhat és harmincegy éves kora között készültek. Ha valaki
ilyen fiatalon válik klasszikussá, azt általában nem éli túl.
Vagy azért lesz klasszikus, mert
idejekorán meghal, vagy megbénítja a tény, hogy klasszikussá lett. Az aranykor
végével'
Menzel körül is csönd támadt.
Színészi alakítások, színházban
- mint Sean O'Casey Esti mese
(Bedtime Story) című darabja-

ban, a prágai Cinoherny Clubban, lifí Krejéik
rendezésében,
szin házi rendezések
mint
Machiavelli Mandragorája,
szintén a Cinoherny
Clubban. és
csak hosszú idő után ismét a
film. De most már egy megváltozott
világban,
megváltozott
közönség előtt. Olyan világban,
amelyben minden érték viszonylagossá vált, olyan világban,
ahol a filmkészítő dolga a mai
árfolyamok pontos ismerete és a
holnapi árfolyamok kiszagolása,
mert ez a siker alapfeltétele - a
siker pedig a következő film elkészítéséé. És ha végignézzük a
hatvanas
évek
filmtermését.
csak elvétve találunk egy-egy
filmet, amely ma sikeres lehetne, Így aztán az sem valószínű,
hogy elkészülhetnének.
Ha már
párhuzammal
kezdtük, Forman
és Menzel között, folytassuk is.
Forman - szintén néhány év
hallgatás után - vísszatalált a
sikeres útra. Amerikai rendező
lett, műveiben nyomát sem találjuk
egykori
filmrendezői
egyéniségének_
Végképp meggyőzte nézőit,
hogy fölösleges
tőle újabb Tűz van, babámat
vagy Fekete Pétert várni. Igaz,
nem is nagyon várja senki ...
Menzel - úgy tűnik - ott
folytatta, ahol 1969·ben· abbahagyta.
Makacsul
ugyanarról
beszél, és ugyanúgy. Éppúgy bújik bele hősei bőrébe és láttatja
őket kívülről
egyszerre,
mint
régen, éppúgy költői és ironikus
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J aromir H anzlik
egyszerre, mint régen. A Kurblis
férfiak,
a Sörgyári capriccio,
vagy a legújabb,
Magyarországon bemutatott
Hóvirágünnep
ugyanabban
a világban
született. mint a Szigorúan ellenőrzött vonatok. Vajon az következik ebből. hogy Menzel korszerűtlen, hogy ezek a filmek mit sem törődve a világ változásával - tizenöt-húsz
éves sikerek ismétlései akarnának
lenni '?
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A Hóvirágünnep
(Slavnosti
snézenek) Bohumil Hrabal elbeszélései alapján, az író és a rendező által közösen írt forgatókönyvből készült. Hrabal írta a
Baltazár
úr halálát,
mely
a
Petlicai na dne (Gyöngyök
a
mélyben) cimű, az ő elbeszélései
alapján,
Chytilová,
jires. Nemec, Menzel, Schorrn, Passer és
Herz rendezésében
készült,
a
cseh új hullám fiatal nemzedé-

kének
bemutatkozását
jelentő
film egyik epizódja volt, a Szigorúan
ellenőrzött
vonatokat,
a Fülemüliík a madzagon és a
Sörgyári capricciót (Postriáiny),
a Hóvirágünnep
című elbeszélése 1978-ban jelent meg, rnondhatnánk
tehát,
hogy
Menzel
nem tett egyebet, mint a jól bevált munkatárs. az egyébként is
jó nevű író biztonságot
jelentő
segítségéhez
folyamodott.
A színészek:
Rudolf
Hrusinsky,
a
Szeszélyes
nyár
fürdőmestere.
josef Somr, a Szígorúan
ellenőrzött vonatok Hubicka forgalrrnstája. Jaromir Hanzlík és ifj.
Rudolf Hrusinsky,
akik a Sörgyári capriccióban
már beváltak. A film sztorija sem nyújt
- első ránézésre
- sok újat:
szereplői egy kis hegyi falu lakói.
férfiak,
akik
szeretnek
együtt
sörözni
az étteremben,
jókat enni. mulatn i, szép asszonyokat meggusztálni.
az élelmiszerbolt előtt, a friss kenyérre
várva történeteket
mesélni,
és
amikor a falu szélén felbukkan
egy vaddisznó, hatalmába keríti
öket a vadászszenvedély,
és nem
tudnak lehiggadni, amíg le nem
teritik. még akkor sem, ha egyenesen az általános iskola állattanórájára
kell
behajszolniuk
ehhez a kocát. Amikor a megölt vaddisznó híre eljut a helyi
vadásztársaság
- szomszéd
faluban lakó - tagjainak
fülébe,
kitör a vita: kié legyen a húsa,
a szép fiatal tanítónő bölcs szavára kiegyeznek
egymássaL kőzös vaddisznóvacsorát
rendeznek az étteremben, még amatőrfilmen is megörökítik
a trófeát
és az ünnepet, amely után feltehetőleg
az eddig
megszokott
módon folytatódik
a falu élete,
csak Leli úr, a használhatatlan,
ámde rendkívül
olcsón elérhető
áruk - úgymint féloldalas hanglemez, egy lábra
való cipő gyűjtője nem lesz többé kőzőttük, mert - miközben a maga
főzte pacallevest
szállította
a
vacsorára,
frissen
melegitve,
hogy a legfinomabb
legyen éjfélkor, amikor annak itt az ideje - baleset áldozata lett.
A történet
nem sokatmondó.
Mégis - be kell vallanom - a

film, ahogy néztem, egyre jobban magával ragadott, elbűvölt
elmerültem a világában, és amikor véget ért, valami könnyed,
lebegő szomorúsággal
jöttem ki
a vetítőből. Nem gondoltam arra, hogy ez sikeres-e, nem gondoltam arra, hogy Hrabal írta-e
vagy más, bevalt-e
a szerző
vagy sem, elfelejtettem,
hogy
ezeket a színészeket
már másutt is láttam, mert nem sz ínészek voltak, hanem azok az emberek, akik iránt a film felkeltette az érdeklődésemet,
akiken
mosolyognom
kellett, szeretnem
kellett őket, és fájlalnom egyikük halálát. Vajon miért? Mivel érte ezt el az a csapat, amelyik létrehozta ezt a filmet? Azt
hiszem, nem sokat foglalkoztak
olyasmivel,
mint amiről eddig
írtam. Nagyon messze áll tőlük
az amerikai szuperfilmek
sikere
vagy -bukása. a napi árfolyamok,
és az is, hogy tizenöt-húsz
éve
mivel és miért volt sikerük.
Nem konzervatívak
vagy újítók
akartak lenni, hanem ezt a filmet akarták
megcsinálni.
Csak
erre figyeltek. Ezért aztán sikerült ravaszul
és körmönfontan
egy látszólag
nem-történet-történet epizódjain
keresztűl,
melyek önmagukban,
elmesélve jelentéktelen
semmiségek
csupán, eljuttatni
a nézőt, ha az
hajlandó, a kis falu rnindennapjaiban megjelenő költészet, fájdalom,
kedvesség,
durvaság
megismeréséig.
Ez nem újdonság, csak éppen ezer arca van.
És érdemes egy újabbat megismerni, mert az is érdekes. A felületes szemlélő azt hiheti, hogy
mindez "eszköztelenül",
rendkívül egyszerűen történik. De nem
így van. A színészek mindeqyike, Rudolf Hruáinsky,
Jaromír
Hanz1ik, Josef Somr, Petr Cepek, ifj. Rudolf Hrusinsky, Jm

Schmitzer,
Blazena
Holi sová,
sőt, a nem-hivatásos
színészek:
Jiii Krejéik (neves film- és színházi rendező,
többek között a
Dulska asszony
erkölcsei
és a
Magasabb elv rendezője),
vagy
Frautisek Vlaéil (szintén rendező, a Fehér galamb, a Markéta
Lazarová
és A mébek völgye
rendezője)
a legrafináltabb
színészi eszközöket
a lehető legpontosabban
használva,
tökéletesen kidolgozott jelenetek során
építik fel a megformálandó
alakot, és ugyanígy kidolgozott
és
pontos elemzésre épülő a rendezői munka.
Csakhogy
egyetlen
jelenetet sem találunk
a Háuirágünnepben,
amely
elárulná
magáról,
hogy milyen dramaturgiai
funkciót
teljesít, mi a
"dolga" a történetben.
Ugyanis
a film epizódjai látszólagos fecsegésükkel,
mellébeszélés ükkel
észrevétlenül,
de nagyon tudatosan közelítik meg és keríti k
be azt a lényegeset, amit a film
a maga világáról el akar mondani. és ami kisiklik a kezünk
kőzűl.
ha nem adjuk át magunkat a filmnek, és nem vagyunk
fogékonyak
erre az elbeszélési
módra. A gyerekek,
miközben
az imént lelőtt vaddisznó vérét
felmossák az osztályterem
padlőjáról.
arról beszélgetnek,
vajon vannak-e
a leölt állatnak
gyerekei, akik nem tudják, hová csatangolt el az anyjuk. Az
egyik
kislánynak
eszébe
jut.
amikor egyszer az apja tünt el
néhány
napra,
aztán
megjött,
taxin, de csak azért, hogy elvigye a trombitáját.
Egyszerű jelenet. Rövid elbeszélés, rnulatságos, groteszk
gondolati
bakuqrásokkaI,
kissé riasztó is lehet
a véres felmosórongyot
vödörbe
csavaró gyerekek látványa, bár
a gyerekek számára ez nem tűnik szokatlannak,
mint ahogy a

kislány története is hétköznapi
mind az ő, mind társnői számára. Csakhogy ennek a jelenetnek - és nemcsak ennek, a találomra, példa gyanánt kieméltnek - csápjai vannak, amelyek
visszanyúlnak.
és gazdagítják
mindazt, amit eddig láttunk, és
pontosabb jelentést, másfajta érzelmi töltést adnak mindannak,
ami ezután
következik.
Mert
másképp nézzük a néhány perc
múlva az iskola épülete előtt a
vaddisznótetem
fölött huzakodó
férfiakat, ha tudjuk, ők azok az
apák, akik el-eltűnnek időnként
ha nem tudjuk
is, hogy az
imént látott kislány apja melyik
is. Ez a nagyon gondos, mozaikszerű épitkezésmód
arról árulkodik, hogy a film alkotói nagyon benne vannak a történetben, sokat tudnak
annak szereplőiről, és - talán ami a leglényegesebb - fontosak számukra ezek az emberek,
és ez a
film. Valószínűleg
így lehetett
ez akkor is, amikor - a hatvanas években - ezzel divatot teremtettek, de nem ez érdekelte
és nem ez befolyásolta
őket, és
így van ez most is, amikor egy
kissé árnyékba
kerültek.
A tehetségük, a tehetségük törvénye,
meg amit el akarnak
mondani,
szabja meg, hogy milyen filmet
készítsenek, ez' sugárzik munkájukból, és jelentéktelenné
és feleslegessé teszi a napi árfolyamhoz való viszonyítást.
Nem tudom, és nem is akarom eldönteni,
hogy
Formannak
vagy
Menzelnek van-e igaza, ha egyáltalán ez a kérdés életutakkal
kapcsolatosan
feltehető, csak azt
tudom, hogy - divat ide, divat
oda - a Hóvirágünnepet
nagyon
szeretem, a Ragtime pedig hidegen hagy.
Gazdag Gyula

HÓVIRAcŰNNEP (Slavnosti snézenek), színes, csehszlovák, Barrandov Stúdió, 1984
R.: Jiri Menzel, F,: Bohumil Hrabal, Jiri Menzel, O.: Jiri Macák, Z.: Jiri Sust, Sz.: Rudolf Hrusinsky. Jaromir Hanzlík, ifj. Rudolf Hrusinsky, Pavel Brukner, Frantisek Havlik. Frantisek Rehák

Összedől a hivatal
Eldar Sengelaja : Kék hegyek
Eldar Sengelaja
filmszatíráját
tavaly decemberben láttam előszőr egy szakmai vetítésen Örményországban:
a jeles grúz
rendező is megjelent rövid időre körünkben. Akkor meglepetésszerű nagy hatással volt rám
a film. be is számoltam élményemről a Filmkultúra hasábjain
(1985. február).
Véleményem
alapvetőerr
ugyanaz most is. hogy immár a
magyarországi bemutatóhoz érkezett ez a mű. Csakhogy időközben annyi mindent láttunk.
hallottunk
a szovjet reformprogramról. vezetők. vezető testületek oly kritikus ábrázolást
adtak a leghatalmasabb szeeialista ország viszonyairól. hogy
emellett szinte jelentéktelenné
válik egy műalkotás - bármily
tisztességes. sőt bátor - üzenete. Ám gondoljuk meg: 1983ban. amikor ez a film elkészült.
a szovjet reformtörekvések sem
emelkedtek oly mértékben párt-,
kormány- és nemzeti célkitűzés
rangjára. mint két esztendővel
később. Másrészt: a politika s
a művészet léptéke nem igazítható s nem is igazítandó párhuzamba; tegye mindkettő a magáét; baj. ha a művészet, baj.
ha a politika siet túlságosan előre. Még nagyobb baj. ha versengenek:
melyikük
az okosabb, ki látott meg valamit hamarabb. s önnön fontosságukat
a másiké fölibe igyekszenek helyezni. Eltérő: minőségekről van
szó tehát. de korántsem átkozandó helyzet, ha a politika segíti a művészetet. s fordítva is
így áll a dolog.
De térjünk végre a tárgyra.
Rezo Csejsvili
forgatókönyve
zárt térbe, egy kiadóhivatal példázat érvényű mikrotársadalmi
közeg ébe helyezi a történetet.
Szoszo, a fiatal író kézirattal érkezik a roskatag házba, mindenki vidáman s szeretettel fogadja.
már a portás is. (Szoszo valószínűleg a kiadóhivatal munkatár-
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sa. aki egyszersmind
iro. és
nyilván alkotói szabadságot kapott, hogy első nagyobb müvét
létrehozza.) A Kék hegyek avagy
a Tien-san cirnű kisregényének
gépelt
példányait
bizalommal
osztogatja régi s új munkatársaknak, s főként persze igazgatójától
remél
kedvező
véleményt a kéziratról.
Csakhogy ebben a Parkinson
törvénye szerint rnűködő kiadóhivatalban senki sem kívánesi
az amúgy közkedvelt
Szoszo
kisregényére.
Van, aki elvből
nem olvas kéziratot. van, aki
nem ér rá, mert sürgős sakkjátszmák kötik le idejét, nyelvet - franciát, németet ~ tanul,
kötöget, tojást főz; még szőlőtermelés is folyik az intézményben. Időnkint titokzatos rézgálicszállitmányok érkeznek a hivatalba (a szőlőterrnelés okán ez
még szinte sorsszerű is); végül
már nincs erejük és kedvük
visszaküldeni
a zsáko kat, inkább biztos fedél alá helyezik
őket. S nem kevésbé fontos,
hogy ott lóg-e az egyik középvezető íróasztala fölött egy tájkép a jeges Grönlandról vagy
sem. Elvi kérdéssé
válik az
ominózus mázolmány eltávolítása avagy helyén
marasztása.
akár nyomatékos odaszögeltetés
árán. Két háborús veterán marja, gyilkolja egymást nem szűnő szenvedéllyel ebben az ügyben. Ilyen körülmények közott
nem csoda, hogy Szoszo regényének példányai
sorra-rendre
elkallódnak ; az igazgató titkárnője az íróasztala fiókjában felejti a kéziratot. majd amikor
az végre előkerül. a direktor
hagyja ott véletlenül a bankban. ahová
tárgyalásra ment.
De azért nagy baj nincsen, ez á
könyv is alighanem megjelenik
majd - bár még a fölkért külső
szakértők sem olvasták =, hiszen ahhoz, hogy fizetést, prémiumot,
nyereségrészesedést
kaphassanak
a vállalat dolgo-

zói, olykor ki is kell adni műveket.
Mindez önmagában is remek
szatíraanyag. Ám a fílm egy hatásos, szimbolikus történéssorral egészíti ki a cselekményt.
Először csak por hullik az egyik
vezető asztalára - melynél immár negyedszázada üldögél =,
aztán repedezni kezdenek a falak, s egyre tágasabb hasadékok
keletkeznek. Lázas elhárító akcióba fog a vállalat, még egy
bányarnérőt
is szerződtetnek,
tervrajz szerint folyik az átvizsgálás. Az igazgató az átellenben
levő telken zajló motorkerékpárfutball-rnérkőzések
káros hatására gyanakszik, s betiltást követel, de végül kiderül: a metróépítés ingatta meg a kiadóvállalatot s dönti romba az épületet pontosan akkor, amikor
egy fővárosi művészcsoport baráti látogatást tesz a hivatalban.
A por szinte a mozivásznat is
belepi - látszólag vége a filmnek. Ám kancsal fordulat következik. Szoszo, akit korábban a
metróépítkezés
hatásainak
földerítésével bízott meg az igazgató, rendíthetetlen
nyugalomba fásultan igyekszik egy nap
a hivatal felé - és íme, vadonatúj épület mered az összeroskadt régi helyén. ám a kiszűremlő zaj - a grönlandi tájkép
miatt tovább dúló veszekedés azt jelzi. hogy semmi sem változott.
Eldar Sengelaja filmje nyilvánvaló szatírája
a szocialista
társadalom rengeteg bosszúság
és ostobaság
közepette
folyó
építésének,
és félreérthetetlen
állásfoglalás abban a tekintetben, hogy hiába dőlnek össze a
kócerájok - hiába rombolj uk le
őket =, ha a modern hajlékban
ugyanolyan
álfevékenység,
lázas pótcselekvés, látszatmunka
folyik, mint korábban. Igen, repedezünk. repedezgetünk, s legtöbbször nem a földrengésre, hanem a saját hibáinkra. mulasz-

tásainkr.i. balfogásainkra
hivatkezhatunk. Kevés filmünk ábrázolja ezt az alapvető gondolatot
ilyen tömény iróniával. szellemesen. okosan.
Baj csupán a tempóval van.
s ezt a film másodszori meg tekintése tette bízonyossé számomra. Mert rendben van. hogy ez
a szatíra az ismétlődés. a szándékos egyhangúság. a terméketlen
körforgás
hatáselemére
épül. de nem lenne szabad a filmet helyenkint unalmassá
tennie. Hiányoznak azok az apró
"elmozdítások" . amelyek ugyanazt egy hajszálnyival
másképp
láttatnák.
Törekszik bár erre a
rendező. más-más gépállást választ az ismétlődő
helyzetek
megelevenítésére.
de mégsem
sikerül teljes egészében elkerülnie a szunnyasztó monotonság
veszélyeit. Levan Paatasvili operatőr mutat példát azonosság és
változás dialektikájának
megörökítésére : a telő időt úgy ér·
zékélteti.
hogya
kiadóhivatal
egyik ablakából lassacskán pásztázza végig a tbiliszi utcarészletet. és hol eső csorog az üvegen.
s teszi sejtelmessé-romantikussá
a köznapi látványt. hol színesedö lomb rezzen az ablak elé. hol
meg dér és hó települ az évszakok körforgásában
megismert
külvilágra.
Kitűnő a népes szcreplőqárda.
remek a tablókép.
amelyet a
film ad. De itt is mutatkoznak
fölösleges mozzanatok, még például - akiadóvállalat
igaz-.
gatójának telibetalált figuráján
is. (Úgy
hallottam:
amatőr
játssza; Sengelaja orvosbarátja,
Tejmuraz Csirgadze.) A kelleténél többször ismétli - miként
egy Bacsó-filmben
bugyuta
szólamát : progresszióban van a
regresszió. Már azt rneqszoktuk
tőle, hogy valahányszor szóba
kerül a Kék hegyeit avagy Tiensan círnű regény. zsörtölődik:
minek e két cím'? Döntse már
el végre Szoszo, melyiket választja. íme. kétféle ismétléstípus a filmben, s csak az egyik
hasznos igazán. mélyíti el a szereplőről való tudásunkat. Nagyszerű, nagyszerű - mondogatja
gépies
szórakozottsággal
az

Jobbra elöl: VasziI Kahniasvili
igazgató. ha rászolgált erre a
megítélésre az adott szituáció.
ha nem. Fáradt beletörődéssel
mutatja
Szoszónak:
állandóan
csörög a telefon. s neki ott kell
lennie valahol félórán vagy egy
órán
belül. Értekezletek,
fogadások. baráti találkozók - bele
kell örülni ebbe a folytonos elfoglaltságba.
Ha volna szocialista Oscar-díj. megérdemelné ez
az alakítás.
Valamelyest halványabb a kálváriát járó fiatal regényíró szerepe - és játéka (Ramaz Giorgibiani). Elkeseredésének
folyamatáról így is érzékletes a kép.
Kulcsfigura
lehetett
volna
a
munkás, aki vödörrel és létrával járkál akiadóhivatalban
afféle karbantartó
ő az
egyetlen. akit érdekelnek a kéziratok, beléjük is lapoz, beléjük
temetkezik, amikor csak alkalom adódik, rá ís förmednek
ezért. Nos, láthatólag
ö "a"
rnunkás. ennek a társadalomnak
az alapja. ám a forgatókönyv
még az ajkára is adja mindennek didaktikus
megfogalmazását. Fölöslegesen
mondja
el.
hogy ő bizony teszi a dolgát.
aszerint. amit mondanak neki.
Kilóg alóláb
- leckét kapunk
a politikai vezetés, az értelmiség felelősségéről.
S a vizenyős szernű írój elölt,
aki állatrriesékkel házal szobáról szobára, s szinte már régi
bútordarabként
kallódik a hiva-

talban.
várva
az
igazgatót.
megintcsak
remeklés
(Ivari
Szakvarelidze),
forgatókönyviroi
és
színészi
értelemben
egyaránt.
veszi észre a falak
repedezéset. s ajánlja föl szolgálatát; rejtélyes nevű szakképesítése - markschelder. vagyis
bányamérő
ugyan
semmit
nem mond a nyelvtanulás lázában égő hivatalnokoknak,
az
igazgató mégis igénybe veszi
szolgálatait.
s utóbb ez még
hasznos is a tektonikai zaklatásoknak kitett épület lakói számára.
Bányász
egyenruhában
nyüzsög. buzgólkodik, s olykor
Tamara néni. a pénztáros migrenjének és rosszulléteinek körülményeiről
érdeklődik
csitíthatatlan lelkiismeretességgel.
Ez
a Tamara néni (Szeszilija Takajsvili) szintén pompás karikatúra: pepecsel. fontoskodik, a
hivatal pénzügyeivel van elfoglalva, filléres
tételeken
akad
fenn, s közben
betegségével
traktálj a a kollégákat. Csapzott.
nyers - mégis szeretni való a
maga
módján,
piszkosszürke
varkocsával.
bakakáplár
hangjával.
tán rádiós volt a háborúban, amiként bizonyára hely tálltak azok a középvezetők is a
fásiszták
elleni harcban, akiknek energiáit most - nem testükre szabott feladatkörben
az áskálódás, a hatalmi pozíció
rivalizáló
fitogtatása
emészti
föl. indulataik a grönlandi táj-

cl

cl
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Tejmuraz

Csirgadze

kép sorsa körül csapnak össze.
De hosszan sorolhatnók még az
érzékletes szereplőket. A szerkesztőt. aki sohasem ér rá szabadságra menni, ám egy sort
sem olvas, s legfőbb gondja,
hogy gyönyoru,
népművészeti
sapkáj a oda ne vesszen a romok
között. A két tohonya férfit, aki
időről időre fölbukkan a hivatal
folyosóján.
keres valakit, de az
illető szobája folyton zárva van.
A vodkagőzben
párolódó
két
moszkvai művészt, aki jószerivel nem tudja, miként csöppent
népes delegáció tagjaként
egy
isten háta mögötti kiadóhivatalba. Remekül egyénített a motorosklub vezetője, aki - miután

közvetlen felelősségük a kiadó
épületének
megrepesztésében
elhárult - kellő pillanatban
a
saját szonetteivel hozakodik elő.
Persze a kéziratot az igazgató
azonnal
továbbítja
Szoszónak,
ám fiatal írónk - okulva tapasztalataiból - máris átadja a
feladatot valaki másnak, igazgatói utasításra hivatkozva. Bizonyos, hogy ez a tanulságosan
mulatságos
embertömeg
ismerősnek tetszik szerte Grúziában,
de alighanem
Vlagyivosztoktól
Közép-Kelet-Európa
szélső határaiig.
Gija Kancseli hatásos, mediterrán hangulatú, ironikus könynyüzenét komponált a filmhez:

a melódia folyton ismétlődik, s
ez a megoldás - láthattuk - a
szatíra alapeszközeként
bukkan
föl itt is.
Örményországban,
Dilizsánban nagy vita folyt közöttünk,
szocialista
országok
küldöttei
között a film értékrendjéről. Ma
is úgy látom, azoknak volt igazuk, akik sokra tartották Sengelaja új művét,
mely hibáival
együtt is kitűnő munka, s filmnyelvi
hasonlóságát
tekintve
összevethető egy .xxíaátí" parabola-szatírával:
Fellini Zenekari
próbájával.

Kőháti Zsolt

KÉK HEGYEK (Colubüje goráL sz ínes, szovjet, Grúzia-film, 1984
R.: Eldar Sengelaja, F.: Rezo Csejsvili, O.: Levan Paatasvili,
Z.: Gija Kancseli. Sz.: Rarnaz
Giorgibiani,
Vaszil Kahniasvili,
Tejmuraz
Csirgadze,
Ivan Szakvarelidze.
Szeszilija Takajsvili.
Georgij
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Nacvlisvili

A kitaszítottak
Sándor Pál: Csák egy mozi
Furcsa, kietlen táj. Fehér és rózsaszín sziklák. Köztük valami
fából ácsolt szörnyeteg, egy elkeseredett vidámpark
talán öngyilkos hullámvasútja. Roncsolt,
sebesült idill, robbanás
utáni
föld. Mi lehetett itt azelőtt? Focipálya, ahová Minarik csapatot
gyűjtött, de hiába, mert a közösséget és a pályát is beszántották, égbe röpítették.
Ezen a tájon ölhette meg Médea a szerelem bosszúvá lett gyermekeit.
Itt állhattak a házak, ahol egymásnak eső összetartozók háborút csináltak, kabátot loptak és
keresték
a belső ruhatárakat.
Ezeken a sziklákon zúzta össze
a fejét-testét Angeli Gyuri, a
szerencsés, akinek megadatott a
kiugrás pusztító fensége. Ezen
a tájon már minden megtörténhetett. Itt valaha az élet történhetett: most egy díszletet ácsoltak fölébe. Hogy filmet forgathassanak a Hattyúk tavából. És
a pusztított tájon diadalmasan
szól
Csajkovszkij
pofátlanul
emberi és hatásos zenéje.
A Rendező látványos filmet
forgat.
Kitűnőek
a táncosai.
csak az öreg varázslóra nem talál megfelelőt. Ide színész kell!
- határozza el, és a talonból előhúz egy kockázatos lapot. Am
befürdík az ötletével : az öreg
mindent elfelejt - Hercegem ! jajdul fől, de nem képes megoldani a feladatot. A Rendező
nem tudja, mit csináljon. A forgatási szünetben elutazna - és
a pályaudvaron
beleakad egy
Lányba, a szerelembe. így csak
feleségét ülteti a vonatra. Viszszamennek aholdbéli
díszletbe.
Megérkezik a Rendező Mamája,
és ott téblábol a senkihez nem
tartozó Öreg színész is. Két forgatás között ez a négy ember
esőben és napsütésben a kitaszítottak életét éli .. Sziklák kőzött,
az ácsolt díszletszörny tövében,
lakókocsikban. Mindig elmennének, és mindíg visszatérnek.

Sándor Pál eddigi filmjeiben
mindig úgy csinált izgalmas és
fontos mozit, hogy azt mondta:
csak egy élet, amit megmutatok
nektek, a ti életetek, a rniénk, a
ti csalódásaitok, az enyémek, a
közös
árulásaink.
de mindezt
mozivá teszem, történetté és stílussá. Most szerénye n csak enynyit mond, hogy amit csinált:
Csak egy mozi - és közben
szinte lemond a történetről.
a
megszokott stílusról, mindarról,
ami számára a mozit jelentette,
és 'az életéről. a folytatásról kezd
dadogni.
Sándor Pál ez idáig az életet
stilizáita föl mozivá - most a
dolog megfordult: a mozit stilizálja vissza kapkodó, görcsös,
kétségbeesett
életté. Az előbbi
úton már nagyon otthonosan és
biztonsággal mozgott - az újon
éppencsak hogy elindult. Mégis
fontos ez a bizonytalanság.
A morál, s hozzá: a történelmi morál működtette rendezőnk
eddigi filmjeit. Olyan helyzeteket fogalmazott vászonra, ahol
a választás erkölcsi dilemmája
történelemalakítóvá
válhatott.
Alláspontja
a művészé-bohócé,
aki kívül szeretne lenni a közösségen, hogy véleményt mondhasson róla függés nélkül. s aki
valójában sosincs kívül. hiszen
a belül lévők taps ából él. Ez az
alapvető morális csapda adta a
szemléleti bázist a változó történelmi helyzetekben
vergődő
ripacsoknak és szerencséseknek,
mélyvízben úszóknak és csabagyöngyeieknek. Sándor Pál a közösségteremtés módozatait próbálta végig történeteiben, és a
..kell egy csapat" crédójától eljutott az "egyedül nem megy"
rút kétségbeeséséig. Amikor már
csak annyit mondhatott: és ha
kell, hát megpróbálom egyedül
is, mert ezt választottam, ezt a
. hazát. ezt a tájat, ezt a bohócsipkát.
Csakhogy az élet nem oly ke-

gyes,
hogy
megelégedjék
a
nagy, a morálisan felelős döntésekkel.
Pitiáner
helyzeteket
teremt - már legalábbis a történelmi léptékhez képest -, s
aztán meglehetős
kárörömmel
nézi a tehetetlenségüket.
Vannak korok, amikor a példázatok segítenek az eligazodásban
- és ez jelenthet történelmi meg
életkort is. A mi jelenünk és
társadalmunk
mintha nem törődne a példázatokkal.
a csapatkereső mániakkal.
a közősségteremtő félelmekkel. Közösségről beszélünk - de csak a
magányunkat
leplezzük
vele.
Hiszen leginkább egyedül taposunk, szerezzük meg a mind nehezebben
megszerezhető
javakat, egyedül próbálunk szeretni
és csalódni. Közben azzal vigasztalja magát a társadalom,
hogy sok párhuzamos egyedüllét már maga a közösség. Pedig: mégcsak a képesség se!
Nézzünk hát akkor egy olyan
történetet, ahol már nem kell a
történelmi sebekkel kűszkődni.
ahol már túlvagyunk a nagy és
elhatározó
morális döntéseken.
Nézzünk embereket, akik a csapatkeresés
mámorából
kijózanodva mégis tenni és élni akarnak. Akik egyedül is vállalják:
az életet. És nem a példázatok
szintjén.
hanem a hétköznap
perceiben. Mert - hangsúlyozza a mozis Sándor Pál - a Művészet az erkölcsi csapdákon
túl. a hétköznapokon
szűletik,
bár percenként
termeli újra a
csapdákat is. Az egyszeri. méqoly meghatározó
döntés nem
oldja meg a napi teendőket. Ha
egyáltalán volt valaha lehetőségünk, hogy ilyen nagyszabású
döntést hozzunk - mert állampolgárként már úgyis döntöttek
helyettünk. Ezzel a tudattal kell
élni és mégis tenni: meg azzal
a negyven feletti biztos tudással, hogy a világ köszöni szépen, nem kér a megváltásból.
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Fent: J-P. Léaud, G. May, Major Tamás és D. Kucerouá
Lent: Denissa Kucerová és Jean-Pierre Léaud
A filmbéli Rendezönek nem
kell óriási horderejű kérdésekben döntenie. Neki le kell forgatnia a Hattyúk
tavát,
száz
táncossal.
éjszaka.
külsőben.
Közben boldognak kellene éreznie magát. Kellene találnia egy
színészt
a varázsló szerepére,
egy lányt a szerelemre. egy mamát az odabújásra.
Ennek a
Rendezőnek nem kell döntenie
emberek sorsáról. hazáról - élnie kellene és dolgozni. Ettöl
olyan kiegyensúlyozatlan,
ettöl
olyan ideges. Mert nem adatik
meg neki, hogy hatalmas döntéseket hozhasson kiélezett történelmi helyzetekben.
Az marad

64

neki: hogy miképp mozogjon a
karnera. hogy hazazavarja-e
az
Öreg színészt. hogy tudja-e szeretni a Lányt, hogy visszamegy-e
a feleségéhez. hogy kibírja-e az
anyját. aki a magányát zúdít ja
a fejére. Itt még visszájáról sem
lehet hősnek lenni.
Jean-Pierre Léaud tökéletesen
éli a hösiesség nélküli hétköznapok tevékeny létét. Hol van már
Truffaut
lázadó.
vékonypénzű
hőse? Hol van az Utolsó tangó
mindenáron
filmet erőszakoló,
csillogó szemű, szerelmet is feláldozó ostoba rendezöje? Léaud
meghízott.
Kicsit puha, kicsit
korpulens. Char me-os és hiszté-

rikus. Nyüszít a szeretetért,
és
elmar mindenkit,
aki szeretni
próbálja.
Kegyetlenül
őszinte
akar lenni Rendezőként. de meghatódik újra meg újra önmagától is. Zuhog az eső. A Mama
meg a Lányalakókocsiban
öltöznek. O kint téblábol. Aztán
leül egy ponyva alá. Szeme izgatottan kutatja, mi történhetik
odabenn. Nedves haja a fejére
tapad. Felugrana. csupa feszültség. De vár. És elalszik: fejét
ballonja alá húzza. szárnyszegett és védtelen. Arulásra és
árultatásra
teremtetett.
Arul és elárultat. Mint mindenki, a többiek is. A Lány, a
váratlanul
ajándékba
kapott
szerelem úgyszintén. Denissa Kuéerová
az a lány. akibe azonnal
bele lehet szeretni, azonnal rá
lehet bízni minden titkunkat és.
félénkségünket,
aki ezt megbecsüli. és csak ritkán él vele viszsza. Szóval közelíti az ideálist.
Akit ki lehet rúgni. de nem lehet elengedni. Aki kirúg és elenged, összefog veled és ellened. A Mama - jesszusom, hogy
ez a Gisela May mekkora színésznö! csak ne zárják valami
stílus ketrecébe. rögtön kiderül.
hogy fenomenális I -, aki a fiához jön. hogy megértést kérjen
tőle. mert a férje csalja. aki rátelepedne
a fiára. megfojtaná,
aki imádja is. segíti a szerelmében. aztán értesí ti a feleséget is.
Az Öreg színész megható és
bosszantó ripacs - Major Tamás
kénye-kedve szerint állít maga
mellé, s taszít el magától. játéka
most csupasz és védtelen. nincs
már szó itt se Brechtről. se felmutatásról,
ez a csodálatos ember túl van a színészeten =, és
ez a ripacs bárkit. bármikor elárul. ha pillanatnyi életben maradáshoz úgy érzi fontosnak.
Van egy káprázatos jelenete a
filmnek: a Mama. a Lány és az
Öreg a résztvevői. A tevékenység benne igen nagy horderejű
- hogy ki mosson a Rendezöre.
És eközben persze összetűz a
Mama és a Lány. A fehérneműk
és egyéb
ruhadarabok
meg
ágynemű k lógnak
a kötélen,
alattuk May dühödten öblít. Kuéerová mérgesen kiabál. Major
cseresznyézik.
és állást foglal..

Először a Mama mellett. később
a Lányhoz szegődik - mert nem
veszi észre, hogy azok hiába.
acsarko dnak, ugyanazt a férfit
szeretik, akiről az Öreg most
éppen rosszakat
mond,
csak
hogy valamelyikük
kedvében
járjon. Ezt a csehes bohózatot
idézőjelbe is teszi Sándor Pál:
keretet rajzol a képkivágás köré, a burleszk-képeslap belül fekete-fehér,
körülötte
azonban
színes marad a világ. És feketefehérben zajlik a kis árulások
és összefogások röhögtető komédiája.
Sándor Pál minden eszközzel
arra törekszik, hogy ezt a moziját kiemelje eddigi, félreismerhetetlen stiláris világából. Az
élfények, a megcsillanó pasztellszínek, a beszédes sötétek stilizált tökélye helyébe itt a görcsösebb, dadogósabb, natúrabb valóság lép. Éles fények és árnyékok keménysége jellemzi ezt a
képi világot - a "régi" színeket
és fényeket csak a forgatáskor,
a Hattyúk tava rögzítésekor láthatjuk. Ragályi Elemér otthonosabban is mozog ezekben a keret-képsorokban - úgy tűnik, az
a keményebb, érdesebb világ,
amit Sándor Pál a kamerája elé
rendez, még nem az övé. (Furcsa: rendezőnk
pályája elején
Zsombolyai
Jánossal
kezdett
együtt forgatni, de már a második film nem volt alkalmas
Zsombolyai operatőri látásmódjának számára - így jöttek öszsze RagályivaL tökéletes stílusharmóniában. Lehet, hogy most
újra ilyen váltás előtt vagyunk:
natúrabb.
dadogósabb,
keményebb világot involvál a történet, s úgy tűnik, Sándor Pált, a
stilizált morál ból kizuhant rendezőt ez a kemény világ foglalkoztatja csak.) Nem is egységes
a film képi világa: Ragályi hol
dokumentarizmusba
csúszik, hol
túlfinomít. Legtöbbször a sajátos vágási mód segít a képeken,
hogy visszaadják azt a tőrédezettséget, pillanatonkénti
változást, ami a film lényegét jelenti: Sándor Pál ugyanis összekeveri a jeleneteket. Tehát: kéthárom folyamatos jelenetet egy,·
másba belevágva teremt feszült-

Fent: Jean-Pierre Léaud, lent: Major Tamás, Gisela May
és Garas Dezső
séget. Egy beszélgetés és egy
ölelkezés képei váltogatják például egymást, végül is mindkettő teljessé válik, csak épp
egyik a másikától sajátosan új
fény törést kap.
Ez a szaggatottság és keményebb világ nem azt jelenti,
hogy Sándor Pált dokumentum
szinten érdekli a valóság. Ű inkább a zaklatott érzelmi és intellektuális állapotának felelteti
meg a filmre kerülő életet. Nem
naturalista tehát - csak a morális és történelmi stilizáció helyébe az érdes emberi felületek
egyediségét rakta. És a film legjobb pont jain ez az egyedi a kü-

lönös kategóriájába
képes áthajlani.
Pedig gyakran nem tud még
lemondani a szimbólum terem tésről. Az Öreg színész próbálkozása, hogy tud-e repülni: szívszorító
melobohózat
Csajkovszkij zenéjére - de aztán nem
bírja ki a rendező, fölküldi az
Öreget a "hullámvasút" tetejére,
és a bohózat most tényleg melodrámára vált, szimbólummá
válik, fölöslegessé. Ez még a régi
reflex - csakhogy az új történethez, az új érdességhez nem
illik, disszonáns lesz ebben a
környezetben. Ugyanakkor arról
is világosan tudósit, hogy nem
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Jean-Pierre Léaud
is annyira UJ ez a szemlélet:
hogy Sándor Pál csak keserűbb
lett és olyan próbákat állít magának, mint egykor a Bohóc a
falon hőse, aki benézett egy női
fodrászüzletben
minden
bura
alá. Lejött a bohóc a falról, alig
vannak társai - s akik vannak,
természetesen
nem eszmények
-, alig maradt hite - s ami maradt az sem jó világmegváltásra, talán ha tisztességre =, és
végképp elfogyott az ifjúsága.
A történetnek nincs vége. Nem
szokott lenni, bármennyire
reméljük is olykor-olykor.
Csak
annyi biztos, hogy az összetartó
erővonalak is átrendeződhetnek
számtalanszor.
Mindenki
mindenkivel
szövetségre
léphet
vagy elárul hat ja. A Lány talán
valaki más gyerek ét hordja a
szíve alatt, talán csak hazudott.

CSAK EGY MOZI
R.: Sándor Pál, F.:
Pjotr Csajkovszkij,
borah Jávor, Garas
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talán ő volt az igazi szerelern.
talán nem is volt, csak káprázat. A Feleség talán megértő, a
Mama talán visszatalál az életbe, az Öreg talán még lehet sztnész, de legalábbis
szerelmcs.
aki szerenádot ad aMamának,
talán egyedül maradnak,
talán
sírhatnak együtt is. Lopakodnak
hőseink a viharban egymáshoz
és egymás elől - legtöbbször
maguk sem tudva, mi az indíték.
Az egész történetet végignézi
egy kívülálló. A forgatási helyszín őre. Nem beszél. Néha előveszi a szájharrnonikáját,
és
játszik a ki boruló hölgyeknek.
Ha zuhog az eső, esernyőt tart
a Mama feje fölé, kinyit egy lakókocsit. Garas Dezső, a Minadk, acsapatkereső,
5tock Ede,
akinek nem ment egyedül, a
puhakalapos.
aki szintén
elárult
mégis tudott választani,
igen, Garas Dezső most ott ül
némán és figyelve, szájharmonikázik és eszik. A. bölcs bolond, a vétkes bohóc, a már
döntésképtelen,
illetve hiába is
döntő moralista a történet perifériájára szorult. Nem jutott szöveg neki ebben a pillanatnyi
életünkben.
Miről is beszélne?
Csapatról,
ideálokról?
Sándor
Pál gyilkos őriiróniája.
tragikus
társadalmi látlelete ez a figyelő,
bölcs, meg nem szólaló éjjeliőr.
Aki ott van a forgatáson is.
Mert kétnapi szünet után mégiscsak fölveszik az ominózus
jelenetet a Hattyúk tavából. Táncos játssza a varázslót, az Öreg
színész a monitor előtt ülve magyaráz a Marnának. a Feleség
dolgozik. A Rendező is figyel:
hiszen végül is ez az ő filmje,
az ő mozija. Harsog a zene, olajozottan működik minden. Egy
szélroham lekapja fejéről a kalapját.
Utánarohan : bucskázik
lefelé a holdbéli táj szikláin,
lassan felkél a hold (bárha Ragályi itt egy igazi oroszos napnyugtát-holdkeltét
tudott volna

Major Tamás
fényképezni l), szól CsajkovszkiJ,
az élet olyan romantikus, és a
Rendező magához öleli a kalapját. A film forog most már nélküle, megvan a kalapja, tudja,
hogy hová tartozik. A kalapjához.
A mozi persze létrejön. Enynyi Sándor
Pál optimizmusa
mostanság. Komolyan mondom:
nem kevés. Mert egy ilyen csakmozit ma megcsinálni, az is van
olyan vállalás - lehet olyan =,
mint hitek
évadján
csapatot
akarni. Sándor Pált a szent eszmék után most a szemét világ
tartja
bűvöletében:
nem lesz
könnyebb formát és tartást találni ennek a képnek. Ha megtalálja, akkor ami ma csak egy
mozi, holnapra nagy film is lehet.
Bányai Gábor

színes, magyar, Hunnia S., 1985
Molnár Gál Péter és Sándor Pál, O.: Ragályi Elemér, D.: Kovács Attila, Z.:
Sz.: Jean-Pierre
Léaud, Maj or Tamás, Gisela May, Denissa Kucerová, DeDezső
.

Boldogtalan alap
Sós Mária: Városbújócska
Az sem mindig üdvözítő, ha valaki sokat tud hőseiről. Milyen
pompás nőalakok vonultak fel
Sós Mária nagyjátékfilmjében,
a Boldogtalan
kalapban, menynyi megragadó élethelyzet üdítette a nézőt, s milyen bizalomkereső nyugtalanság
vibrált a
három elvált fiatalasszonyban !
Mindhiába:
a gondolattorlódás
elfedte, de még inkább peremhelyzetbe sodorta az ifjú hölgyek ígéretes történetét.
A
fürgébb
emlékezetüek
könnyüszerrel
vonhatnak párhuzamot a Boldogtalan
kalap és
Sós Mária második játékfilmje,
a Városbújócska
között. A rendező egyben-másban
nagyon is
konzekvens.
Meggyőződéssel
vallja,
hogy
a harmincasok
nemzedékének
távlatvesztése
nem átmeneti állapot. S hogy ne
vádolhassák
egyoldalúsággal.
most a közeg, amelyben körbepillant, férfisorsokra
és férfias
küzdelmekre kínál rálátást. Teljessé téve ezzel a nemek egyetemes küzdelmét a világgal és
önmagukkal.
János és Tamás zenészek. Korunk sikeres gyermekei. rnűfajuk a dzsessz-rock. Tehetségükhöz nem fér kétség, híveik bálványozzák őket, turné turnét követ itthon és külföldön. A csúcson mégis meg pattan a húr: a
két kiváló muzsikus eltávolodik
egymástól. Megkezdődik a "város bújócska" bizonytalan és magányosan taposott utakon, amelyeken félig elszívott cígaretták
parazsai izza nak, s félig megélt
szerelmek tüzei hamvadnak el.
S a két boldogtalan fiatalember,
míg rója a társtalanok útját, az
élet
különös
misztériumába
csöppen. Csüggedten érzékeli k,
hogy azok, akiket állítólag beavattak az élet boldoqsáqába, s
úgynevezett
társas lénnyé képezték ki őket, szintén hiányérzettel kutatják tovább a titkot,
amely talán nem is létezik. Az
emberi viszonyok végképp ősz-

szezavarodtak, a szerelern. a barátság, a közösségi lét kapa szkodói megritkultak.
Mi hát a
feloldás - vagy a feloldozás esélye a Városbújócskában?
A
megbékélés?
Sós Mária mégsem arról beszél, hogy milyen jó dolog, ha
két tehetséges ember - félretéve a nézeteltéréseket
- ismét
egymásra talál. Ez a kép nem
férne meg a békétlenségen edződött rendező látószögében.
Inkább azt igyekszik csendes lírával elmondani, hogy ha a tehetséges emberek elhagyják őrhely üket, helyükbe
érdemtelenek
léphetnek. A film ellene szegül a
hamis
közhelynek,
miszerint
nincsenek
pótolhatatlan
emberek. A nagy képességüek, a .rátermettek távozás ukkal mindig
úrt hagynak maguk mögött.
Meglehet, ez az eszmefuttatás
kissé önkényes, mert a Városbújócskának
bizonyára többféle
"olvasata" van. Erről a rendező
gondoskodik, amidőn fukar kezekkel rajzolja meg János és
Tamás jellemvonásait.
tág teret
engedve a képzelőerő csapongásának. A környezetrajz
sem túl
karakterisztikus;
a nezo sok
energiáját vonja el az emberi
kapcsolatok
kibogozása.
Talán
az egyik, legjellemzőbben
homályba
vont
figura
a finn
Laurié. Ez a rokonszenves fiú a
messzi Északról érkezett. Csak
halvány utalás történik jövetele
céljára, a baráti kapcsolatai sem
tisztázódnak igazán. Lauri tehát
jön-megy, keresi a helyét az érzelmileg kihűlt magyarok között.
Bizonytalan kimenetelű
szexuális kalandba sodródik,
s eközben róla sem tudunk meg többet. mint Jánosról és Tamásról.
A vázlatos történetet
Rozgonyi Adám és Sós Mária írta. A
két zenész életközeli konfliktusa arra
enged
következtetni,
hogy az alaptörténet
- tehát
Rozgonyi sztorija - dzsessz-zenét kedvelő fiataloknak készült.

Prepeliczay Annamária
és Másik János
Meglehet,
annak
reményében,
hogy esetleg nagyobb tömegeket vonzó alkotás sikeredik
a
divatos téma nyomán. Természetesen ez is csak feltételezés.
A végeredmény
mibenlétét végül is Sós Mária alkotói gondolkodásmódjából
kell levezetni,
vagy inkább: kikövetkeztetni.
A rendezővel abban mindenképpen
egyet
kell értenünk,
hogy egy rockbanda-történet
ha mégoly izgalmas is - ma
már magasabb, értelmiségi fiatalok támasztotta szellemi igényt
nemigen
elégíthet
ki. Az sem
vitatható, hogyarockmuzsika
(s úgy vélhető, hogy a dzsesszzene) honi apályában két tehetséges muzsikus személyes összeveszései ma már nem olyan
megrendítőek,
hogy belőlük érvényes filmet lehetne kicsiholni. Maradt tehát a harmadik
megoldás: egyetemes érvényűvé
tenni a két fiatal zenész emberi-szakmai
értékvesztésének
okát és tanulságait.
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Másik János
A Boldogtalan kalapban a három értelmiségi nő sorsában ráérezhettünk
a magyar szellemi
foglalkozásúak
néhány
sajátos
gondjára. Annak ellenére tehettük ezt, hogy a film epizódokból építkezett, s elbeszélő szerkezete is töredezett volt. A V árosbújócska
mérsékelt
intellektualizmusa,
filozófiai szegénysége igazi akadályokat
gördített
az értékvesztés
verbális és képi
megfogalmazása
elé. A harmincasok nemzedékének
létező és
fájó
konfliktusait
a MásikDörner páros nem volt képes
érzékeltetni.
Ebben szerepet játszott egyelőre
nem látható
mozzanat is: Másik János abszolút civil volta. Az ő szerepeben és szerepfelfogásában
jelentkezett
Sós Máriának
az a
makacs tévedése, amely a hagyományos
dramaturgia
mindenáron
való
kicselezésével
kapcsolatos.
Nézetünk szerint a
cselekményes
mozinak csak úgy
lehet fügét mutatni, ha a helyette felkínált "élet-moziban"
valóban lüktet az élet. Mert, ha csak
úgy általában
és nyomokban
van jelen, .znlntba"
pótlékok
gyanánt, akkor inkább vissza a
feszes.
komponált
történetekhez. Az improvizációra
épülő
"civilszínház"
manapság
virágkorát éli. Stúdiók, gmk-k alakulnak országszerte
az "egyszerű" ember belső rejtőzködéseinek kimozdítására,
gátlásainak
feloldására. A módszer ősi szin68

házi eszközökre
és némi lélektani ismeretre
épül. A tudatalatti
"felpiszkálásával"
- reménykednek
benne egyes hivatásos rendezők is - a legnehezebb szerep eljátszására
is rábírható a köznapi ember. Másik
János rezzenéstelen,
közömbös
arcáról kutatva sem lehetett leolvasni
az érzelem
bármiféle
megnyilvánulását.
Dörner
György - talán rendezői kérésre - alkalmazkodott
a Másikféle
szenvtelenséghez,
így
mindketten
idejekorán
elidegenítették magukat a nézöktől. Ha
a két főszereplő ilyen látványosan kilép a történetből. ahogyan
ezt Másik és Dörner tette, érzelmi
követésükre
nincs
nagy
esély.
A Városbújócska
vázlatossága, elnagyoltsága
Sós Mária
esetében
azért
is szem beőtlő.
mert személyében
egy valóságérzékeny,
gondosan
szerkesztő
művészt ismertünk meg. A Csak
ülök és mesélek minidrámái,
a
Gross Arnoldról és Tamkó Sirató Károlyról készített portréfilmek az emberi természet
mély
ismeretéről
vallanak.
Diplomamunkája,
az országhatárokon
túl is ismert - díjakkal jutalmazott - Portréiilmje
röntgensugárként
világított
egy ember
legrejtettebb
zugaiba.
A Városbújócskában
rideg, jellegtelen
lárvaarcok
sokasága.
Ez külöriösen egy panoptikumházibulin
válik
nyilvánvalóvá,

Másik János
amikor hajnaltájt tüzetesen körbejárja a kamera a réveteg, részeg figurákat.
A megállított
időben kiürült, egymástól elidegenült férfiak, nők töltik meg a
lakás minden zugolyát. Visszaköszönő rekvizítumok.
Az unalom, a céltalanság,
a csellengés
Sós Mária képi fogalmazásában
nem a társadalmi
létezés egyfajta kritikája,
hanem valamiféle
"leckefelmondás"
:
lám,
Cassavetestől
Gothár Péterig a
jeles elődök és kortársak
így
ábrázolták a modern emberi bajokat.
A laza cselekményszövést,
a
jellemábrázolás
gyöngéit
ellensúlyozandó, Szabó Gábor operatőr kísérletet tett olyan képi világ megteremtésére,
amely a vékonyka
történet
fölé emelkedhet. Az önálló életre képes operatőri
munka
házibulikon.
presszókban.
konyhaszögletekben volt különösert
plasztikus.
Az arcok - néha a színész akara tá tól független ül - elesettségról, átélhető
magányról
árulkodtak.
Sajátos módon:
Szabó
Gábor kamerája
ott lépett be
intenzívebben
a "cselekmény"
hangsúlyozásába
és értelmezésébe, ahol gyöngült
a .verbális

Dörner György, Urbán Mária, Földessy Margit,
Prepeliczay Annamária

Dömer György
közlendő. a színészi játék. (A
kusza magánéleti epizódok "civil-szövegei"
gyakran
elerőtlenedtek. s ilyenkor
a kamera
"magyarázta"
a helyzetet.)
A Városbújócska - mint korábban utaltunk
rá - lehetett
volna zenés film is. Valószínűleg jobban jártunk volna, mert

,

l
I
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Jm Stivin és Másik János igencsak korlátozott időtartamú zenéje a garantált minőség jegyében szolgálta a filmet. Az elnyújtott,
felesleges ténfergések
helyett szólhatott volna Másik
János megragadó muzsikája. Ez
az óhaj azzal is indokolható,
hogy a két zenész - a vákuumos időszakban - minda hányszor a muzsika hangjaira
ölt
emberi ábrázatot.
A filmben szerepel egy másik
film is: amatőrmunka. Az egyik
zenész pergeti hosszú perceken
át. A vászon leleményes:
vilá-

gos szinű autó ajtaja. A "mozi"
témája: turnék. fellépések.
barátkozások,
szerelmek. A film
középpontjában
természetesen
János és Tamás. Az amatőrfilm
nyers és vágatlan. Az emlékek
kuszasáqát.
összezavarodottságát ábrázolja. Az ötlet e helyütt
kiváló. A vetítés közben hangzik el a szabadkozás: "Megpróbáltam úgy összerakni. hogy kiderüljön belőle valami. De nem
derült ki ... "
Félő, hogy ez a mentegetödzés
érvényes a film egészére is.

Párkány László

VAROSBÚJÓCSKA színes, magyar. Budapest Stúdió,
1985
R.: Soós Mária. F.: Kulcsár Mária. Soós Mária. Rozgonyi Adám. Kozrna György, O.: Szabó Gábor. Z.: Másik János. Sz.: Dörner György, Másik János. Földessy Margit.
Prepeliczay Annamária, Urbán Mária. Koltai Róbert. Vajda László
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Képzelet és valóság határán
Ingmar Bergman! Fanny és Alexander
"Meg aztán a filmnek mondanivalója is keIl hogy legyen. Mi a célja Bergmannak?
Mit
akar? Vagy már akármit össze lehet kutyulni?
De mi az akármi?
Még egyszer: mi a mondanivalóm? Nem tudom; semmiféle biztos áIIítást sem kockáztathatok meg. Esetleg eljuthatok bizonyos utólagos, célszerű belemagyarázásig.
Az egyetlen,
amit tudok: valami arra ösztönöz, hogy egy állapotot kibontsak, hogy a zűrzavar és ellentétes impulzusok
káoszában szabad teret hozzak létre, melyben fantázia és formatörekvés
együttes erőfeszítéssel
kikristályosít ja életérzésem
egyik összetevőjét:
a közösség utáni
abszurd és csiI1apíthatatlan vágyakozást
az ügyefogyott
próbálkozásokat
a távolság és elszigeteltség leküzdésére.
Mindezt ne értelmezzük
használati utasitásaals. vagy értelmezzük
használati utasitásnan, vagy akármi fenének, ha valami haszna lehet; ha tetszik, pálcikának viszkető orrunk megcsiklandozására."
(Ingmar Bergman: Suttogások és sikolyok)
"Minden megtörténhet,
minden
jelentéktelen
valóságtöredékről

lehetséges és valószerű. Idő és tér nem létezik; valamilyen
elruqaszhodua
a képzelet kibomlik és új szövetet sző ... "
(August Strindberg: Alomjáték)

.,Jonas Sima: Vonzódtál Strindbergnek
a művészről alkotott feIfogásához?
Ingmar Bergman: Nem, mindássze arról van szó, hogy ő olyan dolgokat fejezett ki, amelyeket megéItem, de nem tudtam szavakba foglalni. Minden vonatkozásban
gátlásos voltam
_ ezt ebben az összefüggésben
nem szabad elfelejteni. Nehézségeim
voltak a beszéddel olykor dadogtam, ez még ma is kísért. Irásban is nehezen tudtam magam kifejezni - ez
örökös kín volt. Nem tudtam sem rajzolni, sem énekelni. Játszottam
hangszereken,
de
csapnivalóan, hiszen kottát sem tudtam olvasni. Táncolni sem tudtam. Egyáltalán, mindenben korlátozva voltam.
J. Sima: Kamaszkorod szohatlanul nehéz volt?
1. Bergman: Igen, ezt valóban el lehet mondani. Leginkább az őrűlethez hasonlított."
(Interjú Bergmannal. 1968. június)

A történet
A három Ekdahl gyerek szinte
idilli boldogságban él szüleivel
és rokonaival a Városban. A karácsonyest örömmel, szeretettel
teli hangulata
alkalmat
ad a
nagy család és a házban élő alkalmazottak megismerésére. Az
idilli boldogságnak az vet véget,
hogy az Ekdahl gyerekek apja
agyvérzést kap és meghal. Anyjuk a Városban székelő püspökhöz megy feleségül, oda költöznek a gyerekek is. Más világ
ez, amit elsősorban Alexander
képtelen és nem is akar elfogadni. A püspök minden igyekezete arra irányul, hogy rábeszéléssel,
fenyegetéssel,
akár
nyílt fizikai erőszakkal megtörje
a fiú el1enál1ását. Végül egy rejtélyes, misztikus zsidó szökteti
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meg a gyerekeket, megmutatva
nekik egy megint csak más világot. A püspök egy baleset
folytán meghal, így a család újra együtt lehet, az idill akár
folytatódhatnék is ...

Két világ ...
Helena
Az Ekdahl család
nagymama; Oscar, Carl és Custav Adolf. a fiai; a feleségek s
Oscar gyerekei: Amanda, Fanny
és Alexander =, no meg a jó sorban élő polgárcsalád számtalan
alkalmazottja
egy
viszonylag
gazdagon berendezett élet keretei között él a századforduló
idején. Oscar a színházat vezeti.
a nagymama is szinész volt. S
bár a család valamennyi tagja
korántsem egyforma. nem egyformán jómódú - sőt Carl bácsi-

nak ál1andó gondjai vannak, hiszen könnyelmű, majdhogynem
bohém életet él =, egyben valamiképpen megegyeznek: a levegőjükben. Ebben a családbannoha életük, kereteik. szokásaik,
modoruk.
stílusuk
lényegében
hasonlít vagy megegyezik más
többé-kevésbé jól élő családéival - mondom: ebben a családban csoda történt.
Valóságos
csoda. kiélezetten hangsúlyozott
csoda. s mert csoda ként csoda.
szinte már didaktikusnak
hat;
meqis csoda történt. Ennek a
családnak
ugyanis
nincsenek
előítéletei. Gustav Adolfnak. akinek a történet végére megszületik a gyereke - a gyerek anyja
nem más. mint Oscar gyerekeinek a pesztonkája,
s a keresztelő alkalmából együtt van a
család -. egyik oldalán a fele-

sége, másikán a kis pesztonka
ül. Gustav Adolf ünnepi szónoklata ugyan éppen olyan bugyuta, amilyenek az ilyen szónoklatok lenni szoktak, csak egyben
tér el lényegesen amazoktól: a
körülményeiben - hiszen itt egy
"balkézről" született gyerek keresztelőjén vagyunk =, s a levegőjében, amely ezt a családot
védi és összefogja: "Az én bölcsességem egyszerű, és van, aki
bizony megveti az ilyen bölcsességet. .. Azt akarom tehát
mondani,
hogy rni, Ekdahlok
nem azért jöttünk
a világra,
hogy keresztüllássunk
rajta, ezt
higgyétek el. Ehhez megfelelő
eszközök kellenek, és ezekkel
mi nem vagyunk
felszerelve.
Legjobb, ha rá se bagózunk a
nagy összefüggésekre. A kis világban, ebben a kis világban
kell élnünk. Ehhez kell ragaszkodnunk,
ezt kell megművelnünk, ebből kell a legtöbbet ki-

hoznunk. Hirtelen lesújt a halál, hirtelen szakadékok nyílnak
előttünk, hirtelen ránk tör a vihar és a katasztrófa,
ezt mi
mind tudjuk. De nem akarunk
gondolni ezekre a szörnyűségekre. A megfoghatót
szerétjük.
igen, mi Ekdahlok becsüljük a
kibúvóinkat.
Ha megfosztunk
egy embert akibúvóktóL
megtébolyodik, és törni-zúzni kezd.
Az ördögbe is, az ember legyen
megfogható, különben nincs mit
szeretni rajta, és nem lehet még
csak megszólni sem. A világnak
és valóságnak kézzelfoghatónak
kell lennie, hogy jó lelkiismerettel
panaszolhassuk
fel az
unalmasságát.
Tirátok, kedves,
drága művészekre,
színészekre
és színésznőkre átkozottul nagy
szükségünk van. Ti fakaszt játok
bennünk a nem evilági borzongásokat és még inkább az evilági örömöket. A világ rablók
tanyája, és hamarosan ránk bo-

rul az éjszaka. Közeleg a tolvajok és a gyilkosok órája. A gonoszság letépi magáról láncait,
és akár egy veszett kutya, végigszáguld a világon. Mindanynyian meg leszünk mérgezve ...
Ezért kell boldognak lenni, ha
az ember úgy érzi magát, ezért
kell
kedvesnek.
bőkezűnek.
gyengédnek
és jónak
lenni.
Ezért fontos és egyáltalán nem
szégyellnivaló, hogy az embe!'
örülni tudjon ennek a kis világnak, a jó ételnek, a szelid mosolynak, a virágzó gyümölcsfáknak, a keringőknek."
Bergman
történetében
itt
olyan eseménynek vagyunk tehát tanúi - s nemcsak Gustav
Adolf és a pesztonka gyerekét
keresztelik, hanem egyúttal a halott püspökét is =, ami valóságban, a századfordulón elképzelhetetlen lett volna. Ez a polgári
család nem lett volna képes
ennyire szakítani az előítéletek-
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Bertil Guue
kel. Am - természetesen - ez érdektelen, hiszen ez a kontraszt
mindössze a történet tanmesefunkcióját
erősíti. A burjánzó
életkedv, a harsogó színek a
díszek és díszítő tárgyak, a ~irkalmas kifejezések hangsúlyozására azért kellett nyomatékot
tenni. mert előjön majd egy másik világ, amelynek
hiányait
csak akkor érezzük teljesen és
azonnal. ha itt túlharsognak
a
színek és a formák. Egyszóval
nem arról van szó. hogy ez a világ csak önfeledt és boldog,
hogy ezeket az embereket nem
éri baj, nem fogja a halál - hanem arról. hogy ez a vilé.g élhető, de: ennek a világnak - ha
~~yá1talán vannak szabályai irásba foglalt szabályai nincsenek.
Ebbe
a. világba
születik
Alexander. Ennek a világnak a
v~lósága az, hogy apja (a színhazban Hamlet apjának a szelleme!) hirtelenül, és Alexander
számára - vagy mindannyiunk
számára?
elfogadhatatlanul
meghal. Egy másik állapotba
m:gy át: undorítóan,
okádva.
meltatlanul - mert nincs méltó
halál, ha már abban a parad~xonban élünk, hogy emberré
valtunk. így hát - akár Hamlet
atyja - ereje teljében és boldogan élő szelídségében tér vissza
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a halálból Alexanderhez
újra
meg
Ujra,
amikor
valami
Alexander ellen történik. Nincsen ebben a "szellemjárásban"
semmi misztikus, semmi ijesztő, semmi túl világi. Alexander
- vagy egy ízben a nagymama
_ egyszerűen emlékezik a halott Oscarra,
ennyi az egész.
Másfelől azonban - pszichikailag - óriásra erősödik, hiszen a
néző is tanúja Alexander halottlátásának. S ha a meghalt apával való szinte valóban kézzelfogható találkozás ennyire egyszerű és magától értetődő, akkor végül is hol van a határ a
valóság és a képzelet között,
meghúzható-e ez, és kell-e meghúzni? Legszívesebben ebben a
kérdésben definiál nám Bergman
filmjének az értelmét, ha filozófiában jártas irástudók most
nem ingatnák a fejüket. Tanácsom: nézzék meg még egyszer
a filmet.
És most következzék a másik
világ. Alexander - apja halála
után - a Város püspökének a
házába - mit házába?
isteni
erődjébe - kerül. Itt nincsenek
tárgyak, nincsenek diszek, nincsenek szinek. nincsen formaburjánzás, nincsen életkedv, nin~sen szabadság, nincsen jókedv,
Itt nincsen
semmi. Itt csak
egyetlen egy van. Itt csak szabály van. Itt a gyenge ember, a
beteg lelkületű ember mankója
az úr. A végig nem gondolható,
a "csak azért" alapján nyugvó,
a "rendnek muszáj lenni" bázisán megfogalmazott szabály. És
ebbe nem fér bele semmi abból
a másik világból. ahol az ember
úgy felelős a többiért, hogy elsősorban magáért vállal felelősséget. Alexander és Fanny még
ruhá~t, játékait
sem hozhatja
maga val ; saját önmagát sem. A
püspök semmi mást nem akar
~ud~i ..a világ~ól. csak azt, hogy
o fölűlmaradjon.
ő érvényesítse
a szabályt. Ebben a házban nincsen jó ember, nincsen nevetés.
Ebben a házban mindenki gonosz, mert ez a ház gonosszá
teszi a jót is, ebben a házban
egyetlen cél van: a szabály érvényesítése.
minden
talan
Alexander

Ewa Fröhling
gyerek - a sokféleség világának
a polgára. A püspök világa az
egyféleségé. Bergman filmjében
- akár a mesében - a sokféleség világa, a jó győzedelmeskedik. De a halott püspök is kísért: visszatértében
felbuktat ja
a
saját
világába
visszatért
Alexandert.

És egy harmadik
"Szólnom kell még néhány szót
az Ekdahl-ház mögötti udvarról
is . .. A szabálytalan alakú, tágas udvart egyfelől. ferde szögben, egy igénytelen külsejű,' kétemeletes bérház határolja, hátul
a kocsiszín, az istálló és a mos~konyha, a másik oldalon pedig egy tuzfal ... A földszinten,
a feljárótól jobbra furcsa üzlet
található, a tulajdonosa is furcsa ember. Hórihorgas
férfi,
m,indig g~rnyedten jár, nagy feher keze es hosszú szakálla van
fürtös haja a fülére lóg, szem~
fekete, homloka keskeny és fehér. Fején mindig kerek karimájú, zsírfoltos kalapot visel.
Isak Jacobi a neve, és minden
csütörtökön
Helena Ekdahlnál
vacsorázik. Ester kisasszony un~orító, piszkos zsidónak tartja,
es gyakran
elmondja
Alexandernek, hogy Isak Jacobi kisgyerekeket gyilkol. és a vérüket
N

issza. Alexander ezt nem hiszi
el. de Ester kisasszony történetei tagadhatatlanul
még kívánesibbá teszik Isak egyébként is
titokzatos személye iránt.
Az üzlet varázslatos
világ.
Csengettyű jelzi, ha valaki belép az üvegezett ajtón. Isak Jacobi fekete hintaszékén a pult
mögött ül. és legtöbbször egy
ismeretlen betűkkel írt könyvet
'olvas. Fanny és Alexander gyakran bemegy a zsidó bolt jába.
Amanda a lábát se teszi be hozzá, azt mondja, rossz szag van
nála, és hogy az egyik belső
szobában rothadó hulla fekszik.
Ez részben igaz. Isak Jacobi
egy múmia tulajdonosa, melyet
üvegládában őriz abban a szobájában. ahol a legdrágább holmijait tartja. Fanny és Alexander folyton meg akarja nézni a
múmiát. Ijesztő látvány: arcán
már nincs aranymaszk és pólya,
látni lehet a haját, a fülét, félig
szétmálló ajkait, mosolygó száját és hosszú, töredezett orrát.
Az üzlethelyiség mélyen benyúlik' a házba, jó néhány szobát
betölt, a piszkos ablakokat helyenként
deszka fedi, máshol
poros
függönyök
takarják.
Hosszú polcokon. nagy asztalokon, a padlón vagy szögekre
akasztva ezrével zsúfolódnak itt
a legkülönfélébb
jellegü
tárgyak. Soha senki nem hallott
még olyat, hogy a zsidó bármit
eladott volna a boltjában. Azt
se látta még senki, hogy vett
volna valamit. Az egész nagyon
rejtélyes."
írja
Bergman a
forgatókönyv ben. .
Ha a fenti részlet mögött nem
keresünk semmit, ha "direktben" gondoljuk
végig, akkor
Jászi
Oszkár
szavai
jutnak
eszünkbe:
a "mílieu-ellentéten
túlmenő különbségek is vannak
itt, melyek a természethez való
viszonyra, a megismerhetetlenre, az ösztönszerűre.
az eminenter agybeli és eminenter érzékszetubeli
kultúta
különbségeire
vonatkoznak."
A megismerhetetlen, az ösztönszerű
ijesztő
problémáit tehát Bergman formailag egy harmadik világ szférájába utalja, amely végül még

Erland [osephson,

Bergman és Gunn Wallgren

a kibontakozás útját is megjósolja, sőt lehetségessé teszi. Maga a kép, a környezet. a tárgyak és a lét jellege - tipikusan
a zsidót kivülről néző és megítélő gondolkodás iskolapéldája.
Ami természetesen fakad a zsidó-nem zsidó párosítás megoldhatatlan kényszeréből. A furcsa,
a szekatlan. a misztikus. a zsidó
- Bergmannál íme: vízválasztóvá lesz. A két világ viszonya
hozzá: ítélet egyúttal a két világról.
Az
Ekdahl-családnál
Isak Jacobi a nagymama karácsony éji vendége.
"Helena asszony és Isak Jacobi kettesben virraszt ják át a ka. rácsonyi éjszakát. Mint annyi
minden, ez is hagyomány már
az Ekdahl-házban. Most a nagyanya kanapéján ülnek, a lámpákat leoltották,
a fenyőfán a
gyertyák már leégtek, a kandallóban lobog a tűz .. _
Helene : Látod, jó erős kávét
főztem .. , Milyen jó, hogy itt
vagy! Hüséges barát vagy. A
legjobb barátom. Mit kezdenék
nélküled .. _ Azt hiszem, öregszem. Szerinted megöregedtem?
Isak: Öregebb lettél. nem vitás.
Helena : Gondoltam. Csak sírni
szeretnék. .. Nem' is figyelsz
rám. De nem baj. Fő az, hogy
itt vagy velem ... Alszol?
Isak: Nem.
Helena: Akkor jó...
Oscart és

Emilie-t erős szálak füzik egymáshoz, és a házasságuk, mindennek ellenére boldog.
Isak: ... boldog házasság.
Helena: Sajnálod, hogy megöregedtél. Isak?
Isak: Nem. Valahogy minden
rosszabb lett. Rosszabb az idő,
rosszabbak az emberek, rosszabbak a gépek, rosszabbak a háborúk. A határok leomlanak, és
a kimondhatatlan
szörnyüségek
szétáradnak
feltartóztathatatlanul. Ilyen korban jobb halottnak
lenni.
Helena: Kiállhatatlan vénember
vagy, Isak, aki gyűlöli a világot.
mindig is ilyen voltál. Egyáltalán nem osztom a véleményedet.
Isak: Nem, nem, hála Istennek ...
Min nevetsz?
Helena: Oscar jutott az eszembe, a férjem. Te meg én itt ültünk ezen a diványori. és eszeveszetten csókolóztunk. Kigomboltad a blúzornat és bizonyára
a nadrágodat is, erre már nem
emlékszem pontosan. l!s egyszer csak félrehúzódik
a függöny, és ott áll Oscar ... Felsikoltottam. te meg megpróbáltál
az ajtóhoz rohanni. Oscar pi sztolyért futott, és én belekapaszkodtam a lábába. És aztán egy
életre barátok lettünk ... Ó, milyen finom szerető voltál. édes.
mint a szarnóca."
73

És a püspök? Edvard Vergérus püspök házában?
"Isak : ... Itt van nálam egy levél idősebb Ekdahlné asszonytól a nagytiszteletű asszony számára.
Edvard: Majd én átadom.
Isak: Nagyon kedves.
Edvard: Atkozott, büdös zsidó.
Te nyomorult, átkozott, undorító, büdös zsidó. Azt képzelted.
hogy becsaphatsz
engem? Ezt
még százszor is megbánod.
te
rohadt, kampós orrú féreg!
Nagy erővel fölemeli Isak jacobit a ládáról.
és a földre taszítja. Azután feláll, és felnyitja
a fedőlapot. Belebámul a ládába. Üres. Kirohan az emberek
után ... Isak Jacobi a földön ül,
és az esés közben összetört
szemüvegét igazgatja."

Végül is megelégedhetnénk
ennyivel, ha pusztán a kabbala
szintjéről ítélnénk meg a fentieket. Hiszen Isak kabbalisztikus hatalmának
a segítségével
szökteti meg a gyerekeket
a
püspök házából, s Bergman mit
sem törődik itt azzal, hogy reális-racionális
megközelítéssel
egyáltalán hihető-e az a mód,
amint a gyerekek Isak otthonába kerülnek. Isak megjelenésével végképpen elmosódik a határ a valóság és a képzelet kőzött, lényegtelenné válik a lehetséges és a lehetetlen
elválasztása, hiszen - mint Strindberget idézve mondja Bergman
- "minden megtörténhet,
minden lehetséges". Nos éppen ez
a Strindberget és Bergman Isakját összekötő princípium az, ami

lényegtelenné teszi a filmen belül azt, hogy Bergman a zsidókkal kapcsolatos előítéleteket 10vagolja meg a "minden lehetséges" megmagyarázása
érdekében. Sőt, most már tanúsítani is
kell, hát elénk tárul Aron ittvagyok és ott-vagyok egyidejűsége, Ismael nemtelen látnokisága (ők Isak unokaöccsei. vele
együtt élnek), a múmia jelenvalósága és Isak egész irracionális világa. Egyébként még szó
szerint értelmezve
is logikus,
hogy a két fentebb leírt világ
közül ezzel a harmadikkal csakis az Ekdahlok világából érkezett Alexander kezdhet valamit,
a püspök csak gyűlölheti.

Korányi Tamás

F ANNY ÉS ALEXANDER (Fanny and Alexander)
sztnes, svéd, 1984
R.: Ingmar Bergman, F.: Ingmar Bergman, O.: Sven Nykvist, Z.: Daniel Bell, Sz.: Pernilla Allwin, Bertil Guve, Gunn WalIgren, Allan Edwall, Jarl Kulle, Börje Ahlstedt,
Erland Josephson,
Ewa Fröling, Mona Malm, Pernilla Wallgren, Gunnar Björnstrand.
Jan Marmsjö

Laboratóriumi zártság, stilizáció
Federico Fellini: És a hajó megy
Hosszú időn keresztül kizárólag
pénzkérdésnek
itűnt, hogy létrejön-e Fellini legutóbbi filmje,
az És a hajó megy (E la nave
va). Az európai és a tengerentúli sajtó éveken keresztül szellőztette a tervezett film körül
egyre tornyosuló
költségvetési
gondokat. Hát igen, tény. hogy
az idő- és térbeli művészetek
közül az anyagi ráfordítás
tekintetében csak az építészet vetekedhet tőkeigényében a filmmel. De míg a film megfelelő eredmény és alapos piaci
megdolgozás révén nemegyszer
hetek alatt képes visszahozni a
befektetett
pénzt. az összehasonlításban
.szereplő építészet
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legfeljebb csak évek vagy inkább évtizedek alatt teszi ugyanezt. Igaz persze az is, hogy
másféle igényt elégítenek ki, és
más-más távra is készülnek.
Fellini kálváriája talán a szokásosnál is hosszabb ideíg tartott, amíg végre a produkció
tető - műteremtető
- alá került, minthogy az És a hajó
megy az első kockától az utolsóig műteremben készült. a lehető legteljesebb
stilizáció jegyeben. Csak nagyon röviden a
már többé-kevésbé ismert történetről: az első világháború kitörését megelőző napokban hatalmas óceánjáró. a "Gloria N."
indul el a kikötőből. fedélzetén

a legnagyobb szoprán énekesnő,
Edmea Tetua hamvaival. (Ismét
szabadon csapong Fellini fantáziája, nincs filmje, ahol a szómágiának ne lenne meghatározó szerepe! ... ) A hamvakat a'
leghűbb barátok,
operahirességek, trónőrökösök.
mecénások,
intendánsok kísérik, hogy jelen
lehessenek, amikor az elhunyt
végakaratának
megfelelően Erimo szigeténél majd a tengerbe
szórják. Egyik reggel a luxushajó utasai hívatlan útitársakat
pillantanak
meg ·a fedélzeten,
szerb menekülteket. A temetési
szertartás közepette feltűnik az
Osztrák-Magyar
Monarchia csatahajója, hogya menekültek ki-

adatását követelje. A tárgyalások hosszas huzavona után sem
jutnak nyugvópontra,
a csatahajó tüzet nyit, és a találat ért
"Gloria N" lassan. Titanic-szerű
süllyedésbe kezd.
Fellini filmjeiben a stilizáció
egyre
fokozottabb
mértékű,
mígnem az Es a hajó megy teljes zártságához
érkezik.
Most
az elemzés igénye nélkül csak
hadd utaljak arra a folyamatra.
amely a Saiyricon, a Róma, az
Amarcord,
a Casanova láncolatán keresztül a jelen filmig vezet. Míg az Amarcordban
a király hajóját az éjszakai tengeren váró csónakek alatt megviIlan egy pillanatra a nylon-fólia
imitálta víztűkőr, még mosolyra
késztet, túl azon, hogya jelenet
naturálisan
szinte megoldhatatlan lett volna, Fellini részéről
volt a stilizálásban jó adag irónia is. A Casanovában már egymást váltogatják a naturális és
stilizált elemek (Casanova fóliatengeren evez a viharos éjszakában, de műteremben,
épített
díszletben és valódi vízen gondolázik a szűk csatornák
kőzött). Az Es a hajó megy stilárisan teljesen egységessé és zárttá válik, a parabola jelleg kibontakozását immár semmi kűlső, formai keveredés nem zavarja. A kérdés csupán: ki az,
aki alkalmas és hajlandó a para bolisztikus gondolkodásmódra,
a szemre önfeledt, de valójában
sötét fenyegetésekkel
teli játékot végigjátszani,
és az üzenetet kibontani. Mert abban Fel!ini jelen olvasata szerint az áll
többek közőtt, hogy a kor realitásait és fenyegetéseit fel nem
ismerő társadalom, amely mint
valami
nyugodtan
úszó hajó
siklik büszkén és mélt6ságteljesen a maga konzervált társadalmi rétegződés ével, társadalmi
békének hitt cselekvésképtelenséggel, egyszerűen lefut a térképről, miközben éppen önnön
nagyságának
készül
márványnál is maradandóbb emléket állítani.
Ezt szolgálja a laboratóriumi
zártság és a stilizáció is. Mint
ahogy ugyanebbe
az irányba
mutat a korábbi filmjeinél fa-

nyara bb, szárazabb
és üzenetszerűbb humor is. Elég, ha csak
arra a jelenetre utalok, amikor
a hajó előkelőségei, az énekesek
látogatást tesznek az óceánjáró
más régiói ba n, ellátogatnak
a
nép egyszerű fiai, a szenet lapátoló kazánfűtők közé. A szinte
nyaktekerő magasságból, a köznép rokonszenvét elnyerendő, a
lehetetlen
körülményeket
negligálva, egymásra rálicitálva adnak macskakoncertet.
míg a lapátra támaszkodó, kormos, verejtékben
úszó fűtők
ugyanolyan
intenzitással
tapsolják
meg a produkciót, ugyanúgy elfogadva a lehetetlenséget - ami,
ha úgy tetszik, a "hajó" éltető
eleme,
az első világháború t
megelőző nagy társadalmi béke,

a "belle epoque" persziflázsa. A
sokat emlegetett stilizálás a Dr.
Caligarira emlékeztet, meghökkentő expresszionizmusba
csap
át az osztrák-magyar
csatahajó
megjelenítésekor.
De hogy maradjon még egy "csavar", a kamera a találatok következtében
lassan imbolygó, süllyedő "Gloria N" -t jelképező,
hidraulika.
által mozgatott díszlet alá daruzik, és lassan végigpásztázik
a
technikai stábon, a kamerán,
a
világosítókon, a pirotechnikusokon, az "üzenet" előállítóin,
miközben minden más hangi effektus lassan és fenyegetően elhalkul, csak valami susogásféle
marad meg ... Nem felold és leleplez, hanem elbátortalanít
és.
továbbqondolásra
késztet.
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Fellini és Sarah Jane Varley a film forgatásán
tn
ugyan
idegenkedem
a
,.film a filmben" megoldásoktóL
a végső nagy fátyolfellebbentésektől. de ebben az esetben szorongató érzés volt végigmenni

azon az aSSZOClaclOSgondolatsoron, amelyet a dottore evvel
az apró, és már ki tudja hányszor használt "csavarral" elindított.

Egy valamit hiányoltarn
nagyon az És a hajó megyből. A
zenét. A zene korábbi szerepét,
ami nem csak egy hangulat illusztrációja volt egy sor korábbi filmjében, hanem inspirálója
vagy akár apropója is az egész
jelenetnek vagy egy egész filmnek. ts bár az egész alapötlet
végül is "zenei",
minthogy a
csak testében múlandó
szoprán,
Edmea Tetua hamvait készülnek utolsó útjára vinni a pályatársak, operacsillagok,
karrnesterek, az a nagy - nevezzük így,
még ha túlzásnak hat is - varázslat, ami a Bohócokban, a
Rómában vagy a Casanova 01'gonajelenetében
megszületik, itt
csak ígéret marad. Ez a mostani
szerkezet sokkal szikárabb, mint
az előző filmeké, s ebben bizonyára szerepet játszik a nagy
barát, az első film óta elválaszthatatlan alkotótárs.
az apró termetű kis nápolyi kompenista.
Nino Rota csöndes távozása is.

Kovácsi János

Barbárokra várva
A fényképész
és a feuilletonista
Az első sárgás, avitt filmkockák
egy kikötöt mutatnak szürkületi
fényben: 1914-et írunk, s egy
nagy testű gőzös készülődik
éppen az utazásra. A szenzáció kiváncsi tömeget csalt ide: roszszalkodó . gyermekeket,
öregeket, kolduló muzsikusokat,
keménykalapos urakat, akik nem
akarnak lemaradni az eseményről, még kevésbé akarnak kivűl
rekedni az ezt megörökítő fényképről,
illetve
filmkockákról.
Egy láthatatlan
kéznek
kell
időnként benyúlni a képbe és
rendet teremteni;
egy-egy kotnyeles alakot beállítani,
vagy
éppen egy másikat kellő távolságba rendelni. Mindez (egészen
a halottaskocsi
megjelenéséig,
illetve a zongora gyászzenéjé-
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nek megszólalásáig) néma, puszta kép. Annak a korabeli fényképésznek,
illetve ösfilmesnek
az alkotása, akit ott látunk a képen, amint egy nagy fekete lepel mögül kukucskál. Vele azonosul a karnera. s ezzel egyszersmind magára veszi az eredeti filmezés pozícióját is. Ez az
azonosulás azonban nem elsősorban
valamiféle
nosztalgia
szülötte. Hiszen adott az az eleven, minden eseményre, ünnepre és szenzációra éhes szem, az
a széles spektrumú. nem válogatós emberi kíváncsiság, amelyet
Fellini művészetében
már sokat
méltattak, s amely a látványnak
azt a végtelen gazdagságát hozza létre, amit a Satyriconban
vagy a Casanovában is felfedezhettünk. Ez a rendezői magatartás testesül most meg - nem kevés öniróniával - amindenhová
betolakodó, mindenütt jelen lé-

vő fényképész, illetve ös filmes
alakjában.
S ez az alak tökéletesen illik a
film témájához és művészi
eljárásához. stilizációjához is. A hajó utasai ugyanis egytől egyig
nevezetes személyiségek:
világhírű
énekesek,
karmesterek.
impresszáriók,
művészetpártoló
hercegek és grófok. Van tehát
mit megörökíteni.
Ott áll az
öreg fényképezőállvány
a fedélzeten, a kabinokban.
a szalonban és mindenütt, az első némafilmkockáktól
kezdve, míg végül az utolsó kép is benne tünik
majd el. Túlnő tehát a kereten.
a tekhnére történő utalásori. a
puszta idézésen: stílusával.
kívánalmaival
formálja
a film
képanyagát, sőt, magukat a szereplőket is. A szereplők egyébként is olyan pózokat, beállításokat vesznek fel. úgy néznek és
úgy mosolyognak, mintha fény-

képeznék őket. Gesztusaik: mo~gásuk a megelevenedett fenykcpé. Ezenkívül még minth~ ma~
gát a történetet is befolyasol.na
a jelen lévő megörökítő: a torténet mozzanatainak sora ugyanis hasonlít egy igen hosszú híradóhoz; nem több és nem rnéIyebb, mint amit egy sze~füles
riporter
ősszeállíthat.
Illetve,
amit egy naplóvezető
újságíró

is elkezdhetne lassacskán unatkozni, hiszen a hajóutak végül
is mindig egyhangúak, a látványosságok, a szórakoztató ötletek előbb-utóbb elfáradnak,
ismétlik egymást.
Valóban
így
lenne, ha nem feszítené a filmet
valami. ami egyszersmind egységet,
drámaiságot
teremt
a
könnyed történésben.

Allegória és szatíra

följegyezhet.
A fényképészhez
természetesen társul az újságíró, a rnű főMint Orlandótól megtudjuk,
a
hőse: Orlando, az öregedő, kishajóút
célja
nem kéjutazás,
sé kopasz feuilletonista. Formáföldkörüli út vagy egyéb hasonlisan is ő a hajóút történetének
ló, hanem egy temetés: minden
elbeszélője, a narrátor. C muidők legnagyobb énekesnőjének.
tatja be nekünk e nevezetes szeEdmea Tetuának hamvait fogják
mélyiségeket - arcán üdvözült
beleszórni a tengerbe Erimo szirnosollyal, hisz köztük van, isgeténél. ott, ahol egykor szülemerős =, ő meséli el az utazás
tett. Az ő személye az összetartó
apró-cseprő
eseményeit,
ő szikapocs a hajó utasai kőzött,
matolja ki az utasok hóbortjait,
mindenki az ő csodálója, irigye,
szerelmi kalandjait. perverzióit.
rajongója, mind az ő nevében
Mindezt igazi feuilleton-stílusjöttek össze és vállalkoztak erre
ban: pletyka- és szenzáció-éheaz utazásra. Számos asztali és
sen, szószátyáran,
s amolyan
fedélzeti beszélgetés forog őkökülönbejáratú
bölcselmekkel
és
rülötte, legtöbbször Orlando kistanulságokkal
fűszerezve. Egésé tolakodó kérdéseitől
ösztöszében mégis rokonszenvet ébnözve. Megtudjuk,
hogy kisláreszt kedves, komikus csetlésnyos volt, hogy gyermek, aki
botlásaival. (Freddie Jones kitűfélt, . .. hogy nem olvasta el a
nő alakításán átsejlik autobiogszerződéseit.
... hogy mély átrafikus elődjének
figurája
az
éléssel játszott, ... hogy dühönAmarcordból.)
Fényképész
és
gött ... és még megannyi semújságíró kettőse határozza meg
mitmondó, összeegyeztethetetlen
tehát a képet és a szót, vagyis
apróságot. Edmea idol. i~age,
a film egész anyagát és szerkesőt - mint a spiritiszta szeanszzetét. Szerkezetileg
megmutatból következtethetjük
- kísérkozik ez a film végtelen mellétet, köztük kísértő szellem is.
rendeléseiben,
laza epizódsoráSemmiképpen
nem reális, húsban, amelyek egymással tetsző- . vér személyiség.
Az emlékek
legesen
felcserélhetők
legegyetlen biztos fogódzója feledalábbis az utazás első három
hetetlenül tökéletes hangja, mely
napja alatt. Sokáig úgy tűnhet.
testetlenül köztük lebeg. Edmea
hogya
történet nem tart se~oa szépség, a zenei harmónia
vá, nem több újság- és filmhírszimbóluma. Mint Bassano gróf
adások sorozatánál.
nincs tehát
mondja: tengerből született isíve, nincsenek benne drámaian
tennő - vagyis Aphrodité =, akiéles szituációk,
igazi fordulatől éppúgy elválaszthatatlan
a
tok. Mindössze egyetlen igazi
tenger és a tengeri kagyló képfordulatról
beszélhetünk,
mely
zete mint mítikus elődjétől. Ez
a szerbek felvételével veszi kezaz állat jelenik meg lelki szemei
detét, ám sokáig úgy tűnhet,
előtt, amikor énekelni kezd, és
hogy ez is csak epizód: a szohangjával ennek spirális rajzociális ellentétek a felületen ellatát követi. (A tenger zaj ával
simuIni látszanak. Mintha a hateli állatház a zene, a tiszta
jó nem a visszafordíthatatlan
harmónia
szimbóluma, amelyet
időben haladna előre nem sej- . a zenei lényegíí Ariel is oly
tett célja felé. Eközben a néző
gyakran emel a füléhez Shakes-

peare Viharj ában, Giorgio Strehler rendezésében). Edrnea hangja mágikusan tökéletes" a te;tgerből született, s a halál utan
oda is tér vissza.
Ennek az égi mágiának földi
megfelelője az a másik, amely a
hajó hús-ver utasainak produkcióiban van jelen, kissé elkorescsúltan.
nemi
perverzióval
övezve. Idézzük csak emlékezetünkbe a három egymást követő
zenei attrakciót!
Rögtön kiderü!' hogy mindegyik
a hang
mágiáját, tiszta büvöletét igyekszik életre hívni. Először a két
zenetanár és társaik zenélnek a
különböző
mennyiségű
folyadékkal telt poharaken. s e kedves, gyönyörködtető
hangzatok
élénk
vitát
szítanak
egymás
"abszolút"
hallásáról.
Groteszkebb hatást kelt az énekverseny
a gépház felső párkányzatán.
Mindegyik énekes igyekszik a
legnehezebben
kiénekelhető
hangját
a lehető legnagyobb
hangerővel s a lehető leg ho szszabban
kitartva
kiordítani:
ezek a kivágott bravúrok ugyanis szinte már a sikoltásig, az artikulálatlanságig
torzak. kiváltképp a növekvő versengési láz
polifóniájában.
A groteszk hatást növeli a kamera beállítása
is: közvetlen közelről láthatjuk
a nagyra tátott szájakat.
az erőlködéstől elcsúfult vonásokat, a
kidagadó ereket. Végül a "világ
legmélyebb basszusának" mutatványa
tényszerűen
is mágia,
hipnózis. Hangjának legmélyebb
regisztereivel elaltat egy tyúkot
- s vele együtt Orlandót is! Ez
a vásári színvonal azonban még
mindig inkább mosolyt keltő,
mintsem elítélendő. Éppúgy hozzátartozik
ehhez
a .világhoz,
mint a könnyed dalra fakadás
akár a vég, a katasztrófa pillanataiban is. Ideál és reál. égi és
földi mágia végül is összebékíthetőnek látszik, a távolság ellenére is egyetlen világot alkot.
A hajóút ősi motívuma ezzel
egyszersmind el is nyeri egyik
tradicionális
értelmét: a művészetet. illetve annak egy világkorszakát jelképezi; a katasztrófával pedig annak a világnak
a pusztulását, amely a művésze-
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Mint Róma a napot, Augustus
szűletését,
Játékkal ülte meg; így játék
s pompa kellett
Sírjába ha teszik élettelen
a testet ... (. .. )
S kurta földi időnk csak
költemény, egyéb se.
Játék. melyben hol ez föllép,
hol az lelép.

tet magáénak vallotta. A harmónia istennőjének.
az elérhetetlenül tökéletes hangú divának
rituális eltemetése (hamvainak
szétszórása
halhatatlan
énekének hangjaira) egyúttal annak
a világnak a végét is jelzi, ahová tartozott, s amely most elsíratja. A hajóút célt ért, a pusztulás szükségszerű. Az ágyútalálat érte hajó elsüllyed, s a film
utolsó dallamát egy víztűkőrre
hulló kis tárgy játssza el.
A filmalkotás
egésze tehát
egyetlen allegória, s ezzel jelentős európai haqyornányra
támaszkodik. A "halálhajó" motívumot a barokkban (különösen
a német barokk irodalomban)
'kűlőn
műfajként is számontartják. A barokkos jelleg szinte
hozzátapad ehhez az allegóriához is. Joggal kételkedhetnénk
egy ilyen allegória filmes ábrázolásában, különösen ,akkor, ha
- mint Fellini műve is - egy
film alapvetően kerül 'minden
színpadi hatást. Fellini azonban
most is meggyőz minket - ez a
filmes allegória művészileg sikeresnek itélhető. Úgy vélem,
ezt elsősorban
azáltal
tudja
meqvalösítaní.
hogy míg a film
egészében nincs jelentős szerepe
a szónak, szinte minden csak fecsegés, zenei "effektus" - amint
a rendező is utal rá, ezzel a néma filmek módszereit utánozza
- addig az allegória megőrzi
eredeti litteralitását. Megmarad
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a képhez fűzött kommentárnak.
magyarázatnak, amelyet a kissé
ostoba és felületes, ámde még-'
sem minden bö1csességtől ment
narrátor fűz hozzá a képen látható történés hez. Kép és szó e
kettőssége, sőt, mondhatni, időnként önkényes viszonya teremti
meg azt az időbeliséget, amely
Walter Benjamin szerint minden
allegória alapja. Ez az időbeliség óvja meg a filmet a fölös
"metafizikai
súlytol" , a művészet platonikus
idealizálásától.
Továbbá ez az időbeliség - a
pusztulás, a katasztrófa történetbölcseleti értelme - jelzi a
csillogás és a pompa, a hamisság és az álca mögötti világ
esendőségét, emberi múlandóságát is. Nem több ez, mint a
maszkok, a pompázatos toilettek
ünnepisége, és a pózok mögül
elővillanó hétköznapi banalitás:
ahogy a díva integet a vonatablakból.
vagy egy kommersz
gesztussal csókot dob nekünk a
már süllyedő hajó kabinfaláröl,
A színészi gesztusok itt jelentésüket vesztik, s egy nagyobb
szabású színjáték kellékeivé válnak - a múlandóság, az enyészet világszínpadán.
Amiként
Lohenstein írja:
Mint halandók egész ő éltők
menete
Játszódva indul el, gyermekidőtevésképp,

így éltünket hiú játék is
végzi be.

Esetleg főlróható.
hogy Fellini
mindenkire megértően, jóságosan tekint, aki e játékban színre
lép; hogy e barokkos. melodramatikus ábrázolás kiegészítője,
a szatirikus, igazában élnélküli.
A rendező ugyan folyton előtérbe állítja figurái gyengéit, perverzióit, bűneit, a fétisista-vo-·
yeur Dongbytól, a hédonista Fucilettón át a magát eltartató dekadens Bassano grófig, mégis,
úgy véli, nem az ő dolga az
itéletmondás,
Humora, iróniája
nem támad igazán, nem tör
pálcát senki fölött, s ő maga is
szívesen téved át a fantázia és
az íllúzió birodalmába. Ez a látásmód most is karneváli, mint
a Satyriconban vagy a Casanovában, és a báljelenetben éri el
csúcspontját: a művészek
és a
hajóra fölvett szerbek e közös
mulatozásában
mindenki részt
vesz, mindenki együtt énekel egyetlen hatalmas opera-finálét
alkotván. Lent a szerbek vad
népzenéje és esőhívogató rituális tánca, fent az elegáns taglej tés és az áriázó hangzatok. Ez a
jelenet a film fordulópontja.

A monarchia
és a barbárok
Hogyan is jutottak ezek a szerb
pásztorok, parasztok, cigányok
- népes pereputtyukkal együtt a luxushajóra?
A "Gloria NU
vette fel őket a tutaj ukról, ami
vel Itáliába igyekeztek a trónörökös szarajevói meggyilkolását követően. A pillanat világtörténelmi
jelentőségű.
Egyik
interjújában Fellini is úgy nyilatkozik, hogy ezt a píllanatot
akarja újraértelmezni. Ez természetesen csak annyiban
igaz,
amennyiben 'a történeti utalásoknak itt egészen más a helyük

és a szerepük, mint a történetírásban.
A konfrontáció
természetszerűleg adott. A fölvett szerbek.
hegyi nomádok, a maguk rnódján birtokukba
veszik a luxushajót : éhes tekintettelleskelnek
az étterem
ablakai nál.
tüzet
gyújtanak
a fedélzeten,
behatolnak a szalonba és a bárba,
mindenüvé. Ck, akiknek az ősei
egykor
a Balkán
meghódítói
voltak, nem állhatnak
meg a
tatfedélzet
kordonjainál.
A
..barbárok" ők, akikre egy fáradt, halódó kultúra megváltóiként várakozik. A luxushajó társasága pedig valóban már csak
rájuk várhat, számukra
minden
más jövendő értelem és cél nélküli. Ez az operai
stilizációjú
világ ugyanis
nemcsak
együtt
hajózik a letünő hatalom képviselőivel. hanem maga is letűnő
hatalom - a művészeté. Ez a.Iehanyatló világ vár most a barbárokra.
mint egykor' Róma csak a stilizálás,
csak a név
más: ezt az impériumot
most
Monarchiának
nevezik. Noha a
filmben
megjelenő
Monarchia
teljes egészében a rendező fantáziájának
a szülötte, mégis hitelesnek érezhetjük a srilizációt.
nemcsak művészileg,
hanem részben - történetileg
is. A hajó
operai világa, az élet minden
mozzanatát pózzá, színpadi rnozdulattá
formáló mesterkéltsége
jelképezi a bécsi operai, illetve
operett-világot,
annak dekorativitásával.
barokkos
színházi
pompáj ával. Ahogya fénykép és
feuilleton-stíl
mímeli a századelös
rniliőt, ugyanúgy
a film
szándékoltan
mesterséges _.-képvilága is idézi a korabeli testészetet : a fedélzeti
alkonyatok
szinte szecessziósak,
Erimo szigete rózsás-lilás
ködben úszik,

a tenger
(melyet
ugyanúgy,
mint a Casallovában, müanyag
jelenít meg!) ezüstös, a hadihajó füstje pedig remekbe szabottan bodorított...
A Monarchiára utal a hangok, a zenék és a
nyelvek igazi kavalkádja
is. A
túlsúlyban lévő (és nem egyszer
travesztált)
Verdi-részletek
mellett Straussot,
szerb népzenét,
Debussy t is hallunk. Ugyanígy
a különféle megszólaló nyelvek
is részben
zenei
effektusok,
hangzásuk, dallamuk szinte fontosabb, mint a megértésük.
így
az olasz
alapnyelvhez .. társul
még a Nagyherceg
és kíséretenek német je, pribékjeinek
magyarja, a szerbek saját nyelve
is. És végül az enyészetre érett
birodalmat
szimbolizálja
a hajón utazó egyik ura is: a teljesen gyermeteg,
gyengeelméjű,
kórosan kövér és nőies Herzog
von Harzock. Nővére pedig, a
szinte áttetsző bőrével. (jól láthatóan) kék vérével és vakságát
kompenzáló
kromatikus
színlátásával.
áttekinthetetlenül
bonyolult
cselszövéseivel.
mondhatni, a tökély és az éteriség
hasonló fokán áll. mint Edmea
Tetua,
A pusztuló világ és barbárjai
között
Fellini
mégsem
teremt
igazán éles ellentétet, ütközetet.
Szükség van' valami véletlenre,
valami nem sejtett provokációra, hogya
tüzek meggyulladjanak és elérkezzen
a vég. Egy
hirtelen
felbukkanó
osztrákmagyar hadihajó
- az oldalán
cirill betűs felirattal - követeli
a szerbek- kiadatását.
A döntés
csak a temetési szertartás
befejeztéig
odázható
el. A végül
mentőcsónakba
szálló szerbeket
az énekesek kórusa búcsúztatja
(a Verdi-muzsika
..Nem adjuk
ki őket ... " szöveggel
hang-

zik !), míg azután az egyik szerb
diák
kézigránát ja eltalálja
a
hadihajót.
s az sortűzzel válaszol.
A hajókatasztrófát
kommentáló Orlando ezúttal is tréfát űz
a nézővel.
Provokáció?
Tévedés? Véletlen?
Egy szerelmes
diák
meggondolatlan
kézigránátja dönti el az emberiség sorsát? Ki tudja, mi az igazság.
Hitelt
érdemlő
tény
viszont.
hogya
katasztrófát
túlélte egy
Autora nevű mentőcsónak.
Rajta vannak e világ túlélői.
De Orlandón kívül túlélő még az az
orrszarvú
is, amely a hajóút
egész ideje alatt magábaroskadtan, moccanatlanul
hevert,
és
telibüdösítette
a fedélzetet. (Szerelmes volt, mint a szerb diák.)
Most azonban föléledt, s a tejével táplálja
Orlandót.
Talán a
természet, a tápláló és elpusztíthatatlan
anyatermészet
ölt testet ebben az otromba
ősállatban? A kérdésre aligha adható
egyértelmű
válasz.
A túlélés
groteszk,
szinte
már abszurd
mozzanata
viszont
világosan
utal a megelevenített
és újraértelmezett
pillanat
jelenvalóságára egy másik világban. Hogy
e két világ között esetleg nagyon könnyű párhuzamokat
vonni? Nem kétséges. A lehetőségek e sora lezáratlan, s a ..megfejtés"
valószínűleg
abban
a
gesztusban
rejtezik,
amely újdonságnak
tűnik Fellini eszköztárában. s ez: a rezignáció. Ez a
rezignáció
pedig, együtt a barakkos allegóriával.
olyan ember szernlélői
pozícióját
jelöli
ki, aki - együtt PetroniussaL
Casanovaval.
most pedig Orlandóval - egy ideje mindig csak
..emlékezik";
mígnem a csónak
a stilizált tengeren egyszer csak
eltünik.

Kocziszky Éva

ÉS A HAJÓ MEGY .. , (E la nave va), színes, olasz, 1984
R.: Federico Fellini. F,: F. Fellini és Tonino Guerra, O.: Giuseppe Rotunno. Z.: Gianfranco Plenizio, Sz.: Freddie Jones, Victor Poletti. Barbara Jefford, Peter Cellier, Norma West. Pina Bausch
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VáJogatás a csehszlovák új hullám alkotásaiból
A Filmmúzeum műsorán: 1985. XI. l2.-XII. 28.

A magyar film és a világ

"Hosszabb
távra visszatekintve
a világ- és a magyar filmművészet példái azt bizonyítják,
hogy a legjobb eredmények
ott és akkor születtek, ahol a filmcélokra biztosított keretek
felhasználásában
a filmmüvészeten
belüli alkotószféra
viszonylag nagy szabadságot
nyert, mind a producerek-forgalmazók üzleti szempont jaiból, mind a közvetlen hatalmipolitikai szempontokból."
Halj meg fiatalon! - J ames Dean

"J. D. Nem vehetett

át egyetlen Oscar-díjat
sem. Nem épített házat a Beverly Hillsen, nem nősült meg, nem nemzett
gyerekeket. Nem ivott, nem szedett kábítószereket.
Nem nőtt
fel. Halálával megváltotta
bűneitől
híveit, a karnasz-milliókat. Korai halálával
gondoskodott
arról, hogy a szép
teenager-arcot
sohase csúfítsák
el ráncok."
Szeszélyes nyal'ak-

Menzel: Hóvirágünnep

"Az aranykor végével Menzel körül is csönd támadt. Színészi alakítások ... , színházi rendezések ... , és csak hosszú
idő után ismét a film. De most már egy megváltozott
világban, megváltozott
közönség előtt. Olyan világban, amelyben minden érték viszonylagossá
vált, olyan világban, ahol a
filmkészítő
dolga a mai árfolyamok
pontos ismerete és a
holnapi árfolyamok
kiszagolása, mert ez a siker alapfeltétele
a siker pedig a következő film elkészitéséé.
"
A kitaszítottak

-

Sándor Pál:

Csak egy mozi

"Sándor Pál ez idáig az életet stilizáIta föl mozivá+- most a
dolog megfordult:
a mozit stilizálja vissza kapkodó, görcsös, kétségbeesett
élet té. Az előbbi úton már nagyon otthonosan és biztonsággal
mozgott-az újon éppen csak hogy
elindult. Mégis fontos ez a bizonytalanság."
Barbárokra

várva - Fellini: És a hajó megy ...

"A hajóút ezzel el is nyeri egyik tradicionális
értelmét:
a
művészetet,
illetve annak egy világkorszakát
jelképezi:
a
katasztrófávai
pedig annak a világnak a pusztulását,
amely
a rnűvészetet
a magáénak
vallotta ... A hajóút célt ért. a
pusztulás szükségszerű."

