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AZ ALAPITVÁNYI

TÁMOGATÁSRÓL

ezen egyedül aligha tudunk változtatni, legjobb esetben egy-egy személyes
kiugrásban bízhatunk.

Mint ismeretes, több hónapos egyezkedés eredményeként az 1991. május 16-i
cégbírósági bejegyzéssel alakult meg a
Magyar Mozgókép Alapítvány. Rövidesen felálltak a szakkuratóriumok és
kiírták az első pályázatokat. Az 1991es csonka esztendő után a tavalyi volt
az első teljes üzem év.
Akinek egyedül a vásznon pergő
végeredmény, a mű a fontos, az könynyen megvonhatja a mérleget a februári Magyar Filmszemlén, akit viszont
érdekelnek a honi film nyugodalmasnak éppen nem nevezhető hétköznapjai is, annak talán szolgál némi tanulsággal, hogy miként vélekednek az
anyagi eszközök kuratorizált elosztási
rendszeréről a hermina mezei végvárak
kapitányai.
A JátékfiJmes Szakkuratórium és a
műhelyek kapcsolatáról faggatva őket
arra voltam kívánesi. hogy a stúdiókban miféle tapasztalatok halmozódtak
fel a mögöttünk hagyott esztendő folyamán. Hogyan működött a gyakorlatban a pályázati rendszer, mennyire
elfogadhatóak az érvényben lévő játékszabályok, s ha szükségesnek látszana
néhány korrekció - ami egy fiatal, próbaidős intézmény esetében valószínű -,
melyek azok?
Az itt következő összeállítás jó esetben is csupán adalék a jelenlegi filmhelyzet értelmezéséhez. Véletlenül sem
kezelendő átfogó állapotrajzként. hisz
ahhoz ismerni kellene a játszma többi
szereplőjének - alkotónak, kurátoroknak -, a véleményét is. Az sem mellékes. hogy kritikus időszakban - decemberben -, kerestem fel beszélgetőpartnereimet. akkor tehát, amikor a
kurátorok már javában tanulmányozták a 93-as pályázatokat. Bár mindegyikük szívélyesen fogadott, egyíkükmásikuk azért nem átallotta megjegyezni, hogy szívesebben látott volna
később, a döntési procedúra után.
A különböző időpontban rögzített
beszélgetések erősen megrövidítve és
témakörök szerint csoportosítva kerülnek az olvasó elé. A szerkesztés hiteléért természetesen a cikk szerzője felel.

AZ
ALAPÍTVÁNY
MINT
MENTŐÖV
Kardos Ferenc (Budapest Stúdio): Az
alapítvány létrejöttének köszönhetőerr
maradt talpon a magyar játékfilm, s ez
már önmagában is eredmény. Nem
szabad ugyanis elfelejteni, hogy mára
az egész európai film mozgástere beszűkült, s ebben az egyszerre művészi
és gazdasági válsághelyzetben a nemzeti filmgyártás fenntartása hatalmas
erőfeszítést kíván. Kis ország lévén,

Dárday István (Mozgókép Innovációs
Társulás): Mindenekelőtt egy viszonyítási pontot rögzítenék: ilyen mérvű
társadalmi, gazdasági és kulturális
rendszerváltozásra - legalábbis a mi
életünkben -, a háború óta nem volt
példa. Súlyosbítja a helyzetet, hogy
számottevő külső
erőforrás nélkül,
csak a magunk erejére támaszkodva
építjük át az országot. Ebben a rendkívül nyomasztó szituációban azért volt
jelentékeny tett az alapítvány létrehozása, mert valamelyest stabilizáIta a
filmkészítés feltételrendszerét. Hogy'
enélkül milyen kaotikus állapotok lennének, azt jól mutatja színházi vagy
képzőművészeti életünk. Mindennemű
bírálat csak ennek a ténynek a figyelembevételével jogosult.

OLVASÁSPRÓBA:
A
CSOMAGTERV.
DÖNTÉSI
JÁTSZMÁK
Az MMA Játékfilmes Szakkuratóriuma
az 1992-es pályázati kiírásban megnevezte azokat a műhelyeket,
amelyek
csomagterv benyújtására jogosultak.
Ezek: Budapest Stúdió, Dialóg Stúdió,
Fiatal Filmkészítők (FiFi), Hétfői Műhely, Hunnia Stúdió, Mozgókép Innovációs Társulás (MIT), Objektív Stúdió.
Nem pályázhatott csomagtervvel a tekintélyes tradícióval bíró Balázs Béla
Stúdió, amit Durst György ügyvezető
levélben kifogásolt. (MagtJar Filmlevél,
1992/1. sz. - A kuratórium az 1993-as
kiírásban már megszüntette ezen diszkriminációt.)
Mi is a csomag terv?
Több - nagyobb stúdióknál általában 5-6 -, különböző készültségi fokú
filmterv együttese, prioritási sorrendben. Csakhogy bár a kuratórium több
ízben is hangsúlyozta a műhelyek
döntési szuverenitását, a pénzek elosztásakor a Hétfői Műhely kivételével
valamennyí stúdió csomagjából kiemelt egy-két ígéretesnek tartott tervet.
A szakma egy része tamáskodott: vajon az ajánlás tényleg csupán ajánlás
avagy ennél valamivel több? Az értelmezési zavarra reagálva Lugossy László ekkor azt javasolta a kuratóriumnak,
hogy "a csomagtervekről történő döntését kizárólag az összeg meghatározása jelentse, vagyis ne állítson fel semmiféle ajánlott sorrendet". (MagtJar
Filmlevél, 1992/1. sz.)
Meddig terjed a kuratórium döntési
jogköre, és hol kezdődik a stúdióé.
mely cselekedetek meg tételére jogosult
az előbbi és melyekre az utóbbi? Aligha kétséges, hogy részben a kompetenciák egyértelmű meghatározásának a
hiányára vezethető vissza az Objektív
Stúdió és a szakkuratórum között kialakult konfliktus. (Az éles hangú po-

A Játékfilmes Szakkuratárium

által ígéretesnek tartott filmtervek (1992)
Budapest Stúdió
Enyedi Ildikó: Ez mind éli VOlta/Il egykor
Fehér György: Szellvedély
Dialóg Stúdió
Jeles András: Párhuzamos életrajzok
Fiatal Filmkészítők Társasága (FiFi)
Payer R: Bukiene
Gödrös-Horváth: Privát Walter
Hunnia Stúdió
Bereményi Géza: Turné
Lukáts Andor: Igen olaszul si
MIT
Szőke András: Citromdísznők
Szabó Ildikó: Gyerekgyilkosságok
Objektív Stúdió
Pacskovszky József: Esti Kornél csodálatos utazása
Deák Krisztina: A félcIcm és a szeretet játékai

lémia dokumentumait lásd a Magyar
Filmlevél 1992/3. számában.)
A história eseménysora röviden a
következő. A nevezett stúdió csomagjából a kuratórium Pacskovszky József
Esti Kornél csodálatos utazása és Deák
Krisztina A félelem és szeretet játékai ámű tervét tartotta ígéretesnek. Ezek
megvalósításához Lengyel László kura-

Az 1992-es esztendőben beindított

tóriumi elnök a televíziótól is kért támogatást. Időközben azonban a fiatal
szerzőknek vitájuk támadt a stúdió vezérkarával, mire a kuratórium meghallgatta a vívó feleket, s levélben marasztalta el a vezetést. Lengyel László
levelében azt állította, hogy "a stúdió
vezetése nem fogadta a televízió által a
két filmre előirányzott pénz 00-10 mil-

játékfilmek
Budapest Filmstúdió
Mihályf Y Sándor: Ábel a rengetegben
Zsigmond Dezső-Erdélyi János: Indián tél
Hunnia Filmstúdió
Sopsits Árpád: Videoblues
Bereményi Géza: Turné
Koltai Róbert: Sose Imiunk meg
Maár Gyula: Hoppá
Dér András: Az ámyékszázad
Dialóg Filmstúdió
Jeles András: Párhuzamos életrajzok
Hétfői Műhely
Szabó ildikó: Gyerekgyilkosságok
Sántha László: Az adószedó magányossága (Kutyabaj)
Helmut Herbst: Szerpentintdncosná
Erdőss Pál: Vérvonal
MIT
Káldor Elemér: Blue Box
Szőke András: Citromdisznók
Tarr Béla: Sátántangó
Dárday István-Szalai Györgyi: A tóke reinkarnációja
Objektív Stúdió
Tóth Eszter: Nyomkeresók
Rózsa János: Jó éjt királyfi
Sára Sándor: VigJjázók 123
FiFi
Pajer Róbert: Bukfenc
Gödrös-Horváth: Privát Walter
Ledniczky Márton: Európa messze van

lió Ft) átutalását, s ugyancsak a stúdió
állásfoglalásának a hiánya hiúsította
meg egy külföldi szponzor beszállását
Deák Krisztina filmjébe".
A kuratórium elnökének nehezményezését a stúdió Művészeti Tanácsa
sérelmez te, a megnevezett pénzek elutasításának vádját tagadta, felemlítve.
hogy Deák Krisztina a forgatókönyvet
a levél írásáig be sem nyújtotta a stúdiónak. Pacskovszky esetében a fő
problémát a tekintélyes költségigény
jelentette - 60 és 100 millió között -,
amelyet a műhely egyedül nem bírt
volna finanszírozni.
A fiatal rendezők ezután Simó Sándornál jelentkeztek terveikkel.
Az ügy kapcsán az emberben óhatatlanul is megfogalmazódik néhány
kérdés. Vajon a stúdió józanul mérte-e
fel az esélyeket, amikor 350 millió forintos támogatási igényt nyújtott be?
És a kuratórium miért csak hónapokkal a financiális döntés után kifogásolta a csomagtervet? Hogy is van ez?
Először pénzt osztanak és csak utána
minősítenek? Továbbá: ahhoz van-e joga a kuratóriurnnak, hogy a pályamunkán túlmenően a stúdió belső
helyzetét is minősítse? A kuratórium
most hatóság vagy társadalmi intézmény? Ha nem a kuratórium az illetékes, akkor ki?
Dr. Grósz Gabriella (Objektív Stúdió):
Elvileg továbbra is jónak tartom a kiírást, mely szerint a stúdió csomagtervet készít, rangsor t állít, a kuratórium
pedig megszavazza rá a pénzt. Ajánlatot, kiemelést tehetnek, ám ez semmire
sem kötelezheti a stúdiót. Tavaly a csomagtervhez mellékeltűnk egy kísérőlevelet, amelyben felhív tuk a figyelmet
arra, hogya pályaművek készültségi
foka eltérő. Ami az ominózus vitát kiváltott terveket illeti, jómagam nagyon
öriiltem, amikor Deák Krisztina megkért, hogy legyek a filmje producere.
Mind az ő munkáját, mind Pacskovszkyét ígéretes vállalkozás csírájának
ítéltem. Tetszett tehát a terv, ám Deák
Krisztina forgatókönyve nem készült
el, ráadásul a televízió és a társstúdiók
előzetes ígérvény ei is "elapadtak".
De a dolog más szempontból sem
ilyen egyszeru. Aki valaha is dolgozott
a filmgyártásban, jól tudja, hogya forgatókönyv - legyen az mégoly kiváló , még nem minden. Olvastam én remek könyvet, amelyből gyenge mű
született, és fordítva, időnként gyengének tűnő forgatókönyvből is készülhet
jó film. Nem elegendő a leírtakra szorítkozni, a döntés meghozásakor figyelembe kell venni az adott személyiséget, annak pillanatnyi formáját, a gyártási kondíciókról nem is beszélve. A
döntés minden esetben a stúdióé,
merthogy övé a felelősség is. Habár a
vita kirobbanása kor kórházban voltam,
ezért ismereteim közvetettek. ma, némi
időtávlatból úgy vélem, hogy mind a
stúdiótariács. mind Deák Krisztina egy
kissé türelmetlenül állt a dologhoz. Ha
mindkét oldalon nagyobb lett volna a
megértési készség, akkor most nem mi
lennénk a precedens.
Kardos Ferenc: A stúdiók döntési és
gazdálkodási szabadsága alapkérdés,
ami az Objektív Stúdióban történt, az
nálunk is megtörténhetett volna. A mi
csomagtervünkből is kiemeIt két tervet

a kuratórium, mégpedig Enyedi ildikó
Ez mind én voltam egykor és Fehér
György Szenvedély című munkáját. E
két terv a művészeti tanácsnak és a
kuratóriurnnak egyaránt tetszett, mégsem lett belőlük film. Mert milyen is
az élet? Enyedi Ildikó időközben a
Közjátékban feldolgozta a témát, s mivel nem látott több fantáziát benne,
máshoz fogott. Fehér Gyurit meg teljesen lekötötte a készülő Tarr Béla-film,
mindezek tetejébe a tévé jelezte, hogy
93 előtt nem tud adni pénzt.
Ha nem idnítottunk volna be mást,
akkor most itt állnánk a szemle előtt
film nélkül. Szükségünk van tehát a
döntési
szabadságra,
ami természetesen nem zárja ki, hogya kuratórium preferáljon egy filmet. Ebben az
esetben azonban kérnénk biztosítani az
anyagi fedezetet is. Mi a csomagtervet
stratégiai bázisként értelmezzük. ebből
dolgozunk, de hogy kit és mikor indítok el, az maradjon az én döntésem
függvénye. A filmgyártás nem raáonalizálható úgy, mint az üvegipar. Nem
vonom kétségbe a kurátorok tisztességét és jóhiszeműségét, de számunkra a
terv sok szempontból absztrakció, a
döntéshez ugyanis elengedhetetlenül
fontos érezni a hely atmoszféráját, ismerni az embereket, naprakészen tudni, hogy ki mennyire terhelhető az
adott pillanatban.
András Ferenc (Dialóg Stúdió): Nekem
a kuratóriummal nincs semmi bajom.
A csomagterven alapuló rendszerrel
egyetértek, ugyanis ennek révén, ha
szerény keretek között is, de norrnálisan dolgozhatnak a stúdiók. A műhelyek a magyar film fennmaradásának
legfontosabb garanciái. Mindenütt a
vílágon a stúdiók képezik a filmgyártás bázisát. Mi tavaly kerek ötven milliót kaptunk, ebből mostanság vagy
egy drágább vagy két olcsó filmre futja. Hogy kevés a pénz? Hát istenem,
az ország ilyen helyzetben van.
Erdőss Pál (Hétfői Műhely, ig.h.): Az
alapítvány és azon belül a Játékfilmes
Szakkuratórium
eddigi
működését
alapvetőerr kielégítőnek tartom. Akkor
tévesztene szerepet a kuratórium, ha
afféle fődramaturgiaként működve feleslegessé tenné a stúdiók múhelymunkáját. Ez már csak azért sem lenne
helyes, mert külső szemlelőként egyszeruen képtelenség figyelemmel kísérni a filmstúdiók belső életét, főként pedig egy terv szinte hetente változó állapotát.
Sim ó Sándor (Hunnia Stúdió): Azok a
praktikus szabályok, amelyek 92-ben
érvényben voltak, számunkra lehetövé
tették a munkát. Még a sokat vitatott
ajánlás sem okozott fejfájást, mert an-

kező bizalomvesztés t a stúdiónak kell
viselnie". Szeretném még elmondani,
hogy annak idején a szerződést a kuratórium elnöke és az alapítvány titkára
egyaránt aláírta.

nak tekintettük, ami: ajánlásnak. Jogi
értelemben nem nehezített, igaz nem is
könnyített sernmin. Egymástól függetlenül ugyanis nem lehet értéket preferálni és gazdálkodni. Ha már itt tartunk, az ajánlást el tudom fogadni, a
kijelölés ellen viszont tiltakoznék, illetve csak abban az esetben fogadnám el,
ha pénzt is csatolnának mellé. Ezzel
együtt azokkal a "függetlenségi" törekvésekkel sem értek egyet, amelyek a
kuratórium számára kizárólag a pénzfelosztást tennék lehetővé. Ugyan miért ne nyilváníthatná ki véleményét a
kuratórium? Vajon a stúdiótanács nem
zsűri ként műkődik immár 10-12 éve?
A jelenlegi helyzetben ugye a műhely
kap egy meghatározott összeget, amelynek házon belüli felosztási rendjét
a stúdiótanács szabályozza, de a stúdióvezető dönt. Az utóbbi foglalkozását tekintve rendező, pozíciójára nézve
alkalmasint pályázó, ennélfogva önmaga filmjét is finanszírozza. Ez erkölcsileg eléggé vitatható állapot. Mellesleg,
őszintén csodálom azon kollégáimat,
akik a napi 10-12 órát igénybe vevő
stúdióvezetői teendők ellátása mellett
még rendezni is tudnak. Ám azt, hogy
a stúdiónak juttatott kalapból maguknak osszanak pénzt, semmiképpen
sem tartom szerencsésnek. Ha ez így
van rendjén, akkor én holnap proponálni fogom, hogy a fizetésünket mi
magunk állapítsuk meg. Nem lenne
rossz, mert így csak vesztők vagyunk.
Félreértés ne essék, senkinek sem javaslom a rendezői ambíciók feladását.
Megoldásként kínálkozik, hogy a stúdióvezetők csak egyénileg pályázhassanak - ekkor címkézve érkezne a
pénz -, de még így sem enged ném
meg, hogy az anyastúdiójukban gyártsák le a filmjeiket.
Pacskovszky József és Deák Krisztina? Ők egy jogilag nem érvényes társaságot alapítva jöttek át hozzánk, miután úgy hallottam, hogy az Objektív
Stúdió vezetőségével nézeteltérésük támadt. Elsőnek Pacskovszky könyvét
kaptam meg, később Deák Krisztináét
is. Kezdetben csak elvben tudtam nyilatkozni, hogy rendben van. Nálunk
amúgy két dolog minősít: a szakmai
múlt - erről Pacskovszky esetében
nem beszélhetünk -, meg a forgatókönyv. Pacskovszky munkáját még
Szabó Pista mutatta meg nekem, kifejezetten jónak tartottam, amelyet
ugyan roppant nehéz lesz tető alá hozni, de vitán felül igényes, ambiciózus
vállalkozásnak ígérkezik. Deák Krisztina anyagáról viszont az volt a véleményem, hogy bár az alapanyagul használt Polcz Alaine könyv, az Asszolly a
[ronton, kitűnő, a forgatókönyvön még
dolgozni kell. Ezt követően ők levelezésbe bonyolódtak a kuratóriummal,
ami azzal a haszonnal járt, hogy kikényszerítették a kuratórium és a stúdiók jogosítványainak pontosabb meghatározását. Ezekről a kérdésekről
ugyanis addig a szükségesnél keve-

sebb szó esett. A kuratórium kért tőlünk egy befogadó nyilatkozatot, majd
a két terv előkészítésére megítélt hozzávetőlegesen 3 millió forintot, amelynek máig körülbelül a felét költöttük
el. Az eset kapcsán eltűnődhetünk
azon, hogy ha egy dotált csomagtervből időközben kiesik két könyv, akkor
vajon a csomag továbbra is ugyanannyit ér, mint súlycsökkenés előtt?
Ledniczku Márton (FiFi): Annak idején, amikor az alapítvány működési elveiről tanakodtunk, markáns különbség volt a FiFi és a többi stúdió koncepciója között. Mi ugyanis kizárólagosan az egyéni pályázati rendszer mellett törtünk lándzsát, javaslatunk azonban kollégáink merev ellenállásába ütközött. Elégedetten nyugtázom, hogy
mostanra a kuratórium is megérezte
helyzetének ellentmondásos voltát. Mert
ha pusztán Il1lílze/yeket [irumsziroznak
csomagterv címén, ha szerepük a pénzosztáson kívül másra nem jogosít, akkor miért is vannak ők tulajdonképpen? A mi logikánk szerint elbíráláskor
egy műhely tekintélye egyedül a benyújtott pályaművek minőségén alapulhat. Tavaly ugyebár a kuratórium
az egyes csomagtervekből kiemeIt néhány ígéretes forgatókönyvet, amelyet
a stúdiók zöme - egyébként teljesen
jogszerűen - puszta tetszésnyilvánításként értelmezett. Ennek következményeként állhatott elő az a furcsa helyzet, hogy miután Pacskovszkyék átvitték terveiket a Hunniába, az Objektív
Stúdiónak változatlanul folyósították
az eredetileg az ő filmjeikre megítélt
összeget. Csak jelzésül mondom, a FiFi
17 milliót kapott, ami harmada a nagy
stúdiók átlagának. Tőlünk is kiemeltek
két tervet, ezeket meg is valósítottuk,
ráadásul négy koprodukciós vállalkozásban vettünk részt, s ezen felül még
beindítottunk egy dokumentum-játékfilmet is, amelyet jómagam rendezek.
Vajon melyik stúdió tud ennyi pénzből
ennél arányosabban mérleget produkálni? Ennek ellenére az én filmem
kapcsán mi is pengeváJtásra kényszerültünk a kuratóriummal. Mi történt? Ez eredetileg nem volt része a játékfilmes csomagtervnek, mivel azonban sikerült hozzá kül- és belföldi koproducereket szerezni, a FiFi vezetősége a csomagtervre kapott pénz terhére
megszavazott rá 2 millió forintot. Miután tavasszal megkötöttük az alapítvánnyal a szerződést, július 20-án filmern forgatókönyvét is elküld tük nekik. Erre november 24-én kaptunk tőlük egy levelet, amelyben tudomásul
veszik a film készülését, megjegyezve,
hogy "ezt a lépésüket tudatos meg tévesztésnek tekintjük, s az ebből követ-

Dárday István: Filmet többféle feltételrendszerben lehet csinálni, azonban az
értékteremtés szempontjából a rnűhelyek léte alapvetőert fontos. Itt KeletEurópában az elmúlt évtizedek során
egyetemes értékkel bíró, jelentékeny
nemzeti filmművészetek születtek, s
ezt az örökséget megszüntetve megőrizve kellene folytatni. Ha ezt elfogadjuk, akkor a műhelyek létjogosultsága és rendszerbéli primátusa sem lehet vitás. Mármost, ebben a jelenlegi
struktűrában a műhelyek a döntéshozatali rendszer legalsó szintjén állnak.
Elismerem, a kuratórium megpróbál
teljesítmény és értékszempontok alapján minősíteni - ami mindenképpen
megnyugtató tény a mostani különböző természetű funkciózavarokkal telített világban -, ezzel együtt a stúdiók
státusának további erősítése létkérdés.

EGY
KÉT

PÁLYÁZAT
PÁLYÁZAT

Erdőss Pál: Úgy látom, a filmszakmában mára konszenzus alakult ki abban,
hogy kétfordulós legyen a pályázati kiírás, mivelhogy az évi egyszeri döntés
ellentmond az élet logikájának. Hiába
indul ígéretesen egy koprodukció, legtöbb partnerünk előző év novemberében - amikor pályázni kell - legföljebb
csupán szándéknyilatkozat megadására hajlandó. Ha pedig változtatunk a
terveken, a kurátorok mindjárt gyanakodni kezdenek, hogy lám, mennyire
felületesen készítették el a pályázatot.
Dárday István: November 30-án beadunk egy jónak látszó könyvet, aztán
eltelik három hónap, és beérkezik egy
jobb, miközben az is kiderül, hogy az
előbbire ráfér még némi munka. Jelenleg azonban minden eldől januárban.
Tudomásom szerint lehet kérni eseti
módosításokat, de egyszerűbb magát a
pályázati rendszert korrigál ni.
Simó Sándor: Ha valaki lekési a november 30-i határidőt.
az jó eséllyel
legközelebb egy év múlva pályázhat.
Szerencsésnek tartanám, hogya januári "nagy" pályázat mellett legyen egy
korrekciós menet mondjuk nyár elején.
Egyébként a kondíciók folyamatos változása miatt mi nem is készítettünk
úgynevezett erősorrendet. hisz a rangsor akár két héten belül is változhat.
Az egyik ugyanis jó forgatókönyvet ír,
a másik még dolgozik rajta, az egyikhez tudok pénzt szerezni, a másikhoz
semmit, ezek a tényezők mind mind
befolyásolják a tervek kondícióit.

ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN
IS? KAPCSOLATTARTÁSI
TECHNIKÁK
Dr. Grósz Gabriella: Valamennyien tanulók vagyunk, most tanuljuk az
együttműködés
formáit, ezért az
üzemmenet helyenkénti rövidzárlatain
nincs mit csodálkozni, ám rögtön jelez-

ni kell, ha zavar keletkezik a rendszerben. A kapcsolattartás technikáin
van mit javítani. S véleményem szerint
ezt a kuratórium sem gondolja másként.
Kardos Ferenc: Kezdetben arra szarmtottunk, hogy a stúdiók és a kuratórium kapcsolata viszonylag közvetlen
lesz, de nem így történt, kizárólag hivatalos úton érintkezünk egymással.
Pedig döntés előtt nem ártana konzultációkat tartani, melyek során a stúdiók árnyaltabban világíthatnák meg a
csomagterv bizonyos részleteit.
Erdáss Pál: Ez a távolságtartó magatartás negatívan hat a munkakapcsolatra. Személyes kontaktusra volna
szükség, ami korántsem jelent elvtelen
kvaterkázást. A kuratóriumnak is érdeke, hogy minél több információhoz jusson, ezek azonban csakis sokcsatornás
kommunikáció útján gyűjthetők be.
Dárday István: A jelenlegi rendszer
óriási bürokratizmussal és anyagi ráfordítással működik. A kuratórium feltehetően azért tart távolságot, hogy
még a gyanúja se merüljön fel az elfogultságnak, ám az elfogulatlanság egyszerűen lehetetlen. A tudományos minősítések alkalmával sem elég a diszszertációt postára adni, azt a jelöltnek
még szóban is meg kell védenie. Pedig
a dolgozat önmagáért beszél, híven
tükrözi a belefektetett munkát, a tudásodat, a stílusodat, még a fogyatékosságaidat is.
Sim ó Sándor: A kuratórium elnökével
eddig két ízben találkoztam. Először
amikor bemutatkozó beszélgetésre hívattak bennünket, másod jára ma reggel egy tévéműsorban. A többi kurátorral - leszámítva most a filmes kollégákat -, még privát emberként sem. És
ez így természetes - gondolom. Embertelenül nehéz helyzetben vannak,
roppant mennyiségű munkát végeznek, minek nehezítsem a dolgukat
mondjuk telefonokkal. Igazságos döntés úgysincs, legfeljebb hiteles. Ez a
kuratórium széleskörű szakmai konszenzus révén jött létre, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy két évre alávetettük magunkat öt ember együttes ízlésének. Kurátorokkal két alkalommal
érdemes találkozni. Először a start
előtt, a játékszabályokat tisztázandó,
majd a megbízatás lejártakor, amikor
valamennyiünknek le kell ülni, és töviről hegyire át kell beszélnünk a két
esztendő alatt felgyülemlett tapasztalatokat. Akkor van mód a játékszabályok korrigálására is. És akkor minden
kurátort szigorúa n elszámoltatunk, hiszen döntéseikkel - amelyek determinálják a stúdióvezetők mozgásterét ők maguk is személyesen felelnek a
szóban forgó időszak terméséért.
Pörös Géza
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A filmalkotások. mint ismeretes, nagyon hamar elavulnak. Rendkívül szorosan kapcsolódnak a jelenségvilághoz,
amely - nem csak a divat hatására igen változékony és amelyhez kialakított viszonyunk is többszörösen átalakul. Szélsőséges példa erre Paul Czinner filmje, az Elza kisasszony (1929).Ennek hősnője
olyan tragédiaként éli
meg, hogya
családja megmentésére
pénzt adó idős ember előtt meztelenre
kell vetkőznie, hogy miután megmutatta magát ruha nélkül, öngyilkos
lesz. Aligha fogadná el ezt manapság
bárki egy tragédia alapkonfliktusaként. ..
Felvetődhet tehát a kérdés: mit ad a
mai nézőnek Orson Welles ötvenkét
éve készült alkotása, az Aranypolgár?
Egy gyerek kiszakad az otthon melegéből. Felnőve hatalmas vagyont kap,
amely társadalmi tevékenységre ösztönzi mint laptulajdonost és kormányzójelöltet, de úgy is mint szélesebb értelemben vett társadalmi aktivistát.
Egy nő megjelenése azonban, akibe beleszeret, letéríti erről az útról. S végül
magányosan, szép és boldog gyermekkora emlékeit idézve hal meg. Sommásan fogalmazva tehát egy sajnálatra
méltó milliomos képe rajzolódik ki előttünk. Nem valószínű, hogya néző
1993-ban éppen ilyen élmény befogadására lenne ráhangolva.
Mégis némi kétséget kelt a magától
értetődő elutasítással kapcsolatban az a
tény, hogy az Aranypolgár egyike volt
azoknak a műveknek, amelyeket beválasztottak a legjobb tizenkettő közé az
1958-ban Brüsszelben megrendezett
filmversenyen. És ezen a versenyen
valóban objektív ítélet érvényesült - eltérően számtalan filmfesztiváltóJ, ahol
egyrészt az adott év legjobbnak ítélt alkotásait, tehát nem feltétlenül a jót
emelik ki, másrészt pedig a zsűri többnyire alkotókból áll, akik egymásnak
adják a díjakat.
A brüsszeli helyezés, a Sight and Sound Top lO-listáin őrzött első hely filmtörténeti értéket sejtet és azt sugallja,
hogy az Aranypolgár a filmet mint
önálló és sajátos művészetet fejlesztette
tovább. Ehhez pedig több kellett, mint
a fenti történet előadása. Ezért a többért érdemes - akár újra is - megnézni
a filmet, amelyről egyébként már nagyon sokan és nagyon sokat írtak. Elegendő tehát, ha most csak néhány
mozzanatra hívjuk fel ismét a figyelmet.

Orson

Welles

indulása

Az RKO filmvállalat a csodagyerekként ismert színházi rendező és színész
Orson Wellesnek azután tett ajánlatot,

Citizen Kane
fekete-fehér amerikai film
írta: Herman J. Mankiewicz
Orson Welles
fényképezte: Gregg Toland
zene: Bernard Herrmann
rendezte: Orson Welles
RKO, 1941

Magyarországon forgalmazza a Magyar Filmintézet

hogy az a Támadás a Marsró/ című rádiójátékával pánikot keltett a hallgatók
széles körében, akik az előadást valóságos riportnak hitték. Sok szó esett
arról, hogy a stúdió rendkívüli lehetőségeket - szabad kezet - biztosított
Welles számára. Ez így nem igaz. Több
forgatókönyvét elutasították, míg végül az Aranypo/gárét 1940-ben elfogadták. A pénzügyi feltételek azonban
tényleg nagyon kedvezőek voltak. A
sikert nemcsak Welles neve biztosította, hanem az is, hogy William Randolph Hearst újságkirály magára vélt
ismerni a film főhőse, Charles Foster
Kane alakjában, és mindent megtett a
film forgalmazása ellen. Kétségtelen a
hasonlóság nemcsak a két személyiség
egyes életrajzi tényei között, hanem
abban is, hogy sajtójuk révén egyaránt
manipulálták a közönséget s ezt egyikük sem érdek nélkül tette.
Orson Wellesnek tehát ez az első
filmje, melynek elkészítése során nemcsak a technika ismeretének hiányával,
hanem a stúdió munkatársainak bizonyos ellenállásával is meg kellett küzdenie. Mindennek ellenére 1941-ben elkészült a mű, Welles elindult a fimrendezői pályán, de egyetlen későbbi alkotásával sem sikerült felülmúlnia az
Arallypolgárt.

Emberközpontú társadalmiság
Annak ellenére, hogy egy műalkotás
alapvető feladata az, hogy esztétikai képét adja az ábrázolt világnak, elterjedt
értékelési szempont volt és maradt a
tárgyul választott jelenség közvetlen
megítélése. E tekintetben Welles maga
is hangsúlyozta filmje (társadalomlkritikai hangvételét: "Minden művész kötelességének tekintem, hogy bírálja kora civilizácóját és kortársait ...Az amerikai plutokráciát különbözö
módon
kritizáltam ..." Hogy milyen erővel és
sikerrel, azt Hearst betiltási akciója
mutatja. De szerencsére az Arallypolgár
nem rekedt meg valamiféle társadalomkritikánál. Hiszen a filmtörténet tanúsága szerint nem önmagában a társadalomkritika tesz naggyá valamely
alkotást. Az olasz neorealizmus művei
igazán társadalomkritikusak voltak,
mégis azok váltak közülük a legjelentősebbekké, amelyek az emberről adtak minél teljesebb képet, mint például
Vittorio De Sica 1948-ban készült filmje, a Biciklita/vajak. Az Aranypa/gár is
éppen az emberábrázolás teljességével
túnt ki: nem milliomos szerepel benne,
hanem ember. Ezért is olyan elhibázott
a magyar cím, hiszen a tündöklést, felemelkedést hangsúlyozza, holott az

eredeti címben (Citizen Kane) szereplő
Kane polgár sorsa nem egyszeruen a
naggyá válást mutatja be.
Sokat mondani az emberről a harmincas-ncgyvenes évek filmmüvészetében, úgy tűnik, nem rendkívüli dolog. A némafilm típusa ival szemben a
hangosfilm előtérbe hozta az egyéni
hősöket, a belső világ feltárásán nyugvó motivációt. De a harmincas években vált igazán szorossá a film és a
társadalom kapcsolata is azzal, hogy
felismerték és érvényesítették a mozgókép tömegbefolyásoló hatását. A
gazdasági válság, a fasizmus, a háború
olyan társadalmi felszültségeket szült,
melyeknek hatása alól nem vonhatta ki
magát a film. G.W. Pabst, Jean Renoir,
Frank Capra és mások műveiben e-

lőtérbe került a hősök közvetlen társadalmi hatású tevékenysége, akik ha
nem is voltak egyszerűen valamiféle
eszme vagy törekvés hordozói, példamutatásuk mégis direkt társadalmi viszonyításban
érvényesült.
Mindez
szükséges és elkerülhetetlen volt, de
nem véletlen, hogy a legjobb alkotásokban, mint például A nagJJ ábránd,
viszonylag teljes emberrajzban jelent
meg. Az Aranypo/gár története bevallottan egy ember életének, belső világának feltárására ad alkalmat - mégpedig azáltal, hogy már nem is valóságos, vagyis valóságból vett, a valóságban is lehetséges történetet, hanem kifejezett film-történetet (film story) mesél
el.

Történet és emberábrázolás
A mai fogyasztói társadalmakban egyre elterjedtebb, hogy a belső emberi értékek helyére külső tényezők lépnek.
Pozíció, vagyon vagy bizonyos fogyasztási cikkek birtoklása sugallja az
emberi nagyszerűséget. Ez a hamis
szemlélet, ez az álértékrend lepleződik
le az Aranypalgárban. A leleplezés pedig úgy történik, hogy Mr. Kane feltételezett élettörténete sajátos film-történetté alakul át. S itt nemcsak a minden
filmre érvényes kihagyásos-válogatókoncentráló szerkezetre kell gondolni,
hanem egy olyan sajátos lehetőségeket
biztosító struktúrára, amely elsődlegesen sokoldalúságra épülő hitelességévei tűnik ki. A kor filmalkotásainak zöme tendenciózusan állítja be hőseit,
lakkozza vagy éppen torzítja őket, és
ezzel ráerőlteti a nézőre a szerző véleményét. A hatást ilyenkor csökkenti a
hitelesítés hiányossága. Welles filmjében a tárgyszerű, sokoldalú ábrázolás
dominál.
Egy riporter nyomozása köti össze a
film epizódjait. A nyomozás célja annak kiderítése, mit jelent Kane halála
előtti utolsó szava, a "rózsabimbó".
Kane szerelmének tárgya, Susán, aki
szakított vele nem nyilatkozik. Miatta
hagyta el Kane a családját, miatta
mondott le a kormányzóságról, őt próbálta újságja segítségével híres sztárrá
tenni. De úgy kezelte Susant, mint kísérleti nyulat és nem mint szeretett
asszonyt, márpedig ez a nő, mivel üres
az élete, folyton szerelmi demonstrációra vágyik. A gyám naplójának tanulmányozása magyarázza meg, hogyan
szerethetett bele Kane ebbe a jellegtelen kispolgári nőbe - túl azon, hogy elkápráztathatta hatalmával. Az tette
ilyen védtelenné érzelmileg a hőst,
hogy korán kiragadták az otthon melegéből, és azóta is az ottani szeretet
után sóvárgott. Megelevenedik a lapalapító Kane képe is, aki úgy véli,
hogy mindent el lehet intézni pénzzel,
és a legjobb újságírókat megvéve nem
fél attól, amire barátja figyelmezteti: az
ilyen megvásárlások züllesztő hatásúak. Ez a barát hívja fel a nyomozó ri-

porter figyeimét arra, hogy bár Kane jelentéktelenné válik a halálra utaló
nagyon vágyott a szeretetre, csak ma- tárgyak és pózok mögött.
Igen aktuális ez a filmi kiáltás a belgát volt képes szeretni. Ezért nem tudta megbecsülni első feleségét, aki egyé- ső üresség, a lelki torzulások ellen. A
niség lévén nem volt alkalmas arra, pénz, a pozíció biztosította hatalommal
amire később Susan: hogy eszköze le- élőknek újra meg újra meg kellene
gyen Kane dicsőségvágyának, önimá- mérniök emberségüket azokban a viszonylatokban, amelyeken a film is védatának. Ugyanez a barát hangoztatja,
amikor a leleplezett titkos viszony mi- gigmegy. Az Aranypa/gár struktúrája
att Kane elveszti a kormányzósági vá- úgy ad elő egy történetet, hogy közben
drámai erővel leleplez egy egyre terjelasztást, hogy mindenkit csak annyira
értékelt, amennyire őt szolgálta. Kane dő hamis értékrendet. Erzelrnileg és
belebukik abba, hogy a tehetségtelen esztétikailag rninősít anélkül, hogy elSusant nagy énekesnőként akarja elfo- veszne az objektivitás. EzzelOrson
Welles már a modern filmművészetet
gadtatni. Barátja nem hajlandó hazug
méltatást írni, és Susan eljut az öngyil- készítette elő.
kossági kísérletig. A mindenre képes
Nemes Károly
Kane tehetetlen az eseményekkel
szemben. Elidegeníti magától Susant
is, aki érzi, hogy csak eszközként használják. Kane csak megvásárolni tud
embereket, szeretni nem - Susan e
megnyilatkozása már a végső összegzés. A nő elmegy, Kane egyedül marad, és halálakor azt a rózsabimbót
emlegeti, amely gyerekkori szánkójára
volt festve.
Ez a szerkezet, melyben a fenti részleteket hiradószerű narrációs ismertetők tarkítják Kane közéleti szerepléséAranypa/gár 1941. május l-jén a
ről, alkalmas arra, hogy az alkotó - és
ez nem paradoxon - az objektív ábrá- New York-i Palace moziban robbant be
zolás érdekében "szubjektivizálja" az a filmvászonra és lett örök beszédtéanyagot. Bizonyos viszonylatban igaz ma. Eredetileg a tekintélyesebb és naaz, hogy az embert a cselekedetei alap- gyobb üzleti haszonnal kecsegtető Radio City Music Hallban tervezték a
ján lehet megítélni, például a szavaival
premierjét, de a foglalást visszamondösszevetve. Egészében véve azonban
egy személyiség megítélése soha nem ták - feltehetően a film körül folyó vita
támaszkodhat kizárólag cselekvéses miatt: az Aranypa/gár állítólag William
megnyilvánulásaira.
Nem véletlen, Randolph Hearst és szeretője, Marion
hogya bíróságok is nagyon nagy jelen- Davies becsületébe gázolt. Noha Orson
tőséget tulajdonítanak a szándéknak. a Welles mindig azt hangoztatta, hogy
személyiségnek. Az Aranypa/gár ezzel a Charles Foster Kane alakja több mágnáséból állt össze, Barbara Learning
szerkezettel egyszerre tár fel szándékot, és demonstrál nyílt cselekvést an- Welles életrajza az alábbi meglepő innak - a szándéktól igen távoleső - kö- formációt közli: "Valamiképpen a film
vetkezményeivel, a környezetre gyako- elkészítése előtt Orson kiderítette,
rolt hatásaival együtt. Az ember nem hogy titokban Hearst csak így becézte
Marion Davies nemiszervét: Rózsabimönmagában létezik, hanem viszonyai,
kapcsolatai és hatásai összességeként. bó." Ennyit a megfejtőinek tantaluszi
kínokat okozó filmi szimbólum misztiAmikor Kane rádöbben, hogy egyedül
maradt, hogy senki. sem szereti, a néző kus elemzéséről.
Ötven évnyi fáradhatatlan átértékearra döbben rá, hogya szeretet köllés után is nyitott kérdés marad, az-e
csönkapcsolat. Kane csak pénzt akart
érte adni, ezért záródott be teljesen a vagy sem az Aranypa/gár, amivé felmagasztalják. Sokan soha nem is látták a
világa.
Ezt a folyamatot a film képileg is filmet - nem az E/fújta a szé/ről vagy
nagyon erőteljesen hangsúlyozza. A az Oz, acsadák csadájáról van itt szó.
szerkesztőség óriási terme a maga di- Sötét és homályos celluloiddarabról
namikájával kifejezi a tettrekészséget, a beszélünk. Jorge Luis Borges egyszer
ahhoz a "középpont nélküli labirintusvilág - ez esetben még pozitív irányú
- megváltoztatásának lendületét. Ebből hoz" hasonlította, amelyet Chesterton
a perspektívikus teremből zárul bele emleget The Head af Caesar ('Cézár feKane Susan ízléstelen, olcsó holmikkal je') című művében.
Már első bemutatása kor sem tekintelezsúfolt lakásába. S amikor választási beszédét mondja, már nagyon ki- tették népszerű, kellemes szórakozásnak az Aranypolgárt, és az anyagi bucsinyke figura az őt ábrázoló óriásplakát előtt. A Xanadu palotában pedig a kását magyarázni próbáló különböző
valószínűleg
hatalmas méretek miatt olyan messze összeesküvés-elméletek
kerül feleségétől, mintha nem is közös túlságosan is arra épülnek, hogya film
helyiségben, hanem a szabadban len- kiváltotta egy jobboldali kiadó haragnének. S arnikor kijön az eltávozott Su- ját. Biztosan nem Hearst miatt bukott
san szétzúzott szobájából, a két tíikör meg a film Nagy-Britanniában, ahol
csak őt mutatja teljes elszigeteltségé- Hearstnak éppoly kevés befolyása volt,
mint Lord Beaverbrooknak az Egyesült
ben. Ez a - neoexpresszionista ábrázoÁllamokban.
lásnak is nevezett - képi traszponálás
Itt olyan rossz volt a helyzet, hogy
kiegészül a mélység sokat sejtető, újszerű kihasználásával. Elöl a gyógy- az Observer kritikusa, C. I. Lejeune szeszer, mögötte Susan, és hátul lép be a rint a brit mozisok azokkal a rémtörtéfőhős. Az önmagát nagyra tartó Kane netekkel ringatták álomba gyermekei-

Az

ket, hogy mi történt (vagy inkább mi
nem történt) a pénztáraknál, mikor az
Aranypa/gárt játszották.
A negyvenes évek elején tevékenykedő három legfogékonyabb amerikai
kritikus - James Agee, Manny Farber
és Otis Ferguson - sem volt éppen elragadtatva a filmtől és általában Weiles
munkásságától. Gyanakvással fogadták
excentrikus kompozícióit, a sokkoló
vágást és a szédítő kameramozgásokat,
és még azzal is megvádolták, hogy
csaló, sarlatán vagy ami a legrosszabb,
elefántcsonttoronyban élő exhibicionista, akinek nem sikerült ráéreznie a
"közemberek" problémáira.
A közönséget és a kritikusokat
egyaránt kínosan érintették Welles "filmi" újításai, melyeket saját színházi
expresszionizmusából és kísérleteiból
vett át. Az Aranypa/gár minden egyes
vészjósló megvilágítása és árnyéka
Welles színházában jelent meg először
a harmincas évek végén. Amitől az
Aranypa/gár valóban frissnek tűnt, az
olyan, filmen korábban soha nem látott
színházi emberek és rádiósok szerepeltetése volt, mint Joseph Cotten, Everett
Sloane, George Coulouris, Dorothy Comingore, Ray Collins, Ruth Warrick,
Agnes Moorehead, William Alland,
Erskine Sandford, Paul Stewart és a
többiek. A legnagyobb színészi berobbanás maga WeUes volt, de mindmáig
eltérnek a vélemények arról, hogy
meglepetésszerűen jó volt-e, vagy ripacskodóan rossz.
A film Franciaországban melegebb
fogadtatásra talált. Az olyan filmesek
és kritikusok szemében, mint Franccis
Truffaut és kollégái a Cahiers du cinémánál, Charles Foster Kane sorsa öszszeolvadt Wellesével és a szerzői film
elméletének (auteurism) végső kifejeződése lett. A francia kritikusok, akik
nem láthatták az Aranypo/gárt mindaddig, míg 1945-ben véget nem ért a német megszáUás, Welles látványos filmi
debütálását azt követő hirtelen hanyatlásával és bukásával összefüggésben
látták. És amikor a politikai száműzött zaklatott modorában feltúnt Európában, úgy üdvözölték.
mint egy
újabb Stroheimet, Chaplint vagy Keatont - mint egy dédelgetendő zsenit.
Az Aranypo/gár így elválaszthatatlan
lett Weilestől, az amerikai nyárspolgárok okozta szenvedéseitől.
A legtöbb filmtörténész és cineaste
továbbra is Welles rnűvészi alkotásának tekinti az Aranypolgárt. A szerzői
film elméletét támadó Pauline Kael
volt az egyetlen, aki komolya n megkérdőjelezte ezt 1970-ben a New Yarkerben, és a film legfőbb érdemeit Herman J. Mankiewicz forgatókönyvírónak tulajdonította, Mint az várható
volt, Kael minden bizonyitékot felvonultatott, amit csak tudott, hogy elválassza az Aranypo/gár rendezését a végső szerzőség től. Érveit Weiles több korábbi munkatársa, legfőképpen John
Houseman támasztotta alá. Ellenérveket publikált Peter Bogdanovích, e cikk
szerzője és a produkció több műszaki
munkatársa. Végeredményben Kael
csak azt érte el, hogy újabb réteggel
gazdagította Welles mitológiáját: az
ember, aki "ellopta" az Aranypolgárt
Mankiewicztől.

Starting Out in the Thirties ('Újrakezdés a harmincas években') című emlékirataiban Alfred Kazin úgy írt Wellesről. mint a New York-i balos orientációjú értelmiség kulturális hőséről.
Sajnos, öregedő memoárokban és fényképeken keresgélhet jük csak Welles varázslatának nyomait az antifasiszta Julius Caesarban, a Harlem szívében előadott Haiti-voodoo Macbethben és Marc
Blitzstein The Cradle Will Rock (Ring a
bölcső) című művének viszonylag konvencionális agitprop előadásában.
Welles maga aligha volt agitprop
művész,
de politikai rokonszenvei és
kapcsolatai miatt könnyen fekete listára kerülhetett volna mint vörös az ötvenes években - ha gyakorlatilag már
előtte nem száműzték volna a stúdió
főnökei, mert állítólag túlköltekezett.
Bár bátor dolog volt egy 1941-es ame-

Magándetektív
Egyetlen film sem bírja el azt a hatalmas kulturális terhet, amelyet az
Aranypolgárra raktak. Legfelszínibb és
legszórakoztatóbb szintjén egy rejtélyes történet, amely két örökösen divatos témából építkezik: a közéleti személyiség magánéletét befeketítik a botrányt kutató médiák; másrészt, az
anyagi tulajdon állítólag megsemmisítő
súllyal nehezedik a lélekre, ami Hollywood modorában azt jelenti, hogy a
kecske is jóllakjon és a káposztát is kiköpje. Együttesen ez a két téma lehetővé teszi a közönség számára, hogy
egyszerre érezzen sajnálatot és erkölcsi
felsőbbséget a meddő nosztalgiába,
magányba és halálba fúló nagy hírnév
és gazdagság keserű freskója láttán.
Charles Foster Kane (Orson Welles

Van egy ötödik visszapillantás is - a
Kane közéleti pályafutásáról szóló híradó -, amely először határozza meg
Kane személyazonosságát a filmben.
Nincs orientáló átmenet a nyitóképsor,
a komor pompában haldokló Kane és
a keret nélküli híradó megdöbbentő
harsánysága között, így ez a film első
sokkhatása. Azzal, hogy elkülöníti a
híradót a film törzsétől, Welles történelmi és életrajzi információt ad, és
egyben el is veti mint fő tényezőt annak a szegény kis gazdag fiúnak freudi értelmezésében, akinek soha nem sikerült kihevernie anyja elvesztését.
A híradó véget ér; hirtelen totál egy
elsötétített vetítőről. A filmben előforduló sok testetlen hang közül az első
kiszól a sötétből, és elkezdődik az
Aranypolgár
homályos cselekménye.
Egy csoport cinikus újságíró azon vi-
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rikai filmben kiejteni a "kommunista"
és a "fasiszta" szavakat, ahogy az
Aranypo/gár szereplői tették, de Welles
ezt a két, Kane-re jelzőként odavetett
terminust oly módon váltogatja, hogy
megzavarja. ne pedig megtérítse a közönséget. A film reklámelőzeteséből.
amelyet maga Welles készített, világos,
hogya kétértelműséget próbálta eladni
a mozinézőknek, akik nem voltak rá
vevők.
Érdekes módon az Aranypolgárt helyes és téves megfontolásokból egyaránt lehet élvezni és csodálni. Kétségtelenül érdemes arra, hogy felújítsák és
újraértékeljék.
de aligha áll egyedül,
még Orson Welles rendezői próbálkozásai között is. (Én személy szerint
jobban szeretem Az Ambersol1ok tiindöklését.) Ha azt hisszük, hogy az Aranypolgár egy nagy amerikai film a középszerű hollywoodi termékek mocsarában, félreértjük áttetsző mozi-jellegét kezdve a Hófehérke és a hét törpeből vett
Xanadu kastély tól a King Kong ihlette
menazsérián át a régi német hasonmás-filmekből ellesett tükörképekig.
Aztán ott vannak a stilisztikai kölcsönzések John Fordtól és Fritz Langtól. a
Slavko Verkapich-féle újságfőcírn-montázsok, és az állítólag forradalmi viszszapillantás-struktúra, amely valójában
Preston Sturges "narratage" -ából származik (William K. Howard: Power and
the G/on) [Hatalom és dicsőség), 1933),
vagy pedig Dalton Trumbo fetisisztaszimbolikus variációjából (Carson Kanin: A Man to Remember l'Egy emlékezetes ember'], 1938). Mégis, noha az
Aranypo/gár közel sem olyan eredeti,
mint némely kritikus dicshimnusza sejteti, a későbbi filmművészetre gyakorolt hatása még mindig látható Stanley
Kubrick, a Coen-fivérek és az öt földrész sok más filmesének műveiben.

olyan öreg-sminkben, amely minden
öreg-smink végét jelenti) meghal egy
rajzfilrnszerűen
félelmetes
várban,
amely egy Disney-rajztábláról
maradt
ott az RKO udvarán, és ajka premier
plánban formálja utolsó szavát: "Rózsabimbó". Oly tünékenyen tárul fel
annak rejtélye, kit vagy mit jelent ez,
hogya néző mindig tudni és érezni
fog valamit Charles Foster Kane-ről,
amit soha senki nem gyaníthat élete
többi szereplője közül. A rejtély megoldását kereső "detektív" egy March of
Time" típusú híradókat gyártó hírszolgálat riportere. Mindig homályosan
fényképezik, mintha a közönség arctalan pótléka lenne, szó szerint értelmezve a magándetektív terminust: private
eye (=privát szem). A "gyanúsítottak"
olyan személyek és tárgyak, melyek
többek között Kane útjába akadtak túlzsúfolt élete során.
A "Rózsabimbó" adja az ürügyet,
hogya riporter-detektív és Gregg Toland mindentudó kamerája behatoljon
Charles Foster Kane elmúlt életébe. A
film négy nagy szerkezeti egységében
hátra és előre tolódik az idő: Kane
bankár-gyámja, Mr. Thateher (George
Coulouris), üzleti menedzsere, Bernstein (Everett Sloane kissé érdes alakításáról a forgatókönyv társszerzője, Herman J. Mankiewicz azt panaszolta,
hogy túl zsidós), legjobb barátja, Jed
Leland (Joseph Cotten), és végül második felesége, Susan Alexander (Dorothy Comingore harsány nőgyűlölő
karika túrája Marion Daviesről) emlékezik visszapillantásban. Minden egyes
nagy flashback későbbi időpontban
kezdődik, mint az előző, de mindegyik
legalább eggyel átfedésben van a többiből, úgyhogy ugyanazt az eseményt
vagy időszakot két vagy több szemszögből látjuk.

tatkozik, hogyan vihetné nek lendületet
a híradóba. és elküldik a riportert. fejtse meg a "Rózsabimbó" titkát. A fesztelenkedő párbeszédet végszavazós rámenősséggel hajtják minden irányból.
A szövegmondásnak ez a modoros
"spontaneitása" korábban is előfordult,
de soha nem csinálták ilyen egyértelműen. Ugyanez áll Toland ünnepelt
mélység fényképezésére (deep-íocus).
A riporter elkezdi kutatását és beindulnak az Aranypo/gár fő mozgásai.
Kemény, széles látószögű optikával látjuk, ahogy a riporter belép egy kongó
múzeumba; egy kopott night clubba;
egy szolidan berendezett irodába, ahol
Bernstein kimondhatatlanul megható
történetet ad elő egy lányról, akit a
Staten Islandre tartó kompon pillantott
meg; egy sivár kórterembe. ahol Kane
legjobb barátja a legengesztelhetetlenebb ellensége lett; végül Charles Foster Kane komor házába, ahol ő és Susan Alexander groteszk házasságuk
örömtelen betűrejtvényét játsszák.
Az első Mrs. Kane-t (a családi reggeliző asztalt mutató) ügyes panorámákkal intézik el - nemrég Milos Forman emlegette első olyan ifjúkori moziélményeként Csehszlovákiában, melyből megtudta, mit csinál a rendező. A
"Rózsabimbó" rejtélye végül egy tüzes
filmi csattanóban oldódik meg.

Átváltozás
Azért érzek revelációt és tartós vonzalmat a "Rózsabimbó" iránt, mert nemcsak egy mozaikjáték hiányzó darabjának tartom, hanem a film dobogó szívének is. A "Rózsabinlbó" strukturálja
az Aranypolgárt úgy, hogy a köz szeme
láttára nyomoz le egy magándetektív
egy polgárt, és ezáltal sokkal közelebb
hoz minket A máltai s61yomhoz és a

Hosszú á/omhoz és a Mander/ey ház
asszonyának párnahuzatain lángoló R
betűkhöz.
A "Rózsabimbót" mint narratív fogást megvédeni azért problémás, mert
éppen elevensége miatt állandó geg
lett szatirikus beállítottságú kultúránkban. Hogy vehetnénk komolyan a "Rózsabimbót", panaszolja Pauline Kael,
azok után, hogy Snoopy a Peanuts
('Mogyorók') képregényben "Rózsabimbónak" nevezte Lucy szánkóját?
Ugyanúgy, gondolom, ahogy még azután is komolyan tudjuk venni a Patyomkin páncélos t, hogy Woody Allen a
Zöldségekben babakocsit gurított le egy
latin-amerikai palota lépcsőjén. Snoopy
és Woody is tisztelettel adóznak a filmnyelv azon elemeinek. melyeket médiumuk mágikus kontextusai költői
metaforákká változtattak. De míg Eisenstein babakocsija a kelléktárból az
agitprop felé halad, ahogy a forradalmi hév őstípus-értékű járművévé válik, a "Rózsabimbó" meghitten visszhangzik, ahogy a gyermekkor haván át
a halál tüzébe, hamujába és fiistjébe
jut.
Valójában "Rózsabimbó" eltüzelése
Xanadu kazánjában az egyetlen olyan
pillanat, amikor szubjektíven láthatja a
közönség Kane lelkét. Olyan, mintha a
szemünk láttára hamvasztanák el a
szellemét. az ernlékét, és képtelenek
vagyunk közbeavatkozni. ítélkezni. Az
átváltozás képe ez, amely a lángok által egy szánalmas önemésztésben véget érő élet legbensőbb tanúivá alakit
át bennünket.
Szeretem tanítani az Aranypolgárt.
Telis-tele van önmagukat magyarázó
idézetekkel. Amúgy pedig szeretek
egyszeruen úgy gondolni az Aranypolgárra, mint az elmúlt hetvenöt év alatt
Hollywoodban készült sok jó film
egyikére. Még 1941-ben is több ilyen
remek színvonalú film akadt, és bár
volt valami speciális Welles filmjében,
nem volt semminek sem a kezdete és
semminek sem a vége, hanem inkább
ragyogó közép. Mikor valaki azt
mondja nekem, hogy az Aranypolgár az
egyetlen jó amerikai film, rögtön tudom, hogy még magát az Aranypolgárt
sem érti teljesen. (Kane. For and agaínst. Sight and Sound, 1991/11, 21-23.0.)
Andrew Sarris
Berkes Ildikó fordítása

Koltai Róbert
Szabados Mihály
Kathleen Gáti
J ordán Tamás

Sose halunk
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színes magyar film
írta: Koltai Róbert
Nógrádi Gábor
fényképezte: Halász Gábor
zene: Dés László
rendezte: Koltai Róbert
Hunnia Filmstúdió, Magic Media, 1992
Magyarországon forgalmazza a Hunnia Plusz

A magyar film mély válságban van.
A krízis gazdasági, tematikai, alkotáslélektani és nem utolsósorban forgalmazásbéli. A nézők száma az elmúlt
néhány év alatt a tizedére csappant. A
rendezők és támogatóik különféle módokon próbáltak meg válaszolni a már
jó ideje nyilvánvaló tendenciára. Legmeglepőbb reakcióként erősödő ezoterizrnussal, mely szerint, ha ennyire
nem kell a magyar film, s ezen amúgy
sem lehet változtatni, csinálhajtuk kizárólag magunknak a filmeket. Egy
másik irányzat a felszabadult, szókimondó ábrázolással vélte megnyerhetőnek és moziba csábíthatónak a - potenciálisan megmaradt - közönség egy
részét. Harmadik útként kinálkozott,
az ún. közönségfilmet sekélyesként is
értelmezve, "olcsó" produktumokkal
javítani a magyar film állapotán kesergők hangulatán. statisztikáin és pénztárcáin.
Koltai Róbert sajátíos) megoldást
választott. Összegründolt egy filmet,
hogy nagybátyja emlékének szentelhesse filmrendezői-filmírói debütálását.
Gyuszi bácsi a hatvanas évek eleji Magyarországon próbálja bevezetni unokaöccsét az élet rejtelmeibe, az élnitudás világába. Persze ez csak egy kisszerű élet, mely kimerül az "étel, pia,
nő, lóverseny" élvezetében. De Imigyereknek a csodák világa, s mentora
árnyékában más dimenzióban jelennek
meg az addig talán csak távolról szemlélt dolgok.
A film enyhe reminiszcenciáját adja
a hatvanas évek világának, belső tereinek, atmoszférájának. Ahol a szórakozási lehetőség a lepusztult presszóktól
a hétvégi össztáncig terjed; ahol a vonatok nemcsak utazásra, a bálok nemcsak ismerkedésre valók; ahol a rendőrök korlátlan urai az állampolgároknak, s a legkisebb szabálytalanságért.

gúnyolódásért súlyos elégtételt vesznek. Ebben a közegben mozog oly otthonosan a főhős, s igyekszik kiigazodni, suta félszegségétől szabadulandó,
az unokaöcs. Gyuszi bácsi mindig tudja, mikor kihez kell fordulnia, ha szüksége van valamire (szállásra, segítségre, biztos tippre a lóversenyhez): vagy
épp - számos megvolt nője közül - valakire. Tudja azt is, milyen fortéllyal
adhatja el legkönnyebben - utazó kereskedő lévén - a vállfákat. Imi számára csak egy tanulság adódik: ezek a
dolgok nem tanulhatók meg, tapasztalatokat ugyan lehet szerezni, de az
élethez való hozzáálláson múlik minden.
Gyuszi bácsi jön, lát és győz; csak
néha veszít, de az is felér egy győzelemmel. A dramaturgia kötött. Kevésszer engedi elcsatangol ni a színészt,
hogy improviációs tehetségével feldúsítsa a jelenetet, még közelebb hozza a
figurát. Pedig azok a pillanatok a legemlékezetesebbek, amikor Koltai ezt
megteheti. Hiszen egy focista mozdulatainak felidézése, a váróteremben az
Imi visszacsábítására szolgáló táncimpro, a Deutsch bácsinál megrendelt éjszakai táncóra, vagy az életigenlés csúcsaként funkcionáló össztánc jelenetei
forgatókönyvi pontossággal nem írhatók le, minden a színészen múlik,
mennyire meri, tudja, akarja odaadni
önmagát. Koltai vetődik, szteppel, finom táncot lejt Csákányival. és őrült
rock'n'rollt jár partnereivel. A felszabadultság mámora sugározza be a képeket, az a kiváltságos lelkiállapot jelenik
meg a színész mozgásába n, mozdulataiban, egész habitusában, mely mögött érezzük a tudatos, racionális szálak lazulását, s valami ősi és addig titkon szunnyadó erőt, ami egyszercsak
felszínre tör és követeli jogait.
A történet már kevésbé kényeztet el
váratlan csavarokkal. kilengésekkel.
meglepetésekkel. Sejthetjük előre, hogy
Imi ajándékba kapott értékes karóráját
Gyuszi bácsi el fogja játszani; a megígért nagy élet helyett csak csöppnyi
kis világba nyer bevezetést a kamaszfiú, s a szexuális beavatás is - elkerülhetetlenül - megtörténik.
Koltai Róbert - sok jó film- és rádiós szereppel a háta mögött - most
arra vállalkozott, hogy egy egész filmet végigvisz, végigkomédiáz. Rendkívülien érzi magát a megálmodott

szerepben, s - képzavarral élve - bizonyára még a mintaadó néhai rokon is
elhalványulna mellette. Ami egyáltalán
nem baj! Koltai egyszemélyes show-ját
látjuk, és élvezzük, hiszen teljes emberi
lényként van a vásznon. míg mások a forgatókönyv jóvoltából - csak egysíkú szerepkörökben jelen(het)nek meg:
mulya és élhetetlen Imiként, degeneráltan nimfomán Nusiként, rabiátusan
féltékeny Vigécként. világiasan köznapi papként, átverten megalázott Terézként, nosztalgikusan ellágyuló Imreként.
Koltai kipróbált csapatot hivott maga köré, elsősorban egykori és mai kaposvári színésztársait. Szükség is volt
erre, hiszen - mint a színész-rendező
nyilatkozta - pályája, ambíciói valamiféle összegzésének szánta a filmet,
amire már régóta készült. A Sose halunk meg! ezen túlmenően finom vagy
épp poénszerű utalásokkal kapcsolódik a magyar filmművészet jelentős
vonulatához (ilyen az Eldorádó piacosa;
a Hol volt, hol nem volt-belivel azonos
elnevezésű célállomás: Újhely; vagy a
konflislovas hívószavába becsempészett Csa-csa-csa).
Az alkotók komolyan vették, hogy
víg játékot csinálnak. A képi és szóbeli
gegek nem lépik túl a vicces fordulatok határát, visszhangtalanul elcsattannak, elfújja őket a következő kép, a következő szóvicc, s már emlékük is alig
marad. Önmagukban humorosak. hatáskeresők. nem utalnak másra, mint
az adott pillanatra, az adott helyzetre.
Ettől mindenképpen eltérnek azok a
poénok, melyek - úgy tűnik - a mából
vissza dolgozva kerültek a film szövetébe (a főszereplőnek zsidó voltára
utaló kiszólása. vagy a könyvügynöknek odavetett kérdés arról, "hogy
megy a Lenin?"). Más minőséget képvisel, sokkal többet mond az a groteszk jelenet, melyben Gyuszi bácsi piaci körsétája során - egy irodában a
placc közepére állítja Imit, a színésznek készülő fiút, egy szavalat erejéig.
Két világ mered itt totál értetlenséggel
egymásra: a hivatal és Az 6s Kaján.

Mi köti össze a filmbéli kora-hatvanas éveket jelenünkkel, miért lehet érdekes, és talán fontos Gyuszi bácsi
alakja?
Akkor, a társadalmi és politikai nyomás némi oldódása után, a lepusztult
és megtépázott tereken, terepeken még
megmaradt a lehetősége az élet animális élvezetének, a szerencsejátékban az
istennel való találkozásnak. a kiválasztottság megélésének. Gyuszi bácsi maximálisan betakarítja ezeket az adományokat, de többre nemigen vágyik,
vágyhat. Ilyen értelemben sikeres, elégedett ember - nem a magyar filmek
pesszimisztikus, önsorsrontó, vesztésre
berendezkedő figuráinak arcképcsarnokából való. Még halálából is ránk kacsint, nézökre. kik valamivel magasabb
szinten is megfogalmazhatjuk vágyainkat, büszkén visszahunyorítva rá, hiszen a mai társadalmi környezet és elvárásrendszer ugyancsak arra lejt: élvezzük mi is az életet!
Koltai Róbert első munkája, amikor
a magyar film a szellemi és mennyiségi leépülés közepette a térvesztés útján
halad, mégiscsak meg testesít egy olyan
produkciót, mely a közönségre is tekintettel lévén, közönségre találhat.
Amikor a nemzetközi filmpiacon infantilizmus és gátlástalan mentális környezetszennyezés adnak randevút egymásnak, ebben a filmben ilyen-olyan
emberek és emberi szükségletek jelennek meg. Szemben a görcsösen szórakoztató magyar produktumokkal, Koltai igényesen és könnyedén teszi dolgát. Bár ahhoz képest, ami a kisvilág
teljességéről még elmondható lenne adósunk marad. Pedig anélkül egyesélyes a játék, s nincs igazi tétje a nagy
rohanásnak. e nagy utazásnak.
Az újsütetű rendező a korai kaposvári évek atmoszféráját idéző forgatási
napokról, együttlétről beszélt. Nyilván
ez is hozzájárul a néző hangulatához.
A filmtől, mint egy kevés könnyű bor
után, néhány centivel távolabb érezzük
a lábunk alatt a talajt...De azért - talán
mondanom sem kell - ettől még meghaltha t)unk.
Lalík Sándor

Állandó filméhségemet szerettem volna csillapítani, így a moziműsort bőngésztem. Szemem rutinos gyorsasággal
haladt lóugrásban a sorokon: Halálos
fegtJver 1, Halálos fegtJver 2, 3, sok
(sokk).. .Dili-vízió
(lépek) ... !ól áll neki
a halál (gyászos)
Kedvencek temetóje (lidérc) Sose halunk meg ... Sose halunk
meg?? (színes magyar film).
Az első gondolatom az volt, ez a
cím egy optímista jóslat, talán az első
pozitív válasz a magyar film létkérdéseinek negatívelőrejelzéseire, és csak
utána gondoltam arra, hogy a szereplő(k) életerejét és kifogyhatatlan energiáját hirdeti. Nem tudok igazán sakkozni, ha mégis rászánom magam, hát
egészen biztos, hogy fehér bábukkal
állok ki a táblára (veszíteni), és semmi
esetre sem fekete színekben. Éppen
ezért rokonszenves és figyelemfelkeltő
ez a derűs optimizmus, amely elhessegeti maga körül a halált huhogó vészmadarakat.
Ha a bő filmkínálatban megjelenik
egy-egy magyar film, a mozinézők,
úgy vettem észre, ma már különös kíváncsisággal, elfogultsággal vegyes érdeklődéssel állják kÖIÜla ritkán látott
ismeretlen ismerőst. AlG persze - és
sok ilyent ismerek - különböző okok
illetve elvek miatt eddig következetesen "kiliagyta" a magyar filmeket, az
több mint valószínű, ezután is folytatja
majd e hagyományt. (Nem tudom, készült-e már ilyen, ha nem, érdemes
lenne egy tanulmányt írni arról, ki miért, milyen indíttatásból gyűlöli, vagy
egyszeruen csak mellőzi a magyar filmet.) Amig azonban van valaki, aki
vállalkozik a majdnem lehetetlenre,
összeszedi a pénzt, és. minimális őszszegből tud gazdálkodni, addig nem
túlzás az optimizmus. Lesznek nézők
szép számmal, ugyanis kíváncsiak a
"mágusra" és a produktumra.
Nagy vonzóerő nem kis számú '69es generációm számára - túlnyomó
többségben ők voltak a nézőtéren =, de
azon innen és túl is "a Koltai". Ha mozibajáró ismerőseim körében elhangzik
ez a név, nyomban filmcímek röpködnek a levegőben, és türelmetlenül egymás szavaiba folyva idézgetjük alakításait. (A jó kis "madárlátta" magyar filmek!)
Érdemes lenne mindenkinek odafigyelnie arra az érzésre, arra a sajátos
hangulatra. amely akkor veszi körül,
ha magyar produkció t néz meg a moziban. Nem szeretném túllihegni a dolgot, hisz talán mindenki érzi, csak nem
tudatosítja magában ezt a belső örömszerző forrást. Nekem olyan érzésem
támad, mint amikor régen látott jó ismerőseim közé ülök be kedvenc helyünkre. Nyugodt, jó érzés, melyet
csak felnagyít, ha telt ház van. Valami
ilyesmi: "Forgatunk, tehát vagyunk."

Sokan és sokszor elmond ták már,
hogy nekünk és rólunk szólnak ezek a
filmek. Hogy miért ismételgetik ezt
olyan eszelősen? Valószínűleg azért,
mert az egyetlen szentencia, amely
ilyen vagy olyan filmjeink mindegyikéről elmondható. Ha akarnánk, sem
feledhetnénk. mert érezzük és értjük
őket, a bennük lévő (önliróniát is,
ahogy sorsunk lenyomatait tapogatjuk.
A legapróbb nüanszoka t is felfogjuk,
amire sehol másutt nem képesek. Mert
ismerjük ezeket a fényeket, ezeket az
árnyékokat.
Berobog a mi óriás clownunk. nagyot köszön mindenkinek, mert hiszen
mindenkit ismer; hátba billent örökké
repkedő karjával, és rohan ... rohan tovább. Mi pedig rohanunk, rohannánk
utána. Felszállás, elindul piszkos, kényelmetlen vonatunk. de nem törődünk vele, mert ez is ismerős, és kűlönben is: utazunk. Lehet, hogy valami
"nagy utazás". Rábízzuk magunkat

Gyuszi bácsira. Érezzük, ahogy karon
fog...Elrángat a lovira. besasszézik előttünk a kocsmába, odatáncol egy
asztalhoz, és mesél. Mesél nekünk, mi
pedíg figyelünk és csak bámulunk.
ahogy széles gesztusokkal anekdotázik, mikőzben óriásiakat nevet. Fantasztikus vitalitása mintha az emlékeiből táplálkozna. Nem lehet rá nem
odafigyelni. De mégis, honnan robogott be ez az ember a bizalmamba, hogyan hiszem el neki pillanatok alatt,

fenntartások nélkül, hogy ennyi az
egész, csak könnyű repülés?
Felszínessége míntha valami lényeges dolgot sugallna. Nagyokat lép, alig
bírjuk követni, lobog utána rosszul
szabott nadrágja. Mindent meg akar
mutatni, mindenre meg akar tanítani.
Csak egy száguldó bohém, egy folyton
füllentő és kölcsönkérő link alak a zavaros nőügyeivel. De akkor mitől
olyan vonzó és szeretetre méltó?
Udvarolni tanulunk: minden nő
szép, és mindegyiknek olyan a szája,
mint a rózsa; finoman, gyöngéden.
Kész! Megőrülnek érte. Táncolni tanulunk, hódítani és nyerni ...Már majdnem mindent megtanultunk. Mit kell
még észben tartani? Kaja, pia,
nők ...Hát persze, szerdán és szombaton ügetőnap a lovin. Stoppal és repülővel száguldunk a lovira. zihálva kicsit, de vadonatúj tuti tippel a befutóra. Mindig az első tipp! Legfeljebb a
második. Esetleg a harmadik.

Ez az ember, úgy tűnik, mindent
tud az életről. Csak egyet nem tud:
lassítani vagy megállni. Es sajnos, csak
a vonatokon van vészfék.
Mosolyogva terűl el örökre. Agyában utolsó képként a hármas befutó
rögzül. És hallom: "Ide figyelj! Figyelsz? A jobb oldalamon fekszem. Látod? Mert jegyezd meg egy életre: a
bal oldaladon a szív van!"
Kocsmáros Rita

Justin Chadwick
Diver Steven
Sylvie Emer McCourt

LONDON
MEGOL ENGEM
London Kills Me
színes angol film
fényképezte: Ed Lachman
zene: Charlie Gillett
írta és rendezte: Hanif Kureishi
Polygram, Working Titles, 1991
Magyarországon forgalmazza a Mokép

Ezúttal rendezőként mutatkozott be a
pakisztáni származású angol Hanif
Kureishi, akinek nevét forgatókönyvíróként ismerhettük meg a nálunk is
bemutatott Az én szép kis mosodám ómű filmben. Kureishi hősei a társadalomban ilyen-olyan szempontból kisebbségben lévők közül kerülnek ki.
Az én szép kis mosodám főszereplője például egy Angliában élő pakisztáni fiú,
aki egy mosoda rendbehozatalával és
vezetésével próbálja egzisztenciáját
megteremteni egykori osztálytársa segitségével, aki barátja és ellensége, alkalmazottja és szeretője is egyben.
A London megöl engem című "elsőfilm" hősei huszonéves fiatalok, akiknek élete az utcán zajlik. Kábítószert
árulnak, közben ők maguk is a kisstílű
drogosok táborába tartoznak. Clint és
a banda főnöke, Nyasgem, régebbről
ismerik egymást. Csatlakozik hozzájuk
a narkomániás Sylvie, aki mindkét fiút
megigézi. Hármójuk figurája valahol a
60-as éveket idézi: lázadók, a "szabadságot keresik", csak az nem derül ki,
hogy valójában mi ellen, miért lázadnak, mi zárja be őket. Ettől olyan furcsa, már-már hiteltelennek tűnő a történetük. Mert nem is velejéig romlott,
gátlástalan fickók, amilyennek az alvílági kábítószerügylettel
foglalkozó
maffiózókat képzeljük. Nem sorolhatók be egyfajta kategóriába. A társadalom perifériáján élő esendő lelkek, pitiáner "bűnözők", akik nemigen kerülnek összeütközésbe más bandákkal.
sőt a rendőrséggel sem. Ez az élet talán meg is felelne számukra. Egy buliban aztán Clintet két kábítószerügynők, akikről jobban elhisszük, hogy
azok, megveri és levetkőzteti, elszedik
tőle minden pénzét, majd kidobják az
utcára.
Clintnek elege lesz ebből a világból,
dolgozni akar. Egy étteremben ígérnek
neki pincéri állást, az egyetlen feltétel,
hogy tisztességes cipőben jelenjen meg.
(Megmosolytató, hogy szakadt, koszos
ruhája fel sem tűnik, csupán a kukákból guberált bakancs szúr szemet.) A
feladat tehát cipőt szerezni. Ami nem
is olyan egyszeru, hiába tartanánk mi
a leghétköznapibb dolgok egyikének.

Clintnek nem az, mert bár nem egyszer meglenne rá a pénze, de valahogy
ilyenkor minden más fontosabbá válik
számára.
Nyasgemmel találnak egy megüresedett lakást, ahová az egész banda beköltözik. Használható cipő azonban
véletlenül sincs benne. (Itt akár vége is
lehetne a filmnek.) Clint az indiai
szomszédhoz járó hívők cipői közül is
elemeine egyet, ha rajta nem kapnák.
Amikor megtalálja a banda üzleti vállalkozásához szükséges eldugott pénzt,
azt is ellopja és elrejti a tetőn, mondván, ebből vesz majd új cipőt. De előbb kirándulni hívja Sylvie-t. Végül az
egész banda elutazik vidékre. Mint kiderül, Clint a mamáját akarja látni,
hogyelújságolja neki, lesz állása. Azért
még új férje cipőjét is kikönyörgi, aminek az eldugott pénz tudatában már
nem sok értelme van. EI is lopják tőle.
Visszatérve azonban már a pénzhez
sem tud feljutni: a lakás tulajdonosa
keresi a bandát, el kell túnniük. Hősünk, nagyon peches, egyre közeledik
a munkába állás napja és még mindig
nincs cipő. Végül egy írónőhöz. Headlyhez fordul, aki szintén nem veti
meg a drogot, azonban ő sem ad neki
pénzt. Nincs mit tenni, ellopja az ott
talált csizmát, ami történetesen épp leendő főnökéé. De vannak még csodák.
Amire a néző sem számít, egy rendezői fricska: mindezek ellenére az állás
az övé. Vége csapó.
Kureishi jól ismeri történeteinek
helyszínét, jó a zene, a szereplők karakteresek megjelenésükben, csak a
történet valószerűtlen. A helyzetek
gyakran komikusak, máskor komolykodók,
de sosem annyira és nem
úgy ...A történet csak akkor "gyorsul"
fel, amikor Clint a cipőt hajhássza. Ót
legalább ez motiválja. És a megszerzett
cipővel egy új világ nyilik meg előtte,
hátat fordíthat mindannak, amiről a
film szólt. Pincér lesz.
Nyeste Györgyi

programjában szerepel, a filmes
sajtóban komolyan foglalkoznak vele.
A néző értékzavarát csak fokozzák a
józan értékelést nélkülöző kritikák. Lehet, hogy a kritikusok értékítéleteiben
az aránytévesztések abból is fakadnak,
A legizgalmasabb szellemi élményben
mindennapjaink monoton elemei elle- hogy egyre kevesebb tartalmas filmmel
találkoznak napjainkban.
nére is a körülöttünk zajló élet állandó
A London megöl ellgelll címadó helymozgása részesít. Ehhez az élményhez
színe a popzenével sajátos. csak erre a
semmi sem hasonlítható. A művészet
városra jellemző posztavantgárd kultúebből táplálkozik, de sajátossága, hogy
a valóságos életet szublirnálja. Az élet rát hozott létre a 60-as években. Egyegy városrésze.
a Sloane Square, a
dolgai iránti érdeklődésünk miatt szívesen nézzük azokat a filmeket, me- Notting Hill furcsa, különös egyedeilyeknek története életformákat jelenít nek viselkedése ennek az új kultúrának megfelelő életstílust hordozza. Bimeg, különösen,
ha ezek társadalmi
szubkultúrák. Az igényesen megcsi- zonyos szempontból inkább London és
nált, de valójában kommersz eszközö- nem Párizs az egymás mellett élő szélket alkalmazó társadalmi tematikájú sőséges életformák városa. Sok évvel
amerikai filmek dramaturgiája is erre ezelőtt Antonioni Nagyítás című filmjében láthattuk először a londoni "popépül.
stílus" első, de elmélyült ábrázolását.
A filrnkép nyers, érzékletes, konkrét
Kureishi filmjében elérzékenyülő
hatást keltő sajátossága, hogy a néző
drogárusok. transzvesztiták. prostituálelőtt megjelenő életformát, valóságdatak kedélyes csapata tengeti életét
rabot hitelesnek, igaznak láttatja. Ha a
nézőnek az ábrázolt dologról nincs egyik napról a másikra. Ha nincs hol
személyes tapasztalata, vagy van, csak együtt lenniük, behatolnak egy elhafelületes, akkor a film könnyen tudja gyott lakásba, de ezt is inkább szelimanipulálni valóságképét. Természete- den, mint erőszakkal teszik. Tapasztalatainkkai ellentétben úgy jelennek
sen a rendezők általában nem tudatosan törekednek erre, csak sokszor ők meg, mint az egykori szelídlelkű hipsem mélyebb gondolkodók, mint a né- pik utódai, kiránd ulásra, együttlétre
ző. Ezt példázza Hanif Kureishi első vágynak. A történet egyik főszereplője
rendezése, a London megöl engem is. Clint Eastwood, 20 éves, állástalan. (A
1991 novemberében mutatták be, és név eredetileg egy énekesé, akitől a
azóta szinte minden fesztivál informá- hollywoodi színész Eastwood is átvet005
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te, és tőle kölcsönzi a film szereplője.)
Clint pincérnek szeretne beállni, de ennek feltétele egy rendes cipő, ami a
dramaturgiai
játék eszköze lesz a filmben.
A rendező a Siglzt and Soundnak
adott nyilatkozatában
0991, szeptember) filmjének műfaját és stílusát "finom vígjátéknak" minősíti. Szándékával ellentétben a film elbeszélés módja
inkább erőtlen, mint finom, kevesebb
az irónia és több a szentimentalizmus
Clint ábrázolásában is. A színészi játék,
a szereplők külső megjelenése jelzészszerű, erőltetett és modoros.
A szereplők értékrendje alapján életformájuk tól idegen lenne a társadalmi
beilleszkedés, az egyszerű munkáshétköznapok
világa. Szerintük
ez nem
más, mint a személyiség prostituálódása, autonómiájának
feladása. Ám Clintet végül is nemcsak a véletlenül megtalált cipő, de társai is segítik a pincérré válásban. A lázadásnál, úgy tűnik,
erősebbnek bizonyul a volt miniszterelnök asszony,
Thateher
társadalmi
eszménye.
Clint, arcán boldog
mosollyal, csokornyakkendővel,
lesimított
hajjal egyensúlyozva
a tálcát, ezt valósítja meg. Megnyugtató,
vagy inkább
ironikus befejezés? Ki tudja. Baj, hogy
nem lehet eldönteni,
de nem azért,
mert talányos a film vége, hanem mert
a rendezőben is több az evvel kapcsolatos bizonytalanság.
A film azért egy szempontból érde-

kes szociológiai tényre hívja fel a figyelmünket.
A társadalom perifériáját
választók
csapatának
szubkultúrája
vonzerőt gyakorol a humán értelmiség
sznob rétegére. Clint, ha anyagilag
meg szorul, felkeresi a már nem éppen
fiatal Headleyt (Fiona Shaw), aki hol
drogot, hol alkalmi szerelmet vásárol a
fiútól, miközben tanulmányt ír A fekete
naK avrázolása a filmekben címmel.
A szubkultúrák
bemutatása
divattá
is vált a mai filmekben. Hálás, jó téma,
a néző kíváncsian nézi ezeket a különc
figurákat, főként akkor, ha nem az utcán, hanem csak a filmvásznon találkozik velük.
Gyürey

Vera

KUREISHI

... Ezek a kölykök igazán energikusak voltak, amikor a nyolcvanas évek
végén együtt lóg tam velük, anyagot kutatva a filmemhez. A legtöbbjüknek
nem volt fix lakhelye vagy állása - otthagyták a családjukat és kábítószerrel üzérkedtek =, de igazi kis törekvő srácok voltak. Hangberendezéseik
voltak partikhoz, némelyikük magazinokat csinált, és kis könyveket árult;
\ lemez- és ruhaeladással,
narkó-kéglik fenntartásával
foglalkoztak. A kábítószerügynökök
aztán hihetetlenül vállalkozó szelleműek voltak. Hordozható telefonnal jártak és bérelt taxin mentek a kéglikbe, ahol a narkót tartották.
Az egész mintha valami paródiája lett volna annak, amit Thateher akart.
Itt voltak ezek az elég rosszul nevelt, hajléktalan srácok, és az állam, a
nagy Jóléti Állam nagyon keveset tett értük; még egy szobát sem tudott találni nekik, ahol lakhatnának.
Mégis valóra váltották a Thatcheri álmot ott voltak az utcán, és nagyon keményen kereskedtek. Olyan volt ez, mint
annak a paródiája, amit a yuppik csináltak ugyanekkor a belvárosban. Ebben az értelemben a film, azt hiszem, a pazarlásról szól. Nem moralizál az
elpazarolt értékekről, de ezekben az emberekben sok értelem és energia
van és nincs számukra hely. A filmben többek között Clint ellopja Nyasgem (Muffdiver) pénzét. Meg akartam mutatni, hogy ezeket a kapcsolatokat megmérgezi a szükség és a pénzszűke, és nem lehet úgy tenni, mintha
az érzelem lenne a legelső. Ezt el lehet játszani a polgári filmekben, mert
ott van egy olyan alap, amelyre támaszkodva szerelmes lehet az ember. De
ha az egyik hős narkós, a többiek meg kábítószerüzérek,
akkor a pénz fontosabb, mint a szex intimitása. C .. )
Ami Clinttel történik, valami módon ahhoz kapcsolódik, ahogy Thatcher próbálta rendbehozni és ellaposítani Angliát; ilyesmi az is, hogy Clint
pincér lesz. De én Anglia báját mindig abban láttam, hogy olyan összevissza, rendetlen,
fondorlatos
hely. A háború óta az egyetlen, amiben
Nagy-Britannia jó, az a popzene. Ez a dolog, amit Thateher gyűlöl, valójában nagyon sok pénzt hozott az országnak - sőt, a 60-as és 70-es években
ez akadályozta meg, hogy Amerika kulturálisan elfoglalja. A popzene terén
megőriztük a magunkét. Az olyan együttesek, mint a Who, a Kinks és később a Sex Pistols, a Clash - a zene tűnt identitásunk és egyéniségiink központjának. Legalábbis nekem. Igazából ez volt érdekes Angliában. (Requiem for a Rave. Sight and Sound, 1991/11, 12. o. - részletek)
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U/VILAGI
DŐL A LÉ (Mo Money, USA, 1992, r:
Peter McDonald)
EGEREK ÉS EMBEREK (Of Mice and
Men, USA, 1992, r: Gary Sinise)
EGY BECSÜLETBELI ÜGY (A Few
Good Men, USA, 1991, r: Rob Reiner)
ÉJFÉLI BUNYÓ (Midnight
Sting,
USA, 1992, r: Martin Ritchie)
FÉLELEMBE ZÁRVA (The Fear Inside, USA, 1992, r: Leon Ichaso)
1492 - A PARADICSOM MEGHÓDÍTÁSA (1942: Conquest of Paradise,
USA, 1992; r: Ridley Scott)
KOMPUTERKÉMEK (Sneakers, USA,
1992, r: Phil Alden Robinson)
MEZTELEN EBÉD (Naked Lunch, angol-kanadai, 1991, r: David Cronenberg)
NINCS
BOCSÁNAT
(Unforgiven,
USA, 1992, r: Clint Eastwood)

1492: Kolumbusz
Kristóf felfedezi
Amerikát. 1792: Kolumbuszt nemzeti
hósükké emelik a kivívott függetlenségtől megrészegült amerikaiak, mint
földhöz ragadt elmékkel. irigy hidalgókkal és csalárd királyokkal hadakozó romantikus zsenit. 1992: Kolumbuszt, akit az idők folyamán a civilizáció hős hímökéből a természettel harmóniában élő bennszülött paradicsom
megrontójává értékeltek át, ünneplés
ürügyén többször is filmre viszik.
A Kolumbusz, a fe/fedez6 (r: John
Glen) a hagyományos értelmezés szellemében és kosztümös kalandfilm formájában tárta elénk Amerika felfedezésének jól ismert történetét. Az 1492
modern szkepticizmussal és a hagyományos életrajzi film nyomdokaiban
haladva szól "a paradicsom meghódításáról", mint erre alcíme is utal. Ridley Scott rendező (Szárnyas fejvadász,
Thelma és Louise) az eretnekégetés döbbenetes képsorával már filmje elején
működésében mutatja be azt az embertelenné torzult eszmerendszert, melynek áttelepítése az Újvilágba egyik fő
feladata lesz Kolumbusznak. Később
mégis csak mellékesen foglalkozik a
bennszülöttek kegyetlen pusztításával,
amiről már oly sok szó esett. Inkább a
"civilizált"
emberiség
gyarmatosító
egyedeit vizsgálja, leleplezve kapzsiságukat, könyörtelenségüket,
egyszóval
embertelenségüket.
A nemesek, akik
kizárólag az arany gyűjtéséve!, azaz
rablásával foglalkoznak és dolgozni
nem akarnak, végül még börtönbe is
juttatják azt aKoiumbuszt
(Gérard
Depardieu), akinek a rablás lehetőségét
köszönhetik. Amerika felfedezését többé-kevésbé mindenki ismeri, de Scott
szerint az emberiséget még nem. Így
filmje éppen azzal kapcsolódik nem

kevésbé kegyetlen és embertelen jelenünkhöz.
hogy a múltban is az emberi
cselekvések valódi mozgatórugóival
szembesít bennünket, nem is szólva az
- itt Krisztus nevében hirdetett - ideálok megcsúfolásáról.
Az Egerek és emberek az 1930-as évek
- gazdasági válság sújtotta - Kaliforniájában egy olyan világot tár elénk,
ahol csak a tulajdon számit. A tulajdonára büszke farmer nem veszi emberszámba munkásait; feleségét tulajdonának tekintő fia nem veszi emberszámba az asszonyt, akinek sem érzékileg,
sem érzelmileg nem tud megfelelni. De
ez a fajta embertelenség jellemzi a
munkásokat is, akik "humánus" megfontolásból likvidálják a kiöregedett
kutyát, és akiknek várható kegyetlensége hasonló "humánus" tettre készteti
a hőst is (Gary Sinise) gyermeteg társával, Lennie-vel szemben. Sajnos, John
Steinbeck lélektanilag igen árnyalt múvének e filmváltozatában - még jobban, mint a Lewis Milestone rendezte
1939-es adaptációban - a reprezentatív,
látványosan
kegyetlen eseményekre
csúszik át a hangsúly és némileg elsikkad, hogy ezek kiválrója. a szánalmas
félidióta Lennie a maga érzéseivel, reményeive!, állatszeretetével emberibb
ember, mint környezete. Ezt próbálja
érzékeltetni John Malkovich sokat dicsért alakítása is, aki olyan szent együgyűt játszik itt, mint Gelsomina az Országúton címú Fellini-filmben.
Az embertelenség legrosszabb fajtája
az, amikor álcázzák a gonoszságot: a
torzult személyiség tisztességes embernek adja ki magát, vagy ami még
rosszabb, valami eszme iránti elkötelezettséggel próbálja igazolni azt a tételt,
hogy az ember semmi, mert csak az
ügy számít. Az Aaron Sorkin nagysikeru színdarabjából készült Egy becsületbeli ügy [essep ezredese gyakorlatilag
megöleti egyik katonáját. A színesbőrű
fiú szívbetegsége miatt nem bírja a kemény kiképzést és a verésbe, amit szokásához hiven az ezredes rendel el
büntetésképpen, váratlanul belehal. A
magát mentő orvos hamis diagnózisa a
halál okáról úgyszólván bocsánatos
emberi gyengeségnek tűnik az ezredes
becsületre hivatkozó embertelen ideológiája mellett: mivel a kubai támaszponton, az ellenség közvetlen közelében védi a házát, mindent megengedhet magának e szent ügy szolgálatában. Jack Nicholson különös hitelességgel formálja meg ezt a távolról sem
ritka típust, aki a szemfényvesztő látszatteremtésben (díszegyenruha, parádé) talál megfelelő leplet hazugságaihoz és az öncsaláshoz. Hisz nincs kizárva, hogy ő valóban hisz saját demagóg megnyilatkozásaiban, mert annyi-

ra eltorzult, hogy már nem is képes
emberi módon gondolkodni.
A három előbbi filmmel ellentétben
itt látványosan győz az igazság - hála
a tehetséges ifjú ügyvédnek (Tom Cruise). A következő három film hősei is
úrrá lesznek a gonosz és embertelen
világon, de már közel sem ilyen becsületes eszközökkel és nem is a becsület,
inkább a puszta túlélés nevében.
A 061 a lé fiatal néger testvérpárja
kezdő, az Éjféli bunyó börtönviselt fehér hőse (James Woods) dörzsölt szélhámos, a Komputerkémek csapata pedig
különféleképpen "sáros" néger és fehér
profikból áll (Robert Red ford, Sidney
Poitier), akik bankkomputerek biztonsági rendszerét ellenőrzik - bűnöző
módszerekkel. A néger ifjak egy hitelkártyákkal manipuláló banktisztviselőt
buktatnak le, de maguk is belekeverednek a csalásba, sőt majdnem bele is
halnak. Az Éjféli bunyó ugyancsak
meggazdagodni vágyó csalója az egész
várost uraló becstelen üzletembert veri
át megbundázott bokszmeccsekkel. A
komputerkémeket
pedig zsarolással
veszi rá egy FBI-nak álcázott bűnszövetkezet az informatikai csodafegyver,
egy minden adatbankot megnyitó formula megszerzésére, melyet aztán csak
nagy keservesen sikerül visszalopni a
világuralomra törő főnök től.
A bűnügyi filmnek ezt a "caper" nek nevezett válfaját, ahol A nagy balhe'hoz (The Sting, 1973) hasonlóan több
szélhámos fog össze egy nagy akcióra,
általában a világ végletes korruptsága
és embertelensége jellemzi. Mint háttér
és viszonyítási alap igazolja a hősök
amorális "kópéságait" (capers), akik elsősorban egymás iránti szolidaritásuk
miatt tűnnek emberségesebbnek
hasonlóan erkölcstelen módszerekkel élő
ellenfelei knél. Így vál(hat)nak akár az
igazság bajnokává az önmagukat vállaló kis bűnözők a magukat tisztes polgárnak mutató nagy bűnöző kkel szemben. Az Éjféli bunyaban például mindkét oldalon az ocsmányság uralkodik,
de a hős eljut oda, hogy már nem is a
pénz érdekli, hanem hogy megmutassa
egy embereket semmibe vevő, csak a
pénzt és a hatalmat imádó gazembernek, hogy le tudja győzni. Ezért áll
mellé a város.
Meglehetősen külőnböző
színvonalúak persze ezek a mai Amerika gátlástalanul nyerészkedő üzleti, bank- és
sportvilágában játszódó, többnyire humoros akciófilmek: a 061 a lé kizárólag
a színészekre építő bolondozás, míg az
Éjféli bunyó dramaturgiailag is jól kidolgozott, nem csak technikailag, mint
a Komputerkémek. Amit a témáról átlagos véres thriller formájában tár elénk
a Félelembe zárva, a Meztelen ebéd meg-

EMBER
próbálja filozofikus mélységű viziova
transzponálni, még ha sikertelenül is.
A zsigeri horrorfilm mesterének tartott David Cronenberg kanadai rendező (A légtJ) - sokak szerint eleve reménytelen vállalkozásként - úgy filmesítette meg William S. Burroughs kábítószeres révületben
fogant hírhedt
könyvét, a Meztelen ebédet, hogy egy
narkós Íróról író narkós író történetévé
gyúrta össze, ahol írógépnek álcázott,
segglyukká alakuló bogarakban és egy
mindent behálózó, zűrzavaros kémhálózatban ölt testet modern világunk
iszonyata. A Félelembe zárva festőnőjének viszont házhoz jön a borzalom egyalbérlőként beköltöző gyilkos rablópár képében. Ez azért is kínos, mert
már hónapok óta nem mer kilépni a
házból. Ebből a fóbiaszerű irracionális
félelemből kúrálja ki sajátos sokkterápiával a perverz szerelmespár rafinált
szadizrnusa, akik kéjelegnek megalázásában, és félelmének kézzel fogható
okot adva, akaratlanul is kirángat ják
bénultságából.
Ha a nézőt is hasonlóképpen ellenállásra késztetnék ezek a filmek az
embertelenség egyre sokkolóbb bemutatásával, valószínűleg kevesebb lenne
a panasz az erőszakos kommerszfilmek
szellemi-erkölcsi
"környezetszennyező" hatásáról. A fokozott hatás
érdekében bedobott szélsőségektől kábult néző azonban bénultan elfogadja
ezt a sablonos motivációk mozgatta
ember- és világképet, hiszen magának
is elegendő tapasztalata van közvetve
és közvetlenül az embertelenségről.
Kevés kommerszfilm próbál meg túllépni a helyzet puszta regisztrálásán
annak változtatást sürgető elemzése
felé. Közülük való a Nincs bocsánat,
amely már műfaja kereteit feszegeti a
(lélek) elemzéssel, ezért aztán világszerte máris remekmúként ünnepelte a
szaksajtó.

P.S.
Azért nem Ininden februári kommerszfilmben embertelen a világ. A
szerelem fészkei cÍIDű erotikus színezetű szerelmi melodrámában például
idillien szép hátteret ad egy jómódú,
művelt párizsi lány és egy egyszerű
skót
halászfiú
romantikus
történetéhez;
a bohózatszerű
Bummbummban pedig egyenesen segíti egy
városi ház két lakóját abban, hogy ne
prózaian a lépcsőházban megismerkedve, hanem tévedések bonyolult
vígjátéki során át jussanak el a számukra eleve elrendelt happyendhez.
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Unforgiven - USA, 1992
r: Clint Eastwood, f: David Webb
Peoples, o: Jack N. Green, z: Lennie
Niehaus, sze: Clint Eastwood (William Munny), Gene Hackman C,Little
Bill" Daggett), Morgan Freeman (Ned
Logan), Richard Harris (English Bob),
Magyarországon forgalmazza az InterCom

A Nincs bocsána! ott kezdődik, ahol a
klasszikus western véget ér: egy békés
kansasi farm, az "otthon" idilli képével, amely méltó jutalma a hősnek a
rosszember legyőzéséért. Csakhogy a
felesége hatására jó útra tért, egykor
hírherdt részeges rablógyilkos, William
Munny (ejtsd mint money=pénz!) esetében ez belső harcot jelentett: a hős
önmagát, saját rosszabbik énjét győzte
le. És baj van a jutalommal is. Már a
nvitókép feliratából
megtudjuk. hogy

felesége két éve meghalt; s később látjuk az "otthon" hervasztó valóságát is:
sárban kell bírkózni a disznókkal, melyek közt kór ütött ki. Bill, aki nyomorúságos helyzetét azzal ideologizálja
meg, hogy így vezekel múltbeli bűneiért, kisgyermeke jövőjére hivatkozva
újra bérgyilkosságot vállal. Így kapcsolódik be ez a nem éppen konvencionális westernhős abba a meglehetősen
konvencionális
western történetbe,
amely egy másik államban, Wyomingban zajlik, és amely egyre inkább Bill
sajátos belső küzdelme szempontjából
értelmeződi k.
A nyitókép után a film egyből a
"meg nem bocsátott" (unforgiven)
bűnnel indul: egy sáros kis település,
Big Whiskey bordélyában egy részeg

B

cowboy összevagdalja egy prostituált
arcát, mert az apró dákója láttán elnevette magát. Ezt a sokkolóan mozgalmas, rövid jelenetet azonnal hivatalos
megtorlás követi, méghozzá a kocsmaés bordély tulajdonos szempontjának figyelembevételével: a seriff nem testi
sértésért járó korbácsbüntetéssel sújtja
a tettest és társát, hanem bírsággal vagyoni kár okozásáért. Ezt kevesli az
áldozat feldühödött kolléganője. aki
akasztást követel, és ennek híján gyűjtést kezd bérgyilkosra. Egy ambíciózus
fejvadász, a Kölyök révén jut el a rémtörténetté dagad t eset és az ezer dolláros vérdíj híre a hős kansasi farmjára.
A bosszú, a dicsvágy és a szükség motiválja tehát azt a "küldetést", amelyre
a hős a Kölyökkel és régi barátjával, a
néger Neddel elindul. Ameddig Big
Whiskey-be érnek - azaz körülbelül a
film feléig -, párhuzamosan fut a két
mcseszál. és a vágás a puszta egyide-

jűségnél jóval árnyaltabb gondolati
kapcsolatot teremt köztük.
A jelenetek gondosan megtervezett
ütköztetése következtében például a
seriff gátlástalanságát a két társával
egyre közeledő bérgyilkos hős állandó
önmarcangoló moralizálása kommentálja. Bill, akárcsak Ned, erkölcsi alapot
is keres az anyagi motiváció mellé: aki
így bánik egy nővel, megérdemli a halált. A seriff, Little Bill számára viszont
a rend fenntartása csak ürügy, hogy
látható élvezettel félholtra verje régi szemrnel láthatóan nem túl kedves isrnerősét, Angol Bobot, aki szintén a
vérdíj reményében érkezett ide életrajzírójával. Little Bill "deheroizálja"
ugyan Bobot az író előtt, de nem az
igazság nevében vagy a másik életét
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óva, mint ahogy Bill oszlatja el a Kölyök illúzióit a gyilkolással kapcsolatban. A seriff kéjeleg a cellába zárt, kiszolgáltatott Bob megalázásában, és élvezettel dicsekszik az írónak - saját
hőstetteiről. Bill viszont, akit álmában
is áldozatai rémképe kísért, őszinte
megbánással beszél múltbeli tetteiről,
és állandóan arról győzködi magát és
környezetét, hogy megváltozott: már
"csak egy fickó, aki semmiben se különbözik a többiekről" . Kenetteljes alázatossága, korával járó - többször kifigurázott - gyenge kondíciója, és útközben összeszedett megfázása eleve
kiszolgáltatja a szadista seriffnek, hiszen ami a nagyképű Bobbal történik,
már előrevetíti az ő sorsát is. Mire tehát a hős és a seriff végre találkoznak,
már tudunk róluk annyit, hogy úgy
érezzük, Bill régi önmagával, a benne
bújkáló gonosz kisördöggel szembesül
az önfeledten erőszakoskodó LittIe Bill
szeményében. aki ugyanakkor "otthonra" vágyik, és teljes hozzá nem értéssel
ácsolja verandás házát a természet
lágy ölén.
Az, hogy az eredendő bűnt elkövető
részeg cowboyban is régi énjére ismerhetne hősünk, aki egykori bűnös életmódja Éő okát az italban látja, tovább
bonyolítja a képletet. A ló/nő párhuzam pedig régi - és sokszor kigúnyolt
- vonása a westernnek: bár egy jó ló
minden nőnél többet érő, hű társ a kalandokban, mégis a nő jelenti a jövőt,
az "otthont" (jellemző módon a seriff
otthonából hiányzik a nő). Ez ugyan
örömlányokra nem vonatkozik, de mivel (Ned pár percre felvillanó indián
nejét és Bill feleségének örök emlékét
kivéve) itt csak azok vannak, ráadásul
társnőjük. majd pedig a hős áldozatos
ápolásával bebizonyítják emberségüket, joggal várhatnak el emberi(bb) bánásmódot. "Attól, hogy hagyjuk magunkat meglovagolni, még ne engedjük magunkat megbélyegezni, mint a
lovakat!" - emeli elvi kérdéssé egyikük
az esetet, és a bírságot - néhány lovat!
- hiánytalanulleszállító
cowboyokat
dühösen kizavarják a városból. Bill találkozása a bűntény áldozatával a havas természet békés fenköltségében,
miután többnapos önkívületében megismerte a halál közelségének teljes borzalmát. újabb ambivalenciával gazdagítja a filmet. Egyrészt a nő sebhelyes,
szelíd arca és szégyenlős felajánlkozása
magasztos emberi dimenziót ad a pénzért vállalt megtorlásnak. (A nők védelme, amit a kurvákat semmibe vevő
seriff oly diadalmasan vitatott el Angol
Bobtól. íratlan törvény volt a valóságos
Vadnyugaton, és az maradt a klasszikus westernben is.) Másrészt, az átélt
halálfélelem és felesége szelleme, aki-
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hez szexuálisan makacsul hű marad,
megértésre, sőt megbocsátásra hangolhatná a főhőst.
Itt villan fel Bill belső konfliktusának tragikus mélysége: ez a visszaeséstől betegesen - és mint kiderül, joggal
- rettegő bűnös lélek nem engedheti
meg a megbocsátás luxusát önmagával
és következésképpen másokkal szemben sem. De mint a két bérgyilkosság
kínosan aprólékos és távolról sem hősies bemutatása jelzi, ez a szigorú, puritán etika éppúgy megkülönbözteti,
azaz elidegeníti esendő embertásaitól.
mint korábbi gátlástalan erőszakossága. Bill magára marad. Barátja, Ned elmegy, miután képtelen volt lelőni a fiatal cowboyt, aki egyébként korábban
egy ráadás-lóval próbálta jóvátenni barátja bűntettét, amelynek inkább csak
tanúja. mint részese volt. És a semmi
megbánást nem mutató tettes lepuffantása után megszeppenve szabadul meg
örökre fegyverétől a nagyszájú és rövidlátó Kölyök is, aki először ölt embert. A nők pedig iszonyattal szembesülnek az erőszak lavinájával, melyet
bosszúszomjuk indított el. Miután a
seriff agyonverte az ártatlanul elfogott,
és társait el nem áruló Nedet, nem marad más hátra, mint hogy a hős példásan megtorolja ezt a - westernben és
bűnügyi filmben egyaránt - meg~ocsáthatatlan (uniforgivable) bűnt. Atalakul az Eastwood korábbi olasz és
amerikai westernjeiből ismert Bosszú
Angyalává és egy pokolian sötét, véres
jelenetben halomra lövi a seriffet és
embereit, majd fenyegető átkokat szórva távozik. De nemcsak Big Whiskey
bűnös világából, hanem a western műfajából is.
A film a kansasi farm képével zárul,
de a felirat tanúsága szerint a hős az
"otthonát" gyermekeivel San Franciscóban lelte meg - rövidárúkereskedőként. Ott talán sikerült annyira hasonulnia embertársaihoz. hogy "csak egy
fickó legyen a többi kőzt", A Vadnyugat erőszakos és embertelen világában
ez nem adatott meg szegénynek.
Berkes Ildikó
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tokon.
magyar film 1934,
Harmqnia Film, fekete-fehér,
r: Gaál Béla,
i: Csathó Kálmán (színdarab),
f: Nóti Károly, o: Eiben István,
z: Szlatinay Sándor,
sze: Gózon Gyula, Berky Lili, Delly Ferenc,
Perczel Zita, Kabos Gyula, Turay Ida, Pethes Sándor, Gombaszögi Ella
A Szindbád mozi bemutatója

1. Az új rokon mint modernizációs komédia
1.1. Az erotikus modernizdciós komédia születése
Csathó Kálmán, kinek a Nemzeti Színházban bemutatott sikeres vígjátékát
Nóti Károly adaptálta a film számára,
Herczeg Ferenc vonalát viszi tovább.
Egyformán otthonos a vidéki földbirtokos osztály és a pesti polgárság miliőiben, s Herczegnél határozottabban veti
fel a modernizációs problémát. Gyengéd, lágy, körültekintő és tapintatos
modernizációs koncepciót képvisel,
melybe a forgatókönyvet író Nóti új
hangot, maliciózus groteszket visz bele, nem hamisítva meg az eredeti koncepció gyengéd nagylelkűségét.
Gaál Béla nemcsak a fiatal magyar
tömegfilm egyéni kézjegyú mestere,
nemcsak igazi "szerzői filmes" (rnint
Capra vagy Ford), saját jellegzetes műfaji variánsának. az erotikus modernizációs komédiának megteremtése mellett nagy része van az egész magyar
tömegfilm-mitológia arculatának kiformálásában. A harmincas években az új
sztár-gárda java Gaál Béla filmjeiben
debütált. A Perczel-image Gaál Béla álma a nőről. Gaálolyasformán kreálta
Perczeit, mint Sternberg MarIene Dietrich sztár-arculatát. Azt mondják, mint
igazi Pygmalion, bele is szeretett művébe.

1.2. Tradíció és luxusvilág
Kanyargó út vezet oszlopos kapun,
nagy park on át a földbirtokosék kastélyához. A falu csendes, a kastélybelieknek nincs sok közük hozzá, több száIon kapcsolódnak a pesti lokál és kaszinó élethez. Csak Miklós jön a földekről, a többiek a bekerített világban
élnek. Miklós kapcsolata is csak utasító
munkakapcsolat. Odaszól egy parasztasszonynak: "Hozza be a bőröndöket
fiam!" Ennyi. Az urak a pesti irodalmi
nyelvet beszélik, a cseléd tájszólásban
felel: "Itt a kuffer naccságos úr!" Ám
nem kell hőseinknek különösen keresniük a népet, a falut, hisz megtestesítik: gazdagságuk ellenére korlátozott
életminőségükkel és tradicionális életmódjukkal voltaképpen megemelt paraszti kultúrát képviselnek. Az általuk
megélt tudattalan tradíció hatalma inkább tehetetlenségi erőként hat, nem
kiváltságként, mert amennyiben a tradíció határozza meg hőseink életét, az
inkább paraszti, mint úri tradíció,
amelyre nem alapíthat ják társadalmi
helyzetük újratermelését és az annak
megfelelő életminőséget. Mivel világukban nincs olyan tradíció, amelynek
presztizse, az életet átfogó és átható
meghatározó ereje is lenne, a mégis létező hagyomány nem felvállaltan érvényesül, tudattalanul hat, s más az, ami
vonz. Így kapcsolódnak az arisztokrácia nemzetközi kultúrájához, a jobb
életminőséget ígérő luxusvilághoz. A
divat lép a tradíció helyére. Az arisz-

tokráciának a külföldi fővarosok jelentik azt, amit a dzsentrinek a helyi főváros, Budapest. Esztáry János (Gózon
Gyula) otthon a vidéki élet szerény keretei között élő, igénytelen tekintetes
úr, Pesten hölgykoszorúban feszítő, gáláns nagyságos úr. Hőseink ilyrnódon
a vidéki és a fővárosi életből, kisvilágból és nagyvilágból egyaránt kiszorulnak, duplán perifériálisak, összezárva,
un va egymást, és egymásra ítélve.

1.3. A familiáris terror
Az Esztáry-birtok a szekatúrák, a sértődések, az elvágyódás képét nyújtja,
holott voltaképpen idilli a kastély a
parkban, a nagy uzsonnák averandán.
Megreformált birtokot látunk, csak az
öröm, a könnyedség, az életművészet
hiányzik. Van belső kallódás is, melyet
nehezebb orvosolni, mint a külsöt. A
Gózon Gyula által játszott apa a pillanatnak élő vidám kujon, az anya
(Berky Lilly) az újítások, a csinos ruhák és a vidámság nagy ellenfele. Az
első csók után Esztáryné nem érti, miért oly boldog a fia, és miért olyan
nagyvonalú. "Mi baja ennek?" - kérdi
többször nyugtalanul. Az életvidáru
korruptság, illetve a moralizáló terror
a szülői alternatívák. Mert a bűnök, hibák csak rosszul használt, kallódó erények. Az apa korruptsága jóság, nem
tud nemet mondani sem másnak, sem
magának, nem szeret bús arcokat látni,

nem alkalmas rá, hogy munkáltatóként
veszekedjék a földeken. Cinkostárs. Jóbarát. Nem harcos típus. A hibákon
erények mosolyognak át, az erényeken
hibák fintorognak. A szorongó és gondoskodó, ai életért és jövőért felelősséget vállaló anya aggódó erénye
zsémbes terrorra, a körülötte folyó élet
általános fékezésére és ellenőrzésére
késztet. A kallódó, mihaszna rokonságért is vállalja a felelősséget, s az élősdi rokonok hada nem kevésbé veszélyes a birtokra, mint az apa kedves
könnyelműsége. Apa és anya, kuporgatás és elmulatás alternatívája a régi,
tradicionális mentalitás egymást feltételező két oldala. Miklós (Delly Ferenc), a fiuk képviseli az újat, a vállalkozást, egyesítve az anya felelősségteljes puritanizmusat az apa életbarátabb, türelmesebb mentalitásával.
Mennyi fölösleges ember van itt, aki
nem találja helyét és nem jó semmire!
A familiáris terror a birtokára bezárkózott gazdag familia kényszerű védekezése, hisz egységet kell demonstrálni
az egész világgal szemben. A hatalom,
gazdagság minden formája kegyetlen
és szomorú dolog, kizártságot, magányt jelent, melyet nem lehet megkerűlni, de beismerni tilos. Málcsi (Turai
Ida) önálló életről álmodik ("Levágatom a hajamar és elmegyek görlnek."). Letorkolják. Vajon ez a sok
passzív semmittevő ember élősködik a
családon vagy a család rajtuk? A család körülveszi őket tabukkal; annyi
minden van, ami elképzelhetetlen és
hagymázos ötletnek minősül. A közös
botránkozás és előkelősködésbe rejtett
mély bátortalanság lelki és kulturális
sáncaiba zárva egyforma, sótlan, re-

ménytelen, unalmas és improduktív
életre ítél az úri kallódás.
Az örömöket irtó és az embereket
csalásra, hazudozásra késztető moralizáló zsarnokság veszélyezteti a gazdaságot, melyet minden áron meg akar
menteni. Ez a kotnyeles ellenőrzés,
melyet a film pár vonással, perfekten
felvázol, egy csomó fölösleges, dologtalan, semmirevaló embert tenyészt ki,
a dologtalanok
konformizmusának
kedvez.

1.4. Kallódó emberek, boldogtalanok
Málcsika és Pista (Pethes Sándor) kapcsolata nem akar kibontakozni. Izgalmasabb a kártya, melyben játszma van
és váratlanság. A helyzet és szokás által előírt kapcsolatok nélkülözik a
szenvedély és kaland ingerét, pedig
nem sok kell: egy új frizura, csinosabb
ruha, s már nem is oly kétségbeejtően
előrelátható az élet. A hallgatag, jóindulatú, illedelmes Miklósban is megvan a család sótlansága, mely medveszerú ügyetlenséggel és tapintatlansággal párosul Miklós és az Ujváry lány
(Ákos Erzsi) viszonyában. Miklós mint
lovag! Otthagyta, mondja, az új traktort a vendégekért. Az Ujváry lányt
sérti a parlagi bók: traktorokkal rivalizálni. Máris ejti a borotválatlan, slampos mezőgazdászt. Miklós fösvény.
"Csak nem képzeled, kérlek, hogy én a
saját fiamtól pénzt fogadok el?" - pattog sértetten Esztáry bácsi. "Na de hát
miért?" - kérdi Ujváry? "Mert nem
ad." Csak a szerelem hatására nyílik
majd meg Miklós pénztárcája.
Fehér kalapban, fehér kabátban libben le a lány a vonatról, az új rokon. A
peronon fekete csapat várja, barátságosan, mégis fenyegetően, visszarántva a
sorból kilépő Málcsikát. A lány elsétál
előttük, de mintha más dimenzióban
mozogna. Esztáryék hasonszőrű gyászolót várnak, eszükbe sem jut, hogya
rokonlány másféle is lehet, mint savanyú gyászvitéz. Nem is sejtik, milyen
jó anyagból vannak ők. Mi minden lakik bennük. A ragyogó kis jelenség kiesik felfogó kapacitásuk köréből. lecsapnak egy feketeruhás hölgyre (Vaszary Piroska), erőszakosan végigcsókolják. majd, kiderülvén a félreértés,
hasonló hörcsög temperamentumrnal
irtózatosan leteremtik és elviharzanak.
"Kik ezek?" - áll a feketeruhás hölgy
megsemmisülten. Egyébként azonos
azzal az izgága utassal, aki feljelentette
Sámson főpincért (Kabos Gyula) a
csörgőkígyók miatt. Hogy is volt? Miután a feketeruhás hölgy rászólt a
nemdohányzó kupéban rágyújtó Kittyre, a lány szövetségesre lelt Sámson főpincérben. aki bizonyos csörgőkígyókra utalt, melyek állitólag a táskájában

lennének. Ha van kafkai burleszk, úgy
ez az! Kabost a kalauz, a masíniszta, a
csendőr és a rendőrfőnök adják kézrőlkézre, végül börtönbe dugják, de senki
nem hajlandó belenézni a táskájába, s
ellenőrizni, vannak-e ott kígyók. Ót
sem hagyják szóhoz jutni, mint a rokonok a hölgyet. Kész ítélettel zúdul itt
neki mindenki az örökké egy körön
keringő életeknek. börtönné váló privát és közsorsnak. Előbb bezárják
Sámsont, ám a főpincér protekciós.
Esztáry kiszabadítja. Börtönbe sem bűnért került, kiszabadulása sem az ártatlanság jogán történik, a koffer tartalmára sem a bezárók, sem a szabadítók
nem kíváncsiak. Kabos végül új nevet
kap, már csak a "Kígyós ember". Az
irracionalitás komikuma a filmet felpörgető két nagy geg közös struktúrája.

1.5. Ellenségkép nélküli komédia
Előbb a falusi kastélyt ismerjük meg, a
végig nem játszott játszmák, ki nem
játszott ad uk, férjhez nem ment lányok, agglegények kúriáját. Nincs gyúlölet, rosszindulat és alantasság. Derék,
kedves nemes lelkek, csak épp nem
boldogok. Miután megismertük őket,
kanyarba dőlve rohanó gyorsvonatot
látunk, mely Kittyt (Perczel Zita) hozza. Amerikából jön a lány, kis kofferrel
és nagy gramafonnal. A film elején a
pesti figurák jönnek le a vidéki szcénába. Hatásuk, mint az állóvízbe dobott
kőé, Az utazás hozza össze Kittyt Sámson főpincérrel, aki pótapaként kezd
gondoskodni az árváról. A vonat által
hozott, kívülről jött figurák, a pincér és
a szépség a város csábításait képviselik, mulatságot, bűbájt, szabadosságet.
mindezt nem bűnös fokon, csupán kissé frivolan, ami csak használhat a tekintélye, tartása rabjává vált világ képmutatással és immobilizmussal fenyegető puritanizmusának.
Nincs ellenség. Ennek a komédia típusnak nincs ellenségképe. Mindenki
önmaga ellensége. Még Kitty is, aki
friss életet hoz az áporodott miliőbe. Ó
sem civilizátorként. nem gőgösen vagy
fenyegetóen, inkább bocsánatkérően
érkezik. Új értékeivel egyetemben csak
szegény rokon, aki nem forgathat fel
mindent, és nem is akar semmit felforgatni, örömöt, vitalitást, könnyedséget
hoz, az új, mobilisabb kinti világ tehermentesítő szabadságát és nagyvonalúságát.
Kitty leszólít a postán egy idegen
férfit, ugyanakkor kiderül, hogy gyenge a helyesírása. A kettő ugyanaz: a
helyesség kritériumainak hiányos ismerete, amit a kreatív individuális virtus formaérzéke. az eredeti és egyéni
megfontolás szabadsága ellensúlyoz.
Kitty ezért nem válik kósza nővé. Úrilánya kinti világban, mégis a jövendő

kósza nők úri elődje. Gilda, Slim és Jill
már igazi kósza nők (Charles Vidor:
Ci/da; Hawks: To Have and Have Not;
Leone: Volt egyszer egy Vadnyugat). A
Kitty-paradigma érett gyöngyszemei
ők. Kitty önmagában senki és semmi.
Hiába tanult művészettörténetet és
bártáncot. Csak úgy lesz valaki, ha azt
az életet éli, abban találja meg helyét,
ami itt van. Ezekkel az emberekkel találnak egymásra, mert az országot és
az embereket nem lehet kicserélni. Az
amerikanizált Kitty a film legérdekesebb és legkedvesebb figurája, egyben
a legsemrnisebb a többi nélkül. A többinek határozott karaktere van, Kitty
csak függelék, kiegészítés, mint minden új kultúra - s még mélyebb értelemben =, mint minden kultúra és kreativitás.
Az új rokon világképének kettős
alaptörvénye a következő: l) Az Esztáry család nevetséges, Kitty nem. 2)
De az Esztáry család jelenti a narratív
alapanyagot, Kitty csak adalékanyag.
Az otthon ülő Esztáryék és a világjárt Kitty egymás nélkül egyaránt kallódók. Világ nélküli savanyodás saját
keserú levünkben az egyik, a szubsztanciátlan kósza nő könnyedsége a másik veszély.
Az új rokon arról tanúskodik, hogy
az intelligencia érdeklődése a politikától a gazdaság felé fordult. A lépéskényszert érző birtokos réteg és a modernizációs koncepciókat kidolgozó
városi polgárság "házassága" a küszöbön állt. A köznapi tudat, melyet a populáris mitológiák közvetítenek. egészen más irányban kereste a kibontakozást, nem abban, melyet a kívülről
jött politikai végzet hozott. Modernizációról van szó, de Gaál Bélának éppoly
kevéssé jut eszébe amerikanizáini az
országot, mint kafferizálni vagy bantuizálni. Az amerikai menyasszony költözik a mi falunkba. A magyar-amerikai szerelmi játszmában mi vagyunk
Európa: a magyar-amerikai csoportexogámia "eurolineáris"! Itt az amerikai
nőnek karrier, hogy befogadja őt a vidéki úricsalád. A család esetében viszont az érzékenység, a modernizációra való alkalmasság próbálja, hogy befogadják-e a szép "idegent", egy kitagadott leányát, a tiltott házasság és
zsenáns pályaválasztás kettős bűnébe
esett művészlelkű rokon eleven örökségét. Kitty befogadása vezeklés is
azonosulási kapacitásuk egykori kudareáért. Az egykori azonosulási kudare terméke Kitty kettős azonossága.
Amerikában hazavágyó magyar, aki
jobban megbecsüli a falut, mint a csak
Pestről jött Ujváry Irén. Magyarországon viszont Amerikát képviseli, ama
lelki terhek, gátlások hiányát, melyek
bánatos fekete varjúcsapattá teszik
Esztáryékat.

1.6. Harmadik típusú találkozások
Csathó Kálmán fő témája a középosztály megmentési lehetőségeinek kutatása. A nők nála valóban szimbólurnok, üzenetek. Csoportok mondanak
igent egymásra a szeretők igenjeiben,
például a sikeres, feltörekvő liberális

polgárság és a konzervatív földbirtokos osztálya Most kél a napban. Szerelmek rajzolják elő az ország jövőjét, különböző származású emberek egymástól való elbúvöltsége, és nem a politika, mely eme finom kapilláris mozgások ökoszisztémáiba valóban csak
olyan barhárul törhet be, mint elefánt a
porcelánboltba.
Minden elidegenedés elmélet alapvetőert
téves, hamis nyomra vezet,
amely az idegenséget, másságot (akár
magunkban, akár másvalakiben találkozunk vele) taszító és nem vonzerőnek tekinti. A differencia, a másság, a
kilépés önmagunkból (eksztázis) mind
a próbatétel és az információnövekedés kategóriái, iruciaeros funkciók.
Csodálatos, ahogy Gaál Béla filmjében
átjátszanak egymásba az "idegenségek": nagyváros és vidék, Magyarország és Amerika, férfi és nő idegensége. Az anyja főztjéhez szokott férfi számára a bárhogyan is szeretett nő legalábbis amerikai, sőt több: a szerelmi
találkozások harmadik típusú találkozások. A patrilineáris érzelmi logika
szerint a szeretett nő idegen, jövevény,
csak anyja és leánya lehetnek a férfi
szorongástól mentes, teljes azonosulásának tárgyai. A szeretett nő nem a rokona! Mért szeresse olyan nagyon? Így
okoskodik a tudattalan férfilogia. Itt, a
vicc kedvéért, rokon! De nem eléggé!
Akit szabad szeretni, azt nem lehet
eléggé szeretni. Perczel elméletileg kis
unokahúg, gyakorlatilag a főpincér lánya. Elméletileg Amerikából veszik el,
gyakorlatilag a pesti lokálból. Mi a kínosabb? Unokahúgot venni el vagy
pincérlányt? Mindenképpen meg kell
fizetni a szerelem árá t.
Olyan modernizációs koncepcióra
van szükség, mely vonzza a tömegeket
és nem riasztja el a középosztályt.
Mindenek előtt nem jelenhet meg politikai pártideológiaként, ami a nemzet
egy részét eleve szembeállítaná vele.
Nem politikai pártprogram, hanem
össznemzeti életprogram, a magánélet
utópiája, az érvényesülés receptje, a siker álma, olyan vízió, mely mindenkit
individuumként szólít meg, és eme külön-külön szuverén emberek együtteséhez fordul mint sokoldalúságában igazán alkalmazkodóképes, mobilis egys0~hez, melyből senki (semmilyen tendencia és erő) nem hiányzik. Gaál
filmjeiben mindenki mindenkire rátalál, idegesítve, néha még utálva is egymást, mégis józanul felismerik az öszszetartozást. Gózon dühösen marházza

a film vegen a főpincért, de ez a lemarházás itt intimitást is kifejez: valamiképp egy családtagnak szól, aki bele
van foglalva a végső tablóba, a meghalt apa utóda Kitty mellett.
Kabos Gyula egy marcona alakkal
udvariaskodik a börtönben. Csendes
bámulattal adóznak egymásnak:
- Kolléga úr, miért van itt?
- Hát mert behoztak.
- Na jó, azt tudom, hogy behozták.
de mért hozták be?
- Hát mert leütöttem a kismalmi
bérlőt.
- Leütötte. Kézzel?
- Azzal hát, csak éppen fejsze is
volt benne.
Harmadik típusú találkozások. de
Gaál Bélánál nem az egyik fél az egzotikum a másik számára, nem az egyik
a kvázi földönkívüli, kölcsönösen földönkívüliek egymás számára. Olyan
használati szabályok jelentik a másik
fél kulcsát, melyekről maga sem tud
beszámolni, maga is csak az őt kiismerőről tudhatja meg, kicsoda. Az önismeret folyamata azonos egymás megismerésével, s minél jobban csodálkoznak valakik egymáson - mint a film
elején Kitty és Miklós +, annál több információt (inspirációt) kaphatnak egymástól ebben a néha bosszantó, de inkább vidám tanulási folyamatban, ami
a Gaál-filmekben az élet.

2. Az új rokon mint erotikus komédia
2 .1. Erotikus vÍziók
Perczel megáll az ajtóban, leszegi fejét,
aztán nevető arcát felvetve nekiindul.
Lendülettel csípőre teszi kezét és pördülve megáll a férfi előtt. A férfi botránkozva és elbűvölve nézi: "Hogy
nézel te ki?" A nőt nem rendíti meg az
óvatos tétovaság. "Talán nem tetszem?" A férfi oldódik. "De tetszel, nekem nagyon tetszel". Sóhajtva folytatja: "De mindjárt hazajönnek marná ék."
Kitty felteszi apja lemezét. "Kislány,
kezeket fel!" - énekli a férfi helyett a
férfi szájába való vallomást, a rámenős
szerelemét. Az első strófa után felpattan, táncával tölti be a szobát, mig kint
libasorban közeleg a kudarcot vallott
vasúti hadjáratáról hazatérő rokoni fekete sereg, a maga jóságos, nem gonosz módján, mégis fagyot lehelve.
Perczel füvet rágva lehanyatlik, felmosolyog, így hívacsókra.
Mindig
kétfelé mozog, ha például a teste hátra
lendül, úgy a feje előbb előre. Finom
fölöslegeket visz bele a mozgásba. melyek poétikussá és erotikussá teszik, de
nem modorossá.
Este Perczel sublótnak dőlve álldogál a félhományban. Lassan ellöki magát, s indul a rózsás verandára. Útközben válik a csendes lézengés magabiztos vonulássá. A film slágere szól már
egy ideje. A nagy szerelmi dal. ."Ezer-

szer is elmondanám. szeretlek té- sik eszköze a házasság. Szülei szeretged ... És ennyi vágy, az nem lehet re- nék, ha Miklós elvenné a gazdag Ujménytelen ... rr Perczel a férfi szeme elé váry lányt, Újváry is forszírozza a birérve újra lelassul, megsirnítja az oszlop
tokok házasságát. Szintén elavult mokövét. A korlátra ül, lassan körülnéz.
dell: egyszeru összeadás zajlik, nem
Miklós: "Hogy tetszik itt neked?"
hatványozódás.
Kitty: "Úgy, mintha mindig itt lettem
Csak a vállalkozó kerül mély, sokolvolna ... Apám sokat mesélt nekem a dalú és mozgékony összefüggésbe a
magyar földről. A magyar égről." A nagyvilág erőivel. A feltáruló szélesebb
férfi megfogja a karját, de ő szeliden
világösszefüggéstől vezetett Miklós a
lefejti a kezet, és a férfi szemébe nézve nagyvilág ból hoz feleséget, vele cserél
ellép. Tenyere lógó karjára merőleges.
információt, értékeket. Miklós úrfi
A zene, mely érzelmesen ömlött, most másfajta dzsentri, nem az előző nemkiélesedve felcsattan. Perczel karjait ló- zed ék váltó- és párbajügyletekbe bobálva vonul, lágyan harangoz velük, nyolódott állás- és szoknyavadász élősnem vesz igénybe túl nagy teret, a di típusa. Esztáryék nem csúsztak le,
szépség törvényével kontrollálva a test de ez már nem elég, a birtok és az élet
térfoglaló elevenséget, kicsattanó éle- felvirágoztatása az új feladat, Miklós
tét. A nő csábító vonulásakor a szerel- feladata, melynek gazdasági része nem
mi sláger minden taktusa élesen poen- a filmkomédia témája: lehet, hogy a
tírozott. Perczel vonulásai ígérettel töl- birtok virágzik, csak a rajta élők nem.
tik meg a teret. Most nyújtózkodik,
Milliók nélkül jön az amerikai lány,
közben pillanatra olyan, mint a szere- a dzsentrik maguk hozták rendbe a
lern ég felé emelt kezű papnője. hogy a birtokukat, mégis szükség van az amekövetkező percben már megint csak arikai
lányra, hoz valamit, többet a milmeleg estében sétáló lány legyen. Kélióknál. Nem elég ugyanis rendbehozszen van már a Perczel-image, mely a ni, ami van. Ami csak rendbe van hozMeseautoban
is visszatér. "Mi kell ne- va, az még nincs rendben: azt a mentakünk? Olyan kevés!" - énekli itt Perc- litást kell kitermelni, amivel maguk
zel, ott meg majd egy kis pörköltet
tudják megtermelni a milliókat. Kitty:
rendel egy kisfröccsel. Kinai festő "Majd én segítek neked a gazdaságecsetjével rajzolt szemöldökei felfutnak
ban!" Miklós: "Miket tanultál te?"
homlokára. Végül lassan a férfi ölébe Kitty: "Művészettörténetet, zongorázni,
dől, és könnyú kézzel tenyerébe veszi énekelni, táncolni ... " Ebben pedig az a
fejét. A csók után feldobja karjait, s vicc, hogy nem vicc. Kitty logikája szeművi riadalommai fut be a kastélyba.
rint az embert nem szabad feláldozni a
Most a férfi foglalja el a tér közepét.
gazdagságnak, mert ő a legnagyobb
melyet eddig Perczel uralt.
gazdagság termelő erő. A polgárság a
Ilyen súlyú, ilyen erejű erotikus jele- szerelmi házasság felfedezője a dinasznetekhez az emberismereten kívül még
tikus házasság által reprezentált tradijó adag kaján gonoszkodás is kell. Bá- cionális modellel szemben. A boldogIint Mihály írja a Primary Love Eros és ság, a szerelmi házasság beruházás az
Aphrodite című fejezetében, hogy ma- emberi tökébe, s az ember a gazdagságának a nemi aktusnak a megjelenés- gok gazdagsága, minden gazdagság
módja tragikus, mig előjátéka inkább
megtermelője. Nem kell tehát eladni a
komikus. Egyszerre őrizni meg a mo- ... vagyonért. nem kell puritán terrorral
solyt és a pátoszt, ez Gaál Béla titka. gazdagsága szolgájává vetni. Kitty érAz ideológiák hivatalnokai ezért nem kezését követően a borostás, slampos
tudtak soha jó vígjátékot összehozni,
Miklós, akit Kitty valami szolgának
nekik nem megy ez a kettősség. Gaál nézett, átvedlik úrrá, polgárrá. "ÉrdeBéla viszont, Cecil B. de Mille mellett, kes, hogy két nap alatt hogy megváltoa frivol erotika alapvető klasszikusa e zott!" - mondja az Ujváry lány. Irén,
korban. A színésznő pedig méltó tanit- akinek nem kellett, megkívánja Kitty
vány. Perczel bámulatos elánnal csinál művét.
végig minden nagy szerelmi rituálét.
Egy nap Málcsika rövid hajjal, szíUgyanakkor szája felett van egy kis, nes ruhában, kirúzsozva, cigarettázva
nem is gunyoros, de bájosan ferde vo- jelenik meg, Bernát pedig, aki csak
nás, mely nem idegenít el, nem rak kártyázni járt a házhoz, észreveszi,
semmit idézőjelbe, mégis valamiképhogy Málcsika nő. Mig a hebehurgya
pen bonyolulttá teszi azt, amit egyéb- Málcsika szerelme, hála a Kittytől taként bátran és gyönyörűen leegyszerúnult stratégiáknak, kibontakozik, a
sített. Nem is fanyar, nem is kaján, de lány megzavarja Kitty bontakozó szevalamit tudó vonás.
relmét. Málcsika pletykál: "Nemsokára
lakodalom lesz! Az Ujváry lány meg
Miklós ... " Kitty megdöbben. "Az nem
2.2. A társadalmi helyzet
lehet. Miklós nem akarja." Málcsika:
"Mért ne akarná? Kétezer hold." Kitty
újratermelése
sírva fakad. Málcsika: "Talán azt hitA társadalmi helyzetnek a rokonság (a ted, hogy téged vesz el feleségül?
kapcsolatok, a protekció) általi újra ter- Mennyi földed van neked? Bolond
melése elavult. Létrejött egy teljesít- vagy te fiam, akármilyen jól is cigaretménytársadalom,
melyre mindenki
tázol." A sértett Kitty Pestre menekül.
másként reagál, de amelynek létjogát
és jövőjét senki sem vonja kétségbe. Ez
2.3. A megoldás
még nem a teljesítménytársadalom extrém formája, inkább szolíd, mely időt
A film elején a pestiek mennek le vihagy az alkalmazkodási reakciókra. A dékre, második részében a vidékiek
rokoni kapcsolatokból mint az újratermennek fel Pestre. Forró és élveteg
melés eszközéből csak az élősdi rokon- spanyol tánc harsog a pesti Iokálban,
ság terhe maradt. Az újratermelés má- ahol Sámson főpincér veszi gondjaiba

Kittyt. Mindenki Pesten terem, s az
eredmény bolond éjszaka, amikor lelepleződnek a titkos vágyak, és kimondják, amit vidéken nem sikerűlt
kimondani. Vidéken Kitty volt a vendég, Pesten Esztáryék.
Nagyokat csattanva rohan ez a
nyugtalan, egzotikus, erotikus zene, és
Kitty levetkőzik a világnak. Úgy bünteti Miklóst, mint tíz évvel később Rita
Hayworth Glenn Fordot aGildaban.
Büntetésül eljátssza azt, akinek a férfi
tartja őt. Ezt teszi majd Bacall is Bogarttal (To Have and Have Not). Gaál
filmjei abban a gondolati folyamatban
járnak élen, amely majd a mozi legnagyobb klasszikusaihoz vezet.
Ez az egész rohanó, izgató nyugtalanság, a temperamentumos bárjelenet
zenéje, táncai mind a csúcspontra vannak beállítva, amit a dizőzzé átvedlett
úrilány beperdülése jelent. Perczel a
színpad ra lép. Van egy pont, ahol az
úrilánynak dizőzzé kell válnia. Fodrok
meztelen vállán, tollpamacs a hajában,
szalagok keretében villan ki combja. A
film eleji szalonbeli dalocskát énekli újra, a vidám, semmire sem kötelező
dalt, nem a szerelmi éjszaka dalát.
Varázslatos közelkép Perczelről. Fél
arca árnyékban, haja villan, mosolya titokzatos a páholyban. Miklós botránkozott, riadt, dúlt sértett és vágyakozó.
Kitty talányos a pezsgőspohár felett.
Új frizura csavaros csigái. Felnéz a nő,
és most lesajnálóan érett. Szánakozva
bólogat. Mit tud ez a férfi az ember
bonyolultsága iról és arról, hogy mégis
minden milyen egyszeru, milyen jóllehet tájékozódni ebben a nagy bonyolultságban,. mert mindent végső nagy
alapértékek és alapingerek mozgatnak.
A naivitás összes igazságai igazak,
csak kissé másként. Ezt mind elmondja
Perczel arca. Megemeli poharát, fölötte
mosolyog, fogai átcsillognak a pohár
üvegén. A férfi elrohan, Perczel megint
visszaváltozik merengő lánnyá. Meseautó-típusú
film: a szegény lány és a
gazdag földbirtokos. Ezért van Kitty
büszke menekűlése, ezért kell Miklóst
próbára tenni. Miklósnak bizonyítania
kell, tudja-e, mit ér, amit kap? Kittynek
nem kell bizonyítania. A szerelem indítékai itt nem lenyomozható és nem lenyomozandó értékek, vagy nem is értékek; csak a szándék elhatározottságát
kell igazolni, s nem kell a motívumok
titokzatos mélyekbe vezető, síkos pályáira merészkedni. Nem a motívumok
érdekesek, hanem az, hogy lett-e belőlük valami erőteljes és vitalizáló, az
életet új alapokra helyező erő. Hatása,
az erotikus nagyjelenetek igazolták
Kittyt. Már csak Miklósnak kell igazolnia, hogy méltó ekkora boldogságra.
Miklós igazolja, s ezzel vége a filmnek.

2.4. Üzenet
A nagyszeru Gózon Gyula, klasszikus
filmkomédiánk egyik legkedvesebb arca, három konzumnővel koccint a pesti
lokálban. katonásan és boldogan:
"Hogy az Úristen bennünket meg ne
áldjon, arról szó sincs!"
Balogh Gyöngyi

GDYNIAI
Egy fesztivál, amelyet kiadtak albérletbe: néhány év óta Gdansk helyett a
szomszédvár, Gdynia látja vendégül a
lengyel filmgyártás hagyományos seregszemléjére érkező vendégeket. 1992
novemberében tizenhetedik alkalommal rendezték meg - szerény külsőségek közepette - a bemutatósorozatot.
A múltról ennyit: a világpolitikai színterek közé feliratkozott hajógyári város
1974-ben vállalkozott először filmes
mustra szervezésére; 1982-ben és 1983ban elmaradtak a vetítések; a díjnyertes alkotások között olyan értékes opuszokat találunk, mint Az ígéret földje, a
Védőszínek, az Egy rózsafüzér szemei, A
vendégfogadó, a Királyok anyja, a Rövdifilm a szerelemről.
Idén is kitettek maguk ért a lelkes
patrónusok. Sikerült össznépi hangulatot indukálni az országszerte figyelmet
keltett kulturális esemény körül. A koronát a vállalkozásra a televízó tette
fel. Az intézmény elnöke, Janusz Zaorski rendező, akinek bizonyára nagy
része lehet abban, hogy a fesztivál idején több mint féltucat lengyel film elevenedett meg a tévé két csatornáján,
frontáttörést vezényelt. Jó lenne követni a gyakorlatot, ám attól tartok:
amennyiben a szerkesztők ehhez hasonló magyar film-maratont varázsolnának a képernyőre, tüntetésre számíthatnának a Szabadság téren. Az epizód
talán érzékelteti a lengyel filmművészet kedvező otthoni státusát. A moziban persze ott is dübörög a hollywoodi henger, ám a hazai újdonságokat
nem bojkottálja fagyos közöny vagy ellenséges előítélet. A zsűrielnöki tisztet
Kazirnierz Kutz töltötte be - csapatában olyan kiválóságokkal, mint Adam
Michnik, a Gazeta Wyborcza főszerkesztője, az Amerikában sikert sikerre halmozó Janusz Clowacki író és Crazyna
Szapolowska színésznő (utóbbi a műsorújságban azt nyilatkozta, hogy mindent Makk Károlytól tanult - íme, a
"magyar érintés" egyik beszédes bizonyítéka).
A tömény látványtól megszédülten
(napi öt-hat film akármilyen edzett
szakmabeli számára igazi próbatétel!)
az volt a benyomása a szemlélőnek,
hogy mintha megállt volna az élet
Lengyelországban. A gyártási kedv
lankadatlan, a mennyiségi mutatók impozánsak, a múvek látvány világán alig
vagy egyáltalán nem érezni a szegénység árulkodó jeleit, széles a választék
skálája. Szinte mindenki megjelent
Gdyniában, aki számít (a tartósan külföldön tevékenykedők kivételével).
Persze a látszat csalóka. Az átmenetiség pecsétje ott virít a drámák és vígjátékok többségén. A rendezők felnyaláboJták a közélet valamennyi fontos
konfliktusát. Láttunk történetet a negyvenes évek sorsfordulójáról, melyet ma
már nem felszabadulásnak, hanem
megszállásnak lúvnak (a dicsőséges
hadseres időközben hordává változott),

MOZAIKOK

a lengyel-orosz kapcsolatok anomáliáiról, a Szolidaritás harcairól. a szükségállapot nappali sötétségéről. a rendszerváltás fájdalmas konfliktusairól.
tegnapi és mai devianciákról. a zsidó
identitáskeresésről, az "elmenni vagy
maradni?" dílemmájáról, de olyan ártatlan-ártalmatlan témákról is, mint
például a tévé-őrület vagy a mértéktelen szerelmi étvágy következményei.
Az esetek többségében azonban hiányzik a felfedező szándék, az analitikus
igény a "művészi leltárból". Mi maradt
meg emlékezetünkben a film-folyamból? Néhány vidám pillanat az Ellenőrzött beszélgetések helyzetkomikummal
átszőtt sztorijából (Sylvester Checíúski
a Jaruzelski-szindrómát karikirozta),
Janusz Kijowski Pihehordárjának szorongató feszültsége, a Valóban rövidfilm
a szerelemrtil, a gyilkosságról és még egy
parancsolatról című Kieslowski-parafrázis groteszk stílusa (szerzője Rafal Wieczynski), az igen, igen (Jacek Gasiorowski) szatirikus gúnyrajza a személyiség hisztérikus kibicsaklásáról.
A formanyelvi konvenciók szinte
teljesen összeroppantották a különben
tehetséges Filip Bajon Szaunáját. A
mozgóképnek álcázott paraboló rádiójátékokra emlékeztet. Az ösztövér cselekmény középpontjában a kelet-európai mentalitás változatai állnak (a nagy
társadalmi robbanások előtt Helsinkiben időről időre összeverődnek az éppen ott tartózkodó lengyel, cseh, szovjet, magyar, NDK-beli értelmiségiek).
Wladyslaw Pasikowski a KuhJák véres
tablóján hatásvadász eszközökkel, naturalisztikus részletezettséggel rántja le
a leplet az elbocsátott légió tagjairól.
Visszájára fordult a tisztességes szándék a Panasz esetében. Jerzy Wójcik, a
Hamu és gJJémánt, a Máter Johanna s
más remekek operatörje debütáns rendezőként - kár lenne szépítgetni a dolgot - befuccsolt. A tragikus mese a
hetvenes években játszódik. Egy fiatalembert utcai tüntetésen agyonlőnek, s
a szülők csak nagy nehézségek árán
derítik ki az igazságot. A kritikai indu-

latok érthetőek, a hangvétel azonban
didaktikus. Krzysztof Tchórzewski Átkozott Amerikája - vigyázat, nem az
Egyesült Államok ellen irányul a bírálat! - a közéleti giccsek mintadarabja.
Az agyonpoentírozott melodráma egy
családegyesítési kísérlet folyamatát kíséri nyomon.
Krzysztof Zanussi mostanában közeledik a közönséghez: újabb munkáiban dús emóciókkal igyekszik házasítani a száraz rációt, elbeszéléstechnikája is gördülékenyebb, formanyelve pedig mozgalmasabb. A Kézrátétel némiképpen a Találkozás Vénusszal című
Szabó-filmmel rokonítható. A lengyel
mcsternél azonban idős muzsikus a főhős (mellesleg Kézdinek hívják), aki
egy ifjú lengyel rajongó látogatását követően nyeri vissza életerejét és alkotókedvét. Az öregurat ráadásul megérinti
egy nagy szerelem is, ám a munkatársnőjéhez fűződő kapcsolat és az abból
származó kisgyerek érdekes módon
nem zilálja szét a házasságot, a fiatalember azonban eltávolodik bálványától. Max von Sydow személyesíti meg
a komponistát. Remek az állásra jelentkező titkárnők kiválogatásának epizódja. A Kézrátétel mégsem meggyőző igazán. A könnyed felszabadultság hiányzik belőle. Még fájdalmasabb csalódást
keltett az Andrzej Wajda-film, a GyLÍrú
koronás sassal (igaz, a kialakított vélemény talán még árnyalható, mivel a
hírek szerint a lengyel iskola megteremtője változtatni szándékozik a szerkezeten a forgalmazás megmérettetése
előtt). A gdyniai ősbemutató különös
közjátékkal kezdődött: a változatlanul
nagy tekintélynek örvendő rendező indulatos szavakkal ostorozta a Kino
publicistáját, amiért az illető SciborRylskit, a GyLÍrLÍkoronás sassal forgatókönyvének alapjául szolgáló próza néhai íróját - szerinte indokolatlanul megcsipkedte. "A művész az életével
fizet, az újságírót a szerkesztőség fizeti" - vonta le a tanulságot Andrzej
Wajda, ám magamentsége jottányit
sem változtat azon a sajnálatos tényen,

hogy nem sikerült méltóságteljesen becsuknia kedvenc dossziéját. melynek
fejezetei a háború utáni új rend születéséről szólnak (vallomása szerint végérvényesen búcsúzni szándékozott a
vásznon a témakörtől),
A felkelést
megörökitő képsorok, a kommunista
hatalomátvétel kezdeteit ábrázoló epizódok túlságosan ismerősnek tetszenek, meglepően sok a szöveg és nehézkes a narráció - s mindezeket az egyenetlenségeket a rekonstruált idézetek
sem ellensúlyozzák (a Hamu és gJJémánt-citátum azonban így is szívszorongató).
Teteszett az érzelmes és megható
pillanatokban bővelkedő Elindulás,
Magdalena és Piotr .Lazarkiewicz súlyos évtizedeket átfogó krónikája,
melyben öregasszonyok tesznek utazást a német-lengyel gyűlölködéstől
terhes múltba; az Eltávolílva az élelbal
című izgalmas politikai thriller: Waldemar Krzystek a jelenben mételyező
múltat jelelúti meg benne dokumentáris pontossággal. Végül hadd igazoljam vissza lelkes egyetértéssel a bírálóbizottság döntését: a Minden, ami a legfontosabb, Robert Clíriski megrendítő
tragédiája valóban kiemelkedett a mezőnyből. Aleksandr Wat, a népszerű
varsói irodalmár és családja a háború
vége felé az önkény áldozatául esik. A
férfit ismeretlen helyre, feleségét és
gyermekét a kazahsztáni puszta lágerkaranténjába hurcolják az új rend külföldi urai. Hogyan őrizte meg az aszszony és a fiúcska az iszonyatos körülmények közepette tisztességét és méltóságát - erről szól a pasztellfinom és
nyomasztóan sokkoló életrajzi mementó. Az erőszak rettenetét a tiszta hit
humánurna ellenpontozza. Végül minden jóra fordul. Wat találkozik övéivel.
Az epilógus rózsaszínű idillje sem
csökkenti a szuggesztív hatást, melyet
Cliriski korrajza gyakorol a nézőre.
Harmincvalahány filmet láttam a
tengerparti városban. Talán egy-kettő
megjelenik közülük nálunk is (ha másutt nem, az Örökmozgó Moveast - ciklusában). Ez azonban szégyenletesen
kevés. Jó lenne remélni: a jövőben nem
kell repülőre. vonatra szállni, vagy kocsiba ülni ahhoz, hogy az élő lengyel
filmművészet friss termésével megismerkedhessünk.
Veress József
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Rokoni
Átcsapott Ma~JarorszJ.gra is a "finn
új hullám"; 1992. december 1. és 7. között a Szindbád moziban nagy, olykor
még na~Jobb érdeklődés övezte az
e~Jedi s a Budapest Film által korábban megvásárolt, forgalmazott mozidarabok vetitését.
Valljuk meg: a finn film eddig kissé a
svéd (erotikus) kinematográfia afféle
kiegészítőjeként szerepelt nálunk. Valóban nemzeti jellegzetességeket csupán
az a fajta filmtípus mutatott föl folklorisztikus elemeivel, amelynek Markku
Lehmuskallio az egyik mestere. Most
pedig: európai, azaz világnyelveket beszélő műveket láthattunk képes és valóságos értelemben. A két Kaurismakí
filmjeivel találkozva nemigen jutott
eszünkbe az "északi rokon" szívmelengető, de intellektuális tartalomhoz általában nem kötődö gondolata. Az európai film, a világfilm kamaraterme volt
ezeken az előadásokon a Szindbád
mozi. "Maki" -zott kedélyesen a közönség, nem ismerve a kőszáli kecske és a
domb jelentéséből összetevődő finn
családnév - Kaurismaki - ejtésmódját
("Kauriszmeki"), s bajban volt az angolul kitűnőerr értő tolmács is a filmszereplők emlegetésekor. (Láttam persze finn nyelvkönyvvel a kezükben üldögélő fiatalokat is a moziban.)
Mi következik mind ebből7 Elsősorban az, hogya Daniel Sauvaget által
említett "finn új hullám" (La Revue du
Cinéma, 1991. febr.) valami általánosan
emberit, pontosabban: valami általánosan embertelent közvetítve talál elevenünkbe. Az idegenség alakváltozatairól
szól, mint korjelenségről. Az idegenségről, mely - eltérő hívószavakkal
ugyan ("marginális", "kisebbség") - az
1990-es bergamói szemlén is megérintette a finnekre rácsodálkozó olasz kritikust, Mariantonietta Garofalót (Cinema Nuovo, 1990. júl-okt.), s mely - egy
rokon területen, az irodalomén - arra
késztette a forgatókönyvíróként is kiváló Györffy Miklóst, hogy Az idegen
bűne és búniuidése (A modern regény
egy hőstípusának változatai) címmel
éppen most, kilencvenes éveink elején
lépjen elő kandidátusi értekezéssel.
Fokföldtől Finnországig nagyon hasonlók az idegenség okai és megjelenésformái. A "három világból" a két
első átalakult. Alig ismert népek hallatnak magukról a világ porond ján, puskaropogással vagy önállósulási törekvésük pozitív, értékfölmutató megnyilatkozásaival; erősnek hitt, történelmi
kötések (flamand-vallon együttélés
stb.) bomlanak. Összeroskadt a Szovjetunió, a szovjet érdekszférához nagyhatalmi paktumok folytán odarendelt
európai országok gazdasági-politikai
építménye (közöttük a "finnugor" Magyarországé és Észtországé) pedig még
előbb. Egy lidércnyomással kevesebb,
mondhatnók, de hát ez a lidércnyomás
Finnország
számára
kiszámítható,
ügyesen kezelhető s politikailag-gazdaságilag gyümölcsöző volt! (Maradt

idegenségérzés
A budapesti

finn filmhét

azért még egy másik, hasonlóképp tör- zatáé, mely nemzedéki feszültségként
ténelmi lidércnyomás: a svéd, amelyet
értelmezhető. Hamlet alig várja, hogy
a finnek a teljes kétnyelvűség, s az el- apja örökébe léphessen a nagyvállalat
képzelhető legelőzékenyebb nemzetisé- elnök-vezérigazgatójaként, ám a hatalgi politika más eszközeivel szorítanak
mi viszonyok, Klaus nagybácsi előnyöa köztudat alattijának tartományába.)
sebb pozíciója megakadályozzák ebMáris recesszió mutatkozik a finn gaz- ben. Annyit tehet csupán, hogy megdaságban: a jótékony változás is he- sürgeti a végzetet: eszközként apagyilveny lázzal jár az első - ki tudja, med- kossá válik. Őt meg Fortinbras itteni
dig tartó - időkben. Nyitni kell tehát, a változata likvidálja. - Szó se róla, az
"finn csodát" most már egy sokkal tá- Oresztész-Hamlet modell egyik legpigabb világ vonatkozási rendszerében
maszabb újraalkotása ez. És a feketekell újrateremteni. Ami bizony az ide- fehér szalagra fényképezett mű finn
genség növekvő feszültségeit kelti eb- vonulata is megfejthető. Iparkoncepció
ben az észak és dél, kelet és nyugat
van terítéken: megőrzi-e a cég a finn
között közlekedő - hozzánk hasonló érdekeltség primátusát (ami - félreért"kompországban". Kűlső és belső ide- hetetlen jelzések szerint - egyszergenség egymáson áttúnő rendszere ta- smind szovjet gazdasági orientáció),
nulmányozható a látott finn mozgóké- vagy svéd műanyag kacsákat kezdepeken, amelyek kapcsán fölmerül nek gyártani7 Klaus - akinek első dolbennem legalábbis -, hogy egyszer s ga, hogyamegürült
vezéri iroda falámindenkorra száműzni kellene már a ról leakasztassa Urho Kekkonen államkis (területű, lélekszámú) ország "kis elnök fotográfiáját - a svéd vonal híve,
kultúrájának" ("pieni kultuuri" - Filmíg a kövérkés, afféle szőke Malenmihullu, 1991. 5. szám) kisebbrendűségi
kovra hajazó Hamlet a hazai munkaekomplexusát a finn gondolkodásból.
rő és értékteremtés védelmezője. Csak
Ha kortárs finn film, akkor az túl- éppen: Fortinbras, a vállalati sofőr,
nyomórészt a Kaurismaki fivérek telje- egyszersmind beépített szakszervezeti
sítményeihez kötődik. "Nos: filmeket ügynök, szintén ugyanezt képviseli!
fogok csinálni" - ötlött föl 1980-ban az Ám fiatalabb, s ő már a látszatra sem
akkor huszonhárom éves Aki Kauris- ügyel, nem méreggel dolgozik, Rahíkamakiben (Isabelle Ruchti interjúja. Posiinen módjára teszi el láb alól az előtte
tif, 1990. jún.), aki éppen levél- és új- föltárulkozó Hamletet.
ságkihordó volt (Csala Károly beszélMindez valóban olykor az amerikai
getése. Népszabadság, 1992. dec. 5.). Né- diákhumor effektusaival jelenik meg
hány esztendővel később Bergman ne- előttünk (William Fischer: Aki Kauriski ajándékozza a kameráját. Aki vá- maki goes business. Sight and Sound,
lasztásának fő terepe az, hogy az euró- 1989, 4. szám). A sonkát szelő Hamlet
pai kultúra néhány jelentős, de leg- finn mondata alatt az angol felirat móalábbis mítoszként olvasható művét
kás intarziába foglalja "Ham-let" nefinn viszonyokra alkalmazza. Az 1983- vét; Lauri-Laertes megölése Leacock
as Bűn és bűnhődés (Rikos ja rangaistus)
párviadalaihoz hasonlít: egy rádiókétalán a legkevésbé meggyőző ebben a szüléket vág ellenfele nyakába, s a besorozatban. Mintha a Dosztojevszkijtől kapcsolás, a fölharsanó zene űzi el a
kapott vázra nem csapkodta volna rá a halál tényének maradék tragikumát.
maga agyagját, hogy finn műalkotást
Ophélia fürdőkád ba fúl - ami szintén
teremtsen. Mintha a tőkés-bérmunkás
kevéssé könnyfakasztó megoldás. Néellentét klasszikusan marxista képletét
mafilm-inzertek magyarázzák a helynem tudta volna eleven, kortárs finn zeteket, rekeszizom-ingerlőn.
viszonyok meghatározójává tenni. EIAki Kaurismaki utálja az operát,
sikkad itt az erkölcsi vívódás, az alko- ezért amikor lehetősége adódik, hogy
tói önmarcangolás, önfeltárás döbbenePárizsban forgasson (ott is él időnte: Raszkolnyíkov-Rahikainen már-már
ként), a Murger- és Puccini-féle Bohémaz egyke kommunista Kaurísmaki által élet anyagát nyersanyagnak tekinti, és
is kedvelt egzisztencialisták figurája- szőröstül-bőröstül
átdolgozva
teszi
ként viselkedik.
külső és belső idegenségek filmes tanMás a helyzet a Hamlet, az iizletemtörténetévé (Bohémélet, Boheemielarnaa,
berrel (Hamlet lükemaailmassa; 'Ham1990). Rodolfo itt is főszereplő, de milet az üzleti világban', 1987), ahol vel önérzetes, szűkszavú albán meneFinnországon kívül is dekódolható egy kültként lép elénk, költőből festővé
olvasat. A belső idegenség ama válto- kell válnia, hiszen a nyelvi problémák

után

így nem annyira súlyosak (Matri Pellonpaa). Ehhez képest módosul a környezet. Fokozatosan kerülnek elő a
cimborák, friss és valószerű, csöppet
sem nosztalgikus és érzelgős ábrázolásban. A filmkezdő író, Marcel (André
Wilms), egy "belső idegen", aki lebírhatatlan életvágytól űzve keveredik ki
a legreménytelenebb csapdahelyzetekből; a Rodolfónál is szűkszavúbb, nem
kevésbé önérzetes, ám szinte folyvást
merevrészeg ír zeneszerző, Schaunard
(Kari Vaananen) s a többiek. NDK-s
rendszámú Trabant rakteréből gyűrődik elő Rodolfo népes bolgár (7!) család által pátyolgatva, amikor illegális
tartózkodás miatti kitoloneoltatás után
mégis visszatér Párizsba dugóhúzó hajú, szépecske Mimijéhez (Évelyne Didi). Győzi hosszan az ötletekkel Aki:
Rodolfo kávét, majd ennek híján inkább levest főzne Miminek, s egy óvatlan pillanatban a kutya - Baudelaire ételét, egy szép darab csontot is belecsempész a zubogó vizbe. (Ám Kaurismaki, úgy látszik, nem olvasott Bródy
Sándort, mert Puccini sugallata szerint
ez a Rodolfo is kézirattal fűti föl a vaskályhát - festő létére saját irodalmi
próbálkozását áldozva e célra -, márpedig Az ezüst kecskeből tudni való,
hogy a papír silány és alacsony hatásfokú tüzelőanyag.) Telitalálata a Párizshoz tájolódó finn filmnek Jean-Pierre Léaud, Truffaut kedvencének karnera elé idézése egy savanyú kémhatású
mecénás, Rodolfo támogatójának szerepében.
Igen: perem és központ zsúfolódik
össze e mai Párizs embervilágában,
kínlódva, idegenkedve, megbarátkozón, s ez így is van rendjén. - Léaud
viszi át a tekintetet az ismert művek
szabad fölhasználásától az eredeti művekhez. (Léaud egyébként a személyes
kötődés megtestesítője Aki Kaurismaki
s a klasszikussá nemesedett francia" új
hullám" között; őt utánozta a finn rendező, kilók sorát szedve magára, sörök
ezreit vedelve első, testvérével, Mikával közösen rendezett filmjének, A hazugnak szereplőjeként.) Aki Kaurísmaki egy London-filmet is készített a párizsi előtt (Bérgyilkost fogadtam, I Hired
A Contract Killer, 1990). "Külső idegen" a főhős: Henri Boulanger (Léaud)
15 éve dolgozik Őfelsége Vizműveinél,
amikor kidobják állásából mint a cég
"karcsúsításának" kézenfekvő áldozatát, török s tán más vendégmunkásokkal együtt. Összeomlik. Öngyilkossági

kísérletei sikertelenek,
ezért - miként
Verne egyik regényhőse
- bérgyilkost
fogad. S bár nem örököl időközben,
később mégis inkább élni szeretne. Ám
az elindított
mechanizmus
egyelőre
megállíthatatlan.
Persze, hősünk itt is
megússza.
Többek között azért, mert
ellenfele, a bérgyilkos (Kenneth Colley)
"belső idegen", deviáns figura: tüdőbeteg, s a sorsdöntő pillanatban maga ellen fordítja a fegyvert. "Belső idegen"
a virágárus lány, Henri szerelme (Margie Clark), a társadalmi megítélés alacsony értékfokozatán,
ugyanígy
egy
ócska külvárosi szálloda portása, mig
Henrihez hasonlóan
"külső idegen" a
temető szélén egy kalyibában hamburgert árusító honfitárs (Serge Reggiani).
S nem véletlenül bukkan elénk az idegenségek e rendszerében
egy Albania
nevű garniszálló portálja.
Pompás imitáció ez a film, Sauvaget
- más források nyomán is - az ötvenes
évek angol krimi jeit emliti mintaként
(pl. Henry Cass: Las! Holiday), de a
plánozás,
a hatáselemek
rendszere

akár Hitchcockot is eszünkbe juttathatja. És Léaud, aki komoly gátlásokkal
küzdött a forgatás első szakaszában,
nem tagad va meg önmagát. élete egyik
legkitűnőbb
alakítását
köszönheti
a
finn rendezőnek. Groteszk mozdulatkészlete, ideges arcrángásai, ijesztőnek
szánt, de valójában röhögtető váltásai,
elfúló tenorban
kántált,
nyelvkönyvi
szintű angol mondataí:
a külső-belső
idegenség örökbecsű
tanulmánya.
Tanulmány egyszersmind
a testi és lelkí,
a kommunikációs
zavarokról.
Egy
francia Londonban,
egy tetszetős, de
működésképtelen
órával végkielégitett,
állástalan kishivatalnok
a nem kishi vatalnokok számára teremtett világban.
Egy másik alternatíva: az útifilm, a
road movie. Külső és belső road movie. Külső a szovjet széthullás t előlegező Leningrád cowboys menni Amerika
(Leningrád
Cowboys
Go America,
1989). Tundrai malacbanda-popzenekar
próbál a hazai (orosz) show piacon helyet találni, s amikor ez nem sikerül,
Amerikába hurcolkodik
át az ecsetforma, unikornis hajú, nyújtottan
hegyes
cipőjű társaság, s válik külső idegenné.
Fejbe vágva előzőleg a "belső idegen"
falubolondját, Igort (Vaananen), akinek

még a haja sem képes a "leningrádi
cowboyok"
szabványa
szerint
nom.
Így vonulnak
végig az USA-n, ócska
személygépkocsi-monstrumoka
t váltva, az autók tetején a kellékekkel,
s
egy jegelt koporsóban
tetszhalotta
részegedett kollégával. nyelvet és stílust
cserélve, egészen egy mexikói esküvőig, a helyi toplista élére. Miközben a
bolond Igor ősfinn (ősorosz) módon,
vadászva-halászva
kujtorog utánuk, s
kerül aztán ismét a diktátor-együttesmenedzser,
Vladimir
(Pellonpaa)
kegyeibe. A saját zsebére jócskán dolgozó, le-Ieváltott, de pozíciójába minduntalan visszakapaszkodó
vezérnek
végül nyoma vész. - Szívfacsarón vidám
történet, Mauri Sumén muzsikájával.
"Belső útifilm" az Ariel (1988). Ennek hőse, egy becsukott
bánya állás
nélkül maradt dolgozója, északról autózik dél felé ütött-kopott,
bár "extrákkal" fölszerelt gépkocsiján,
maga mögött hagyva édesapját,
aki a bezárt
muínkahely
klozet jén röpített golyót a
koponyájába.
A finn útifilm jellegzetes

helyszínei
és figurái mutatkoznak
a
mozivásznon:
karitatív szállás (amelyet
Kekkonen képével tesz otthonossá hősünk), kikötő, börtön - ülődeszka nélküli illemhellyel, ám a finn design itt
is főllelhető jegyeivel. - Ironikus, mert
gyanúsan
happy end jellegű a befejezés. Kasurinen, aki hiába keres munkát, belső idegenként
egyre lejjebb
süllyed, szöknie kell börtönből és hazából. Egy idilli fényárba vont álomhajón - az Arielen - indul hamis úti papírokkal, szerelmével,
Irmelivel s annak kisfiával Mexikóba. Ám aligha kerül majd ott bármiféle - társadalmi toplistára.
A csúcsteljesítmény
- eddig - mégsem s tán jellemző módon nem a "világfilm" tartalmi-formai
finnesítéséből
született. A gyufagyári lállyról van szó
(Tulitikkutehtaan
tyttö,
1989). Kék,
szürke, fehér színvilágban
tartott, pontos és könyörtelen
vonalakkal megrajzolt figurákat mozgató történet. Iris, a
gyufagyári
lány (Kati Outinen), ez a
csúnyácska,
jellegtelen,
ám átlagvonzást mégsem nélkülöző
lény (akinek
képét "a filmtörténet legszomorúbb
arca" -ként közli a LiI Reuue du Cinél/w
1991. februári száma) egyre megalázot-

.,
tabban
vívja küzdelmét
a boldogságért, egyre szűkebb vágydimenziókat alkotva a nagy "Ó"-ről. Mígnem
patkányméreggel
áll bosszút elkallódó
ilIúziói miatt. - Fordítva bekötött, szomorú létezésmód ez! Iris egy ízben sírva jön ki a moziból: rá így hatottak a
Marx fivérek bolondozásai.
Kaurismaki - egy nyilatkozata
szerint - mint
ironikus
alkotáson
nevetett
ezen a
filmjén (Positif, 1990, jún.).
Aki
Kaurismaki
Magyarországon
játszott filmjeinek bemutatásával
sok
mindent elmondhattam
egyszersmind
a báty, Mika (1955-) művészetéről.
Pedig szuverén
egyéniség
ő, és filmes
végzettségre
is szert tett a müncheni
Hochschule für Fernsehen und Film elnevezésű akadémián.
Mika négy filmmel keriilt a magyar
közönség elé. Az idegenség alakváltozatait ő is túlnyomórészt
a "világfilm"
hatáselemeivel
adja elő, de hangvétele
fölszabadultabb,
humora deriiltebb. A
Rosso (1985): útifilm. Észak és dél, Szicília és Finnország között létesül benne
- dramaturgiailag
gyöngén megalapozott, érzelgős narrációval súlyosbított kapcsolat. Részleteiben azonban telibetaláló olykor: ahogyan finn "jó napottal" ("hyvaa paivaa") köszönti Helsinkiben egy napégette olasz maffiózó a
megérkező
kellégát (akit viszont finn
színész, az alakváltoztatás
meghökkentő csodáira képes Vaananen játszik, sötétbarnára festett hajjal); ahogyan "yksi
mornento",
keverék olasz-finn felkiáltás ("egy pillanat!") röppen el a szőke
Martti, a gyilkos céllal érkező ómszereplő útitársának
ajkáról. Mert itt is
utaznak: ócska, de amerikai autón, itt
is (rnint Aki Arieiében) megölik a főhős
bajtársát; együtt van a "road movie"
számos kelléke. De pöszén szól ez a
finn olaszság, ahogyan Giancarlo Rosso maga is "Cankarlo"-ként
mutatkozik be, s "caó"-val köszön. - Megpróbál "külső idegen" szemével pillantani
Finnországra
Mika, de ez talán csak
abban a rövid jelenetben sikerül, amikor Giancarlo egy vidéki finn portán
néz szét, s enyhe kételyei támadnak a
fölkínált kolbász minőségével
kapcsolatban.
A flash backező nosztalgia édesbús
hangulatát bravúrral és tempósan oszlatja szét a Helsinki, Nápoly (Helsinki,
Napoli Ali Night Long, 1987). Szürrealista költészettel vonja be itt a rendező
a világsiker-elemekből
építkező
kalandfilm felületét. Nyugat-Berlinje:
az
idegenség fővárosa. Olaszok, oroszok,
amerikaiak,
németek stb. kergetőznek.
A főhős, Alex taxisofőr: finn, akit zugivó apósa olykor lengyelnek hisz (magyar nem szerepel e bábeli forgatagban). Rendező kollégák, Wenders, Jarmusch, Fuller - barátok s részben példaképek állnak a német opera tőr, Helge Weindler kamerája elé, s egy olyan
sztár, mint Nino Manfredi (az após),
lányával, Robertával. hogy Kari Vaananen tehetsége ebben a nemzetközi mezőnyben
is kimagasodjék.
Ikercsecsemők, rablás, üldözés, hullák eltüntetésének leckéje növelik az izgalmat s a
szórakozást, hogy végül a győztes ide-

genek elhajózzanak - nem a tengeren,
hanem a Spreen, nem az Arielen, hanem a Marán, ezen a Noé bárkáján,
amely egy orosz prostituált nevét viseli, s a cél: Alex, valamint népes hozzátartozó és baráti társaságának
megbízhatón kőzépszerű boldogsága.
A gazdagok, a kábítószer-kereskedők
pedig
süllyedjenek el - folyóba taszított autójuk tetején ücsörögve. - Hasonlóképp,
bár
filmes
előadásmódját
tekintve
igénytelenebbül
szól Maki Cha-cha-cha
című, egyébként a szó szoros értelmében is jóval olcsóbb filmje (1989) a kínálkozó gazdagság bölcs elkerülésének
önismeret-gyarapító
voltáról
(a Magyar Televízió is bemutatta).
Itt már
erőteljesebb a finn árnyoldalak
megjelenítése, de még mindig pittoreszk és
kedélyeskedő
a nagyvárosi "belső idegenek", híd alatt alvó számkivetettek
tablóképe. Egy csalóka reménnyel kecsegtető amerikai-finn
örökség indítja
el a vígjátéki masinériát, s magának az
örökhagyó
hölgynek
abetoppanása
vet véget a szereplők
önnön eddigi
életüket átformálni
igyekvő kísérletének. Az utóbb Európa-díjas
Pellonpaa
és Vaananen
pompásan
szórakozik
s
szórakoztat;
bensőséges pillanat azonban ritkán adódik. Olyan, mint amikor
az asszony - akit mindkét férfi szeret,
de az európai jog szigora folytán csak
egyiküknek
lehet a felesége - a Toscát
nézi az operában (Mika tán nem utálja
ezt a rnűfajt), s a fehér lepleit ellenfényben meglebbentő,
üldözői elől a
halálba ugrani kész címszereplő helyébe képzeli magát (Sanna Fransmann).
A Zombie és a Szellemvasút (Zombie
ja Kummitusjuna,
1991) összegzi rnindazt, amit Mika Kaurisrnaki a road movie s általában a világ film eszközeivel
az idegenség természetrajzáról
mondani kíván. (Ajánlom Nádas Péternek és
svéd íróbarátjának
megkönnyezni
való
filmes "olvasmány"
gyanánt [osef Roth
Hiobja mellé.) - Kikötőtől kikötőig Helsinkitől Isztarnbulíg - terjed a tragikomédia fizikai tartománya.
Pikareszk
regényként
indul a történet, hogy végül szürreáliák nem földi vonzáskörében, a halál gyöngéd
kalauzolásával
fejeződjék be.
A Zombi e becenevű
hős a "belső
idegen", a beilleszkedni
képtelen önsorsrontó
minta példánya.
Sehol sem
leli helyét, sem a hivatalos
társadalomban, sem a család, a barátok körében, pedig olykor valóságos összeesküvés szövődik
megmentésére.
Zombie, ez a nagy szemű, csontváz-sovány,
fekete hajú fiatalember
a segitség, a
szerelem fölkínálkozásait
rendre eiu ta-

sítja. Pontosabban: nincs ereje elfogadni őket. A legígéretesebb pillana tokban
issza magát eszméletlenre - pedig tehetsége (kitűnő basszusgitáros) kiemelhetné a posványból.
Mika Kaurismakitől minden távolabb áll, mint az érzelgősség kísértése.
Sokkal inkább szenvtelen megfigyelő.
Szenvtelenül láttatja, miként hal meg a
munkanélkülivé alázott apa, miként
szakad el egymástól anya és fiú - a
gesztusok finn mértéke szerint is rideg
megnyilvánulásokkal. S ahol nevettetni
lehet, azt sem hagyja kiaknázatlan:
burleszk katasztrófasorozat, ahogyan
az emeletes ágyróllekászálódó Zombie
ülepét egy rossz mozdulat folytán
megégeti a teafőző. s a fiú üvöltve zuhan az ablaknak, átütve fejével az üveget, a zaj miatt lentről visszaforduló
kedvese rémületére. A "leningrádi
cowboyok" zenéjét csináló Mauri Sumén itt is fontos szerephez jut, s a felejthetetlen címszereplő, Silu Seppala
mellett Matti Pellonpaa megint együttesvezetőt játszik, ám ezúttal szőkét, s
nem diktátori hajlandóságú feketét.
A finn filmhét két másik rendezője
nemigen kapcsolódik a Kaurismakik
művészetéhez (aminthogy ők sem élnek benne igazán az anyaorszá~i filmcsinálás mindennapjaiban). Am az
"idegenség" tárgyköre határozza meg
ezt a két művet is. Kari Paljakka az lsten veletek, vasutasok! (Veturimiehet heihutta, 1992) kockáin az "ifjúsági film"
paneleit feszegeti több-kevesebb sikerrel, három szereplőfokozatban jutva el
a felnőttségig. A szőke Vahy s a sötétbarna Hapa (már e nevek hangrendi
ellentéte is árulkodó) hiába köt gyerekként vérszerződést: nagyjából azonos
képességeik ellenére is az egyikből
"nadrágos ember", értelmiségi válik, a
másik megmarad időmúlató, haszontalanul élő csavargónak. És Hapa egy kínálkozó alkalommal még Vahy kedvesét is elszereti. - Melodramatikus történet ez, szokványos keretjátékkal, de talán föltár, tudatosít valamit közönsége
számára. A "belső idegenség" nem éppen sorsszerű, mint inkább társadalmi
viszonyok által meghatározott.
A hagyományosként elfogadott finn
- vagy inkább skandináv - film archetípusa volt a programban A kút (Kaivo), melynek világpremierje Cannesban volt 1992 májusában. Az előző
szám milánói beszámolójában Lalík
Sándor is érintette. Rendezője: Pekka
Lehto. - Különös módon egyesül benne az ibseni tragikumfelfogás - az
ősök vétkeinek pusztító hatása a jelen
nemzedékében - valamiféle dokumentáris valóságlátással, mely utóbbi mintha egy megtörtént esemény jog- és
szemléletformáló jelentőségére utalna.
- Egy tanya lakóinak zárt közösségében sűrűsödik
a drámai cselekmény:
terhelt, kikapós, özvegy anya - afféle
magyar népdalbeli "rossz asszony"
(lásd Kodály Székely fonóját) - lányára
is átöröklődik az őrület, s Anna-Maija,

akinek nyakába szakad a tanya körül
csaknem az összes tennivaló, egy borult pillanatában kútba hajítja két gyermekét. (A harmadikat, idősebbik fiát
csak azért nem, mert ő elmenekül előle.) S a bíróság fölmenti a gyilkost, hiszen tettét nem előre megfontolva követte el. Még csak elmegyógyintézetbe
sem zárják. Hazamehet a nő, és összeborulva mellette végig kitartó férjével s
megmaradt fiával, katartikus sírásban
tör ki. (Közben a magát hibáztató bolond mama öngyilkosságot követ el, és
szeretője is kikapcsolódik a történetből.)
Fojtott erotika páráll: testére tapadt
ruhában látjuk Anna-Maiját, aki szintén megpróbálta elemészteni magát.
Balladisztikus hatáselemek - ködön átsejlő ellenfények stb. - teremtik meg
azt a hangulatot, amelyet az ilyen típusú filmtől elvár a közönség (fényképezte: Esa Vuorinen).
Jók itt is a színészek: Merja Larivaara az orléans-i szűz színpadi eljátszására is alkalmas, ám az izolált alakítás
nemigen illeszkedik a kamara dráma
együttes rendjébe. Ugyanez mondható
el a mama megjelenítőjéről, Liisa-Maja
Laaksonenről. A férj szerepe jelentéktelen.
Mit lehet megfogalmazni összegzésül néhány újabb finn film értékelése
nyomán? Nem sokat, s azt is óvatosan.
Filmnyelvi újítással nem találkozhattunk. Meggyőződhettünk azonban
arról, hogy az európai - amerikai kortárs film idiomáit folyékonyan "beszélik" a finn rendezők, operatőrök, színészek. Ha kell, kitűnő a tempó. Timo
Salminen opera tőr s a többiek tudják a
dolgukat. De semmi meglepetés. Abblende és aufblende között láthatjuk,
arnint szaporodnak a kólásüvegek a
gyufagyári lány, Iris asztalán a társas
magány szimbólumaként. Fogyaszt, de
őt nem "fogyasztja" senki. Az már igényes megoldás, hogy a Bérgyilkost fogadtam operatőre "levágja" a kirúgatása után tanácstalanul álldogáló Henri
fejét. Máskor meg a "lapozás" két világháború közötti technikai közhelye
teremti meg az egymásra következő
képsorok "kapcsolatát". (Nem tudni
egészen pontosan: vajon értelmezhetőe a kortárs finn film képi világára is,
amit Aki Kaurismaki a finn ember
"kamera félelmé"-vel kapcsolatban említett. - Filmihuílu, 1991, 5. szám.) Egyszóval - ismétlem - jól tájékozott a
filmvilág eredményeit illetőleg a finn
film, a két Kaurismaki. Buűuel, Ozu,
Bresson, Douglas Sirk, Godard, Truffaut, Alexander Mackendrick, W.c. Fields s mások ösztönzéseit vélik fölfedezni tudós filológusok (az érintettek
nyilatkozatai alapján is) a finn "új hullám" teljesítményeiben. De vajon mi
származhatik a világot jelentő nemzetközi mozivásznon való elismertetés tényén túl Mika s a többiek "játékos európai kozmopolitizmusából", a nagy
európai filmzsánerekkel tetten ért flörtjeiből (hogya kaurismákíológus Frédéric Strauss írásából kö!csönözzünk -

Cahiers du Cinéma, 1989, márc.)? Mi
várható a finnek felsőfokú világfilmnyelv-vizsgája után? Vajon az internacionális sablonok uralkodnak el, vagy
A gyufagyári lány, a Zombie ... , A kút itt-ott javítandó - törekvései teljesednek ki? Vajon folytatja-e valaki ott,
ahol az amerikai márkájú "road movie" művészi lehetőségei elapadnak?
Azt mondják-e el a hazai s a külföldi
közönségnek, amit a finn alkotók helyett senki más nem adhat elő?
Nagy kérdések, nagy a kihívás. Érvényes rárrk is, egy másik nem eléggé
gazdag, kis ország - hagyományait,
eredményeit tekintve mégsem kicsiny
- filmművészetére. Marianne Möller
asszonynak, a Finn Filmalapítvány vezető munkatársának szavaiból is elősejlenek a föntebb érintett gondok, vitakérdések (Films from Finland című kiadvány, Helsinki 1992). Csaknem 300
pályázat érkezett be 1990-ben a Finn
Filmalapítvány forgatókönyvek írását
serkentő akciója nyomán (igen, de a
győztes munka az lsten veletek, vasutasok! forrása volt ... ). Büszkélkedik a
finn gyártás azzal, hogy fiatal művészek jelentkeznek. Az utóbbi időszakban 12 új film születésénél bábáskodott
a Finn Filmalapítvány. S rajta kívül 11
producercég tevékenykedik, köztük
Kaurismákiék híres Villealfája (az Alphaville filmcím megfordításaként), 12
forgalmazó vállalat kész a finn filmek
megjelenítésére, a külföldről származó
mezőnnyel való összeeresztésére.
Kell is a pezsgés, hiszen a budapesti
finn filmhét fő vetítéseinek fekete-fehér
"emblémafilmje", a "leningrádi cowboyok" közreműködésével készült Those Were Tize Days egy nem is távoli jövőbe - 1994-be - vetett pillantás. Párizs egy fényárban úszó esti utcáján
vonul Seppala (akit mint Zombie-t ismertünk meg) egy csacsit vezetve. Előre szegzett ecsethaj díszíti fejét. S bár
ez most már - a hosszított, hegyes orrú cipővel együtt - nem a "külső idegen"
megkülönböztetésére
szolgál,
ugyanis abban a bárban, amelynek legalább a küszöbéig engedik, csupa hozzá hasonló "leningrádi cowboy" üldögél, s ilyenek a kiszolgálók is, mégis:
befogadása egyáltalán nem sima ügy.
Bent egy ecsethajú. telt hölgy kerül elő,
harsány francia, aztán mélabús orosz
dalt énekel, majd hősünkkel összenézve jegygyűrűjét visszaadja a bárpult
mögött poharat törlő - volt - párjának,
s kézen fogva távozik a szamaras fiúval. Igen, a finn film ott lesz - ott van!
- a Champs Elysées-n, többé nem idegenként (rnert immár az egész környezet az?!). De vajon e kivívott pozícióban mit mutat majd hazájáról - az emberiségnek?
Kőháti Zsolt

Kuurismdki,
Pe lIo n pda,
Salminen
Aki Kaurismaki legújabb filmjében,
a Bohéméletben
három jóbarát üldögél egy kocsmában. Rodolfo, Schaunard és Marcel, párizsi bohémek, a
párizsi művészélet tagjai. Bár az eredeti novelIának több szereplője van,
több benne a bohémság, a rendező
csak ezt a három figurát tartotta meg.
Talán nem volt véletlen, hogy amikor
az alábbi beszélgetésre sor került, három finn bohémmel ültünk együtt, a
rendezővel és két színészével, Esko
Salminennel és az azóta Európa-díjas
Matti Pellonpaavel, A filbéli barátok
az említett jelenetben a nőkről társalogtak, mi a finn filmművészetről.
Hozzátartozik
az alább következó interjú
létrejöttéhez, hogt) a finn mcster már Magt)arországra érkezésének elso óráiban kijelentette, senkinek lIem hoilando illterjút
adni, az egt) sajtótájékoztatólI kívül, a/wi
bárki kérdezhet. Mi is csak szinészein keresztül tudtunk beszélget/li vele, azzal a
kitétel/el, hogy ez egyfajta .kerekaszuú"»
beszélgetés lesz. A szinhelue! ó választotta
ki, a Fillll Fitmhetnek otthont adó Szindbád Mozi meüeui Dreher Sörözót. A Tisztelt Olvasóra bizzuk annak megítélését,
hogy ez miluen köriill1lényeket teremtett az
interiű elkészítése szempontidbol.
A Where is Musette? CÍI1lUtoerkíilmbell, amely a Bohémélet forgatásáról késziilt, Kaurismdki a beszélgetések során azt
állítja, hogy az o foglalkozása teljesen magállYos foglalkozás. És ez azt is jelenti,
hogt) Ilem igazáll hajlandó filmjeir01 be-

szeini.
• Jártak-e
országon?

már korábban

is Magt)ar-

Aki Kaurismaki: Először 1968-ban,
majd 1982-ben, de akkoriban csak "rokonlátogatáson" voltam itt.
Esko Salminen: Én forgattam itt egy
filmet Kovácsi Jánossal, akkor tanultam meg azt a szót, hogy "igen" és
"emberek".
Matti Pellonpaa: Én először vagyok
itt, de nagyon érdekes, hogy tegnap taxival mentem valahová, és végig az
volt az érzésem, hogy akár Párizsban
is lehetnék. Budapest olyan város,
mint Párizs.
• A sajtotájékoztatán
azt mondta,
hogy a nuugati, vagyis a francia lapokttak elvből mindig hazudik.
Miért
teszi ezt?

Kaurismaki: Már miért ne tehetném?
•

És ez vonatkozik

ránk is?

Kaurisrnaki: Ezt majd, szerencsétekre vagy szerencsétlenségetekre, nektek
kell eldöntenetek.

Bohémnek
lenni

Európában
• Miáta ismerik egymást, mióta dolgoznak együtt?
Pellonpaa: 1980 óta, akkor készítettük Aki testvérének, Mikának a vizsgafilmjét, a Hazudót. Ezután is együtt maradtunk, és Mika első hosszú játékfilmjét, az Ártatlanokat is ez a csapat csinálta. Az első film, amiben részt vettem,
1960-ban készült, ebben azonban még
nem mint színész működ tem közre.
1973 és 77 között a helsinki Színművészeti Főiskolára jártam, majd egy évig
a Rylune Teatteriben játszottam. Azóta,
vagyis 79 óta szabadúszó
vagyok.
Salminen:
Jómagam
már nem vagyok az igazán fiatal emberek közé sorolható, az első film, amiben játszottam, 1947-ben készült.

• Az első nálunk bemutatott Aki Kaurismiiki filmben, a Leningrád
cowboys menni Amerikában
és az azóta
vetítés re kerülőkben - í~j a Bohéméletben is - fontos szerepe volt a rock
and rollnak. Ez csak eguszerú formai
eszköze volt a filmeknek va~j van valami többlet jelentése is?
Pellonpaa:
Amikor elkezdtünk
közösen
dolgozni,
vagyis
a hetvenes
évek végén, a nyolcvanas
évek elején
kezdett felnőni egy új generáció. Finnországban is megjelent egy újfajta rock
and roll, és mi a filmjeinket fiataloknak
is csináltuk, habár már nem igazán vagyunk ennek a generációnak
a tagjai.
Van egy régi sláger, a Forever Young,
amit úgy is értelmezhetünk,
hogy aki
szereti a rock and roll t, az nem öregszik meg soha, az mindig fiatal marad,
akárcsak mi.
Kaurisrnaki:
A hetvenes években a
finn televízióban já tszottak egy többrészes sorozatot, a Mafti és Kaisát, ez volt
a filmsorozat, ami az akkori Finnországot jelentette. Mi pedig elkészítettük
a
nyolcvanas
évek hasonló sorozatát,
a
nyolcvanas évek Finnországát
bemutató rock and rollos filmeket. Közben
próbáltuk megtartani azokat a kulturális értékeket, melyeket régebbről, a korábbi évtizedekből hoztunk
magunkkal, csupán a látásmód unk lett más.
Azt mondhatjuk,
hogy az, amit mi csinálunk, az nem egy teljesen új dolog,
inkább csak a módja, ahogy tesszük.
Megtartottuk
a rock and rolllendüJetét,
a csapatmunka fontosságát. És ez így jó.

• Mitől lehetséges az Önök szerini,
hogy ezeket a filmeket itt, Magyarországon kedvezőbb fogadtatásban
részesitették. mint az Önök hazájában?

Pellonpaa:
Egyfelől
erre azt tudnám mondaní,
hogyafilmjeinkben
megmutatott
problémák általánosak,
a
világ bármelyik pontján érvényesek. A
finnek saját magukat
azonban
nem
szeretik így látni, inkább szeretnének
Nyugat-Európához
tartozni, miközben
a Nyugat szívesebben
sorolja Finnországot a Kelet országai közé. Ha ránézünk egy térképre, akkor jól látszik,
hogy Helsinki
inkább Szófiával
van
egy vonalban,
rnint mondjuk Párizszsal. Ez pedig egyfajta köztes állapotot
idéz elő, amí abból is fakad, hogy történelmünk
folyamán
tartoztunk
svéd
és orosz fennhatóság
alá is, ami egyszerre két kultúrkörhöz
való kapcsolódást jelentett. Igazán az elmúlt hetvenöt év a sajátunk, amióta a független
Finnország létezik.
A kérdésre válaszolva azt mondhatom, hogy egy külföldinek sokkal több
mindent szabad csinálnia a finn kultúrában, mint egy hazai személynek. Például a legnépszerűbb
finn tévékomédiának angol rendezője van. Mivel országunk még relatíve fiatal és sokáig
éltünk
idegen. fennhatóság
alatt, az
emberek nemzeti identitástudata
sokkal érzékenyebb,
mint más nemzeteké.
Ez az oka annak, hogy nem rendelkezünk még kellő öniróniával.
Amit egy
külföldi csinál, azon nevethetunk.
de
magunkat
még nem tanultuk meg kinevetni.
Kaurismaki: Van egy mozi Helsinkiben, az Andorra. A nevét onnan kapta,
hogy annak
idején úgy gondoltuk,
mindannyian
elmegyünk
Andorrába.
ott letelepszünk
és majd "nagy rnűveket" fogunk alkotni.
Azt hittük, ha
nem otthon élünk, ha elég távol leszünk Finnországtól.
akkor szabadabban tudunk majd dolgozni. Persze végül nem mentünk Andorrába. Matti és
a többiek Finnországban
maradtak, én
Franciaországig
jutottam el, ott készítek filmeket a finnekről.
Salminen:
Két nagy filmrendezője
van ma a finn filmművészetnek.
Az
egyik
Hollywoodban
rendez,
és a
munkái jóval ismertebbek
a nevénél.
Renny Harlinnak hívják. Olyan filmek
fűződnek
hozzá, mint az Elm Street
vagy a Dying Hard 2. Ó amerikai filmeket csinál.
A másik Aki Kaurismaki, aki finn filmeket készít. Az érdekes az, hogy mind
a ketten külföldön
dolgoznak.
Renny
Harlint jobban kedvelik Finnországban,

miközben a nevét jóformán senki sem
ismeri. Ez a két rendező teljesen más
módon készít filmet, csak az a közös
bennük, hogy külföldön élő finnek.
Mi az oka annak, hogy a filmjeit
mindig más és más országban forgatja, gondolunk itt a Leningrád
cowboysra, a Bérgyilkost fogadtamra?
•

Kaurismakí:
Finnországban
ezzel a
csapattal nem lehetne annyira jól dolgozni, mint külföldön.
Komolyra fordítva a szót, ezek a filmek egyfelől finnek, másfelől nemzetközi ek is, ezért lehet elkészíteni őket a világ különböző
pontjain. De azért egyszer majd szeretnék visszatérni
Finnországba,
kőműveslapáttal
a kezemben,
hogy a finn
filmkultúra romjait újjáépítsem ...
Különben érdekes, hogy a finn és a
magyar ember hasonlít egymásra. Az a
szomorúság,
ami a finnekben megtalálható, jellemző a magyarokra
is, már
ahogy én látom. Nemhiába
mondtam
azt, hogy "rokonlátogatáson"
jártam
itt. Nálunk az, ahogy szomorúak
tudunk lenni, és ahogy mulatni tudunk
ezen, vagyis a szornorúság
hiábavalóságán - "családi vonás".
Most azonban én kérdezek valamit.
Nektek mit jelent a magyar film?

•

Konkrétan mire gondol?

Kaurismaki: Azt mondtátok,
hogy a
filmjeim népszerűek
nálatok.
Melyik
magyar filmnek van hasonló népszerűsége, vagyis kik ma a jó filmrendezők?
(Meg kell vallanunk,
hogy rendkívüli módon zavarba jöttünk. Hosszasan tanakodtunk,
hiszen arra, hogy
visszakérdezzenek,
nem voltunk felkészülve)

• Hát, talán a Szőke. Va~j a Grunwalsky, igen ő most elég erős rendezőnek tűnik, de belőle is hiányzik az irónia, pont az a dolog, amitől ma egy
film jobban befogadhatóvá válik. Nem
igazán tudunk most bárkiről a ma~jar
filmvilágban
igazán jókat mondani,
esetleg majd lesz egtj új filmes nemzedék ...
Kaurísmakí:
Hát akkor meg mire
vártok? Menjetek és csináljatok valamit, ahogy most én is teszek mindjárt
valamit.
(Felkelt az asztaltól, odament a pulthoz, kihalászott a zsebéből egy papírdarabot, és lassan, tagolta n a következőt mondta: "Egy unikumot kérek szépen." Így, magyarul.)
[arrnusch Egy éjszaka a földön című
filmjének története Helsinkiben játszódik, akár Aki Kaurismaki is rendezhette volna, hiszen filmjeinek
színészei
szerepelnek
benne. Hogyan
értékelik
ezt a gesztust az európai filmkultúra
felé?
Pellonpaa: A látszat csal! A helsinki
jelenet egyedül Jarmusch
ötlete volt,
már a Mistenj Train szerkezete is hasonló. Jarmuscht szívesen foglalkoztatja az a téma, hogy egyazon pillanatban
mi történik különböző helyeken. Valaki egyszer megkérdezte,
hogy miért
nem Amerikában
forgatta le a különböző városokban
történő eseményeket,
hiszen ezek ott is bármikor megeshetnek. Erre azt válaszolta,
hogy neki
szerte a világon vannak barátai, ezért
az ő dolga csak annyi, hogy veszi a
kameráját, és a Föld valamelyik pontján leforgatja a filmjét.

Igaz, hogy [arrnusch
amerikai rendező, de Európai származású,
és nem
felejtett el európai módon gondolkodni. Igazi filmrendező,
művész, mert a
jó művész számára nincsenek nemzeti,
politikai határok, a jó művész nemzetek fölötti, mindenkit
képes megszólítaní. mondanivalója
általános, a jó művész tulajdonképpen
kozmopolita,
bárhol éljen is.
Kaurismaki:
Ha valaki sír vagy nevet, akkor ez a világban
mindenhol
ugyanazt jelenti. Ebben nem szokás, és
nem is szabad különbséget
tenni.

• Hogyan tudnak együtt dolgozni?
Kaurismaki: Úgy dolgozunk együtt,
mint egy rock and roll banda, de azt
hiszem, ezt már mondtam is ma.
Pellonpaa:
Annyira
összeszoktunk
már, hogy ha vitatkozunk
is valamin,
az sem tart tovább öt percnél, félszavakból is megértjük egymást.

•

Fülünkbe jutott, hogy a Leningrád
utolsó jelenetében
Matti
egész vásznat betöltő mosolya annak
volt köszönhető, hO~j a megcsapolt
kaktuszból tequila helyett finn vodka
folyt.
cowboys

Pellonpaa: Öt hétig forgattunk Amerikában és a stáb végig titokban tartott
előttem egy üveg finn vodkát.
Kaurismaki:
Pedig ez a finn emberektől igazán szép teljesítmény!
Pellonpaa:
Azt már sejtettem. hogy
a kaktuszból igazi alkohol fog csorogni, de csak amikor megkóstoltam,
jöttem rá, hogy eredeti finn vodka az,
amit iszom. Azt hiszem, hogya
vásznon a nézők jólláthatták
a szemeim
helyén a finn nemzeti lobogót.
A kedvenc közös munkánk azonban
számomra az első, az Ártatlanok. Másik
kedvencem
az Árnyék a Purndicsomon,
mert ezt a szerepet éreztem leginkább
a magaménak,
Aki ezt a szerepet kifejezetten nekem írta. Ó egyébként
is
úgy dolgozik,
hogy már a forga tókönyvírásnál
személyekre
formálja a
szerepet, minden figuráról előre tudja,
hogy ki fogja alakitani.

• Utolsó kérdésünk természetesen a
következő
munkájukra
vonatkozik.
Milyen terveik vannak?
Kaurismaki:
Az Odüsszeiát szeretném filmre venni. Számomra
Pellonpaii lenne az igazi Odüsszeusz,
igazán
el tudom képzelni ebben a szerepben.
Ha minden jól megy, akkor már 1993
augusztusában
el tudjuk kezdeni a forgatást.

• A film nyelve az ógörög lesz?
Pellonpaa: Hát azért
lern, hogy nem.

Brezina

nagyon

Kinga - Pekka

remé-

Turkka

FILMekLAPOKban
1492 - A PARADICSOM
MEGHÓDíTÁSA
(1492:
Conquest of Paradise. USA. 1992, r: Ridley Scott)
Sight and Sound 1992. november: Peter Wollen. Cinema's
Conquistadors
(elemzés),
21-23.0;
Phil ip
Srtrick (kritika), 41-42.0.

MONTALVO
ET L'ENFANT ('Montalvo
és a gyermek', francia, 1988, r: Claude Mourieras)
Sight and Sound 1992. november: Jill MeGreal (kritika), 48-49.0.

Film-Diens!,
Amputalion
jai),41.0.

MY FATHER IS COMING ('Jön az apám', németamerikai, 1991, r: Monika Treut)
Sigh! and Sound 1992. november: Verina Glaessner
(kritika), 49.0.

1992/24:
Franz
(forgatási munkák;

Everschor.
Geistige
a vágás szempont-

FATALE (Fatális, francia-angol,
1992, r: Louis Malle)
Positif, 1992/12: Olivier De Bruyn. Honni sort qui
mal y pense (kritika), 48-49.0.
ALLEMAGNE
NEUF ZÉRO
LENC (ÚJ) NULLA

ld. NÉMETORSZÁG

KI-

APOCAUSSE
SUL DESERTO (Apokalipszis
a sivatag felett. német. 1992. r: Wemer. Herzag)
Cinema nuovo. 338-339 (1992): Adriano Lenti kritikája, 65.0.
BEAU FIXE (Tartós jó idő, francia,
Vincent)
Positif, 1992/12: Gérard
le (kritika), 44-45.0.
BEAUTY AND THE
ÉS A SZÖRNYETEG

Géométrie

variab-

THE

(német TV-filmsorozat,

Thomas

(Ladri

Basgier

(tanulmány),

di biciclette,

olasz,

Sight and Sound 1992. november: Chris
Cosmic Positions (elemzés), 25-27.0.

Positif 1992/12:
ka), 54.0.
BROADWAY
gart)

Agnés

Peck.

BOUND

Hlm-Dienst,
1992/24:
milie (kritika), 32.0.

1948,

Sight and Sound,
(kritika), 38-39.0.

American

1991,

Hans Messias:

1991. r:

hero

(kriti-

r: Paul Bo-

Broadway

USA,

1992.

1992,

november:

Fa-

Sineux.

r: Reginald

Geoff

BY THE SWORD (Kard által. amerikai,
remy Paul Kagan)

Brown

1991, r: Je-

Les lames

aux yeux

COMPANY
OF STRANGERS,
THE (Idegenek
társasága, kanadai, 1990. r: Cynthia Scott)
Positif 1992/12: Frédéric Richard. Parfums de femmes (kritika), 52-53.0.
CRIMINAL,

THE ('A síró játék',

Sight and Sound 1992. november:
ney (kriti ka), 40.0.
DANZÓN (spanyol,
Sight and Sound
(kritika), 41.0.

Cinema
kritikája,

angol,

(A legjobb

nuovo, 338-339
63-64.0.

(1992):

Positif 1992/12: Jan Aghed.
cenzió), 22-24.0.

zum

Rom-

Aspden

szándékkal,

L'héritage

dán,

De Propris

Bergman

1992. november:

(kritika),
USA,

47-48.0.
1992,

Geoffrey

r: Jo-

Macnab

GLENGARRY
Foley)

PUSZTINYA ('Sivatag', orosz, 1991, r: Mihail Kac)
lszkussztvo
kino, 1992/10: L. Annyinszkij,
V. Mihalkovics és V. Turbin írása, 33-44.0.

GLEN

Sight and Sound
(kritika), 43.0.

ROSS

(USA,

1992. november:

HERZSPRUNG
('Szivszakadás',
Helke Misselwitz)
1992/24:

1992, r: James
Richard

német.

Combs

1992.

Horst Peter KoIl (kritika),

r:

29.0.

HORS LA VIE ('Az életen kívül', francia/olasz/belga,
1991, r: Maroun Bagdadi)
Film-Dienst,
1992/24: Olaf Möller. Nacht ohne Ende
(kritika), 22-23.0.
HUSBANDS
LESÉGEK

AND

WIVES

ld.

FÉRJEK

ÉS

FE-

ICH BIN MEINE EIGENE FRAU ('Én vagyok a saját
feleségem',
német, 1992, r: Rosa von Praunheim)
Film-Dienst,
1992/24 Rolf-Ruediger
Hamacher (kritika), 23.0.
1992/86:

Panorama

(kritika),

IP 5 (francia, 1991, r: Jean-Jacques
Fitm-Díenst,
1992/24: Rolf-Ruediger
tika), 26-27.0.

Seineix)
Hamacher

JFK (USA, 1991, r: Oliver Stone)
Cinema nuovo, 338-339 (1992): Antonio
kája, 64.0.
JUST LlKE A WOMAN
Monger)
Film-Dienst,

1992/24:

(angol,

48.0.

(kri-

Positif 1992/12: Frédéric
(elemzés) 32-33.0.

Richard.

Voyage

en Chine

SECRET
CEREMONY
(Titkos
szertartás,
1968. r: Joseph Losey)
Posttit 1992/12: Agnés Peck (kritika).
SINGLE WHITE FEMALE
MEGOSZTANÁ. .

kí-

ld. EGYEDÚlÁLLÓ

SISTER ACT (USA, 1992. r: Emile Ardolino)
Fltm-Dienst,
1992/24: Reinhald Jacobi (kritika),

angol,

NŐ

28.0.

SŐNDAGSBARN
(Vasámapi gyermek, svéd, 1992.
r: Daniel Bergman)
Positif 1992/92: Jan Aghed. L'hérrtage Bergman (recenzió) 22·24. o.
SZELLEM A HÁZBAN
r: James Ivory)

(Howards

End, angol,

1991,

Wiederse-

lorfino kriti-

1991, r: Christopher

Hans Messias

QUI JU DA GUANSI (Qui Ju, egy kinai asszony
nai-hong kongi, 1992, r: Zhang Yimou)

Film-Dienst,
1992/24: Günther Bastlan.
hen in Howards End (krilika), 30-31.0.

(kritika),

A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG
(The Beauty and
the Beast, USA, 1991, r: Gary Trousdale, Kirk Wise)
Film-Diens!,
1992/24:
Daniel
Kothenschulte.
Die
Schöne und das Biest (kritika), 24-25.0.

31.0.

UNLAWFUL

ENTRY

ld. ŐRJíTŐ

VÁGY

AZ UTOLSÓ MOHIKÁN (The Las! of the Mohicans,
USA, 1992, r: Michael Mann)
Sight and Sound 1992. november: Henry Sheehan
(krrtika), 45-46.0.
VIDEOGRAMME
EINER REVOLUTION
('Egy forradalom videogrammája',
német, 1992, r: Harun Farocki, Andrei Ujica)
Film-Diens!,
1992/24: Dietrich,
men ... • (eiemzés), 36-39.0.

Leder.

THE WATERDANCE
Michael Stei nberg)

(USA,

Film-Diens!,
tika),25.0.

Rolf-Ruediger

1992/24:

"Sie

kom-

1992. r: Neal Jimenez,
Hamacher

(kri-

DIE ZWEITE
HEIMAT ('A második
haza', német
filmsorozat, 1992, r: Edgar ReHz)
Film Faust,
1992/86: Sensation
am Lido 1992.
(fesztiválbeszámoló
Velencébői), 6-7.0; Sibylle Penkert (interjú a rendezővel), 8.0.
Sight and Sound London Film Festival Supplemen!
1992. november: Carole Angier: Like Life Itself
(elemzés). 6-7.0.

FESZTIVÁLBESZÁMOLÓK
BERLIN

'92

Iszkussztvo kina,
mal!, 149-168.0.

1992/10:

Lev Karahan.

Kuck doch

BONN, HÁROMDIMENZIÓS
FILMEK
Film-Dinest,
1992/24: Daniel Kothenschulte.
vor der Náhe, 16-17.0.
HOF
Füm-Dienst,
1992/24: Rolf-Ruediger
Würgegriff des Femsehens,
14-15.0.

Angst

Hamacher.

Im

PERPIGNAN
Posi!if /992/12: Jean-Loup
Bourget.
89.0. (Európa az amerikai filmben)
RENNES
Posi!if 1992/12:
88.0.

Olívier

Kohn.

STRASBOURG
Positif 1992/12: Michel Cieutat.
(kelet-európai
filmek)

Perpignan,

Rennes

1992,

Strasbourg,

88-

87-

85-87.0.

VELENCE
Sigh! and Sound 1992. november: Robinson,
Young and Almost Innocent, 6-7.0.

David.

KAFKA (USA. 199 , r: Steven Soderbergh)
Film Faust, 1992/86: Bion Steinbom
(tanulmány),
40-43.0.
LADRI

Dl BICICLETTE

ld. BICIKLITOLVAJOK

LAST OF THE MOHICANS,
MOHIKÁN
OF THEIR

OWN,

THE

ld. AZ UTOLSÓ

A ld. MICSODA

CSA-

LONG DAY CLOSES, THE ('A hosszú
ér', angol, 1992, r: Terence Davies)

(kritika).

(1992):

MICSODA CSAPAT (A League
kai, 1992. r: Penny Marshall)

Nicola

nap véget
Siciliani

of Their Own, ameri-

Fitm-Dienst,
1992/24: Peter Strotmann. Eine Klasse
für sich (kritika), 21.0.
Film Faust. 1992/86: Panorama (kritika), 48-49.0.
Sigh! and Sound 1992. november:
Lizzie Francke
(kritika), 46-47.0.
MINT A TŰZ (Rapid Fire, USA, 1992, r: Dwight H.
Little)
Sight and Sound 1992. november: Geonrey Macnab
(kritika). 51.0.
MON
1991,
Sigh!
lika),

TÉVEDÉSEINK

Cu-

(re-

EGYEDÜLÁLLÓ
NŐ MEGOSZTANÁ. .. (Single White Female, USA, 1992. r: Barbet Schroeder)
Sight and Sound 1992. november:
Lizzie Franeke
(kritika), 52-53.0.
EVA (angol, 1962, r: Joseph Losey)
Posi!if 1992/12: Thomas Bourguignon

Sight and Sound
(kritika), 54-55.0.

Entry,

PRAGUE ('Prága', angol-francia,
1991, r: lan Seller)
Sighf and Sound 1992. november: Trevor Johnston
(kritika), SO.o.

Cinema nuovo, 338-339
rnis kritikája, 59-62.0.

Fabrio

Panorama

(Unlawful

rwiN
PEAKS: FIRE WALK WITH ME ('Twin Peaks:
Tűz, tarts velem', USA, 1992, r: David Lynch)
Sight and Sound 1992. november: Kim Newman
(kritika), 53-54.0.

1992, r:

Jonathan

1991, r: Maria Novara)
1992. november:
Peter

DEN GODA VILJAN
1992, r: Bille August)

1991, r: Dick MaEine Familie
32.0.

1992/86:

Sight and Sound London Film Festivet Supplement
1992. november: Kevin Brownlow: Burning Memories (elemzés), 12-13.0.

LEAGUE
PAT

THE ld. BETONDZSUNGEL

CRYING GAME,
Neil Jordan)

(holland,

Film Feust,

ŐRJíTŐ VÁGY
natha n Kaplan)

FOUR HORSEMEN
OF THE APOCALYPSE,
THE
('Az Apokalipszis
négy iovasa', USA. 1921. r: Rex
Ingram)

Film Faus!,

Positif 1992/12: Michel
(kritika), 50-51.0.

IN AMERICA

1992, r: Tim Rob-

(amerikai,

(Boomerang.

Rom-

NIE WIEDER SCHLAFEN
('Nehogy valamit elszalasszunk", német, 1992. r: Pia Frankenberg)
Film-Diens!,
1992/24: Daniel Kothenschulte
(kritika),
20.0.

PETIT PRINCE A DIT, LE (A Kis Herceg mondta,
francia, 1992. r: Christine Pascal)
Posi~f 1992/12: Francoise Audé. Une frontiére sans
au-delá (kritika) 48-47.0.

Fitm-Dienst,

BUFFY THE VAMPIRE SLAYER ('Buffy, a várnpírölő', USA, 1992, r: Fran Rubel Kuzui)
Sight and Sound 1992. november:
Kim Newman
(krítika), 39.0.
BUMERÁNG
Hudlin)

r:

Wagstaff:

BLAUE STUNDE, DIE ('Szürkület',
német,
Marcel Gisler)
Film-Dienst,
1992/24: Pst (kritika), 26.0.
BOB ROB ERST (amerikai-angol.
bins)

Jonathan

ld. A SZÉPSÉG

BETONDZSUNGEL
(The Criminal, angol, 1960.
Joseph Losey)
Positif, 1992/12: Eithne Bourget (kritika), 96-97.0.
BICIKLITOLVAJOK
r: Vitterio De Sica)

FLODDER
as)

Film-Dienst.
1992/24: A. Krings.
Knutschen in Manhattan (kritika),

BEAST,

1992/86:

Sigh! and Sound 1992. november:
ney (kritika), 44-45.0.

1992. r: Christian

Legrand.

BERLIN ALEXANDERPLATZ
1979/80. r: R.W. Fassbinder)
Film Faust.
34-39.0.

FÉRJEK ÉS FELESÉGEK
(Husbands
and Wives,
USA, 1992, r: Woody Allen)
Cahiers du cinérne
1992/12: Frédéric Strauss. Le
diable en rit encore (kritika), 8-10.0.
Positif
1992/12: Jean-Pierre
Coursodon.
Maris et
Femmes (kritika), 8-12.0.

NÉMETORSZÁG
KILENC (ÚJ) NULLA (Allemagne
neuf zéro, francia/német,
1990. r: Jean-Luc Godard)
Film Faust,
1992/96: Bemhard
Saltmann
(tanulmány). 44-46.0.

THEY LIVE BY NIGHT (.Ők az éjszakában éinek",
USA, 1947, r: Nicholas Ray)
Posi!if 1992/12: Olivier De Bruyn (kritika), 94-95.0.

PÉRE, CE HÉROS ('Apám, ez a hős', francia,
r: Gérard Lauzier)
and Sound 1992. november: Philíp Strick (kri47-48.0.

Ha tévedni emberi dolog, akkor januári számunkban
az alábbi hibákkal bizonyítottuk ember mivoltunkat:
36. oldal, 2. hasáb, 13. sor: a helyes filmcím - Alphaville
35. oldal, 3. hasáb, 4. sor: szókihagyás - ... l1e11ány"bit" -es embereknek ...
34. oldal, Ihasdb, 3. sor: az idézett cikk nem a Sziirkiilettel, hanem a Szédiiléssel
foglalkozik
30. oldal, 1. hasáb, 5. sor: a helyes filmcím - Biintetdexpedicio
39. oldal: a Xantus Jánosról készült fotó Jean Michel Vlaeminckx (Menton Obiigatoire) felvétele
24. oldal, 3. hasáb: a 12. film cÚTIe- 'Hófehérke és a törpék titka'
Reméljük, a sajtóh.ibákon kívül ez minden.
Olvasóink és szerzöínk elnézését kérjük.
A szerkesztőség;

A megsemmisítés

metaforái
Budapesti beszélgetés
Claude Lanzmann-nal
1992. október 3-án és 4-én vetítették az Örökmozgóban Claude
Lanzmann francia filmrendező Shoah című filmjét. Lanzmann
filmje - amely 1985-ben készült, és azóta a televízió jóvoltából
ötven millió ember láthatta szerte a világon - valószínűleg a
legfontosabb film, amelyet valaha is készítettek a zsidóság
megsemmisítéséről, a holocaustról, pontosabb héber kifejezéssel a shoah-ról.
Claude Lanzmann 1925-ben született. Diákként részt vett a
francia ellenállásban. A háború után újságíró lett, Jean-Paul
Sartre és Simone de Beauvoir folyóiratához, a Les Temps Moderneshez került, amelynek jelenleg is főszerkesztője. Első dokumentumfilmjét 1973-ban készítette Miért Izrael? címmel, ezt
követte a Shoah (1985)

•
A Shoah most másodízben került a magyar közönség elé, mind a kétszer a rendező jelenlétében. 1988. június 25-én a Budapest Kongresszusi Központban mutatták be száz-százötven fős közönség előtt, legutóbb
pedig az Örökmozgó százhúsz féronelyes vetítőtermében, egyetlen alkalommal. Eme két bemutatón kívül csak azon kevesek láthatták, akiknek
módjukban volt külföldi moziban vagy egy-egy Magyarországra bekerült videoszalagon megtekinteni a filmet. A Magyar Televízió nyolcezer
dollárt fizetett a film jogdíjáért 1990-ben, de bemutatására nem került
sor. A két évre szóló szerződés azóta lejárt.
A film forgatókönyvének egy rövid részlete megjelent - Ádám Péter
fordításában - a Nagyvilág 1988/1. számában, a Filmkultúra 1990/1.
számában pedig Sándor Tibor tanulmánya foglalkozott Lanzmann müvével " ... örök nevet adok nekik, amely soha el nem vész." címmel. Az
októberi vetítés után a Nap-tévé sugárzott egy beszélgetést a rendezővel, a Népszabadságban
pedig Bossányi Katalin készített interjút
Lanzmann-nal, a most következő beszélgetésból pedig részletek jelentek
meg, .Iii nincsenek miértek" címmel - a Magyar Narancs 1992. október 15-i számában.
Míg tehát a film recepciója Magyarországon - és mint a beszélgetésbÓl is kiderül, a legtöbb volt szocialista országban - igencsak szegényesnek mondhaio, a világ más részein Lanzmann filmje komoly érdeklődés t
váltott ki. Ez nem csupán a nézőszámban mutatkozik meg, hanem a
filmmel kapcsolatos reflexiók, kritikák, tanulmányok mennyiségében és
minőségében is. Lanzmann maga is igen sok vitán, beszélgetésen vett
részt, és ezeken rendre felmerültek a film alapkérdései: az esztétikai,
modszertani, ábrázolásmódbeli, etikai, politikai és történeti problémák.
Olykor szenvedélyes viták robbantak ki a rendező látásmódja és felfogása kapcsán - de aligha vonható kétségbe, hogy Lanzmann új diszkurzust teremtett: a Shoah után már nem beszélhetünk úgy a holocaustrói, mint régebben. Nem véletlen, hogy éppen Lanzmann filmje állította
középpontba az emlékezésnek és az emlékezés megsemmisítésének prob-

lémáját, ennek minden pszichológiai, történeti és nem utolsósorban esztétikai vonatkozásával együtt. Lehet vitatkozni azon, joggal állítja-e
Lanzmann, hogy filmje nem dokumentumfilm. Az azonban kétségtelen,
hogy Lanzmann volt az, aki radikálisan szakított a hagyományos holocaust-ábrázolás amúgy szegényes dokumentarizmusával (a Shoah-ban
nincs egyetlen korabeli felvétel, híradórészlet sem, nem találkozunk benne a nácizmussal foglalkozó filmekb01 jól ismert képsorokkal). Lanzmann szakított a regényesített, a holocaustot olykor melodrámává hamisító feldolgozásmóddal is (amelynek egyébként megvolt a maga funkciója, elég felidézni a Holocaust cimü híres - nálunk persze soha nem
sugárzott - amerikai tévéfilmsorozat döbbenetes erejű hatását az addig
többnyire hallgató németországi közvéleményre). Lanzmann felfogása
ebból a szempontból élesen szemben áll olyan alkotókéval is, mint például Andrzej Wajda. A Korczakot Lanzmann élesen elutasította (Wajda és Lanzmann vitájából egy-két éve részletek jelentek meg magyarul a
Beszélőben) .
Lanzmann sajátos megközelítésének - az emlékezés középpontba állításának - köszönhető, hogy a filmet nem lehet "Iesöpörni" vagy "egyoldalúedggal" vádolni. Ebben az értelemben ma is a leghatékonyabb ellenszere mindazoknak a "revizionista" nézeteknek. amelyek, immár nálunk
is, megpróbálják kétségbevonni a haláltáborok létét vagy legalábbis igyekeznek kisebbíteni, relativizálni a holocaust jelentőségét. Itt jegyezzük
meg, hogy néhány évvel ezelőtt Franciaországban külön kötet jelent
meg, amely a Shoah-val foglalkozó legfontosabb írásokat, valamint a

legérdekesebb Lanzmann-beszélgetéseket adja közre (Au sujet de Sho-

ah. Le film de Claude Lanzmann. Berlin, Paris 1990.)
Lanzmann nemcsak filmjének készítője, hanem szenvedélyes, megszállott propagátora és értelmezője
is. A most közreadandó beszélgetés
is jól példázza, hogy a francia rendező szinte az életét tette fel a filmre és filmjének népszerűsítésére. A
Shoah 1992. októberi vetítése alkalmdból a Magyar Filmintézet vendégeként érkezett Budapestre a rendező. A vetítés után az Örökmozgó közönsége még két óra hosszat a teremben maradt, hogy találkozzék Lanzmann-nal és részt vegyen a vele folytatott beszélgetésen. Az alábbiakban e beszélgetés megszerkesztett változatát közöljük. A kérdések részben a beszélgetést vezető Erős Ferenctol, részben pedig a közönségtoL
származnak.

•
• Milyen körülmények
között készült a film, hogyan született
az az ötlet, hogy dokumentumfilmet
készít a shoah-ról?

Hogy honnan támadt az ötletem? Soha sem voltam képes válaszolni erre a kérdésre. A kérdés inkább az, hogyan tudtam befejezni, ha egyszer elkezdtem. A Shoah nem egy film. Olyan,
mintha tíz filmet forgattam volna, és mintha egy egész életművet
kellett volna ebből a tíz filmből csinálni. A film még ma is rejtély
számomra, senki sem tud belehatolni, még én sem. Azt hiszem,
ez a homály feltétlenül szükséges része a művészi alkotásnak.
~
• Egyáltalán

befejezhető

ez a film?

Azt hiszem, be van fejezve. Az utolsó képsorok, a robogó végtelen vonat jelzi a befejezést és egyszersmind annak lehetetlenségét. A vonat tovább robog, és robogni fog, amíg az idő létezik.
Az előbb azt a kifejezést használta a film kapcsán, hogy dokumentumfilm. Ezzel a megjelöléssel nem értek egyet, mert véleményem szerint a Shoah egyáltalán nem dokumentumfilm. Sok
minden történt a valóságban, amiről nincs szó ebben a filmben.
Sok mindent kihagy tam, nem vettem figyelembe, - vagy önhatalmúlag, vagy pedig azért, mert nem tehettem mást, mivel a náciknak az a terve, hogy megsemmisítsék a zsidókat, sikerült. A
megsemmisítésről pedig egyetlen nyom sem maradt. Nem maradt egyetlen tanú sem. Ami történt, mindörökre elveszett. Igen,
ismétlem, mindörökre. A Shoan nem történelmi film, - annak ellenére, hogy nagyon pontos és logikus történeti sorrendet követ,
és tényekre támaszkodik. Nagyon sok kutatást végeztem e tekintetben.
Az volt a célom, hogy azt a radikalitást mutassam be, amellyel
a zsidók megsemmisítése végbement. A film témája az utazás
vége. Azé az utazásé, amely a halálba vezet. A téma tehát maga
a halál. A filmben nincs szó arról, kik és honnan jöttek azok az
emberek; akiket deportáltak (talán csak a korfui zsidók esete kivétel). Nem beszéltem arról, mi történt Franciaországban, mi történt Hollandiában, Belgiumban, Csehszlovákiában, mi történt
Magyarországon.

• Ön egy másik beszélgetés során azt mondta, hogy filmje nem
akar semmit "megérteni",
s hogya megértést
obszcénnek

tartja.

Primo Levi mondja el, hogy Auschwitz alapszabályát egy SSőrtől tanulta meg: "Hier ist kein Warum" - itt nincsenek miértek.
A "miért" kérdése obszcén, mert elegendő magát a kérdést feltenni és megkérdezni magunktól: miért ölték meg a zsidókat?
Erre a kérdésre nincs felelet. Lehet persze próbálkozni a magyarázattaI, akár Hitler, akár a többi náci személyiségéből kiindulva,
vagy Németország gazdasági válságát elemezve. Lehet mondani,
hogy a német szellem ellenkezik a zsidó szellemmel, hogy hagyományról van szó, a keresztény antiszemitizmus évszázados
hagyományairól. De amikor a film egyik szereplője elmondja,
látta, amint a levetkőztetett gyerekek és nők bemennek a gázkamrába, már egy egészen más világban érezzük magunkat. És
ha elkezdjük keresgélni a magyarázatot, óhatatlanul bizonyos értelemben igazolni próbáljuk a történteket. A megmagyarázás kísérlet arra, hogy ne nézzünk szembe ezzel a kérdéssel, ezzel a fekete nappal, amit holocaustnak vagy shoah-nak nevezünk.
• Életének jelentős szakaszát
töltötte e film készítésével.
gtJan tudott tizenegy évet szentelni egyetlen műnek?

Ho-

Amikor ezt a filmet csináltam, olyan voltam, mint a ló, amelynek szemellenzője van, nem lát se jobbra se balra, csak megy előre, egyenesen belenézve a vakító fekete napba. Ez erkölcsi szabály volt számomra, ugyanakkor működési szabály is. Másként
nem is tudtam volna megcsinálni ezt a filmet.
Tudja, a munka tizenegy éve alatt én is megváltoztam. Amikor
elkezdtem a filmet, nem voltam az, aki hét-nyolc vagy tizenegy
évvel később lettem, és persze nem voltam az sem, aki most vagyok. A munkafolyamatban volt egy időszak, amikor valóban
hallucinációim voltak. Szinte elvesztettem minden kapcsolatot az
idővel. Ennek így is kellett történnie. Hogyan is lehetne másképpen tizenegy éven át egy ilyen témán dolgozni? Valóban, megszakadt számomra az idő. És ez tette lehetővé, hogy ezt a filmet
elkészítsem. Nem olyan régen történt csak meg, hogy az idő
visszazökkent a régi kerékvágásba, és kezdte gyógyító hatását is
kifejteni.
• A Shoah az emlékezés, az újraélés filmje.
a rendező és a film szereplői számára?

Mit jelent

ez a néző,

Nem vagyok benne biztos, hogya Shoah az emlékezésről szól.
Hiszen az emlékanyag szegényes, elvont és hiányos. Számomra
a film inkább az emlékezhetetlenségról szól. Én kortársa voltam
ezeknek az eseményeknek. Mindez már az én időmben történt
meg. Mégis - nem tudom, miért, valószínűleg a borzalom és a
félelem miatt - ellöktem őket magamtól, szinte csillagnyi távolságra. Nagyon régi időről van szó, szinte az időn túli időről.
Ezért van az, hogya Shoah-ban gyakran legendaszerű az elbeszélés. Ahhoz, hogy meg tudjam csinálni a filmet, arra volt szüksé-

megkérni, hogy kezdje el ismét. Hiszen ez nem színház, hanem
egyfajta viszony a múlthoz, az időhöz. Ez a viszony pedig a film
egyik központi kérdése.
• Milyen előtanulmányok,
gatását?

gem, hogy úgy érezzem, ezek az események tőlem távoli időben
és távoli helyeken történtek. Olyan voltam, mint egy régész, felszínre hoztam régen elfeledett eseményeket.
• A fodrászüzletben
ka ...

forgatott jelenetben világos ez a szándé-

Igen, azt a jelenetet valójában megrendeztem. Tudtam, hogy
nagyon nehéz lesz a fodrász, Abraham Bromba számára. Nagyon nehéz lesz megszólalnia, beszélnie. Számomra az volt itt a
probléma, hogyan oldjam meg, hogy saját maga számára is megszűnjön a közte és az idő közti távolság. Én döntöttem úgy, hogy
egy fodrászüzletben forgassunk, hiszen ő maga már nem gyakorolta a mesterséget, nyugdíjas volt. A jelenetet bárholleforgathattam volna, például egy szállodai szobában, de azt hiszem, úgy
nem ment volna a dolog. Megkérdeztem tőle, egyetért-e azzal,
hogy egy fodrászüzletben forgassuk le a jelenetet. Mert nagyon
fontos volt számomra, hogy ugyanazokat a gesztusokat tudja
megjeleníteni, mint hajdanán.
Most teszek egy kis kitérőt, mert rá akarok világítani mindazokra az etikai problémákra, amelyek a Shoah forgatása során
felmerültek. Megtehettem volna, hogy arra kérjem a fodrász t, fésüljön meg egy nőt. De azt hiszem, hogy ez erkölcsi vétség lett
volna a részemről. Obszcén dolog. Akkor nem tudott volna beszélni. Ezt a kis részletet azért mondtam el, hogy megvilágítsam
a munkamódszeremet.
Van két pillanat a jelenetben. A fodrász hangja az elején semleges, tényszerű; bizonyos értelemben távolodik az igazságtól. Miért? Azért, mert csak az emlékeiről mesél. A valódi kérdés, ami
számára is valódi, és a filmben is fontos, a reinkarnálódás kérdése. Csak a jelenet második részében szakítom félbe és mondom
neki, hogy nem válaszolt a kérdésemre. Nagyon különös kérdéseket teszek fel. Megkérdeztem tőle például, hogy ezeknek a
nőknek rövid vagy hosszú hajuk volt-e, hogy volt-e tükör a gázkamrában, - noha tudom, hogy nem volt. Láttam már gázkamrát. És megkértem, mutassa meg, hogyan csinálták. Akkor megfogta a kliens haját, és levágta. És ezzel belekerült ugyanabba a
helyzetbe, amiben akkor volt. Tehát minden érzelem egyfajta bemutatásra összpontosul, és minden bemutatás egyben érzelmeket ébreszt. A jelenet során valami megváltozik. A fodrász
ugyanazt mondja, amit már mondott kezdetben is, de másképp
mondja. Mert a múlt és a jelen közötti távolság számára is megszűnik. A legnagyobb árat fizeti azért, hogy megszólalhasson. Újraéli a vele történteket. Ez nagyon fájdalmas dolog neki. De ez a
fájdalom az önök számára ugyanolyan fontos, mint a vér, az
igazság pecsétje. Olyasvalami történik ott, ami egyedülálló, amit
nem lehet megismételni. A forgatás alatt már éreztem, hogy valami történni fog. Valamiféle megérzés volt ez. Minthogy egyetlen
tizenhat milliméteres kamerával forgattam le az egész filmet,
minden tizenegyedik percben újra kell tölteni a gépet. Már csak
hat perc nyersanyagom maradt a kamerában, és akkor jött az intuíció. Azt mondtam az operatőrnek: "Állj le! Töltsd újra nyersanyaggal a gépet." Ez annyit jelentett, hogy hat perc helyett tizenegy percnyi nyersanyag állt rendelkezésünkre. Az utolsó két
percben a fodrász megtört, és nem tudott tovább beszélni. Ha
üres felvevőgép előtt történik mindez, soha nem tudtam volna

kutatások

előzték meg filmjének for-

Először olvasni kezdtem. Minden könyvet elolvastam, ami a
kezem ügyébe akadt, amit a történészek írtak. Rengeteg dokumentumot és könyvet olvastam, majd csináltam magamnak a nevekből egy listát, így például olyan németek listáját, akik kőzreműködtek a zsidók megsemmisítésében. De bizonyos értelemben
mindez irreális volt. Amikor először mentem Németországba, és
hirtelen rájöttem, hogy egyik vagy másik név élő személynek felel meg, ugyanolyan sokkot éreztem, mint az izraeli régészek,
amikor a földben keresgélnek, és egyszercsak felfedezik, hogy a
Biblia igaz. Engem is ilyen sokk ért. Az idő két dimenziója összeért. A lista irrealitása összeért a valósággal, a személyekkel. Élő,
hús-vér emberekkel.
Ugyanez volt a helyzet Lengyelországgal is. Nem akartam elmenni Lengyelországba. Volt bennem valami mély ellenállás. Azt
kérdeztem magamtól: Miért mennék én Lengyelországba? Mit
látnék én ott? Miként a film egyik szereplője mondja, egy nő, aki
Lódzban született: Miért kellene visszamenni Lengyelországba?
Mit láthatunk itt? A semmit. Hol van a holocaust? Nem ott, mivel
ott nincs semmi. A fejekben van, és az emlékezetben. A túlélők
fejében és emlékezetükben. Bárhol beszélhetünk róla, Párizsban,
New Yorkban vagy Budapesten. Miért éppen Lengyelországban?
Öt éve dolgoztam már a filmen, amikor végül mégis elmentem
Lengyelországba. Kényszerítettem magam, hogy odamenjek. Ez
1978-ban történt. Amikor megérkeztem, fel voltam töltve tudással, ismeretekkel, mindazzal, amit összeszedtem a könyvekből,
dokumentumokból. Időzített bomba voltam, amelyet csak fel
kellett robbantani. Várakozásommal ellentétben a bombát Lengyelország robbantotta fel. Ekkor kerültem abba a hallucinációs
állapotba, amelyről az imént beszéltem. Nem tudtam már, hogy
'42-ben vagyok-e, '78-ban, '79-ben vagy '80-ban. Négyszer tértem
vissza forgatni Lengyelországba. Úgy éreztem, mintha '42-ben
lennék, és úgy láttam a dolgokat, ahogyan a deportált zsidók látták, amikor például megérkeznek a treblinkai vasútállomásra.
Vagyis a felidézhetetlenből a tiszta jelenbe érkeztem. De nem
csak velem történt meg ez, a film minden szereplője így érezte.
Amikor először jártam Lengyelországban, tél volt és elmentem
Treblinkába, ahol már semmi más nincs, csak az emlékműszerű
kövek. Egy órát maradtam ott, járkáltam, de nem voltam túlságosan meghatódva. Aztán béreltem egy kocsit, és azzal barangoltam a tábor környékén. Felfedeztem, hogy egy csomó falu van
ott, lakói valaha tanúi lehettek az eseményeknek. Felfedeztem,
hogy van egy falu, amit Treblinkának hívnak. És van ott egy
Treblinka nevű vasútállomás is. Valójában ez váltotta ki a robbanást bennem. Ezek a helyek annyi borzalmat rejtettek a számomra, hogy nem is gondoltam volna, hogy valóban létező, reális helyek. Ellentmondás volt a név mindennapisága és a történések
elmondhatatlansága között. Rádöbbentem arra, hogy mindez

igaz. Persze, tudtam ezt már korábban is - miután én is kortársa
voltam az eseményeknek.
Most csak arról szerettem volna beszélni, hogy pszichológiailag mindez hogyan zajlott le bennem, hogy kerültem hallucinációs állapotba. Egyáltalán nem vagyok képes arra, hogy előadást
tartsak a Shoah-ról. Ha képes lennék rá, akkor nem csináltam
volna meg. Ezért csak körülírni tudom, csak úgy tudok róla beszélni, ahogyan forgattam. A Shoah egyszerre filozofikus és konkrét film. Mindig a konkrétba tart, és elutasítja az általánosítást.
Miközben a filmet készítettem, olykor feltettem magamnak a
kérdést: miért csinálom, valóban fontos ez? Fontos tudni mindent a legapróbb részletekig? Fontos tudni például a Treblinkába
tartó és onnan üresen távozó vonatok menetrendjét? Ez csak egy
számadat - az eredmény, mint tudjuk, a shoah volt. Magából a
shoah-ból semmit sem látunk. Csak embereket látunk, akik láttak valamit. A Shoah kísérlet arra, hogy mégis bebizonyítsam:
megtörtént, s hogy megmutassam, hogyan történt. És a film
ugyanígy kísérlet a néző számára is, akinek kilenc és fél órát kell
szánnia arra, hogy végignézze.
• Filmjében számos nyelven beszélnek az interjúalanyok. Volt-e
ezzel kapcsolatban valamifajta elgondolása, koncepciója?
A németek és a lengyelek az anyanyelvükön szólalnak meg. És
vannak a filmben olyanok, akik jiddisül beszélnek - ez a nyelv a
megsemmisítés metaforája. Persze szükségem volt arra, hogy
kommunikálni tudjak az emberekkel. Három nyelven tudok beszélni, franciául, németül és angolul. A többi nyelvnél tolmácsot
vettem igénybe.
• Hogyan jutott arra az elhatározásra, hogy rejtett kamerával
vegye fel a németekkel való beszélgetést? Milyen volt a rejtett
kamerával felvett németek reakciója, miután megnézték a filmet?
Semmilyen.
• Jogi következménye

sem volt?

Nem, nem volt semmiféle jogi következménye.
• Néhány esetben azonban Ön álnéven mutatkozott

be.

Valóban, néhányszor álnevet használtam. Dr. Soreinek adtam
ki magam. Ezt nagyon nehéz volt megtennem.
• Ön szerint mi az, ami a shoah-t egyedülállóvá teszi az emberiség történetében? Hiszen népirtás, tömegmészárlás sokszor előfordult az évszázadok során, sőt, napjainkban is előfordul, hogy
népek egymás megsemmisítés ére törekednek.
Éppen a zsidó néppel történt meg az, hogy elpusztítása hatalmas méreteivel történelmivé tette a bűnt. A náci terv sajátossága
abban rejlett, hogy nemcsak a zsidók kiirtására törekedett, hanem arra is, hogy megsemmisítse a megsemmisítést. Vagyis: eltüntessen minden nyomot, ami a bűntényre utalna. Ezt a film
nagyon világosan kimondja, már az első fél órában. Már ekkor
elhangzanak fontos dolgok, amelyekre nincs kifejezés, amelyeket

nem lehet megnevezni. Vagy nem lehet őket elmesélni. És vannak dolgok, amelyekről nem is kell beszélni. Nem kell mindenről beszélni. El kell őket felejteni. Éppen ezek azok a kihívások,
amelyeket a film megfogalmaz. A Shoah ezekre az abszurditás okra épít. Hiszen a népirtásról nincs igazából egyetlen egy fénykép
sem. Nincs Sobiborról sem. Treblinkáról is csak egyetlen fénykép
van, amelyen nagyon messziről egy exkavátort lehet látni. Láttak
önök olyan felvételt, amely valamelyik gázkamrán belül készült?
Ezért használtam a filmben üres tereket, romokat és gipszmaketteket. A náci terv tehát egyedülálló volt abban, hogy minden
nyomot eltüntetett. A céljuk az volt, hogy megsemmisítsék az
emlékezetet.
Biztos vagyok benne, hogya shoah nem hasonlítható semmilyen más bűntényhez az emberiség történetében. Egyedülálló és
előzmények nélküli. A történelemben fordulópontot jelentett, és
ezért vált ma referenciává, hivatkozási alappá. Szarajevóval kapcsolatban most azt kérdezik az emberek, hogyan hagyhatja a világ, hogy még egyszer megtörténjen az, ami a varsói gettóban
megtörtént? De nem helyes ez a hivatkozási alap. Szarajevó minden borzalma ellenére nem a varsói gettó. Szarajevóban polgárháború folyik. Mindenkinek van fegyvere. Kambodzsában is
másról volt szó. És ha arra a kérdésére akarok válaszolni, hogy
ez vajon újra megtörténhet-e, azt válaszolom, hogy nem tudom,
de nem hiszem. Kilenc órás filmet készítettem, tizenegy évig dolgoztam azon, hogy megmutassam, mi az, ami semmihez sem hasonlítható. Amikor most újra megnéztem a filmet, megintcsak
nyilvánvaló lett számomra: a történelemnek van egy olyan pillanata, amikor megáll. Nem nagyon értem - ha végignézte a filmet
-, hogy tehetett fel ilyen kérdést. Hiszen éppen az általánosítás
volt az, amit szándékosan elutasítottam.
• Tizenegy évig dolgozott ezen a filmen. Ez azt jelenti, hogy
óriási tapasztalatra
tett szert. Beszélgetései során észlelt-e
különbséget az országok között, ahol ezt a kérdést mint társadalmi problémát már földolgozták
- például Nyugat-Németországban -, illetve ahol nem néztek még szembe vele,
mint Lengyelországban?
1986-ban mutattuk be először a filmet Németországban a berlini filrnfesztiválon, magam is ott voltam. Négy vetítés volt nagy
mozikban, telt házzal ment mindegyik. Furcsa volt számomra
látni a németeket, amint nézik ezt a filmet. Különös és nagyon
nehéz helyzet volt ez. Nekik is. Némelyiküknek órákon át remegett a térde - ezek többnyire fiatal emberek voltak. Néha kimentek a moziból, rágyújtottak, de szinte rögtön vissza is tértek a terembe. Nagyon erős hatása volt a közönségre a filmnek. A német
televízió már kétszer bemutatta. Nagyon sok levelet kaptam németektől, gyakran hosszú szép és mély leveleket. Vannak német
barátaim is, akiket szeretek, és akik nagyon sokat tettek annak
érdekében, hogy a filmet bemutassák Németországban. Volt persze másfajta reakció is. Igazi nácik is írtak levelet. Azt reklamálták, miért nem mutatnak igazi, valódi német filmeket, s azt
mondták, ne beszéljenek már ezekről a történetekről. De hát ez
is érthető. Mégis, azt hiszem, hogy a fiatal németekre nagyon hatott a film. Azt írták nekem, hogy náluk erről soha semmit nem
lehetett hallani a családban; valahányszor szerettek volna erről a
témáról beszélni a szüleikkel, azok hirtelen elhallgattak. A film
bátorságot adott ezeknek a fiataloknak, hogy szembenézzenek a
múlttal. Én mindig azt mondom nekik, hogy ez a maguk problémája. Próbáljanak meg valahogy kimászni belőle. Nem lehet
mentségeket keresni, vigasztalódni. Ezzel kell együtt élni. Egy
harmincéves embernek nem kell bűntudatot éreznie. Viszont van
felelőssége, ami más dolog. Beszélni kell a történtekről, és el kell
érni, hogy mások is beszéljenek róla.

A lengyelek nem látták a Shoah-t. A televízió bemutatott néhány részletet belőle, azokat, amelyekben lengyelek szerepelnek.
A teljes filmet csak azok látták, akik Nyugat-Európában megnézték. Rájuk nagy hatással volt. Megdöbbentette őket. Ezer és ezer
cikket jelentettek meg róla Lengyelországban. Volt köztük nagyon sok, amelyik egyetértett a filmmel, és megvallotta, hogy a
film az igazságot mondja ki, olyan, mint egy tükör, amit Lengyelország elé tartanak. Nagyon szép írások is voltak, közöttük
lengyel katolikusok írásai.
• A kilenc óra hosszúságú filmet háromszázötven óra felvett
anyagból szerkesztette, tehát nagy mennyiségű felhasználatlan
felvétel áll a rendelkezésére. Vannak-e Magyarországgal kapcsolatos anyagai? Ha igen, mi a szándéka velük?

varsói zsidótanács elnökéről van szó benne, aki 1942-ben öngyilkos lett? A film szerkezete kívánta ezt. Nem tehettem mást. A
konstrukció erre kötelezett.
Őszintén megmondom, megpróbáltam a magyar vonatkozásokat is beiktatni a filmbe, de nem sikerült. A továbbadás, a tolmácsolás kérdése nagyon lényeges. Vannak dolgok, amiket nem lehet tolmácsolni. Például a magyar zsidók bergen-belseni deportálását. Maguk választották ki, hogy kinek kell meghalni és ki élhet. Nem az ő hibájuk, nem volt más választásuk. Ez volt a németek legszörnyűbb tette. Arra kötelezték őket, hogy a saját
megsemmisítésükben vegyenek részt. Ezek olyan dolgok, hogy
az ember nem lehet biztos abban, hogy megértik-e a nézők.
• Milyen más közép-kelet-európai
részben vagy egészben a filmet?

ország televíziója mutatta be

Ha lesz lehetőségem és időm rá, akkor csinálok egy önálló filA prágai televízió bemutatta, mégpedig főidőben, este nyolc
met arról, hogy mi történt a magyar zsidókkal. Itt nem akartam
órai
kezdettel. Amikor Prágában jártam, Havel elnöktől a Shoah
kitérni erre, mert annyira sajátos eset, annyira bonyolult és kécseh
szamizdat-kiadásának
példányát kaptam ajándékba. Moszknyes kérdés, hogy úgy döntöttem, nem beszélek arról, ami itt
történt. De azért látunk magyar zsidókat a filmben. Értesülünk vában, még Gorbacsov idején, szűkkörű vetítésen háromszor is
arról, hogy mi történt velük. AKasztner-féle mentőakció törté- bemutatták a filmet, de csak kiválasztott moszkvai értelmiségieknete, és mindazoknak a története, akik Budapesten ebben az nek, nem a nagyközönség számára. Ha pedig azt vizsgáljuk,
ügyben érdekeltek voltak - nem tudom mennyire ismerik önök hogy mi a különbség a német és a lengyel fogadtatás között, akezt a történetet -, nagyon bonyolult kérdéseket vetnek fel. There- kor azt tapasztaljuk, hogy itt Kelet- és Közép-Európában még
sienstadtról sem beszéltem a filmben, pedig ott is forgattunk. De nagyon feldolgozatlan ez a kérdés. Ezért nagy várakozással nénem tudtam mindenről beszélni. Amikor az ember megtervezi a zünk elébe annak, hogy egyszer mégis elkészül a film a magyar
shoah-ról. Hiszen a Kaszrner-akciótól kezdve sok minden törfilmet, akkor a film architektúrája már maga is meghatározó.
Minden kép kioltja azt, amelyik megelőzi, és meghatározza tént, amely a magyar zsidóság tudatában valamilyen módon
azt, amelyik követni fogja. Ezért szirnfóniaszerű a Shoah felépíté- fennmaradt, de azt hiszem, a magyar lakosság többségének kirase. Vannak témák, amelyek megjelennek, eltűnnek, visszajönnek. dírozódott az emlékezetéből. Legfeljebb legendákban él, mint
A Shoah olyan film, amelyben nincsen kommentár. A film felépí- ahogyan ezt a lengyelek esetében láttuk. De az, hogy film kétése határozza meg érthetőségét. Miért döntöttem például úgy, szüljön a magyar zsidóság megsemmisítéséről, a magyarok probhogya varsói gettó, a gettó-lázadás és a zsidótanács ügye a film lémája is, nemcsak az enyém. Mindenesetre lehet dolgozni rajta,
végén kerüljön szóba? És miért éppen Varsó? Holott Rómában azon az anyagon is, ami birtokomban van, még ha nem is én leegy egész héten át forgattam a theresienstadti zsidótanács akkor szek az, aki ezt a filmet meg fogja csinálni.
még élő legidősebb tagjával. Tehát rendelkezésre állt a filmhez
Surányi Vera - Erős Ferenc
egy élő zsidótanács-elnök,
miért mégis Adam Czerniakówról, a

ÚJ NARRATIVITÁS - FIATALOSZTRÁK FILMESEK A 80-AS ÉVEKBEN
Az Osztrák Kultúrintézet, az Osztrák Kelet- és Dél-Kelet Európa Intézet és a Magyar Filmintézet közös rendezvénye az Örökmozgóban. március 4-17.
Szégyenletesen keveset tudunk a mai osztrák filmről. Mint a világon mindenütt, nálunk is régi sztereotípiák alapján ítéltetik meg: a boldog békeidőket idéző operettfilmekre asszociál a "művelt közvélemény". Holott az avitt klisék világa, úgy tűnik, végérvényesen a múlté. Ausztria filmgyártásában a nyolcvanas évek elejétől sok
minden megváltozott. 1981-ben fogadták el a film támogatási törvényt, amelynek értelmében az állam támogatja azon filmek gyártását, amelyektől anyagi vagy kulturális haszon remélhető. Az experimentális és elsőfilmek alkotói külön állami támogatást élveznek. Véget érni látszik tehát a tévé 1957-től tartó uralma. Az 1951-ben
megalakult Filméleti Társaság - mai nevén Synema - a filmet kutató progresszív erőket fogja össze az "új osztrák film" érdekében. Az "új osztrák film" mindenekelőtt problémaérzékeny:
rr •..
azt hozza napvilágra, amit a tévéfilmek eddig eltakartak. A nemzetiszocializmust
nem mint puszta történelmi
múltat, hanem mint ma is
virulensen ható tényezőt ábrázolja Peter Patzak Kassbach, Paulus Manker Schmutz, vagy indirekt, szubtilis formában Ernst Josef Lauscher Fejenállás c. filmje. A szülőföld (Heimat) fogalmával az ötvenes években durván visszaéltek. Ez a tematika is adekvát formában születik újjá Wolfram Paulus Heidenlöcher és Christian Berger
Raffl círnű alkotásában. Feminista értékek fejeződnek ki Valie Exportnak. az avantgard szcénából származó rendezőnőnek Szerelmi gtjakorlat c. filmjében. Franz Novotny Kijárat. .. csak semmi pánik-ja a tragikomikus kispolgár alakját mutatja fel, mig az idegenekkel szemben tanusított osztrák magatartásformát
Houchang Allahyari
I love Vienna c. filmje jellemzi. A formák és közelítésmódok sokfélesége ellenére szembetűnő, hogya klasszikus, lineáris szerkesztés a mai osztrák filmben kivételesnek
tekinthető. Ez kétségkívül korlátja, de egyben gazdagságát, különlegességét is tanusítja." (Gabriel e [utz)
A Synema munkatársai március 9-én este vendégeink lesznek az Örökmozgóban rendezett műhelybeszélgetésen.

PROGRAM
Március
*21.00: I
Március
Március
Március
Március
Március
Március
Március
Március
Március

4. csütörtök, 20.30: Megnyitó
love Vienna (r: Houchang Allahyari)
5. péntek, 20.30: Szerelmi gyakorlat (Praxis der Liebe, r: Valie Export)
7. vasárnap, 18.30: Kijárat ... csak semmi pánik (Exit. .. nur keine Panik, r: Franz Novotny)
8. hétfő, 20.30: Kassbach (r: Peter Patzak)
9. kedd, 20.30: Raffl (r: Christian Berger) Utána műhelybeszélgetés
11. csütörtök, 20.30: Heidenlöcher (r: Wolfram Paulus)
12. péntek, 18.30: A szökés (Die Flucht, r: David Rühm)
13. szombat, 18.30: Schmutz (r: Paulus Manker)
16. kedd, 20.30: Echo Park (r: Robert Dornhelm)
17. szerda, 20.30: Fejenállás (Kopfstand, r: Ernst Josef Lauscher)

S. Nagy Katalin

Lefegyverzett
ellenséges erők
egy dokumentumfilm

vizuális eszközeiről

rendezte: Sára Sándor, munkatárs:
[eli Ferenc, operatőr: Pap Ferenc,
Kurucz Sándor, dramaturg:
Csoóri Sándor, Hanák Gábor
Objektív Filmstúdió Vállalalat
Forgalmazza a Magyar Filmklubok
Szövetsége

A fényképekró1.
Az állóképek S a mozgóképek viszonyáról.

háborúnak. Látszat-katonák valós katonai kiképzés nélkül, 1944es őszi kényszer-bevonulásukkal már potenciális hadifoglyok.
Ezért különösen meggyőzőek az irracionális fényképek (pl. német katonai díszruhában egy kiskamasz).
A korabeli csaknem gyerek, s ifjúkori fotók segítik az értelmezést, a sztori képtelenségének elfogadását, aláhúzzék. hogya beszélők nem lehettek résztvevői, tevőleges alakítói a történteknek.
Szó sem lehetett semmiféle azonosulásról, s talán ezért is hiányoznak az érzelmek, az indulatok a filmből. Az állóképek sem
segítenek viszont kideríteni, miért mindig mellképekként láthatók a beszélők.
A jelen s a múlt összekapcsolását a fiatalkori fényképek azáltal
is segítik, hogy legtöbbször a fiatalkori s az öregkori arc megdöbbentően hasonló. Mivel rapszodikus, mikor hozza be a rendező a fiatalkori képeket, miért pont akkor, amikor (különösen a
II. részben váratlanul), csak másodszori megnézéskor lehet észrevenni ezt a meghökkentő hasonlóságot. Az ebben rejlő vizuális
lehetőségek kiaknázásáról is lemondtak az alkotók.

A dokumentumfilmek megszokott, elfogadott eszköztárához tartozik a mozgó képek közé merevített fényképek, álló képek bevetítése. Megakasztja és rendszerint más időbe helyezi az
eseményeket. Sára Sándornak ebben a filmjében azonban épp a
fekete-fehér fotók jelenítik meg a valóságos időt, a történet valóságos időkeretét. a szereplők reális külsejét. Talán azért is választotta az operatőr s a rendező azt a meglepő megoldást, hogy a
beszélőknek mindig csak az arcát látjuk, még a gesztusaikat se
kíséri végig a kamera, mellképek maradnak mindvévig, a filmmozgás legfeljebb csak az arc mimikáját követi, mintegy leválasztva az arcot s a vállakat a test egészéről. Mint rendszerint a
fényképek (egy teljes alakot ábrázoló fénykép is szerepel a bevágott fotók között, s ez - különös módon - kétszer is megjelenik a
vásznon), Hogy mikor jön fénykép s mikor nem, ennek logikája
kideríthetetlen. Amikor a rendező már soknak érezte a szöveget
a beszélő arcához? Mindenesetre a fotók a koncepció hiánya ellenére is visszaillesztik természetes idejébe a történéseket, ameA jelen szint je. A deperszonalizáció.
lyekről meglehetősen tényszerűen, távolságtartóan, külső
eseményekre koncentráltan van szó. Idősödő emberek arcát látjuk, olykor gyors egymásutánban (ez jó) s közöttük a 14-18 év A jelen szintjének fényképezési módjában több furcsaság is van.
közötti gyerekek fényképeit, akikkel megtörténtek az események, Az egyik furcsa hatás: mintha az ötvelIes évek hiradájában (de leganélkül, hogy valódi részeseivé váltak volna a történelemnek, a alábbis a mánál évtizedekkel korábban) történne a beszélők fil-

letlen, hogy akkor kámpicsorodik el az egyik elbeszélő, amikor
arról beszél, hogy az első emberi szót hol, mikor kapták).

A tárgyak világa
mezése. S ez a távolság a jelentől erősíti meg, hogy nem szerepA filmből hiányzik a tárgyi világ. A beszélők kiszakítva jelenlegi
lOK,hanem beszéloK a másfél év eseményeit elmondók.
környezetükből s kiszakítva 1944-eskörnyezetükből. Honnan jötAz 1944 októberében-novemberében kezdődő tényeket, ametek? Hova tértek vissza? Hol vannak most?
lyekben az iskola- és kiképző alakulatok, leventék, ludovikások
A fogoly-lét a tárgy-nélküliség világa. A tárgyak értékmérője a
vagy egyszerűen csak közéjük sorolt tizenévesek immár hatvanakenyér, krumpli s a cigaretta. Tárgyözön, tárgyak tömege körüsokként egymásba kapcsolódva elmondanak, nem a kilencvenes
löttünk. S szembesülünk a tárgyak nélküli világgal. Amelyben
évekre jellemző fotózási, filmezési módból sorakoztat ják egymás
még a fegyverek is elvesztik jelentőségüket, eszköz-mivoltukat
mellé. A mostani környezet egyáltalán nem látszik, a ruházat
(megkísérlik lőni tanítani az ifjoncokat, de a tanítóról is kiderül,
sem jellemző, a társadalmi réteg hovatartozásra sincsenek utaláhogy nem képes eltaláini még a közeli célpontot sem). Irreális,
sok, nem tudni ki micsoda.
irracionális közeg. Amelyben még testükön hordott ruháiktól is E mellkép-beállítás a Szondi-teszt nem valóságos s mégis naahol csak lehetséges (például az itthoni fogadtatáskor a határon)
gyon is élő, reflexiókat előhívó figuráit idézi meg. Egy-egy Szon- megfosztják a hadifoglyokat. ("Nincs semmije. Csak maga
di-teszt figurát több elmebeteg fotójából montíroztak össze.
van.")
Mintha itt is egy-egy emberben egyszerre több szólalna meg. A
Ebben a közegben éles ellentét a még díszes, feszes, új német
halott sorstársak?! A tömeglét? A véletlenül életben maradás?
egyenruha egyikük fiatalkori fotóján. A hazugság még átlátEz a mai társadalmon kívüliség fontos eleme a filmnek. A beszóbb.
szélők természetszerűen mind férfiak, mind nagyjából egykorúak,
azonos generáció, ám nincs foglalkozásuk, szakmájuk, lakóhelyük, családi állapotuk, vallásuk, etnikumuk, egyikük pl. zsidó is
lehetne, másikuk cigány, s ha tudjuk is az akkori történésekből,
A dokumentum-képekró1
hogy zsidókat és cigányokat másféle munkaszolgálatra, másféle
gyűjtőtáborokba kényszerítettek, ez a finom áthallás illetve "átlátás" nagyon szerenesés s a film lényegéhez szorosan hozzátarto- Nem igényesen választott dokumentum-képek korabeli filmhírazik. A hasonlóság a fontosabb s nem a különbség! Találgathatunk dókból, archívumokból. A fényképek többsége is konvencionális
persze, hogy az egyik beszélő inkább városi, a másik vidéki, háborús kép (ágyúk torkollattüze, felszabadítók tankokon, bomegyik értelmiségi, másik paraszt, egyik szegény, másik jómódú bázók, lángoló házak, kiégett városok, szögesdrótok mögötti zsistb., de ennek itt nincs jelentősége. Mivel nem volt jelentősége dók stb.), Némelyik kép csak annyi, mintha felirat lenne:
abban a másfél évben sem, amelyről az elbeszélés és a dokumen- "közeledik a front". Még Mauthausen megidézése is közhelyszetumképek ritmusa szerint hol sűrűbben, hol vontatottabban szó rűen történik.
van. A beleéléshez, az érzelmi azonosuláshoz sincs szükség ezekNehezen eldönthető, hogy a konvencionális dokumentum-kére. A történet térbeli kiterjedése, a sűrűsödések, az elbeszélés pek, híradó-betétek a visszaemlékezők, a beszélők szövegének
mozgása, a beállítások, a dokumentumrészletek másról szólnak. konvencionális fordulatait, részleteit kívánják erősíteni, aláhúzni,
Ebben a történetben az ember nemcsak személyiségét vesztette vagy a filmkészítők nem fordítottak nagyobb figyelmet erre, s
el (külön megrázó és borzalom, hogy ez még épp csak serdülő nem végeztek gondos munkát. A zene is sok helyen konvencioszemélyiségekkel történt megl), hanem különféle csoport-identi- nális, csak "idézet", a hangokra még annyi gondot sem fordítottását, társadalmi hovatarozását is. Fogoly volt.
tak, mint a képekre.
A megvilágítás is valamiképp furcsa mai szemmel nézve.
Ez a Wagner-zene esetében, a kiégett városoknál a legbántóbb.
Mintha nem is volna jelen. Sem előzmények. Csak az a másfél Ahhoz nem elég szélsőséges, hogy önálló jelentése legyen, mindév. Kiszakítva az előtte történtek s azóta történtek közegéből.
össze konvencionális utalás más háborús játékfilmekre vagy doA fény-árnyék néhol nagyon kontrasztos, néhol különösen kumentumfilmekre. Vizuálisan és akusztikusan is az elszalasztott
erős. Nem egyszer kelti azt a zavaróan szégyenlős érzést, amit lehetőségek filmje ez a dokumentumfilm.
így lehet verbalizálni: "az örök világosság fénye szolgáljon néMert nagyon "jó", egyáltalán nem konvencionális háborús kékik... " Kicsit felülről világítják, aki bűntudatosabban beszél. Sok- pek is vannak (például az útra zuhanó, füst tengertől elborított
szor erős a fény az arc egyik felén, máskor a fejtetőn az ősz haj fenyők természetellenes kidőlése, a hosszú jelenetekben mutatott
világít, miközben a többi rész sötétben marad. Aki tartásosabb, kiégett német városok). A bombázott fenyőerdő erős érzelmi hakicsit alulról, kicsit szemből kapja a fényt. Nem differenciáltak, tást kelt, nyújtja a beleélés lehetőségét, az apokalipszis élményét.
nem árnyaltak az arcok, mintha nem az egyének lennének a fon- A bombázott, kiégett városok az abszurditás, az értékrombolás,
tosak (s itt valóban nem is azokl). Nem következetes a személyiségábrázolás. S ha meghökkentő, zavarba hozó is ez, épp a lényeget szolgálja: a deperszonalizációt. Valóban, itt nem az a fontos,
hogy az egyének hogyan élték meg, amit megéltek (lásd Pergőtűz
egyes figurái), hanem csak a krónika, a nyáj-szerű lét, a kiszolgáltatottság állapota. A szöveg is ennek megfelelően tördelt, nincsenek egyéni élmények (mint a Pergőtűzben), illetve alig-alig (például a mező az almáskerttel, ez ki is emelkedik a többi szövegből, mint valami paradicsomi látvány, mennyei kép, idill).
Közös szenvedéstörténet, tények, háttérben az érzelmek (nem vé-

az értelmetlenség átélhetőségét. A pompeji módra megszenesedett emberek, a nagyhasú terhes nő, az imaköpenyszerű stólába
bugyolált halott képe többet mond, mint a látványos, megszokott háborús képek.
Terhes és halott nő, imaköpeny és halál - az abszurditás fokozhatatlan. Telitalálat. S illik az alapszövethez: tizenévesek mint
hadifoglyok. Tizenévesek mint ellenségek.
Többnyire nagyon jók a felülről fotózott képek. Nem szokványosak, kiszolgáltatott hús-tömeglétet, kamrába terelt állat-létet, tömegnyomort, tömegességet ábrázolnak, amelyben még az állatok
is elhullanak. A szöveggel összehangzóan itt a képek felerősítik a
beszéd hatását. Fölülről a terület, fölülról az emberek irtóztató sűrűségű tömege: még egy gyufaszálat se lehet leejteni, akkora a
tömeg. Táj válik az emberekből. Táj a városok lyuggatott, borzalmas domborulataiból. Fölülről nézvést holdbéli táj, melynek alkotóelemei emberi egyedek, illetve az emberi lét egykori színhelyei, házcsonkok, út maradványok, a civilizáció nevetséges lenyomatai.
Ebben a kontextusban jobban érthető, mégha kihasználatlanul
maradt is a következetlenség miatt, hogy felülral látszanak a táborok, hosszan a kiégett városok, szinte csaknem mindig szembal
(szemtől-szembe) az egészen fiatalkori fotók, s többnyire féloldalról a beszélők, mintha a vászon valamelyik oldalán, a beszélők
képzeletében peregne láthatatlanul a történet.
A tömeglét-fotók a legjobbak.
Mint ahogy az egész filmnek talán az a legjobb, leghatásosabb
része, amikor a halálközelben, az éhhalál fenyegetettségének, az
elgyengülésnek az élményét mesélik - változatlanul tényszerűen
- a személytelen beszélők, egymás mondatait folytatva. A testi
állapotokkal kapcsolatos élmények megdöbbentően tárják fel,
hogya test sem individuális, a test az adott szituációban a tömeg alkotóeleme. Kép és szöveg egymást támogatva, egymást
hitelesítik. A terelt állat-sorsközösség vizuálisan és verbálisan is
kifejeződik.
A film legnagyobb értéke talán éppen ez: ahogy a beszélők
egymás mondatait folytatják. Nincs külön mondat. Nincs külön
emlékezet. Tömeg-lét, kollektív-emlékezet, közös szenvedés-történet (még ha a film utolsó mondata hálaadás, köszönet is az
életben maradásért).

ga színhelyek. Az Óceán partja! A tér a kényszerűen elhagyott
otthontól az Óceánig tágul. "Az Értől az Óceánig" - asszociáció,
de micsoda különbség! A tizenévesekben szörnyű szorongást
kelt az Óceán ("az Óperenciás-tengeren túl"), rabszolga-sorstól
félnek az egyébként rabszolgasorsban tartottak.
Notre-Dame, Eiffel-torony, kölni dóm, Alpok stb. Egyfelől a civil-lét szimbólumai, a kultúráé - s a fogoly-lét lehet-e ettől
messzebb? -, egyúttal az ép-ség, a béke világa. S itt megint jó,
hogy csaknem jellegtelenek a fotók e hírességekről, mintha valaki civil fotózta volna őket az immár nem létező civil-világból,
személytelenül, mint ahogy többnyire személytelenek az ifjúkori,
többségében vidékies beállítottságú fényképek is. Egyenfotók,
egyenruha, egyenműemlékek. De a mindennapiságukban ép,
egész világ képviselői. A műemlékek itt a köznapi lét tartozékai.
S csak nagyon halványan utalnak az esztétikai szférára.
Az esztétikai egyébként lényegében kimarad a filmből. Sem a
jelen - az arcok, a ruházat, az arcok háttere - sem a tényeket kísérő bevágások nem hordozói az esztétikainak. Kétszer mégis jelen van. Egyszer az érzelmesen, konvencionálisan, turista-képeslapként mutatott, magas hegyektől körülvett falu távoli s nosztalgikus tájában mint természet s emberi lakhely esztétikus egysége. S egyszer - micsoda ellentmondás, abszurditás! - mint a
felülről fotózott tömeg esztétikus struktúrája. Mintha egy mozaiklap-alakzatot látnánk. Akár el is feledhetni, hogy az alkotóelemek élő emberek.
A hídról, a vasúti kocsiról a fogoly-gyerekek közé dobott vasrúd valóságosabb kép annak ellenére, hogy "csak szó, szó, szó",
szöveg, beszéd töredék, mint a gótikus német utca, a Notre-Dame, vagy a többi bevetített kép. Ez utóbbiak csak díszletek. Díszlet-Párizs, díszlet-látványok.
Kérdés persze, lehet-e egyáltalán esztétikailag, vizuálisan megjeleníteni a hadifogolylétet, a gyűjtőtábor életformát, a katonának
álcázott pszeudo-katona létet. Ebben a dokumenturnfilmben a
szó vizuálisan is erősebb, mint a kép. A befogadó képzeletét inkább
a szavak, mint a képek indítják meg. S ahol a szöveg gyors vágásokban követi egymást, azaz ugyanazt a szövegtestet halljuk
szinte folytatólagosan más-más arcokból beszélő szájakból, nem
is hiányzik a kép.
A képek hiánya leginkább a bevágott képeknél, fotóknál, filmhíradó részleteknél jelentkezik!!! S ott, ahol a szöveg megbicsaklik.

If"

mikor az ember kéjjel ölt,

•

nem csak parancsra" (Radnóti). Agyonlövés egy darab almáért.
Meztelenre vetkőztetés, verések. "Az amerikaiak se voltak jobbak, mint más katonák" - hangzik el tárgyilagosan. Vitték az
órákat, mint az oroszok. A foglyok lopták a pokrócokat. KözponA történet térbeli kiterjedése.
ti kérdés: az evés, természetesen.
Nagyon jó, hogy ezeket az elemi tényeket nem kísérik képek.
A múemlékek.
Se táborbeli lövöldözést, se 32-36 kg-os csontváz ifjakat, se karóra gyűjteményt, se pokróclopást, se kukacos kekszet nem látni.
Jelzések. Városkák, tájrészletek, műemléki dokumentumok. Tér- Szerencsére. Ezek hiánya erősíti a filmet! A néző önmaga kénybeli szóródás, abszurd végpontok. Szétszóratás, egyúttal világlá- szerül megteremteni e szörnyűségek látványát, önmagában, betás, kijutás lehetősége a provincializmusból. Minden ugyanoda lül. ilyenkor a legjobb ez a film: amikor eszköztelen ül kényszerít a
torkollik és végül azonos értékű mozzanattá válik a másik vég- dolgok tudomásulvételére. Megidéz anélkül, hogy hamis csenponttal: a gyújtőtáborral. Az ép - még ép - városok, műemléki ut- gést, mellékízt kapnának a tények.
Különös módon azt a megoldást kínálja, amit a befulladt hipcasorok egyénítettsége, eltérő karaktere és az egész többi háborús
pi-mozgalom. "Ezt kéne az egész világgal csinálni amikor az
anyagtól való különbözése méginkább fokozza az abszurditást.
Elhangzanak a sosem hallott kicsiny magyar falunevek (kár, ágyak elé virágokat szórnak nem aknákat" - mondja az egyik
hogy ezekről nincs kép). Majd osztrák, német, olasz, francia, bel- parasztember.

Varga Balázs

A Fekete Doboz 1987-ben indult el, első fimjét 1988-ban készítette. Még a hazai dokumentarizmus, pontosabban a történelmi dokumentumfilmek felfutása előtt merült fel az ötlet, egy új
filmes-videós társaság megteremtésének szükségessége. A megbeszélések, viták során még nem sikerült dönteni arról, hogy ez
hagyományos dokumentumfilmes műhelyként, vagy pedig másfajta kifejezési formát, műfajt keresve működjön. 1988 tavaszára
az erjedés, a politikai változások megindulása választ adott a
kérdésre. Ekkor kezdett el dolgozni a Fekete Doboz független videofolyóirat. A nevet Lányi András találta ki. Összeállt a stáb is:
Elbert Márta, Ember Judit, Jávor István, Lányi András, Pesty
László és Vági Gábor. (A Doboz két évvel későbbi szétválása óta
vitatott, hogy Pesty László, aki valamivel később csatlakozott, de
az első film készítésénél már ott volt, alapító tagnak számít-e.)
A függetlenség egyik eleme, hogy a csoport tagjai el akartak
szakadni a hivatalos nyilvánosság torzításaitól. tiltásaitól. Eredeti
céljuk az ott nem tárgyalt tabu témák (kisebbségi ügyek, környezetvédelem, szociális helyzet) bemutatása volt. Ahogya történelmi dokumentumfilmek készítőit az elmúlt évtizedek, őket a jelen
titkolt és elhallgatásra ítélt történései érdekelték. Az e témákról
szóló elemző filmek helyébe azonban az átalakulásról tudósító,
és a felgyorsult politikai időnek jobban megfelelő "vizuális szamizdat" lépett. Video-dokumentarizmus a hagyományos dokumentumfilmek helyett. Az anyagi függetlenséget a Soros Alapítvány biztosította: az első évben másfél, a következőben pedig
egymillió forinttal támogatta a Doboz munkáját.
A hivatalos médiából ekkor még kiszoritott csoportok, politikai-társadalmi megmozdulások filmes megjelenítése miatt a lassan megszerveződő ellenzék számára a videofolyóirat az alternatív nyilvánosság fontos fórumát jelentette, s ezzel a Fekete Doboz közvetlen politikai szerepet is kapott. (Mindezt a későbbi
médiaháború egy korai ütközetének tekinteni mindenesetre kissé
történelmietlen, hisz visszavetítő értelmezés lenne, bár a nyomtatott és elektronikus sajtó történetét természetesen az értük folytatott harcok történeteként is Ielfoghatjuk.)
Az első szám címe - Civil technikák - szimbolikus. A hatalom
nem tudta kontrollálni, hogy ki, mikor és mit vesz fel. Mivel a
videózás a magánszféra része, követhetetlen a kazetták sokszorosítása és terjesztése. A lényeg az volt, hogy minden fontos eseményről felvétel szülessen, és ezek a filmek elterjedhessenek. Így
vált lehetségessé az információhoz jutás szabadsága. A videofelvétel a cenzúra kikerülésének.
a hatalommal való szembehelyezkedésnek az eszköze lett. A híradás, a változások rögzítése, bemutatása, a filmek minél nagyobb közönséghez való eljuttatása
volt az elsődleges, és nem a kezdeti amatőr technikából fakadó
problémák, vagy a kétségkívül gyenge képminőség. Az átütő erő
az anyagok elkészítésének tényéből és nem feltétlenül azok színvonalából fakadt. A híradás, a publicisztika így háttérbe szorítot-

ta az elemzést. A Fekete Doboz negyedévente megjelenő számai
az új politikai szervezetek, pártok létrehozásáról, az első tüntetésekről. évfordulós megemlékezésekről, az ellenzék megszerveződéséről számoltak be. 1990 elejéig hat rendes szám (Civil technikák, A mútárgy, Itt él a nép, Még kér a nép, Harangszó fél egykor,
Végvári csatáink), illetve két különszám (301-es parcella, Újmagyar
siralom) készült el. (Ezekről az anyagokról Barabás Klára írt a

Filmkultúra 1990/3. számában.)
Az 1989-es rendszerváltás beindulásával a politikai élet bőséggel kínálta a rögzítésre érdemes eseményeket. A Fekete Doboz
szerkesztése egyre több munkát, időt, energiát kívánt a résztvevőktől. Egyéb elfoglaltságaik miatt ekkor vált ki három alapító
tag: Ember Judit, Lányi András és Vági Gábor.
Az ellenzék csoportjaihoz fűződő jó kapcsolataik miatt (bennük bíztak meg a leginkább) a Doboz stábját kérték fel arra,
hogy filmre vegye az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásait. Az ott
rögzített 150 órányi anyagból szerkesztették végül azt az ötórás,
főleg a vitákra, konfliktusokra koncentráló filmet, amelyet több
résztvevő tiltakozása miatt máig nem mutattak be. Ehhez ugyanis az induláskor kötött megállapodás szerint az összes érdekelt
beleegyezése szükséges. (Ezért támadták a Nyilvánosság Klubot,
amikor 1991 végén egyik közgyűlésükön néhány részletet levetítettek az anyagból.)
Függetlenségének megőrzése, biztosítása érdekében a Fekete
Doboz 1989 végén Alapítvánnyá alakult át. Ebben az időben, a
kelet-európai szocialista rendszerek összeomlása idején készültek
Pesty Lászlóék híres örmény, prágai, koszovói, kelet-német és román "partizánanyagai" . Az ottani demonstrációknak, tün tetéseknek nemcsak résztvevő megfigyelői, de Prágában például fontos
szereplői is voltak. A hivatalosság/nem hivatalosság mezsgyéjén
mozogva (lúrügynökségi akkreditációt nem kértek), "outsiderként" olyan eseményekről, helyekről tudtak beszámolni, tudósítaní, amelyekről a nagy, nehézkes stábok menthetetlenül lemaradtak.
1990-ben, szeptember-október fordulóján személyes problémák
illetve a továbblépés útjairól vallott eltérő elképzelések miatt a
Fekete Doboz Alapítványból kivált Pesty László és vele a stáb
egy része. Ők azóta Fekete Doboz Kft néven dolgoznak. (A név-

használat jogáról, lehetőségéről két és fél év óta áldatlan sajtóvita
és pereskedés folyik.) Ekkor úgy tűnt, hogya videofolyóirat mint
műfaj már nem életképes. Bizonyos mértékig korábban már a
Napzárta is konkurenciát jelentett. Ami az indulásnál a Doboz
jellemzője és hitelességének forrása volt, hogy lényeges történésekről számolt be - ekkorra elvben a hírpiac természetes követelményévé vált. A média-szintér új lapokkal és periodikákkal volt
tele, filmes-videós tudósítások is szép számmal születtek. Ráadásul ebben az időben - átmenetileg - a tüntetések is ritkábbak
voltak ... Váltani kellett. Az Alapítvány ekkor 21Z aktuálpolitika
mezején kívül eső témák feldolgozása, a Kft pedig a hírgyártás-forgalmazás felé fordult.
Rövidebb anyagain, tudósításain
kívül a Fekete Doboz Alapítvány
1990-ben hat (Túl a Ráktérítőn, Gyűlölet aszemekben, Szombattól szombatig, Hajléktalanok, Nincstelenek, Angyal utcaiak), majd 1991-ben négy
filmet készített (Az őrök hazamentek,
Hagyaték, Fanni és társai, Akslé, egyujjas). Általában félóra-egy óra

hosszúak. Közös pont jaik, hasonlóságaik a témaválasztásban, a megközelítésben rejlenek. A társadalom
peremén élők, a sérültek, a kiszorítottak felé szeretnék nézőik figyelmét, türelmét, emberségét irányítani. Filmjeik szociális, antropológiai metszetek.
A Hagyaték kapcsolódik leginkább közvetlen politikai témához: a Magyarországról kivont szovjet hadsereg távozása után
ittmaradt "lelki és szellemi környezet-szennyezésről", örökségről szól. A film a konfliktusokat állítja a középpontba. Hajmáskéren Burlakov arról beszél, hogy katonáik "békés egyetértésben éltek a hazai lakossággal és segítették népgazdasági feladatai teljesítésében, a haza védelmében". (Számomra amúgy
kissé zavaró volt, hogy a szovjet parancsnokot Kézdy György
szinkronizálta.) A filmen ennek a békének az áldozatai is megszólalnak: egy férfi, akit fejszével majdnem agyonvertek; egy
megnyomorodott lány, aki az erőszakoskodó katonák elől kiugrott az erkélyről; egy meggyilkolt taxis felesége. Mellettük
súlytalanok a katonákkal összebarátkozott, őket gyakran megvendégelő asszonyokkal folytatott beszélgetések. (Bethlen János furcsálkodva kérdezi tőlük: "És ott voltak maguknál a
házban? Mit szerettek enni?") Félrecsúszik az ellenpontozásra
épülő szerkesztés, eltolódnak a hangsúlyok, így a Hagyatékban
a téma bemutatása felületes marad. Kultúraközi találkozás ok
nyomait és eredményeit látjuk. Kiegyezés itt nincs, és ezek a
hangok valóban csak nehezen összecsendíthetők. Mi hát a hagyaték? Mi maradt? Csak emlékek, tárgyak egymás mellé helyezhető sorozata: kerozintól tocsogó földcsomó, semmibe meredő helikopter-propeller, kidöntött fal romjai, fénykép egy temetésről, vigyáz állás, nadrágszélhez szorított tenyér, ellenfényben filmezett vonatajtók csattanása ... Egy filmvégi montázs életlenné távolodó felvételei.
A Nincstelenek öt portréból áll. Öt rajzolat az esélytelenségről.
Szereplői közül néhánynak van lakása, másokat épp kilakoltat a
rendőrség illegális otthonából. Arra, hogy körülményeiken vál-

toztatni tudjanak, egyiküknek sincs semmi esélye. Számukra
szétroncsolt lehetőség a lét. A portrék közül a legdöbbenetesebb
az, amelyik két önkéntes lakásfoglaló család kilakoltatásáról készült. Hatása a szituációból fakad. Az egymásnak feszülő indulatok, érdekek, érvek és ellenérvek hiteles és pontos képet adnak.
Ez a portré a film csúcspontja. Mellette a többi inkább csak háttér nélküli érzékletes villanásnak tűnik. Régi kérdés, hogy a szituáció mi módon építhető bele a dokumentarizmusba. Vajon egy
helyzet megmutatása már önmagában tartalmazza az elemző, értékelő mozzanatot is? Vagy erre egyáltalán nincs is szükség? A
Nincstelenek esetében a portréknak ez a csendes, egyszerű egymás mellé helyezése, mozaik-szerkesztése összességében igen hatásossá válik. Ezek a jelenetek nem kívánnak különösebb magyarázatot, statisztikai mellékletet, kommentár-szövege t. A szerkezet
nyitottsága szépen utal a történetek megoldatlanságára is.
A Fanni és társai sérült és egészséges gyerekeket együtt nevelő
óvodákat mutat be. Az opera tőr beáll a játszó gyerekek közé, odaadja
nekik a kamerát: most filmezzetek
ti! Vegyétek fel egymást! A dokumentarista filmezés a türelmesség,
az egymásra való odafigyelés megtanulásának segédeszköze is lehet?
Erre a megértő kamerára volt
szükség a búcsúszentlászlói elmeszociális otthonban is, ahol az Akslé, egyujjas készült. A cím az egyik
ápolttól származik, aki kisbabáját
szorongatva többször is feltűnik a
filmben, ezt hajtogatva: "Akslé baba, jaj de akslé. Akslé, egyujjas." A
film az intézet életét mutatja be. Az
ápolónők áldozatos és fárasztó
munkáját, odaadásukat, a fürösztést éppúgy, ahogya közös sétákat, a fagylaltozást. Az ápoltak
közül sokan nem tudnak beszélni. Az arcukról, mimikájukról
kell leolvasni, mit szeretnének, mit akarnak elmondani. A nehéz,
üzemszerű munka bemutatása mellett a film a beszéd nélküli,
elemeltebb pillanatokra is érzékeny. Szépen fényképezett jelenetekben látjuk a közeli tóban megfürdő ápoltakat, közben az
egyik férfi saját versét szavalja. Egy asszony később kedvenc dalát énekli el.
Az intézet egy XVIII.századi ferences kolostor épületében működik. A film végén a plébános elmondja, hogya püspöki kar
csak az épület tulajdonjogát kéri vissza, az intézményt nem akarják felszámolni. "Amit Isten népe, a civilek el tudnak végezni,
azt végezzék el ők. ..arra az egyház ne telepedjen rá." A befejező
jelenetben mise képeit látjuk. Uram, irgalmazz! - éneklik együtt
az ápoltak és az ápolók.
.
Az Akslé, eguuiias az Alapítvány egyik legszebb, legjobban
megszerkesztett filmje. Be tudja mutatni azt, amiről beszélni nehéz. A film befejezése egyrészt illeszkedik a témához, a szerkezethez, másrészt finom megoldással új jelentéstartaimat is ad a
korábbi jeleneteknek.
Lehetséges tehát, hogy létezik dokumentarista terápia a társadalmi, kulturális, politikai problémákra? Érzékeny nyersanyag
mellett érzékeny látásmód is kell ilyen filmek elkészültéhez. Rövid, érzékletes tudósítás ok, elemzések: ez nem a nagypolitika világa. Az ott lezajlott eseményeknek, viharoknak legfeljebb a hatása jelenik meg itt. Egy homályosan kirajzolódó kép vetületei,
egyfajta közös történet szálai ezek a filmek. A "terápia" lényege
a megmutatás, az esetleírás. Kérdés, hogy megtalálja-e közönségét, egyáltalán eljut-e az emberekhez? A filmek közül néhányat
műsorára tűzött a Magyar Televízió. Megmutatkozhattak. Az

alapítványi, non-profit munkának ez az egyik nehézsége: bizonytalan a folyamatos műkődés, a bevételek, támogatások összege.
A Fekete Doboz Alapítvány 1992-ben a Magyar Mozgókép
Alapítvány dokumentumfilmes pályázatának egyik nyerteseként
(a másik a Fórum Filmstúdió volt) "az év dokumentálását" végezte. A jelentős összegű támogatás (20 millió forint) arra szólt,
hogya magyarországi politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális
élet fontos, érdekesnek tűnő eseményeit örökítsék meg. A Ieforgatott anyagokból havi krónikákat, illetve tematikus összeállításokat készítettek, az így elkészült anyagokat pedig az Országos
Széchenyi Könyvtár-beli különgyűjteményben helyezték el.
A műhely működésének,
fennmaradásának biztosítása anyagilag most stabilabb alapokon áll, mint korábban. Feladatuk az előző évekhez képest új kihívást, másfajta megközelítést, műfaji
váltást jelentett. A dokumentumfilmektől visszatértek a dokumentáláshoz.
"Az év dokumentálása" során
rögzített anyagból készített kétszer
egyórás műsorukat januárban mutatta be a Magyar Televízió. (Eredetileg decemberben vetítették volna,
de a TVl igazgatója kifogásokat
emelt: elfogultnak, "botránykrónikának" tartotta az összeállítást. Végül kéthetes csúszással ugyan, de
minden változtatás nélkül kerülhetett képernyőre a film.)
Az összeállítás főcíme Kiskamerás
történelem lett. Ez, hűen a "dobozos" hagyományokhoz, rugalmas,
az eseményeket mozgékonyan követő stábmunkára utal. A kiskarnera azonban nem akistörténelemre
figyel. A téma: az 1992-es esztendő
belpolitikai krónikája. "Az év dokumentálása" nagyléptékű feladat.
A krónikás a jelen időben, a szeme láttára zajló folyamatokat,
eseményeket rögzíti. Objektivitásához pontosság és körültekintés
szükséges: nem tudhatja, később minek lesz jelentősége, mely
elemek fognak visszatekintve előtérbe kerülni, melyek érdekessége foszlik szét. Ő csak dokumentál. Támasza a naptár, az egymást váltó napok, hetek minél több történését próbálja megörökíteni. Ahhoz, hogy a különálló események történetté álljanak
össze, dramaturgiai végpont szükséges. Esetünkben ez az év vége. A krónikás ekkor jelmezt cserél, és mesélővé válik. Kétórás
műsort készít. A dokumentálás során a minél szétszórtabb, kűlönfélébb tények rögzítésének, megfigyelésének gesztusa a fontos. Összeállítást készítve viszont a szelektálás, az elrendezés kerül a középpontba. Az első esetben a nagy számok elve lehet a
pártatlanság garanciája, a másodikban azonban medret kell találni a parttalanság helyett.
A filmben többek között a média-vezetők elleni tüntetésekről.
a "harag napjáról" , a Magyarok Nemzeti Szövetségének gyűléséről, a vasutassztrájkról, a Csurka-tanulmány fogadtatásáról, a
Kétegyházán illetve Turán történtekről, a Demokratikus Charta
demonstrációjáról látunk tudósításokat.
em sikerlista. Botránykrónika annyiban, hogy az anyag majd felét a különféle tűntetésekről, ősszetűzésekről. demonstrációkról szóló beszámolók
adják. (A film legelején, tartalommutatóként a későbbi jelenetek
egymás mellé vágott képeit látjuk, miközben Nagy Feró arról
énekel, hogy "Piros, fehér, piros-fehér-zöld/Ez a magyar, ez a
magyar föld". A montázs hatásos, rímel is az összeállítás hanguIatára, csakhogy kevéssé való egy hírműsor élére. Mintha valamiféle látványossággal, többlettel kelleni feloldani a tudósítások

szárazságát, unalmát.) A zajos megnyilvánulások talán mozgalmasabbak és inkább illenek a képernyő re? Vajon hogyan lehet
objektíven kiválasztani 18-20eseményt, és az ország egyéves belpolitikai történéseit reprezentálni velük? Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi minden történt 1992-ben Magyarországon, akkor valóban tarthatjuk akár célzatosnak. torznak is az
eredményt. Ha azonban egy történetre vagyunk kíváncsiak,
amely az 1992-es év Magyarországáról szól, akkor a lehetséges
variációk egyikeként kell elfogadnunk ezt az összeállítást. A
mozgókép-írástudók felelősségéhez a hangsúlyok kitételének
szabadsága is hozzátartozik. Mindezzel együtt kell a pártatlanságra törekedni. Nem mindegy, hogy egy nagyszabású, többezres tüntetésről milyen jeleneteket emel ki a szerkesztő, milyen
beállításokat használ az operatőr. Politikusaink kezdik felfedezni
a híradás, a tudósítás fontosságát és szerepét, de egyben a manipulálás lehetőségeit is. Vagy legalábbis már próbálkoznak mindezzel. Romhányi László, miután a
sajtószabadságról beszélt, kiküldi a
stábot, mivel a Fekete Doboz már
máskor is "célzatosan filmezett",
torz beállításokat használt, operatőrei nem tudják, "hogyan kell fotózni a magyarságot" !
A film értékelésébe persze belejátszik az is, hogy mikor, milyen
környezetben látjuk. Az első részt
január 6-án vetítette a TVL A műsorújságban szereplő időpontnál
bő félórával később, ugyanis a csupán néhány órával korábban lemondott médiumvezetőkkel folytatott stúdióbeszélgetés elhúzódott.
A Kiskamerás történelemmel egyidőben kezdődött a kettes adón a
Napzárta. Győrffy Miklós vendégei
Kulin Ferenc és Haraszti Miklós voltak. A médiák befolyásolását
célzó küzdelem legfrissebb akciója után visszanézve más színben
tűntek fel a korábban történtek. Pompás szervezés: ezért az új értelmezési lehetőségeket nyújtó slusszpoénért érdemes volt két
héttel eltolni a műsor t. A két csatorna között ide-oda kapcsolgatva újra az önmagukban álló tények szétporladását, "működésképtelenné" válását tapasztalhattuk.
A Fekete Doboz Alapítvány az elmúlt év során többszáz órányi anyagot készített. Tematikus illetve havi krónikái még nem
kerültek a Magyar Televízió műsorára. Programjaikat hétről-hétre a Hunnia mozi éjszakai vetítésein mutathatták csak be. A januári adás a legszűkebb keresztmetszet volt. Megszerkesztett
részlete az egésznek. Ebből a filmből nem lehet megítélni, hogy
mennyire pártatlan, tényszerű "az év dokumentálásának" teljes
híranyaga. Egy történetet láttunk, a dokumentáláson túl, a kommentáron és az elemzésen innen. A "kiskamerás kistörténelemhez" nem ez a műsor, hanem a korábbi évek dokumentumfilmjei
álltak közelebb.

Alapítványból kivált Fekete Doboz Kft pályája más
irányba hajlott. Ők elsősorban professzionális médiacéggé próbálnak fejlődni. Folyamatos munkával, minél többféle anyag hírműsorok illetve magazinokba illő filmek - készítésével kívánnak jelen lenni a hírpiacon. Külföldi tudósításaik közül néhányat
a CNN, az NBC, illetve a BBC is átvett. Tavaly nyáron nyitottak
Moszkvában egy irodát, ahonnan korábbi kapcsolataikra, gyakorlatukra építve szeretnék ellátni a hazai és a külföldi írott és
elektronikus sajtót a volt Szovjetunió területén megalakult államok, illetve velük szomszédos országok helyzetéről szóló tudósításokkal.
Gyakorlott és mozgékony stábjuk az elmúlt években is számos
érdekes külpolitikai anyagot készített (Baltikum, 1991.január, Háború Zágrábban, Belgrádi tavasz). Emblémájuk (félig pisztoly, félig
videokamera) és a mellé választott mondat ("A kamera a hatásosabb fegyver") a háborúzás és a filmezés hasonlóságát hirdető elmélet illusztrálása mellett fő céljuk, a dokumentálás, a híradás
kiemelkedő fontosságára, szerepére utal. Ott kell lenni mindenütt, de a jelenlét nem elég, ha az elkészült anyagot nem láthatják a nézők. Hitler születésnapja című filmjük két éve készült. Az
újraegyesített Németországban, Drezdában megöltek egy színesbőrű fiút a villamoson. A neonácik ezért ("Drezda jó város") itt
tartották meg 1991 elején a Führer születésnapjára emlékező tüntetéseket. A Kft stábja ott volt, forgattak is, a tévétársaságok
azonban nem vették meg a filmet, ugyanis nem tartották jellemzőnek a szélsőjobboldal jelentkezését. Ma már talán nem tennék.
Két éve, a Magyar Televízió átszervezése idején a Fekete Doboz Kft is beadott pályázatot a Közép-Európa
Magazinra. Bár
több ismert tévés illetve külsős szakember is részt vett volna
benne, végül nem jutottak műsorhoz. Anyagaikat így nehezen
tudták forgalmazni, hiszen a Híradónak, a Hétnek és a Panorámának elvből nem adtak el filmet (politikailag elkötelezettnek tartják ezeket a műsorokat).
A Fekete Doboz Kft a (média) piaci verseny, a gazdasági tevékenység mellett közszolgálati, non-profit műsorokkal is jelentkezik. A hír- és dokumentumanyagokon kívül több dokumentumfilmet is készítettek az elmúlt időben. E filmek az Alapítvány
munkáihoz hasonló témákkal foglalkoznak: kisebbségekről, alternatív kultúráról, marginális helyzetben élő emberekről szólnak.
(A televízió ezek közül a Táncdalfesztivál utánt [Megszállás '68] és
a Kínaiak Magyarországont sugározta.) Az AIDS-fertőzött drogbetegekről szóló film után most készülnek egy, a különböző drogfajtákkal foglalkozó sorozatra. Ezenkívül más szervezetekkel közösen rendezett karitatívakciókról (véradással egybekötött előadóest a jugoszláviai polgárháború sebesültjeiért; orgonahangverseny és pénzgyűjtés a hajléktalanok javára) is forgattak filmet.
Munkáik nehezen sorolhatók be a szokásos műfaji kategóriákba, legalábbis pontosító jelzőket kívánnak. Nem feltétlenül hagyományos értelemben vett dokumentumfilmek, de nem is
puszta dokumentumfelvételek. Talán a publicisztikus, esetleg szituációs dokumentumanyag CÍmszó illene rájuk - ha létezne
ilyen. Publicisztikus, mert néhány rövidebb filmjük műfajában a
televíziós "újságírásban" megszokott, különféle magazirnűsorokban szereplő filmekhez, etűdökhöz áll közel. Ugyanakkor szituációs, mert a szerkezetet általában szituációk köré építik témájukat tekintve köz-szolgálati jellegű anyagaik: zenével, vágóképekkel kiemelt, ellenpontozott helyzetek sorozata az informálás,
máskor a történetmesélés alapja.

A televíziózás a csoportot nemcsak a hírgyártás oldaláról foglalkoztatja. Érvényes frekvenciaigényléssel rendelkeznek, a moratórium feloldása után akár egy közszolgálati tájékoztató csatornát is megpályázhatnának. A frekvenciazárlatot más társaságokhoz hasonlóan egyelőre ők is a kábeltelevíziós műsorgyártással
kerülték meg. November elején indult el önálló, kétórás heti műsoruk, amely elvileg félmillió lakásba jut el. Az adás hat, rendszeresen jelentkező magazinból áll. A Ténymásolat belpolitikával,
a Kijárat külpolitikával, az Arteria kultúrával, az FésÜ divattal, az
Asszoció a szociális helyzettel, végül a Spájz a gazdasággal foglalkozik. Elképzeléseik szerint a program működésének hátterét kereskedelmi tevékenységük adná, a műsorok jellege azonban közszolgálati lenne.
Az eddigi kilenc adást az önálló, egyéni stílus megteremtésének kísérlete határozta meg. A stúdió berendezése állandó:
fehér, szürke és fekete falak, kockák (dobozok) alkotják a díszletet. A műsortervezők öltözékét is ezek a színek uralják - néhány más adás hangsúlyosan elegáns öltönye helyett a természetes, "utcai" viselet a jellemző. A kinézet központi eleme általában a bőrdzseki. (Mindebben Pesty László a legkövetkezetesebb, aki minden műsorban fekete nadrággal, inggel, és barna bőrdzsekivel képviselte a főszerkesztői határozottságot és
megbízhatóságot.) A külsőségek mellett eddigi adásaik témaválasztása is arra utal, hogy az alternativitásra, term észetességre kiemelt figyelmet fordítanak.
A magazinok közül a Ténymásolat a leghosszabb és a legsokrétűbb. Tíz-tizenöt perces tudósításait stúdióbeszélgetések egészítik ki. A pártatlanság elve alapján igyekszik több nézőpontból is bemutatni az eseményeket. A Turul-avatáson készített
helyszíni riport után (Göncz Árpádot kifügyülő fiatalokat vertek meg a rendőrök) a rendőrség véleménye hangzott el, majd
Farkasházy Tivadar mesélte el tapasztalatait. Egy-két önmagában álló hosszabb interjú azonban kilóg a változatos szerkezetből. Pesty jól kérdez, nem hagyja ki a "rázósabb" témákat
sem, bár néha belenyugszik a semmitmondó válaszokba. Néhány, mostanában gyakran megszólaló politikus-vendég persze minden alkalommal ugyanazt mondja, az egyszer már bevált fordulatokat használja. Ezért lesz egyenetlen és felületes
több beszélgetés - én legalábbis ezért éreztem túl hosszúnak
őket (Palotás János, Bethlen István). A kilencedik adás interjúi
viszont sokszínűségük, jó ritmusuk miatt emlékezetesek maradtak. Nemcsak a politikust, a közéleti szereplő t mutatták be
- a személyiség iránt is megpróbálták felkelteni a közönség érdeklődését. Így például Richard Baltimore, az amerikai követség tanácsosa a szárazabb politikai ügyeken kívül kínai kirándulásáról, vonatút járól is beszélt.
A műsor állandó eleme, hogyadásonként egy-egy vendégszerkesztőséget (Magyar Narancs, Hunnia, Börtönújság, Köztársaság)
mutat be. Állandó rovatában Galkó Balázs rémhírekkel járja a
várost, és kéri ki a járókelők véleményét. Ezek az ötletek általában találóak és szellemesek, olykor erőltetettek. azt azonban
pontosan jelzik, hogya riporter és a kamera jelenléte képes "hitelesíteni" a kérdést. (Az emberek többsége elképzelhetőnek tartotta, hogya Parlament egyik szárnyát bérbe adják, hogy ott kaszinó működjön.) A Ténymásolat változatos kínálatát mutatja,
hogy a Magyar Narancs főszerkesztőjét egy transzvesztita showról szóló tudósítás követte, majd Pálfy G. István nyilatkozott. A
műsor lehetőséget ad arra is, hogy bemutassák a csapat egy-két
régebbi, ritkán vetített, de többé-kevésbé még aktuális filmjét
(Krassó, Tilos Rádió, Kétegyháza).
A Kijárat elsősorban a korábbi munkákból megismert területtel, az egykori szocialista országokkal foglakozik. Szinte állandó
téma a volt Jugoszlávia területén zajló polgárháború. Úgy tűnik,
a Közép-Európa Magazint a Magyar Televízió helyett saját mű-

sorukon belül próbálják megvalósítani. A korábbi anyagok azt
mutatják, bőven van miből válogatni. Adott a lehetőség, hogy ez
a blokk az adások egyik pillére legyen.
Az Arteria, az Asszoció illetve a FésÜ az előző kettőhöz hasonló
szerkezetű, de azoknál rövidebb és ritkább an jelentkező magazin. Összeállításaik ezért egységesebbnek
tűnnek. Az alternatív
kultűra, a másság, a kiszorítottakkal való törődés ezekben a műsorokban tud a legjobban érvényesülni. Az eddigi adások legérzékenyebb és legszebb részei közé tartozik Mécs Mónika beszélgetése a vakok szövetségének főtitkárával. Az ArteriaDan és az
FésÜben gyakran szerepeltetnek filmetűdöket, klippfilmeket is
(Gilbert és George-portré; Plakátmagány: film a reklámok egyik
ismert férfi manökenjéről).
Az elkészült anyagok fontos eleme az irónia, a kötetlenség. A
Vers senkinek című rovat kortárs költők régi, mostanában ritkábban emlegetett műveiből válogat. Az első adásban Eörsi István
Sztálin-ódája hangzott el. Pesty Lászlónak Potyka bácsival készített interjújába rendhagyó módon, a beszélgetés közepén kapcsolódunk be. Ha már megtörtént a hiba, ellenpontként "túl sokáig
maradunk". A riportnak vége: "Köszönöm, ennyi" - szól Pesty.
Talán egy sör vagy kávé még belefér, a végét pedig majd vágni
kell, mert hosszúra nyúlt, mondja. Vágjátok csak, hangzik a válasz. A kép közben eltűnik, a szöveg marad, és lassan átcsúszik a
következő műsor szignáljába.
Az Orbán Viktorról készült portréban a politikus bemutatása
mellett a FIDESZ majd öt évének történetéről, a stílus változásairól is szó esik. A bevezető képsorok a videofolyóirat
1988-as
anyagából az egyik, még "illegális" tüntetést idézik fel. A beszélgetés a Kft belvárosi irodájában zajlik. Az intézményesülés
nemcsak az akkori politikai szervezetekre jellemző. A "vizuális szamizdatból" kinőtt műhely is átalakult, és mostanra eljutott a video-újságírásig, a televíziózásig.

Az eddig adások értékét a tudósítások kiegyensúlyozottsága,
a
témák változatossága és az egyéni hangvétel adják. Bár kiszámíthatatlan, hogyan alakul majd a közeljövőben a kábeltévék, a médiumok helyzete (születik-e törvény, feloldják-e a moratóriumot),
a Fekete Doboz Kft kísérlete vélhetően magában hordja a továbblépés lehetőségét. Egy Szegeden és környékén végzett felmérés szerint programjaikkal 20%-os nézettséget értek el. Az eddigi adások tehát felkeltették a nézők érdeklődését stílusuk, magazinjaik iránt. Tavalyi műsoruk előtanulmány volt, miközben a
tervek (természetesen) már egy ideális kábeltelevízió képét rajzolják elénk.
A videofolyóiratból
kinőtt két műhely szorgalmasan dolgozik.
A "vizuális szamizdat" bájos korszakában kialakult kapcsolatok
mostanra teljesen széttöredeztek.
1990 novemberében búcsúkoncertet adott a 80-as évek legendás alternatív zenekara, az URH.
Összeáll tak egy utolsó (utáni) alkalomra. A koncertfilmet a 00bozból egy hónappal korábban kiszállt Pestyék készítették. Az
előző évtized jelképes lezárása számukra egyben nyitást, váltást
is jelentett. A hasonló érdeklődés, a közös témák lehetőséget adnának az együttműködésre,
a személyes problémák és az elvi ellentétek viszont meghiúsítják azt. Pestyék csoportja a professzionális média felé halad, Elberték inkább az alapítványi működést
szeretnék fenntartani. Eltéréseik inkább műfaji és nem értékkülönbségek. Mindkét társaság útja próbálkozások sorozata, hiszen
a publicisztikus
dokumentarizmus,
a vide o-újságírás műfajai
még nem kristályosodtak
ki. Az elmúlt években készített műsoraik mind stílus, mind pedig hangvétel szempontjából igen sokfélék. A hazai dokumentarizmus
helyzetét, az útkeresés lehetséges irányait jellemzi ez a két széttartó pálya. A dokumentálástól
a (személyes, szubjektív) dokumentumfilmig
majd vissza; a hírgyártás tól a kábelműsorig
kanyarodnak
az utak. A sztori még
nem ért véget, a dobozok nyitva állnak.
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FEKETE DOBOZ ALAPÍTVÁNY
Hagyaték (1991)
szerkesztő-rendező:
Elbert Márta, operatőr: Jávor István, vágó:
Révész Márta, riporter: Bethlen János, munkatársak: Dér András,
Hajdu Mari, Krizbai Zoltán.

Nincstelenek (1990)
szerkesztő: Elbert Márta, operatőr: Jávor István, vágó: Révész
Márta, munkatársak:
Dér András, Mezei György, Morvay Bea,
Rózsa Péter
Elbert Márta, operatőr:

Dér András,

vágó: Révész

Elbert Márta, operatőr:

Kocsis Tibor.

Krassó - Az ellenzék ellenzéke
szerkesztő:

Pálinkás Róbert, operatőr.

Bátonyi Csaba.

szerkesztő: Pálinkás Róbert, Mécs Mónika, Pesty László, operatőr: Pesty László, Bátonyi Csaba, Medvigy Gábor.

Tilos Rádió

Akslé, egyujjas (1991)
szerkesztő:
Márta.

szerkesztő:

URH - búcsúkoncert

Fanni és társai (1991)
szerkesztő:
Márta.

Kábeltelevíziós magazin (I992-1993)
főszerkesztő:
Pesty László. (Ténymásolat: felelős szerkesztő:
Pesty László; Kijárat: felelős szerkesztő: Makai József; Arteria: felelős szerkesztő: Pálinkás Róbert; FésÜ: felelős szerkesztő: Krasznai János; Asszoció: felelős szerkesztő: Mécs Mónika; Spájz: felelős

Jávor István, vágó: Révész

Kiskamerás történelem I-II. (1992)
munkatársak:
Albert Árpád, Bátonyi Csaba, Elbert Márta, Erdélyi István, Gyebnár Zoltán, Hajdu László, Havas Judit, Jávor
István, Kovács Gyula, Mihancsik Zsófia, Moldoványi Ferenc, Révész Márta, Upor Péter, Varga Éva, Vig Sándor.

szerkesztő:

Pesty László, Mécs Mónika, operatőr.

Pesty László.

Hitler születésnapja
szerkesztő:

Pálinkás Róbert, operatőr:

Bátonyi Csaba.

Táncdalfesztivál után (Megszállás '68)
szerkesztő: Tolmár Tamás, Pálinkás
Csaba, Gulyás János.

Róbert, operatőr:

Bátonyi

~

EGY DISZCIPLINA
HAJSZALEREl
~

Annak, aki a filmtudomány mai helyzetét kutatja, legalább három tényezőt kell megvizsgálnia az ítéletalkotáshoz, jóllehet a
három nem azonos intenzitású. Vissza kell pillantanunk a második világháború után kialakult helyzetre, mert a jelen gondjai ebből erednek. Figyelembe kell vennünk a filmtudomány
művelésére vállalkozók képzettségét, elhivatottságát, meg kell
vizsgálnunk, alkalmasak-e e tudomány művelésére. Végezetül fel
kell tennünk a kérdést, kinek szól - szól-e egyáltalán valakinek a filmtudomány, azaz mi a befogadó és a közlés viszonya.
Látszólag egymástól független, szerteágazó kérdéskörök ezek,
valójában azonban nagyon szoros kapcsolatban állnak. Csupán
részigazságot kapunk, ha egyiket a másiktól függetlenül vizsgáljuk. Egy rövid, összegző igényű áttekintés persze nem vállalkozhat arra, hogy e kérdéskörök viszonyát a maga bonyolultságában
elemezze, csupán az összefüggések néhányaspektusára kíván
rávilágítani.
Filmtudomány: milyen sokan és sokszor visszaéltek e fogalommal! - írtuk korábban. Idézőjelbe tettük, rákérdeztünk, utaltunk
arra a bizonytalanságra, ami megítélésében időről-időre megfigyelhető, jelezvén, sokan korántsem biztosak benne, van-e valami, amit e fogalom fed. Létezik-e, vagy csupán vágyaink kivetülése, helyzetünkből adódó önámítás időről-időre felemlegetni?
Megfelelő, netán kielégitő választ csak akkor kapunk kérdéseinkre, ha e fogalom tartaimát elemezzük; kritériumokat keresünk,
amelyeket meghatározására szánunk, és összevetjük ezeket a kritériumokat a fogalom alá rendelt jelenséggel.
Induljunk ki abból az axiómából, hogya tudomány intézmény.
Mint minden intézmény, szervezettel, szerkezettel rendelkezik,
sajátos célok kielégítésére létesült (intézményesült) saját tárgya,
módszere, nyelve és nyelvhasználata van, amelyben az azonos
fogalmakat mindenki egyértelműnek tartja, és a jelenség megjelölésére kötelező érvénnyel ezeket a fogalmakat használja. A tudományelméletekből épül fel, amelyeknek egységessége, folyamatossága teremti meg a tudományágat.
ézzük, megfelel-e a
filmtudomány ezeknek a kritériumoknak? Ezek határozzák-e
meg a tudományt ma a film területén, illetve jellemezték-e hajdanán?
Mindaz, ami a tudomány fentebb kifejtett meghatározásában
benne foglaltatik, meghatározott értékű, és érthetővé teszi, miért
hangsúlyoztuk a bevezetőben a három eltérő természetű tényező
egyenértékű fontosságát.
Tudomány nem létezhet e három tényező (szervezet, sajátos
célok, elméletek) együttes létezése nélkül. Csak kellően felkészí-

tett, képzett kutatók biztosíthat ják egy tudományág kialakulását,
folytonosságát, fejlődését. Csak megfelelően képzett kutatók képesek megérteni és/vagy vitatni pályatársaik munkáit, egyszerre
tölteni be a kibocsátó és befogadó szerepét, még akkor is, ha a
tudomány "közönsége" nem korlátozható csak az adott tudományterület gyakorlóira.
Az elmondottak ismeretében már válaszolhatunk is arra a kérdésre, létezik-e manapság filmtudomány? Ma egyetlen tényező
sem biztosított folyamatosan ahhoz, hogy a filmtudomány, mint
organikus egész, megszülethessen, folytonosságát - művelése révén - biztosítani lehessen. Ez egyetemes jelenség, ami persze
nem zárja ki, hogy valahol, valamikor, tudományos igényű mű
szülessék a filmről.
A második világháború óta létrejött már néhány elmélet, amelyek a tudományosság különféle fokán állnak. incs azonban
közöttük folytonosság: ahány elmélet, az mind eltérő képzettségre, nyelvterületre, kulturális hagyományra, fogalomrendszerre,
szaktudományra vezethető vissza. Manapság a "filmtudomány"
nem tudatosan építkezik, nem cáfolva halad előre, hanem egymástól függetlenül keletkezett nézetrendszerek élnek egymás
mellett.
Közülük az egyik nagyobb hatást gyakorol, mint a másik, és
ilyen vagy olyan - legtöbb esetben nem a tudományos értéknek
megfelelő - tényezők közreműködésének köszönhetően, többékevésbé ismertté válik. Ugyan miféle közös jellemvonást fedezhetünk fel a negyvenes-ötvenes évek filmológusainak a kísérleti
pszichológián, szociálpszichológián alapuló kutatásai, Bazin fenomenológiával kacérkodó, de minden módszerességet nélkülöző nézetei, Mitry saját gyakorlatát teoretizáló összegzése, Metz
szemiotikán, pszichoana1ízisen alapuló elmélete között? e féljünk kimondani: semmilyen t. A filmtudomány ma sem sokkal
több, mint volt egy, két, három évtizede: elméletek laza halmaza
- annak leghétköznapibb értelmében. Elméleteké, amelyek között a tájékozatlannak nem is olyan könnyű megkülönböztetni a
búzát a konkoly tól.
Példáinkat a francia nyelven írott filmszakirodalomból idéztük. Ezért joggal érvelhet bárki, hogy más országban eltérő a
helyzet. Egy nemzetközi áttekintés azonban ma is csak megerősíti azt a régi meggyőződést, hogyafilmelmélet, a filmtudomány
terén Franciaország nagyhatalom volt és maradt. Évtizedek óta
úgyszólván az egyedüli. A francia példa ugyanakkor a filmtudomány ellentmondásosságát is a legtisztábban tükrözi, eredményeivel, erényeivel, kudarcaival és hibáival együtt. Franciaországban történt a legtöbb erőfeszítés kutatók képzésére (előbb
Cohen-Séat, majd Metz éveken, évtizedeken át oktatóként is
rendszeres tevékenységet fejtett ki), a legtöbb valóban elméleti
indíttatású és jellegű munka ebben az országban látott napvilágot a második világháború óta. Mégis, a hetvenes évek közepén
a francia filmtudomány ismét éppúgy válságba került, ahogya
többi. A válságot a Metz pályafutásában bekövetkezett fordulat
jelezte: ő, aki korábban a nyelvészeti-szemiotikai modellt válasz-

totta alapként, hirtelen a pszichoanalízis felé fordult. Persze e
fordulatnak volt pontosan eredeztethető oka, s megszületett kétségbevonhatatlan eredménye is. Mivel azonban a pszichoanalízis
ún. "puha" tudományanyelvészethez
és szemiotikához képest sokan a klasszikus értelemben vett tudománymeghatározás alapján nem is tekintik tudománynak -, csak átmeneti megoldást kínált. Nem véletlenül következett tehát be Metz tudományos pályafutásában a nyolcvanas évek közepe óta a várt és remélt fordulat: visszatérés a nyelvészeti-szemiotikai megközelítéshez, és
annak korszakos jelentőségű elméleti építménye, a filmi kijelentés elméletének kidolgozása. [Erről száz egynéhány oldalon a
Filmspirál 1992/1 olvasói maguk is meggyőződhetnek.]
Azok után, hogy korábban kétségbe von tuk, létezik-e a szó
szigorú értelmében meghatározott filmtudomány, ellentmondásnak tűnhet, ha most mégis kijelentjük, hogy a fogalom valamiféle realitást takar. E látszólagos ellentmondás oka, hogy - mint
minden fogalommeghatározás esetében - itt is óvatosan kell bánnunk a szavakkal. Inkább azt kellett volna állítanunk, hogy a
filmtudomány fogalmát értelmezhetjük szűkebb és tágabb összefüggésben, és hogy ettől függ, milyen tartalmat tulajdonítunk a
fogalomnak. Fentebb már utaltunk arra, hogy szűkebb-szigorúbb
értelemben mit tekintünk filmtudománynak. Vizsgáljuk most
meg azt, milyen tartalmat fed a lazább értelemben használt filmtudomány-fogalom.
E ponton azonban szükségesnek látszik röviden visszatekinteni a múltba. A második világháborút megelőzően még lazább értelemben vett filmtudomány sem létezett. Akik ennek a korszaknak elmélettörténetét kutatják, tudják, hogy valóban jelentős,
gondolkodásra serkentő művek születtek mind Franciaországban, mind Németországban, a Szovjetunióban és Olaszországban
is, de ezek tudományossága vitatható, sőt kétségbe vonható.
Szerzőik nagyon sok érdekes gondolatot fogalmaztak meg, amelyeket nem egy esetben "rendszereztek" is. Közös hiányosságuk
volt azonban, hogya film sajátossága szempontjából lényeges, illetve lényegtelen jellemzők, tényezők között nem tettek különbséget. A filmről mint önálló művészetről írtak, hangsúlyozták újdonságát - ezt többnyire szintetizáló jellegében vélték fellelni -,
de az új művészet totalitásigénye, "szellemi imperializmusa" e
művek szerzőire is átragadt, rendszerszerűen vagy rendszertelenül ezt tükrözték műveikben.
A döntő fordulat akkor következett be, amikor a film különböző, lehetséges vizsgálati aspektusaiban a valóban lényegest sikerült megragadni, kiemelni a lényegtelen vagy másodlagos elemek, témák közül. Ebből a szempontból figyelemre méltó a
Szovjetunióban 1927-ben megjelent A film poétikája című gyűjteményes kötet, amelynek egy-egy tanulmánya ilyen fontos, vizsgálandó aspektusok elemzésének igényével készült. Borisz Eihenbaum például már filmnyelvről, a film szintaxisáról értekezett,
bár e két fogalom írásában nem ugyanazt a tartalmat fedte, mint
később a filmszemiotikában. Szerinte a szintaxis a beállítások sorozatának felel meg, míg vele szembeállítva, a filmszemantika a
filmi kifejezési eszközök használatát vizsgálja. Eihenbaum szerint a film alapegysége az ún. filmmondat, amely a beállítások
láncolatából elemezhető ki. A szóról a mondatra (mint alapvető
filmnyelvi egységre) átterelődő érdeklődés elmélettörténetileg
igen jelentős változást jelent, és további ösztönzést adott a kutatásnak. Az az állítás - amely már korábban is annyiszor és
annyiféleképpen megfogalmazódott -, hogya film önálló művészet, első ízben Eihenbaum írásában kap megfelelő értelmet, akinek nagy érdeme, hogy elvetette a film és más művészet analógiáját, ezzel elutasította annak vizsgálatát, hogy mit örökölt a
művészetektől a film. A film eredetiségét nyelvi rendszer-jellegű
mivoltában vélte felfedezni. E tekintetben szemben állott Eizensteinnel, aki ugyan szintén analógiát teremtett a nyelv és a film

között, de ő mindvégig a film alapvető egységének a szóval
egyenértékű beállítást tekintette. (Eizenstein egyik tétele az, hogy
a szó a beálltásnak felel meg. Ez az állítás sokakat tévútra terelt,
és évtizedekig befolyásolta a kutatás irányát és eredményét.)
Kettejükön kívül - a húszas és a harmincas években - Pudovkinnak a film technikájáról, Arnheimnek a film művészet voltáról, Roger Spottiswoode-nak a film nyelvtanáról és Balázs Bélának a filmkultúráról (nem azonos CÍmmel) megjelent írásai teremtették meg azt az alapot, amelyre egy rendszerező igényű
filmelmélet kiépülhetett volna.
A filmtudomány helyzete és megítélése a második világháború
után megváltozott. A film és a kultúra történetében első ízbe
kezdik tudományos igénnyel és apparátussal (ez utóbbin fogalmakat és műszereket egyaránt értünk) vizsgálni a filmet. Voltaképpen ebben rejlik a filmológia (szó szerint a film tudománya)
irányzatának elterjedésével bekövetkezett változás lényege. Először vált nyilvánvalóvá, hogy a film tanulmányozása kettős
kompetenciát igényel: nemcsak a filmet kell ismerni, de kellő
képzettséggel kell rendelkezni tanulmányozás ához egy másik tudomány területen is, felhasználva annak elméletét és módszertanát. Csak a kettő együttesen biztosíthatja az eredményes kutatást, miként ez a filmológusok konkrét kutatásaiból kiderült. Gilbert Cohen-Séat vezeti be a film vizsgálatába azt az igényt, s teszi lehetővé érvényesülését, amely szerint lényeges különbséget
kell tenni aközött, ami a filmben sajátos és ezért kutatásra érdemes, és aközött, ami nem, mert más művészetben, kifejezésmódban is fellelhető.
A tág értelemben vett filmtudomány tehát az a fajta kutatás-típus, amelyik tudományos igénnyel, egy meghatározott tudományág fogalmi apparátusának és módszereinek segítségével tanulmányozza, elemzi és értékeli a filmet, s célja a filmről érvényes és ellenőrizhető megállapításokat közölni. E tág fogalommeghatározásba belefér valamennyi olyan vizsgálat, amely a filmet egy-egy tudományág (pszichológia, pszichofiziológia) alapján kutatta a második világháborútól napjainkig.
Csak a hatvanas évek közepén, a filmszemiotika megjelenésekor tudatosult, hogy a szűkebb értelemben vett filmtudomány
tartományába (azaz a sajátosan filmi jelenségek tanulmányozására korlátozódó kutatástípusba) midössze két tudományág,
az esztétika és a szemiotika sorolható. Mindkettő módszertana
azonban teljesen eltérő, egyik is, másik is más-más utat tett meg,
amíg a tudományosság meghatározott szintjét elérte, és a tudományosság ideájától és ideáljától is más és más távolságban állnak.

A filmszemiotika kiindulópontjának Christian Metz 1964-ben
írott és megjelent tanulmányát tekintjük, amely első ízben fogalmazta meg a kérdést: nyelv-jellegű jelentésrendszer-e a film, és
ha igen, miben tér el a természetes nyelvtől? Metz nemcsak
összevetette a nyelvet a filmmel, hanem meggyőzően cáfolta annak a metaforának (filmnyelv) jogosultságát, amelyre évtizedeken át alapoztak, tárgyilagosan és bizonyító erővel kimutatván,
hogy bár a film jelentésrendszer, nem azonosítható, nem állítható
párhuzamba a nyelvvel, mivel hiányzik belőle a nyelv három, lényeges kritériuma: nem (nyelvi) rendszer jellegű, nem kommunikáció, a jelek nem egyértelműek benne. A természetes nyelvvel
ellentétben, a filmre nem jellemző az ún. kettős tagolódás, azaz
nem lelhető fel benne a fonémának, a morfémának, sőt a mondatnak megfelelő egység sem. A film és a nyelv párhuzamba állításához azonban mégis alapot szolgáltat az a tény, hogya film
rendszerek rendszere; a filmben is elkülöníthetők a különféle,
(film)nyelvi jellegű egységek, noha ezek más és más rendszer
(kód) alá rendelhetők/ rendezhetők. Metz szemiotikai elmélete
szigorúbb értelemben is megfelel a tudományosság kritériumának. Figyelembe veszi és felhasználja mind a korábbi filmológia,
mind az újabb nyelvészeti kutatás kétségbevonhatatlan eredményeit. 1971-ben megfogalmazott, rendszerezett filmszemiotikai
elmélete néhány év alatt világszerte elterjedt, és ma már nincs
olyan filmelméleti mű, amelyik ne ehhez mérné igényeit, hasonulni akarván hozzá vagy szembehelyezkedvén vele.
A filmszemiotikai kutatásnak komoly ösztönzést adott, hogy
az olaszországi Pesaroban a hatvanas évek közepétől évente
megismételt tudományos eszmecserét rendeztek, amelyeken
Metzen kívül például az olasz Pier Paolo Pasolini és Umberto
Eco fejtette ki egymásnak sok tekintetben ellentmondó szemiotikai elméletét. Érdekes, hogy a Német Szövetségi Köztársaságban
nem tudott gyökeret ereszteni a metzi, strukturalista indíttatású
filmszemiotika. Ott egy egész más jellegű, igen erős szemiotikai
áramlat jelent meg, amelynek alapját részben a peirce-i szemiotika, részben a kommunikáció-elmélet képezte. Ennek oka valószínűleg abban keresendő, hogya német filmszemiotikusok a metzi
filmszemiotika korabeli alapjával, a saussure-i, hjelmslevi nyelvelmélettel nem értettek egyet, mert nem tartották azt alkalmasnak a film mint jelentésrendszer modellálására. W.A.Koch ezt ki
is fejtette, azzal érvelvén, hogy a filmszemiotikai elmélet jellegét
mindig meghatározza az a nyelvi modell, amelyre kijelentéseit
alapozza. Ezért Metz korábbi szemiotikai elméletét is azok tartották érvényesnek, akik elfogadták André Martinet-nak a nyelv
kettős tagolódásáról vallott nézeteit.
A strukturalista indíttatású filmszemiotikától elhatárolódott az
amerikai Sol Worth is, aki a kommunikáció-elmélet alapján tanulmányozta a filmet. A strukturalista filmszemiotika nem tekinti meghatározó tényezőnek a kibocsátó és befogadó különbözőségéből adódó lehetséges jelentésváltozást; tagadja, hogy a film
kommunikáció lenne. Worth viszont a filmet kommunikációnak

tartja, a benne megjelenő jelek és azok értelmezőinek viszonyát
döntő, meghatározó tényezőnek. Az általános szemiotikában is
kialakult két irányzat - a jelentés szemiotikdja, illetve a kommunikáció szemiotikája - értelemszerűen tükröződik a filmszemiotikai elméletekben is. Míg az előbbi irányzat képviselői csak magát a
jelrendszert kutatják, az utóbbi képviselői a jelrendszer születésének és hatásának folyamatát is a vizsgálat tárgyává teszik.
Worth azt vallja, hogy a filmről mint rendszerről felállított hipotézist explicitté kell tenni, ki kell dolgozni igazolásának valamiféle módszerét. Ennek érdekében olyan modellt kell kialakítani,
amely számitásba veszi nemcsak a filmet mint tárgyat, mint jelentéshordozó rendszert, hanem a film készítőjének és nézőjének
tevékenységét is.
A filmszemiotika történetében sajátos helyet foglalt el az észt
Jurij Lotman. A filmről írott munkája, amely A filmesztétika és
filmszemiotika
címmel jelent meg, azonban csalódást okozott
azokban, akik ismerték korábbi irodalomelméleti munkásságát,
és némiképp jártasak a filmszemiotikában. Acikkekből könyvvé
ötvözött munka teli volt olyan naiv állításokkal, amelyekből
nyilvánvalóan kiderült, hogy a szerző számára meglehetősen ismeretlen területre kalandozott, amelyen - kellő kompetencia hiányában - képtelen volt eligazodni. Ugyanis még egy kiemelkedő
képességű kutató esetében is csak akkor van esélye a tudományos nézetrendszer kialakulásának, ha fel! elismeri a kompeteneia szükségességét; ha szakít azzal a felfogással, hogy mindenhez ért, legyen az történeti, esztétikai vagy szemotikai kérdés, kiváltképp akkor, ha nem tudja problémává alakítani a kutatás kiindulópontj át.
A filmszemiotika helyzetét a nyolcvanas évek elején meglepő
kettősség jellemezte. Egyfelől a szemiotika általánosan elfogadott
tudományággá vált, másfelől - némiképp ennek következményeként - növekedett a szemiotika álcájában jelentkező, fogalmaival
operáló, de szellemétől idegen mellébeszélés, semmitmondó fecsegés. Maga az elméletalkotó, Christian Metz is nehezen lábalt
ki a korábbi évek válsághelyzetéből. Közel egy évtizeden át a
pszichoanalízis segítségével igyekezett - sikerrel - megújítani a
filmszemiotikát, a produktumról a produkcióra (a film előállításának és befogadásának folyamatára) helyezve a hangsúlyt. Miközben ezen munkálkodott, szembe kellett néznie egy újabb kihívással is, amit a másfajta szemiotikai elméleten felnőtt fiatalabb kutatógeneráció megjelenése jelentett, amelynek tagjai a generatív-transzformációs nyelvezetet tekintették irányadó modellnek.
A metzi szemiotikát - mint említettük - a de Saussure-Hjelmslev neve által fémjelzett strukturalista-glosszematikai nyelvészeti
irányzat inspirálta. Legfontosabb elméleti tétele - amely közel
egy évtizedes vitát váltott ki - az volt, hogy a film esetében
nincs a nyelvi jelnek megfelelő nagyságú és jellegű, mindössze
egyetlen fajta, ún. legkisebb egység, hanem annyi féle - gyakorlatilag végtelen számú - minimális egység-típus létezik, ahány fajta
filmi kód, amelyeknek kialakításához/kialakulásához ezek a minimális egységek szolgálnak alapul. A generatív-transzformációs
irányzat viszont nem a minimális egységből, hanem a természetes nyelv esetében egy többszörösen összetett jelenségből. a
mondatból indul ki. Grosso modo azt vizsgálja, milyen mélyszerkezet generálja ezt a felszíni szerkezetet, vagy megfordítva, ez a
felszíni szerkezet milyen mélyszerkezetre vezethető vissza.
A metzi szemiotika kétféle kutatási lehetőségre utalt, kétféle

irányt jelölt ki, s a kutató egyéni ízlésére, döntésére bízta a választást. Az egyik az általános Cakódok) vizsgálatát, a másik az
egyedi Caművek) feltérképezését irányozta elő. Mindkettő más
és más típusú érdeklődést, de azonos felkészültséget igényel.
Metz maga az előbbit művelte, de lehetőségeket látott az utóbbiban is. Sajnos nem bizonyult csalhatatlan látnoknak. Nem az első, hanem a második kutatási irányzat bontakozott ki mind erőteljesebben a nyolcvanas évek elején, és jellemezte világszerte a
filmszemiotikusok tevékenységét. Ezek a vizsgálatok új eredményt nem hoztak, hanem fokozatosan hozzászürkültek az ún.
hagyományos filmelemzéshez, és tudálékos érveléssel, a szemiotikából kölcsönzött fogalmakkal igyekeztek a tudományosság látszatát kelteni. A filmelemzésekben éppen a tudományosság
egyik kritériuma, az igazolhatóság vált kérdésessé. Ugyanez a
veszély fenyegetett és vált valóssá az ugyanebben az időben elburjánzó, pszicholanalitikus inspirációjú, de szemiotikai fogalmakkal zsonglőrködő írásokban is.
Az az irányváltozás, amely Metz munkásságában a hetvenes
évek közepén bekövetkezett, a legbiztosabb jele volt annak, hogy
a "hagyományos" strukturalista filmszemiotika válságba jutott.
Ezt a válságot furcsa módon azonban nem az idézte elő, hogya
tudomány kimunkált eszközei és elmélete hamisnak bizonyult. A
válság inkább azt bizonyította, hogy még mindig nem alakult ki
az az intézményes keret (a tudomány létezésének feltétele), amelyikbe egy újonnan jelentkező tudományág, eleinte konfliktusokkal, később konszenzussal, integrálódhatott volna.

•

A filmtörténetírás sem térhet ki - a többi tudományághoz hasonlóan - a módszeres és időnként megújuló önvizsgálat elől. Ez az
önvizsgálat múltjára, magára a tevékenységre, az elméletre és
módszerekre egyaránt kiterjed. A filmtörténet ismeretelméleti
alapjait és tárgyából adódó sajátosságát kell meghatároznia, a tudományok rendszerében, a megközelítési módok között elhelyeznie annak, aki filmtörténetírásra vállalkozik. Tudományos
igényű fogalom- és elméletalkotás nélkül a filmtörténetírás (mint
gyakorlat) és a filmtörténet, mint tudományos diszciplína (a fogalmak és elméletek egymásra épülő, szerves rendszere) csak illúzió marad, és mint minden illúzió, agyakorlók önámítását
célozza, azt hivatott biztosítani. A tudományos igényű filmtörténet megteremtése felé vezető úton az első lépésnek tehát az eddigi gyakorlat vizsgálatáraés ismeretelméletimegalapozottságának,
módszereinek megkérdőjelezésére, majd a további teendők kijelölésére kell irányulnia.
A film történetének kutatása az 1930-asévekben indult meg. A
folyamat természetszerűen a nemzeti filmgyártás vizsgálatával
kezdődött, és csak a II. világháború után jelent meg az első
olyan, összegző igényű mű, Georges Sadoul egyetemes filmtörténete, amelyik kitekintett egy ország határain túlra.
Sadoul munkássága fordulópontot jelentett a filmtörténetírásban. Csak tiszteletteljes csodálattal lehet adózni annak a hatalmas munkának, amit egymaga elvégzett, és ámulni azon, hogy
milyen nehézségeket sikerült legyőznie. Érdeme, hogy megteremtette az első átfogó egyetemes filmtörténeti munkát, úttörőként egy olyan időszakban, amikor még az archívumok, gyűjtemények nem nyitották meg kapuikat a filmtörténész előtt, s filmográfiák sem léteztek. Bárki mást ez a helyzet elrettentett volna. Sadoul azonban makacsnak, kitartónak, módszeresnek bizo-

nyult, így szinte a semmiből alkotott maradandó művet. Az életmű iránt érzett tiszteletünknek azonban nem szabad megakad ályoznia bennünket annak vizsgálatában, hogy vannak-e, és ha
igen, melyek e vállalkozás korlátai és hiányosságai, amelyek nem
annyira Sadoul képességeiből, sokkal inkább helyzetéből, és a
filmtörténetírás hagyományainak hiányából fakadnak. A történeti, társadalmi, kulturális állapot, amelyben a sadouli filmtörténet fogant, választ adhat arra is, milyen feltételek szükségesek
ahhoz, hogy a filmtörténet tudományos igényű és értékű diszciplínává váljék. Sadoul modellt teremtett, hatása és e modell
példa értéke még ma is sok helyütt érvényesül, példája nyomán
még ma is művek sokasága íródik.
Az életmű egyik sebezhető pontja a szerző totalitásra törekvéséből adódik. Mindent fel akar dolgozni. Ez jogos célkitűzés lehet, ha egy tárgykörben hiányoznak a nélkülözhetetlen előzmények, ha egy korszakot, egy témát, egy "területet" még senki
nem dolgozott fel. A totalitásigény azonban általában hátrányul
szolgál egy kutatásban. A kényszer viszont nagy úr, mint Sadoul
példája is illusztrálja. Sokszor a teendők, az elvégzendő feladatok, a felgyülemlett adósságok törlesztésének igénye nem kínál
igazán választási lehetőséget a filmtörténésznek. Maga is tudja,
hogy egy olyan vállalkozásban kötelezi el magát, amelyben óriási a kudarc lehetősége.
A másik hiányosság - amelyet Sadoul sem igyekezett kendőzni - abból adódik, hogy sokszor kényszerült emlékei, mások elbeszélése, és nem a filmek megtekintése, elemzése alapján minősíteni alkotásokat és alkotókat. A jelenségek és tények kezelése
sokszor önkényes, a válogatást nem egyszer személyes meggyőződése és nem objektív - a műben rejlő - értékek irányítják. Érdembeli, lényeges hiányossága még az okok és okozatok, az
összefüggések leegyszerűsítése, felcserélése, és az ebből adódó
egyoldalú magyarázat.
Nem a sadouli életmű részletes elemzésére, vagy módszertani
bírálatára vállalkoztunk azonban (a látszat ellenére). Sadoult példának tekintjük (a szó mindkét értelmében) annak illusztrálására, hogy egy tudományág kialakulását és fejlődését meghatározó
történeti-társadalmi helyzet hogyan hat elméletben a munka
ténykezelésére, miként határozza meg a "tudományosság" fokát.
Nem az a kérdés, el lehetne-e (és hogyan) végezni tökéletesebben azt, amit Sadoul csinált, hanem az, hogy a szemlélet megfelel-e a mai követelményeknek; megismételhető-e (meg kell-e ismételni) a sadouli vállalkozás(t)? Úgy tűnik, ahhoz, hogya történeti kutatás a film vizsgálatában valóban tudományos igényűt
nyújtson, szakítania kell két, Sadoul szemléletére nagyon jellemző felfogással és igénnyel: mindenekelőtt a totalitás igényével,
továbbá azzal, hogy a filmtörténet reprodukáini igyekezzék a valóságot, azaz az egyidejűség totális és hiteles megidézésére törekedjék mindenkoron.
Célunk az elkövetkezendőkben néhány, a filmtörténetírásban
megoldásra váró probléma felvázolása, bemutatása. Ha a totális
filmtörténet nem is, de a teljes filmtörténet megszülethet. Reménykedjünk.
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AMERIKAI FILM
Cahiers du cinéma 1992/12: Spécial cinéma amérícain (Különszám
az amerikai filmről): Thierry Jousse. Le temps des mutations
('Átváltozások
kora',
elemzés a mai amerikai filmről) 22-25.0; Todd MacCarthy. Le réve hollywoodien
dix ans apres (tanulmány az új amerikai
filmesekről),
26-28.0; JeanFrancois Rauger. Juste avant la nu it '(Az éjszaka
beállta előtt', elemzés a 70-es évek amerikai filmjéről), 76-81.0; : 160 cinéastes d'aujourd'hui
(160 mai
amerikai rendező) 82-105.0.
ANGOL TELEVíZIÓ
Sight and Sound 1992. november: Saynor, James.
Writers' Television (a BBc mozifilmek finanszírozásában is részt vevő 4. csatomájának
jellemzése
fennállása 10. évfordulója alkalmából), 28-31.0.
FILMKÉSzíTÉS
Film-Dienst,
1992/24:
Franz
Everschor.
Geistige
Ampulation
(hollywoodi
gyakor1at és szempontok
a
filmek vágásakor,
kiemelve
Ridley Scott f492 c.
munkáját). 41.0.
FILMMEGŐRZÉS
Cinema nuovo, 338-339(1992):
Ansano Giannarelli:
II nostro presente per il loro futuro (A jelenünk az ő
jövőjük). Tanulmány, 66-69.0.
A HARMADIK VILÁG FILMMŰVÉSZETE
Cinema nuovo, 338-339
(1992): Roy Armes: Lo
schock occidentale
dinanzi al cinema
del Terzo
Mondo (A harmadik
világ filmművészete
a nyugat
megrázkódtatása
előtt). Tanulmány, 8-15.0.
HÁROMDIMENZIÓS
FILM
Film-Dienst,
1992/24: Daniel Kothenschulte.
Angst
vor der Nahe (beszámoló a 3-D filmek bonni fesztiváljáról), 16-17.0.
KíNAI FILM
Sight and Sound London Film Festival Supplement,
1992. november:
Rayns, Tony: Future Shocking
(beszámoló),
10-11. o.
MÉDIA ÉS FILM
Cinema nuovo, 338-339 (1992): Adriano Magli: lpotesi sul ruola del cinema nella cultura dei media
(Feltevések
a film szerepéről
a médtakuttúrában).
Tanulmány, 20-23.0.
MEGEMLÉKEZÉS
Cinema nuovo, 338-339 (1992): Leo Hurwitz: Per
me il cinema ha ancora un sapore nuovo (Számomra a film még mindig új élményt jelent). Esszé, 3-7.

o.
MEXIKÓVÁROS
Cinema nuovo, 338-339 (1992): Carlo Lizzani: A
Gitta del Messico via New York per la "muraglia cinese" (Mexikóvárosban,
New Yorkon át, a "kínai
nagyfal" felé). Naplórészlet,
52-54.0.
MŰFAJ
Cahiers
du cinéma
1992/12:
Char1es Tesson.
L'aventure intérieure (elemzés a mai weszternről),
56-61.0.
Sight and Sound London Film Festival Supplement
1992. november:
Kim Newman: The Pleasures of
Horror (Új horror-filmek
áttekintése),
16-18.0.

nema ilaliano? (Mi a teendő az olasz filmért?)
kérdés a rendezőkhöz,
33-37.0.

Kör-

OROSZ FILM
Sight and Sound 1992. november:
Verina Glaessner. Everything
for Sale (hírek, beszámoló
Naum
Klejman Filmmúzeumának
eladásáról.
mozirnűsorról, új dokumentumés játékfilmekről).
5.0.
Sight and Sound
1992. november:
Into a New
World (Jevgenyij Cimbal interjúja orosz filmesekkel:
Valentyin
Csemih,
Vlagyimir
Hotyinyenko,
Nyikita
Mihalkov, Vaszilij Picsul), 32-33.0.
SZíNHÁZ ÉS FILM
Iszkussztvo
kino, 1992/10: Fjodor Sztyepun: Kino i
tyeatr CA film és a színház', tanulmány), 54-63.0.
VIDEO ÉS FILM
Cinema nuovo, 338-339 (1992): Woody Vasulka: Video e film un "nuovo Rinascimento"? (Video és film:
új reneszánsz?)
Tanulmány, 16-19.0.
Sight and Sound 1992. november: Michael Eaton:
Amazonian Videos (amazonasi Kayapo videósok Mukuka és Tamok - művei a Manchester-i
Egyetem
Etnográfiai
Filmközpontjában
tartott Royal Anthropoigicai Institute filmfesztiválon,
beszámoló),
4.0.

•

Cahiers du cinéma 1992/12: Nicolas Saada.
en avec Judy Davis (interjú), 18-21.0.

Entreti-

DAVIS, TAMARA - amerikai rendezőnő
Sight and Sound London Film Festival SUPfJlement
1992. november: Francke, Lizzie. Sure Shots (interjú),22.0.
FASSBINDER,
RAINER WERNER - német rendező, forgatókönyvíró,
színész
Film Faust,
1992/86:
Hommage
Rainer Werner
Fassbinder 1982-1992:
- Bion Steinbom,
Rüdiger v. Naso, Ich bin das
Glück dieser Erde ... (interjú), 10-33.0.
- Thomas
Basgier. Ber1in Alexanderplatz
(tanulmány), 34-39.0.
FOLEY, JAMES - amerikai rendező
Cahiers
du cinéma
1992/12: Bill
Hollywood (mteríú). 40-45.0.

Krohn.

L'autre

FORD, JOHN - amerikai rendező
Sight and Sound 1992. november: Lassally, Walter.
Ford fever (szubjektív megjegyzések),
8. oldal
FRANCIS, FREDDIE - angoloperatőr,
rendező
Sight and Sound 1992. november: Jackson, Kevin.
Gothic Shadows (portré + filmográtia),
16-19.0.
FRANKLlN,
CARL - amerikai rendező
Cahiers du cinéma 1992/12: Camilla Navers. Car1
Frankiin: "Ne quittez pas la salle!" (portré), 52-53.0.

ALLEN, WOODY - amerikai rendező, színész
Cahiers du cinéma 1992/12: Stig Björkman. Bonjour
Monsieur Allen (interjú), 11-17.0.

GYEBIZSEV, SZERGEJ - orosz dokumentumfilmes
Iszkussztvo
kino, 1992/10: Alla Afinogenova
interjúja, 48-53.0.

AMELIO,
Cinema
41.0.

KAC, MIHAIL - orosz rendező
Iszkussztvo kino, 1992/10: Tatyjana
ja, 45-47.0.

GIANNI - olasz filmrendező
nuovo, 338-339
(1992): Tanulmány,

38-

Malceva

interjú-

ANTONIONI,
MICHELANGELO
- olasz rendező
Iszkussztvo
kino, 1992/10: G. Bogemszkij,
A.Moravia, U.Eco és Andrej Plahov írása, 131-148.0.

LI, GONG - kínai színésznő
Posttit 1992/12: Lorenzo Code IIi. Un travail
un autre (interjú) 40-42.0.

comme

ARLETIY
- trancia színésznő
Positif 1992/12: Francoise Audé. Ar1eUy (visszaemlékezés) 66-67.0; Henri Berrier és Isabelle Champion. L'humain peut m'épater (interjú, 1986-ban készült) 68-71.0.

MANN, MICHAEL - amerikai rendező
Sight and Sound
1992. november:
Gavin
Wars and Peace (interjú), 10-15.0.

BERGMAN,
DANIEL - svéd rendező
Positif 1992/12: Jan Aghed. La ballade
(interjú), 25-30.0.

BlANCONI,
LOREDANA - olasz filmrendező
Cinema
nuovo, 338-339
(1992): Tanulmány,
44.0.
-

Tanulmány,

45-

PAZIENZA, CLAUDIO - olasz filmrendező
Cinema
nuovo,
338-339
(1992): Tanulmány,
41.0.

38-

á bicyclette

BERGMAN,
ING MAR - svéd rendező
Positit, 1992/12: Woody Allen. Une vie á travers le
miroir ( 1988-ban írta a New York Times részére abból részlet, tanulmány),
16-20.0.

BRAGAGLIA,
CARLO LUDOVICO
dező
Cinema
nuovo, 338-339
(1992):
50.0.

MATTIOLl, Dl - olasz filmrendező
Cinema
nuovo, 338-339
(1992):
50.0.

Smith.

olasz

42-

PELESJAN, ARTAVADZ - örmény rendező
Positit, 1992/12: Frédéric Richard. L'image
ratique (portré) 72-74.0.
POLLACK, SYDNEY - amerikai rendező,
Posttit 1992/12: Michael Henry. "J'espére
á cause de Tootsie! (tnteriú). 13-15.0.

BRESSON, ROBERT - francia rendező
Film-Dienst,
1992/24: Josef Nagel. Der selige
uch der Unendlichkert
(portré), 4-8.0.

45-

Ha-

ROACH, HAL - amerikai producer
Film-Dienst,
1992/24: Mathias Bleckman.
Hal Roach! (portré), 13. és 35.0.

színész
que c'est

Good Bye,

SEIDELMAN,
SUSAN - amerikai rendezőnő
Sight and Sound London Film Festival SUPfJlement
1992. november: Picardie, Ruth. Dreams of Leaving
(interjú), 21.0.

NÉMET FILM
Film-Dienst,
1992/24: Rolf-Ruediger
Hamacher. Im
Würgegriff des Fernsehens
(beszámoló
a 26. Hot-i
Filmnapokon
bemutatott német filmek ről), 14-15.0.

BURTON, TIM - amerikai rendező
Cahiers du cinéma 1992/12: Thierry Jousse, Nicolas Saada. Batman, Edward, Vincent et les autres
(interjú) 46-50.0.

SILVER, JOEL - amerikai producer
Cahiers du cinéma 1992/12: Nicolas Saada.
en avec Joel Silver (interjú) 70-74.0.

NÉPRAJZ
Cinema nuovo, 338-339 (1992): Salvatore Tambaseia: L'ambiguitá scientinea del documento etnografico (A néprajzi dokumentum
tudományos
kétértelműsége). Egyetemi
doktori disszertáció
ismertetése,
55-58.0.

CLAUDIA CARDINALE
- olasz színésznő
Positif 1992/12: Gérard Legrand és Philippe
Entre Luchino Visconti et Blake Edwards
76-80.0.

Rouyer.
(interjú)

SINGLETON,
JOHN - amerikai rendező
Cahiers du cinéma 1992/12: Camille Nevers, Nicolas Saada, Thierry Jousse. Wonder black boy (interjú) 32-35.0.

COCHRAN,
STACY - amerikai rendezönő
Sight and Sound London Film Festival Supplement
1992. november: Francke, Lizzie. Sure Shots (interjú). 22.0.

SKLOVSZKIJ,
BORISZ - szovjet irodalom- és filmteoretikus
Iszkussztvo kino, 1992/10: Jefim Levin emlékezései,
3-10.0.; Sklovszkij levelei J. Levinnek, 10-17.0.

ALAIN CORNEAU - francia rendező
Film-Dienst,
1992/24: Olaf Möller. Die Welt ausser
Takt (portré), 9-12.0.

STRICK, WESLEY - amerikai forgatókönyvíró
Cahiers du cinéma 1992/12: Nicolas Saada. Entertien avec Wesley Strick (interjú) 64-69.0.

DAVIS, JUDY - amerikai

VAN SANT, GUS - amerikai

OLASZ FILM
Cinema nuovo, 338-339 (1992): Franco Cocchi: Cerano una volta i cinegiornali italiani (Egyszer volt,
hol nem volt ... az olasz filmhiradó). Tanulmány, 2432.0.
Cinema
nuovo,
338-339
(1992):
Mida Massimo
Puccini, Alessandro
Benvenuti: II "che fare" per il ci-

színésznő

rendező

YIMOU, ZHANG - kínai rendező
Positif 1992/12: Michel Cimen!. Poser les questions
(interjú) 34-39.0.

•
KÖNYVRECENZ/ÓK
CENTANNI
Dl CINEMA ITALlANO (Brunetta, Gian
Piero: Az olasz film száz éves története; Laterza,
Roma-Bari, 1991, 734 o.)
Cinema nuovo, 338-339 (1992): Ennio Bispuri,
7274.0.
CINEMA OF FEDERICO FELLINI, THE (Peter Bondanella: 'Federico Fellini filmművészete',
Princeton
University Press)
Sight and Sound
1992. november:
Nowell-Smith,
Geoffrey. Federico Fellini: Conjuror and Showman,
34-35.0.
CULTURAL
POULISM
(Jim McGuigan:
'Kulturális
populizmus',
Routledge)
Sight and Sound 1992. november: Donald, James.
Culture Vultures, 35-36.0.
FILM NOIR (Patrik Brion: 'A fekete film',
Images, 1991)
Positif 1992/12: Alain Carsault, 91-92.0.
HORROR (Marc Jancovich: 'Horror',
Sight and Sound 1992. november:
Debating Horror, 36-37.0

Nathan

Batsford)
PetIey, Julian.

NITRATE VON'T WAIT: A HISTORY OF FILM PRESERVATION
IN THE UNITED
STATES (Anthony
Slide: 'A nitro nem vár: a fílmrnepörzés története az
Egyesült Államokban',
McFar1and)
Sight and Sound 1992. november: Brewster, Ben. A
Passion for Preservation, 34.0.
REACTIVE
VIEWER, THE (Barry Gunter, M. Wobor: 'A reaktív néző', John Libby)
Sight and Sound 1992. november: Graham, David.
Tum On, Tune ln, and Be Counted, 36.0.

oérnoc-

filmren-

Tanulmány,

Cahiers du cinéma 1992/12: Camille Nevers, Thierry Jousse. My own private cinema (interjú) 3639.0.

Enterti-

REPRESENTING
REALITY.
ISSUES
AND CONCEPTS IN DOCUMENTARY.
(Bill Nichols: 'A valóság ábrázolása.
Kérdések és koncepciók
a ookumentumfilmben",
Indiana University Press, 8100mington and Indianapolis,
1991)
Film-Dienst,
1992/24: Manfred Hattendorf.
verraterísche Einstellungen,
39-40.0.
TRAITS DE MÉMOIRE (Paul Grimault: 'Emlékeztető
szavak', Seuil, Paris, 1991, 260.0.); Paul Grimault
artisan de I'imaginaire
('Paul Grimault, a képzeiet
mestere', Paris, 1991. 112.0.)
Positif 1992/12: Jean-Pierre
Berthomé, 90.0.
VOYAGES
OF DISCOVERY:
THE CINEMA
OF
FREDERICK
WISEMAN
(Barry Keith Grant: 'Felfedező utak: Frederick Wiseman filmművészete',
Universrty of lilionis Press)
Sight and Sound 1992. november: Harkness, John.
True Stories from America, 37.0.

•
A szemlézett folyóiratok - a negyedévi Film a doba
kivételével
- meglalálhatók
a Magyar Filmintézet
könyvtárában.
Munkatársak:
Berkes Ildikó, Perjési Zsuzsa, Traser
Mária, Szilágyi Gábor
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Forgácsok

r

a

a színház

s az élet értelméről

Megváltozott a színház funkciója mondták (mondják) többen, színházi
emberek és kritikusok a rendszerváltást követően: a politikus színháznak, az előadásokba kódolt üzeneteknek vége; imhol az emberi lélek feltárásának, a mikrostruktúrák felmutatásának ideje.
Mármost vagy ők nem értették a világot (és benne a művészet lényegét), s
eme bizonytalanságuknak
próbáltak
esztétikai igazolást szerezni (normává
emelni az elégedettséget az egésszel
szemben, s csupán a részt érintő problémafelvetést megengedve), vagy a körülöttünk lévő világ mutat fügét e teóriának. De akárhogy is, nem lehet nem
észrevenni s eltöprengeni azon, vajh
mi okozhatja, hogy egyazon évadban
slágerdarabbá lett Gorkij Éjjeli menedékhelye (Zalaegerszegen, a József Attila
Színházban és Kaposvárott mutatták

be, igaz, az előbbi két teátrum nemi
módosításokkal); hogy ugyancsak három színház - a veszprémi, a Budapesti Kamaraszínház és Szolnok tűzte műsorára - eddig! - Moliere Tartuffe-jét;
hogy Móricz Zsigmond Rokonok című
regényének különböző színpadi adaptációiba három színházi műhely, a nyíregyházi, a kecskeméti, és a József Attila Színház talált közlendőjének megfelelő kifejezési formát, hogy az évadban immár a harmadik Brecht előadást
próbálják, s hogy - nem utolsó sorban
- van az országban három Romeo és Júlia (Nyíregyházán, Kaposvárott és a
Pesti Színházban). Kevéssé valószínű,
hogy rivalizálás, netán a dramaturgiák
lustasága lenne az ok. Lehet, hogy
ezek a mühelyek, ezek az alkotók egyszeruen megtalálták - avagy soha nem
is tévesztették szem elől - ténykedésük
értelmét?

•

A német kortárs szerző, Botho Strauss
Az id6 és a szoba című darabjának Szikora János rendezte előadásan a Radnóti Színházban semmi nem utal az
"itt és most" -ra, Legfeljebb az ember
személyiségét kifejezni avagy ellenkezőleg, éppen elleplezni hivatott ruhák
és tartozékaik (jelmeztervező Dőry Virág) utalnak a XX. század végére, valójában azonban az idő és a tér végtelensége a kerete a drámában a mindenkori emberi magánynak, amit hosszabbrövidebb időre megszakíthatnak
kü-

A pusztai
1927-ben jelent meg először az a regény, amelyre a magyar olvasónak hatvanöt évet kellett várnia. Hallani már
hallottunk róla, sőt Szerb Antal is megemlitette
világi rod alom-történetében
mint az új regény egyik példáját. A beatnemzedék ronggyá olvasta, Timothy
Leary a kábítószeresek bibliájaként emlegette, Pilinszky János is írt róla és
mindenki megtalálhatta benne a maga
igazát. Hermann Hesse A pusztai farkas
címú könyvéről van szó.
Miért kellett ennyit várnunk ennek
a regénynek a megjelenésére, teheti fel

joggal a kérdést az olvasó. Az első kiadás idején talán azért, mert nem tartották fontosnak, és aki akarta, az
úgyis elolvasta, lévén, hogy akkortájt
többen "birtokolták" a német nyelvet,
mint ma. Később talán azért, mert
Hesse nyíltan háborúellenes nézeteket
vallott, és a harmincas évek végén, a
negyvenes évek elején ezt mifelénk
sem nagyon szerették (szerzőnk el is
hagyta Németországot, miután ott nem
voltak hajlandók kiadni a könyveit).
Az ötvenes-hatvanas
években azért
nem, mert a kábítószer, a Coca Cola és
az imperializmus mocskában fetrengő
amerikai ifjúságnak egyik kedvenc olvasmánya volt, ezzel nem lehetett az
országépítő ifjaka t fertőzni. A hetvenes
években mindenki a Szelíd motorosokat

lönféle találkozások. beszélgetéstöredékek, látszattörténések.
de lényegén
alapvetően nem változtatnak.
Aki racionálisan próbálja megérteni,
hogy ki kicsoda, mit miért mondanak
a szereplők, egyáltalán, hogy mi történik a színpadon, az kivülreked az
egyetemes magány megérzésének e
kollektív élményén, ám aki megelégszik a lélektanilag, jellemrajzilag hihetetlenül pontos színészi munka keltette
emóciókkal. s játékos hajlama nem szorítkozik a puzzle összeillesztésére. az a
létezés alapkérdéseiig is eljuthat társként e magányos játékban.

•

Örkény halhatatlan, Makk Károly révén filmszalagon is megörökitett hősnői, Orbán Béláné született SzkalIa Erzsébet és nővére, Giza nagyonis helyhez és időhöz kötötten magányosak.
Giza a szó szoros értelmében is helyhez, mert tolókocsihoz kötötten; Orbánné lélekben ragaszkodva a tejcsarnok és SZTK keretezte, szomszéd d al,
barátnővel. volt szerétővel benépesült
magányához, ehhez a tökéletesen reális
kis kelet-európai abszurdhoz itt Budapesten, immár több évtizede. Az ő magányuk egyetemessége épp ebben a
stilizált mikrorealizmusban van, amely
bizonyos, a lét végső kérdései szempontjából érdektelennek tetsző részleteket kinagyitva jelenít meg, másokat
viszont - a végső kérdéseket tekintve
nem kevésbé jelentékteleneket - csu-

pán narratív módon idéz meg. (A Horváth Péter rendezte székesfehérvári
Macskajátékban
furcsamód éppen ez
utóbbi jelenetek a meggyőzőbbek, hitelesebbek.) Csakhát az élet nagy kérdései éppen ilyen jelentéktelen köntösben
szoktak megjelenni a kisember számára.
Ha az örkényi kegyetlenül bölcs humor a Vörösmarty
Színház előadásában mégsem rendít meg eléggé, nem
tud kellően elszomorítani, annak oka
részben az, hogya kitűnő komika, Kállay Ilona nem tud igazán kisember lenni. Nagyon jó színésznő, elfogadom tőle Orbánné "körülményekhez kopott"
alakját, ám amikor Paula hatására "elegáns nővé" vedlik, az visszamenőleg
hitelteleníti az elnyűtt, kopott, a tejcsarnokban fél deci tejért pörölő, de a
körülményeihez elszántan ragaszkodó
Orbánnét; ez az új tetszik az igazi énjének. Nem a tartás - az belső elegancia
volna =, hanem a ragyogás törli ki
hipp-hopp azokat az évtizedeket a lineárisan el nem mondott, de közös mitológiánk alapján pontosan érthető és
követhető történetből, amelyek ezt a
kopott, magasszárú cipős Orbánné t s
ragaszkodását múlt jához és jelenéhez
hitelesíthetnék.

Szücs Katalin

farkas
nézte, és sokan nem is tudták, hogy a
Steppenwolf nevű együttes erről a
könyvről nevezte el magát. Persze a lényeg az, hogy végre-valahára olvashatjuk, magyarul, Horváth Géza tolmácsolásában.
A regény keletkezése idején Németország már túl volt egy vesztes első világháborún. és az értelmiség új utakon
próbált távolodni korábbi próbálkozásaitól. Ekkor jelenik meg Spengler műve, elismerik Freud módszerét, a pszichoanalízist, amely a belső ént kutatja,
az álmok on keresztül próbál behatolni
a tudatalattiba (Hesse maga is részt
vett egy pszichoanalitikus
kezelésen
1916-ban); majd Jung továbbfejleszti
mindezt, és ő már kollektív tudatalattiróI beszél. Ebben az időben definiálják

először a kisebbségi érzés fogalmát, és
majdnem ugyanaz történik a kor német művészeivel, mint amit már elődeik átéltek a romantika első idején.
Csalódott entellektüelek, mint a 19.
század írói, költői. Akkor a racionalizmus és a felvilágosodás eszméiből áb-

A regény története rendkívül egyszem, hiszen látszólag lineáris cselekményvezetésseI dolgozik a szerző. Akkor viszont mit kezdünk azzal, hogya
bevezető szöveg egyes szám első személyű narrátora nyújtja át az olvasónak a szöveget, így a tulajdonképpeni
regény már egyfajta szövegen túli metaszöveg. De hogy igazán mégsem lesz
az, annak egy harmadik prózai szöveg,
a Traktátus az oka. Ez a - szövegek
szintjén már - meta-metaszöveg, a
sztori tulajdonképpeni összefoglalója.
Az eszes olvasó, ha elért ehhez a részhez, akkor nem is olvassa tovább a regényt, hiszen a Traktátus Harry kezében válik egy róla szóló írássá, összefoglalja mindazt, amit a regény a későbbiekben kifejteni igyekszik. Ez az a
szöveg, amely szigorúan a regény főszereplőjéről, Harry Hallerről, a pusztai farkasról szól. Onárnító kettős énjéről, amelyről később kiderűl, hogy ezres vagy akár százezres, milliós. "Ne
csodálkozzunk, hogy egy olyan műueli és
okos ember, mint Harry, »pusztai farkas«nak gondolja magát, és azt hiszi, hogy életének gazdag és bonyolult képz6dményét
ilyen olcsó, brutális és primitív formákba
kényszerítheti.
Az emberi gondolkodás
ugJjanis korlátozott." Igen, ez az a betegség, amiben Harry igazából szenved,
hogy nem mer élni a fantázia, az örökkévalóság, a halhatatlanokhoz vezető
út világában. Mozartot hallgat és
Haydnt, irodalmi klasszikusokat olvas,
maga is elismert író, pacifista, a háború képei elborzasztják. Ez a könyv arról a lehetőségről szól, hogy van kiút,
van gyógyulás, ami nem olyan átmeneti, mint a pusztai farkas háziasszonyának aukária díszítette lépcsőfordulója. Mesteri gyógyítókra akad a pusz-

rándultak ki, most a háború és az
újabb háborúra való készülődés távolítja el az érzékenyebb embereket a
mindennapok világától. Válaszadásaik
majdnem ugyanazok: felfokozottan.
felgyorsítva megélni a ránk szabott
éveket, megteremteni a magunk mesterséges paradicsomait. ha az Ég már
üres. A huszadik század emberében
azonban van valami más, nemcsak a
halált tartja megoldásnak, hanem - érdekes módon - a halál- és az életösztön egymás mellett van jelen, a kettő
között nincs igazán éles határvonal,
mindegyik magába foglalja a másikat.
Hermann Hesse regényét többféleképpen értelmezték az elmúlt fél évszázad során. Az író véleményéhez talán Pilinszky állt legközelebb, aki a regény cselekményének menetét egy
gyógyulás történetében látta összefoglalhatónak. Hasonlóképpen vall erről a
szerző is:
"Természetesen nem írhatom el6 - és
nem is kívánom el6írni - az olvasó nak,
miként értse elbeszélésemet. .. De azért szeretném, ha sokan észrevennék, hogy a
pusztai farkas története egy betegséget és
krizist mutat be ugyan, ez azonban nem a
halálhoz, hanem ellenkez61eg: a gyógyuláshoz vezet."

A tradíció
Lehet-e csupán véletlen, hogy az utóbbi hetekben legtöbbször a tradíció különféIe megnyilvánulásaival
kellett
szembesülnöm? Újévkor kezdődőtt, a
Bécsi Filharmonikusok hagyományos
újévi koncertjével. Alighanem ez az a
zenei esemény, amelyet a legtöbben
látnak rendszeresen a világon: a bécsieknek sikerült ezt a koncertet valóban
megetetniük
mindenkivel,
természetesen a médiumok hatékony közreműködéséveL Csak éppen mire világszerte ismertté vált, s mindenki várja,
hogy újévkor. a tévé előtt Straussra
ebédeljen, addigra változott az egész
egetverő hazugsággá. A kiürül t, mesterségesen életben tartott hagyomány
iskolapéldája ez: hangzó díszlet egy
rég lefutott színjátékhoz. Hol van már
az évtizedekkel ezelőtti, Willi Boskovsky irányította újévi koncertek bája
és varázsa, amikor érezhettük még,
hogy e daraboknak valóban élő zenei
hagyománya van, amikor még minden
mozzanatukhoz hozzátette a tapasztalat, ízlés és tudás mindazt, amit a
kotta nem, vagy csak titkosírás-szemen rögzíthetett? S hol van már az a hihetetlen, "metafizikus" poézis, amelyet

Herbert von Karajan varázsolt elő a zenekarból legutolsó fellépéseinek egyikén? S visszagondolva, az akkori csalódottságot némiképp retusálva, sokkal
jobb színben túnik fel az a némiképp
száraz, korrektségbe hajló, kissé iskolás
reprezentáció is, amelyet Carlos Kleiber mutatott be, idálisan egyensúlyozva eleganciát és mesteremberséget?
Mert rajtuk kívül csak meddő, többnyire silány próbálkozások sorolhatók,
fémjelezze bár őket a legfényesebb világhír: Abbado. Maazel, Mehta, s most
szánalmas paródiaként Riccardo Muti
- hogyan is kellene megfogalmazni,
egyáltalán: meg lehet-e fogalmazni,
hogy nem erről van szó? Mostanra pedig mintha a zenekar is hozzájuk romlanék; mindaz, ami hajdanán stílusismeret, vagy mondjuk így: tradíció volt,
mára kiürül t klisé, rossz vicc. Mint
amikor nem marad már más, mint az,
hogy megint hasraesik a bohóc, valami
megint a fejére borul, és így tovább.
Csak éppen a Strauss-valcer nem bohóctréfa, amelynek unalomig ismert
poénjai legalább némi nosztalgiát idéznek. Az a baj, ha jeles művészek azt
hitetik el magukkal és mindenkivel az

tai farkas: Herminára, erre a fiús frizurát viselő, régi barát jára, Hermannra
emlékeztető lányra, aki magányosságával vele egy és ugyanaz; Máriára, szép
szeretőjére, akit azért is lehet szeretni,
mert nemcsak az övé; és Pablora, a
szaxofonos szépfiúra, kinek serkentő
cigarettái, érdekes ízű italai és porai
vezetik majd át Harryt a mágikus színházba.
Minden út ebbe a színházba vezet,
belépés csak őrülteknek! Igen, itt a
pusztai farkas elméjével fizet, de csak
azért, hogy végre megtalálhassa igazi
önmagát. Meg kell szabadulnia az
"egy kebelben két lélek lakozik" eIringató fájdalmától.
szembesülnie kell
mindegyik önmagávaL Tanítói először
az érzékek bírodalmába vezetik be, hiszen meg kell tanulnia táncolni, hogy
helyt állhasson majd a álarcosbálon,
meg kell tanulnia élvezni egy kacsasült
ízét vagy egy puha karú széplány szerelmét. Mert ez a valós élet, az érzékek
birodalma. A mágikus színházba lépve
tükörbe kell néznie, hogy még egyszer
szemügyre vehesse a pusztai farkast.
"Szemem eIé tartotta a tükröt (egy gyerekvers ju tott az eszembe: »tükröt tartok a
kezemben ... «), és egy homályos, hullámzó,
kavargó, buzogva erjedó képet láttam: önmagamat, Harry Hallert, s Hallerban egy
felénk, szép, zavarodott, riadt szemü állatot, a pusztai farkast; szeme egyszer gonoszan, másszor szomorúan parázslott - teste úgy örvénylett Végig Harryban, mint
egy folyó".
Az igazi próbák azonban csak most
jöhetnek. A Traktátus elolvasása, az
álarcosbál és a tükörbenézés csak előkészítői voltak az igazi megismerési
mozzanatoknak. Ez az a pontja a történetnek, amelytől kezdve perspektivi-
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kusan távolodik régi énjétől a főhős,
hogy párhuzamos énjei aztán majd egy
pontban találkozhassanak valahol, az
olvasó számára titokban maradó végtelenben. Hiszen nem gyógyult még
teljesen, amikor mi, olvasók kiléptettetünk a regény menetéből, csak sejthetjük, hogy a változások maradandóak.
Mindenféleképpen szólni kell még
az elbeszélő és a befogadó kapcsolatáról, mivel az egyes szám első személyű
elbeszélői mód a regény menetét teszi
szubjektívvé, a befogadás mozzanatát
azonban nagyrészt objektivizálja. Direkt módon nem engedi magához közel a szöveg az olvasó t. Egyébként mire vélhetjük a Traktátus beiktatását, és
a lírai betéteket, amelyek éppen eszébe
jutnak - mindig a megfelelő időben Harrynak, de amelyek önmagukban,
kiemelve a regény szövegéből, megintcsak arról énekelnek, amit a Traktátus
összegez és a regény fejt ki.
Ismertetőkén t született ez az írás, de
szeretném, ha ajánlás lehetne belőle.
Ez egy könyv, amit el kell olvasni. Lehet pusztán kíváncsiságból, kultúrtörténeti érdekességként, mazsolázgatva a
kábítószerre utaló részeket, de leginkább önmagáért. (Hermann Hesse: A
pusztai farkas, Balassi Kiadó, 1992. Fordította Horváth Géza)
Brezina Kinga Judit

.
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egész világ asszisztenciájával, hogy az
igazi művészet is csak bohóctréfaként
adható el manapság ...
A tradíció ugyanakkor hihetetlenül
vonzó idea; ha nincsen, ha sohasem
volt is, nagy energiák összpontosulnak
arra, hogy megteremtsék. Furcsa látni
azt
a
rekonstrukciós
szándékot,
amellyel némelyek, különböző indítékoktól vezéreltetve, érdemes alkotók
feledés- vagy közöny-borította életművét igyekszenek fölragyogtatni - nálunk manapság valamiféle múltat-heIyesbítő törekvés jegyében. Nehéz persze nevesíteni az effajta jelenségeket,
hiszen nem az tehet postumus kultuszáról, akinek nevében történik mindez. A történelmi érdemek és a történelmi bűnök nem kisebbíthetők; de azzal,
ha valaminek a jelentőségét szinte hipertrófiássá növesztik, aligha a valós
értékrend helyreállítását segítik elő. Legaktuálisabban a mostani Lajtha lászló-centenárium kapcsán vetődnek fel e
kérdések. Amennyire helyes, hogy a
valóban méltatlanul árnyékban maradt
életmű bizonyos darabjai bizonyos
rendszerességgel megszólaljanak, anynyira túldimenzionált az a minden kri-

tikától megfosztott, a tisztánlátástól elrugaszkodott értékelés, amellyel Lajtha
zenéje, papíron legalábbis, a század
legnagyobbjaié közé sorolta tik. Mindez
Breuer János mértéktartó és adatokra
támaszkodó monografikus tanulmánya
kapcsán jut eszembe. A könyv kitűnően mutatja be mindazt, amiben Lajtha
kezdeményezőként lépett fel, jól rajzolja meg a kontextust, amelyben a zeneszerző, a tudós, a tanár tevékenykedett
- s persze ámyaltan írja le azt is, ahol
a kortársak hibáz tak Lajtha jelentőségének, szerepének megítélésében. Kissé a szerzőt ért sérelem felől mutatja
azonban be azt a legalábbis paradox
helyzetet, amelyben Lajtha zenéje más
kismesterekével szemben háttérbe szorult, s nem vonja le azt a következtetést, hogy ezért nem csak a körülmények és a szakmai-politikai féltékenység, elfogultság, olykor aljasság tehetők felelőssé. Hiszen nagyonis elképzelhető, hogy az a fajta zeneiség, amelyet Lajtha képviselt, minden szakmai
és morális erénye ellenére sem bizo-

nyult vonzónak, sem az előadók, sem
a közönség számára. Évforduló csitultával talán ez a most ünneprontónak
tűnő kritikai szemrevételezés sem várat sokáig magára.
A tradícióhoz való viszony, a hagyományok keresése persze nem csak mifelénk probléma. A "hagyományos"
művészeti központok kínálatát nézve
úgy tűnik, hogy a világ művészeti élete is fokozottan szembesül vele - talán
közhely.
de így van: mint mínden
olyan korszakban, amely saját új, aktuális, aznapi művészetével nem tud mit
kezdeni. Nemigen lehet ugyanis másként magyarázni a már-már szellemidézés szerű revival mozgalmakat. Miként lehetne egyébként, hogy az egyre

szélesedő hírnévnek örvendő, sztárrendezőnek számító Bob Wilson újabb
operaprodukcióit csak fanyalgás és
visszautasítás fogadja, de immár másodjára (előbb Brooklynban. majd Párizsban) rekonstruálja hatalmas sikerrel
az 1970-es évek egyik legnagyobb hatású zenés-színházi sikerét, az Einstein
a partont? Miért van az, hogy míg Robert Rauschenberg újabb munkáit nem
tudja feldolgozni a szakma és a kőzönség, hatalmas sikert ér el korai munkáinak New York-i retrospektív tárlátával, holott bizonyosan nincs lényegi
változás művészetében? Miért lehet a
világ nagy koncerttermeinek biztos sikerszáma Prokofjev vagy Sosztakovics
szinte bármelyik kompozíciója, miféle

- vélt? valós? - közönségigény jegyében, holott e darabok szűkebb szakmai
megítélése legalábbis ambivalens? S a
legújabb művészeti termést látva-hallva az a meggyőződés alakul ki az emberben, hogy mintha azon szándékok
és megoldások fölmelegítése felé törekednék korunk művészete, amelyek a
húszas és negyvenes években joggaljogtalanul újdonságnak számítottak.
Értetlenkedés volna-e a kritika, hogy
ráadásul jóval alacsonyabb színvonalon. Szemlélve a golyóstollal-húzott
kontúrú geometrikus vízfestményeket.
az expresszionizmusba oltott hiperrealizrnust, hallgatva a már a múlt század
végének problematikájáig sem eljutó
neotonális zeneműveket: legföljebb teo-

retikus lehet csak az öröm, az érdeklődés, hogy most ezekre s hasonló kérdésekre próbáljuk keresni az aktuális (korunk betegségeként, a fertőzéstől nem
menekedve: az esetleg csak aktualizálható?) választ.
Wilheim András

Az optika higiénéje,
a látás egészsége
Anton Stankowski munkái
a Goethe Intézetben és a
Kassák Múzeumban
Aki nyitott - vagy akár behunyt szemmel jár-kel a fővárosban. nemigen
tudja kivonni magát a tárgyak, jelek,
formák, képek, látványok brutális
dömpingje alól, amellyel a frissen kapitalizálódott reklámipar nap mint nap
lerohanja és meggyőzni véli őt. Ebből a
szempontból Budapest - ha minőségileg nem is, de mennyiségileg mindenképp - felzárkózott a nyugat-európai
nagyvárosokhoz; falai többé nem a teret határoló és rendszerező felületek,
hanem az emberi lét szempontjából teljességgel lényegtelen, másodlagos információk átesztétizált (pontosabban:
átesztétizálni próbált) hordozói. A fordulópont az első szabad választások
elmebeteg plakátáradata volt (bár politikai felindulásomban én is lelkesen
csirizeltem a falakat éjszakánként), és
mire a város kimosakodott akukába
dobált Mao-kötetek technikailag professzionális és a csókolózó államfők
földalatti-kézműves hirdetményeiből,
addigra visszavonhatatlanul ellepték a
reklám alighanem legellenszenvesebb
fajtájának, az óriásplakátnak reprezentánsai a gigászi cigarettásdobozoktól a
vigyorgó tehenekig. Minden egyes darab csak újabb látványos kudarc: a
megkomponálatlanság, a formaművészeti és kommunikációs infantilizmus
diadala. Otthonunkba befészkelte magát egy idegen univerzum, járkálunk
az óriáscsecsemők és túlméretezett teásfilterek, egy ötször, tízszer akkora világ többnégyzetméteres szilánkjai között; szemünk és agyunk pedig lassan
behódol a szeroezetlen látvány e hatalmas birodalmának. Akkortájt, amikor a
fent említett plakátok egy újabb generációjáról végre mindenki megtudhatta, hogy mi is az "erős hazai", tehát
úgy november-december fordulóján el-

csigázott érzékszerveim megnyugtatására betéved tem a Goethe Intézet Andrássy úti kiállítótermébe, Anton Stankowski életmű-kiállítására. Ez a Kassák Múzeummal közösen létrehozott
iker-tárlat (a Goethe Intézetben csak a
grafikák voltak láthatók, a fényképek
az óbudai Zichy-kastély másfélszobájában kaptak helyet) nem kapott túl
nagy hírverést. pedig az avantgárd előtti ünnepélyes tisztelgésen túl igen
fontos kérdéseket vet fel. Többek között azt is, hogy honnan indult el - és
Közép-Európánál exkluzívabb területeken hol tart ma - az a folyamat,
amelynek vég- (uram bocsá: rész-)
eredménye a fent leírt állapot: a hatásvadász látványok közt elveszve bolyongó, eltompult laikus és a neurotikus esztéta. E kiállítás bizonyságul
szolgálhat arra, hogy létezik a reklámnak olyan útja, melyen nem csupán a
gazdasági érvek és a dilettantizmus
uralkodnak a normális emberi közlés
alapelemei felett, a reklám pszichológiája pedig nem merül ki a fülbemászó
versikék hatásosságáról szóló félrnondatokban. hanem igenis összeegyeztethető a nonfiguratív avantgárd elitista
formaelemzéseivel.
Hiszen már a tízes-húszas évek fordulóján kialakultak azok az elképzelések, amelyek az absztrakt kép- és téralkotást nem pusztán mint mtluészeii,
művészetelméleti kérdést kezelték, hanem mint annak lehetséges módját,
hogy az esztétikumot beemeljék a hétköznapokba: a színek és formák világos, egyértelmű, rendezett viszonyai
megszervezik a közöttük élő ember
mindennapi létét és lehetövé
teszik,
hogy cselekedeteit és gondolatait egy
hasznos társadalmi cél szolgálatába állítsa. Persze ennek az utópisztikus
gondolatmenetnek a veszélyei és eredményei jól ismertek; itt Budapesten.
ahol a modernizmust Békásmegyer és
Gazdagrét, valamint nagyszabású újratemetések nyersacél díszletei jelentik,
nem túlságosan illendő dicsérni a

konstruktivista hagyományt (és attól
tartok, egyre kevésbé lesz az).
Ez a tradíció azonban Stankowski
indulásakor, a húszas évek derekán a
legkevésbé sem volt kompromittált és
kompromittáló: radikális újításnak számított, melynek esztétikai elvei az Európa legkülönbözőbb városaiban gombamód szaporodó iskolák, körök, egyletek révén hamar kanonizálódtak. A
konstruktivizmus hiveinél csak az általuk gyártott kiáltványok száma volt
nagyobb. Folyóiratok jelentek meg,
kongresszusok
követték
egymást,
1918-ban létrejön a De Stijl csoport,
1919-ben a Bauhaus, 1922-ben Berlinben nagyszabású orosz avantgárd kiállítást rendeznek és még ebben az évben kiadják a Nemzetközi Konstrukiiuista Alkotóközösség manifesztumát, amelynek szerzői között - van Doesburg és
El Liszickij mellett - szerepel Max Burchartz, Stankowski későbbi mestere is.
Burchartz az esseni Folkwangschule
oktatójaként mindent megtett az úgynevezett új tárgyias fényképészet népszerűsítéséért, egyik szervezője volt az
esseni Folkwang Múzeumban bemutatott A fényképészet ma című, 1929-es kiállításnak, ahol már Stankowski is szerepelt.
Az új tárgyias fotónak - nevével ellentétben - nem sok köze van a vele
közel egy időben létrejött festészeti
irányzathoz, a Neue Sachlichkeit-tiez,
idegen volt tőle az utóbbira jellemző
radikális baloldaliság és nyílt társadalmi szerepvállalás; az újtárgyiasság a
fotóművészetben, ahogy a képzőművészeti szakkönyvek - általam olyannyira irigyelt tömörséggel - nyilatkoznak,
a fényképészeti formanyelv megújítására
lett kisérlet volt, törekvéseit a legtisztábban talán Moholy-Nagy László fogalmazta meg: "mindenesetre szükségszerűnek látom, hogy saját karunk formaalkotó módszereinek kialakításán
korszerű
eszközökkel rnunkálkodjunk." Tehát: korszerű formaalkotás.
korszerű eszközökkel. Anton Stan-

kowski életműve ennek az alapelvnek
jegyében jött létre.
Munkásságaban - ahogy ezt Csaplár Ferenc is hangsúlyozni kívánta a
rendezésben - élesen kettéválik az új
tárgyias fotó és a tárgynélküli, absztrakt grafika; ami a kettőt mégis összeköti, egységbe fogja, az az új típusú
felhasználás: a reklám. Stankowski ebben látta meg azt a lehetőséget, hogy
az elődök, a tanárok, az avantgárd első
hullámának felfedezéseit és eredményeit a gyakorlatban kamatoztathassa.
Persze őnála ez nem tévesztendő össze
a tradíció puszta elrablásával. a kőrők,
négyzetek és egyéb konstruktivista
közhelyek értelmetlen rakosgatásával,
amely vonulatnak egyik markáns
csúcspontja a L'Oréal frissen piacra dobott Studio Line márkanevű terméke Mondrian teozófista szerkesztéseinek
szomorú paródiája. Stankowski - mára
már kissé idealisztikussá vált - elvei
szerint a reklám, az "ábrázolás művészete" több, mint a dolog egyszerű eladhatósága, vagy egy puszta információ róla. A hirdetés közeg az ember és a
produktum között.
Néhány pillanatra, míg a kiállításon
tébláboltam. elfogott a megilletődöttség, részese lehettem annak, amit megint csak - Moholy-Nagy úgy jellemzett: "az optika higiénéje. a látás
egészsége." Tiszta, rendezett látvány,
tart néhány pillanatig, aztán újra az
Andrássy út, az óriásplakátok.
Vasák Benedek Balázs
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A történészek
sokáig nem értették,
hogy a II. világháború után fellobbanó
világméretű
nacionalizmusok
(a kurd
kérdés, az afrikai nemzeti-törzsi villongások,
a kelet-európai
nacionalista
"maradványok",
a skót, a flamand és a
mostani új jelenségek), melyek oly különböző
történelmi
talajból sarjadnak
ki, milyen közös okokból kapcsolódnak
össze egymást erősítő világméretű
jelenséggé. Fontos, de nem elegendő arra a rég ismert tételre hivatkozni, hogy
a világrendszer
működésének
törvényszerűsége a nemzetek integrációjának
és dezintegrációjának
egyidejű,
bár
korszakonként
eltérő hangsúlyú és intenzitású folyamata. Itt most egyetlen
közös okra mutathatunk
csak rá a számos közül. A nacionalizmus egyetemes
szülöatyja napjainkban az a fejlemény,
hogya
gazdasági és politikai hatalom
döbbenetes
méretű
koncentrációja
ment végbe az elmúlt évtizedekben,
s
az utolsó két évtizedben oly mértékű
egyenlőtlenségeket
szült.
amelyekkel
szemben a világ sok pontján a nacionalizmus valamely formája kínálkozott
önvédelmi harci eszközként a társadalom számos rétege számára. A nacionalizmus nyelvi, etnikai, kulturális, faji, törzsi stb. formákban
külön-külön
vagy olykor együttesen, egymást erősítve lép fel és a már szunnyadni
látszó, de hirtelen fellobbanó
pusztító
szenvedélyek
mozzanataivá
válhat. A
nacionalizmus
végül is arra a problémára reflektál, hogy a nemzeti keretek
között egyre kevésbé ellenőrizhetők
a
társadalom létfeltételei, anyagi és kulturális lehetőségei. A legnagyobb multinacionális társaságok, a Nemzetközi
Valutaalap,
a Világbank és tulajdonképpen az ENSZ, hogy csak a legfontosabb szervezeteket
soroljam fel, képes eldönteni egész népek sorsát olykor hosszabb időszakra is. Még a nemzeti keretek között mozgó uralkodó
osztályok vagy uralkodó elitek is sokszor félnek a világgazdaságban
megszerzett pozícióik elvesztésétől, s ilyenkor bizony maguk kezdeményezik
az
"ősi" reflexek beindítását, a nacionalizmus, a népek közötti vagy egyes etnikai csoportok
közötti hagyományos
"ellenszenvek"
felélesztését,
amely
többnyire együttjár a csökkenő anyagi
és kulturális
gazdagság
"újraosztásával." Végül is valami nagyon hasonló
dolog történik a szovjet és a kelet-európai rendszerváltási
folyamatban
is.
Az a körülmény, hogy ezeknek a népeknek a sorsát nem a moszkvai "főhatóságok" szabályozzák,
hanem a tőke logikáját tiszteletben tartó, már említett struktúrák teszik azt, nem sokban
javít a helyzeten, sőt, bizonyos értelemben eltűnik az a konkrétság, amely
korábban magyarázatul
szolgált a bajokra: a "szovjet birodalom".
A keleteurópai rendszerváltás
azonban a gazdasági erők koncentrációját
még inkább felerősítette, az egypólusú világban a gazdag országok pozíciója még
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Nacionalizmus,
~
es rendszerváltás
szilárdabbnak
látszik, s a növekvő szegénységből
fakadó társadalmi
elégedetlenség a "centrumon"
kívül jobban
megfékezhetőnek
látszik, bár a centrum-országokon
belül is jelentős elnyomorodás ment végbe a thatchensta
"konzervatív
forradalmak"
nyomán.
(Nem véletlen, hogy a maastrichti Európa ellen szavazott fél Franciaország,
félve attól, hogy a nemzeti szuverenitás további csökkentése növeli a helyi
elszegényedést.
A "gazdag" dánok viszont éppen azért utasították el a Maastrichti Egyezményt, mert nem kívánják eddigi jobb gazdasági
pozícióikat
feladni.)
Kelet-Európának,
mint régiónak kell
szembenéznie
azzal, hogya
korábbi
félperifériás helyzetből - az elsődleges
ígérgetésekkel
és reményekkel
szemben nem a gazdasági centrumba vezet
az út. Az uralmi elitek szerte Kelet-Európában növekvő társadalmi és gazdasági gondokkal
néznek szembe és a
szocializmus
diszkreditálódása
nyomán a nacionalizmus
rehabilitálására
kényszerülnek;
ennek jegyében a különböző
problémák
okának az egyes
országokban különféle búnbakokat ne-veznek
meg. Így kerülnek
egymás
mellé olyan "bűnbakok",
mint magyarok és románok, zsidók és kommunisták, szerbek és horvátok, stb. A valóságban azonban ezek a népek és világnézeti csoportok
egyelőre sehol nem
estek egymásnak, s ez nacionalista "reneszánsz" egyetlen pozitív momentuma. "Hála" a nemzetközi propagandának, sokáig úgy tűnt, hogy itt népek
háborúja folyik, de a valóságban csak
az új-régi uralmi
elitek és katonai
"meghosszabbításaik"
estek egymásnak a nagyobb "konc" reményében.
Persze ahol a "melegháború"
nem tört
ki, a pszichológiai háború azért folyik,
s így Magyarország
sem jelent "békés
szigetet" ebben a régióban.
A nacionalizmus
és az antiszemitizmus, a cigánygyűlölet
és az idegengyűlölet általában
nem "levezeti"
a
szociális feszültségeket, mint első látásra tűnik, hanem éppenhogy
"élesztőül" szolgál a konfliktusok
további elmélyitéséhez, aminek alapfunkciója az,
hogy az elitek különböző
csoportjai a
lakosság egyre növekvő részéből verbuváljanak maguknak "tartalék seregeket". Dehát mi magyarok Ady tól és József Attilától nagyon is jól ismerjük e
jelenséget: tehát a nacionalizmus
nem
"van", hanem igen különbözö
érdekek ből igen különböző
politikai
és
gazdasági érdekcsoportok
szítják. Mindenekelőtt látnunk kell, hogy NyugatEurópába, Németországba
- húsz vagy
harminc évvel ezelőtt - kifejezetten az
olcsó rnunkaerő becsalogatása (részben
az "agyelszívás")
útján került be az
"idegen" munkaerő. Ma, amikor már
nincs rájuk szükség, a felmerült problémák megoldásának
egyik útja lehet a
nacionalista kirekesztés, amely a fasizmus történelmi
tapasztalatai
alapján
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idegengyűlölet

nem tűnik járhatónak.
bár nem véletlen, hogy éppen Kelet-Németországban éled fel a neofasizmus.
Kelet Európában
az antiszemitizmus
látszik megerősödni,
sokhelyütt
már
zsidók nélkül, hiszen Lengyelországban gyakorlatilag
nem élnek zsidók.
Az antiszemitizmus
mindenütt
a térségben a társadalmi lesüllyedést61 való
félelem ideológiája. Lényegét tekintve a
gazdasági antiszemitizmus
a munkaerő piacon
kibontakozó
konkurencia
harc része. Így hibás gondolkodás
mindenfajta antiszemitizmus
egy kalap
alá vétele, jóllehet mindenfajta antiszemitizmus magában hordozza az Endlösung. a "végső megoldas" potenciális
lehetőségét. Ilyen értelemben bocsánatos antiszemitizmus
nem létezik. Ettől
függetlenül meg kell különböztetnünk
az antiszemitizmus
archaikus és modern, politikai és gazdasági, ideológiai
és faji-biológiai formáit. Ugyanis, ha
ezeket a differenciálásokat
nem végezzük el, az antiszemitizmus
elleni küzdelmet
akadályozzuk
vagy bénít juk
meg esetleg teljesen.
A mai Magyarországon a nacionalizmusnak
legalább négyféle történelmi
formája él.
Az elsó, melyet a keresztény-nemzeti
kurzus uralmi elitje képvisel, egy valóban régi vágású konzervatív,
múltbanéző értékrend
és ideológia,
amely
szociális gyökereit tekintve a magyar
dzsentri
"horthysta"
hagyományából
ered. A második típus egy fajvédő, közvetlenül a fasizmusban fogant faji-biológiai nacionalizmus,
amely már minden "nem magyar", tehát cigány, zsidó, sváb stb. egyszóval "idegen" kitaszítását fogalmazza meg. De eltérően
az előbbitől, amely számára az antiszemitizmus "csak" politikai és gazdasági
kérdés és egyelőre legalábbis nem kísérletezik a kirekesztés jogi megformulázásával, nyiltan megfogalmazza
egy
"tiszta magyar etnikumú"
tőkés osztály létrehozásának
szükségességét.
Ez
a faji alapú gondolkodás a lumpenrétegekben, a középosztályból
lesüllyedt, a
munkanélküliek
"szervezetlen",
demoralizálódott tömegei ben könnyen megfoganhat. A harmadik típus egy kifej ezetten értelmiségi nacionalizmus,
amelyet a nemzeti küldetéstudat
hat át.
Szintén régi hagyomány
ez nemcsak
Magyarországon,
hanem szinte minden kelet-európai
ország esetében. Az
értelmiség önmaga és a nemzet "megváltásába" vetett hite egy messianisztikus nacionalizmusban
ölt formát, mely
romantikus
hagyományának
megfelelően a nagy sorskérdéseket
nem szociális-gazdasági
problémákként
elemzi,
hanem a nemzeti elzárkózás, a nemzeti
partikularizmus
keretei között szemléli. .Premodem" jelenség ez, de virulens irányzat
olyan periódusokban,
amikor
a tudományos
gondolkodás
pozíciókat veszít, amikor meginog valamely hagyományos
értékrend,
amikor az irracionalizmus
erői látszanak

I

I

I

I

I

I

.• •

felülkerekedni.
A negyedik formaváltozat egy olyan tömegérzés, amely szociálisan általában a társadalom elnyomott csoportjaihoz
áll legközelebb,
a
dolgozó emberek milliói a nemzeti érzületben saját létfeltételeik védelmét élik meg. Közvetlenül kapcsolatban
áll
ez azzal a nagyon is szubjektív kategóriával, amivel a tudomány
nem nagyon tud mit kezdeni: hazaszeretet,
patriotizmus.
A nacionalizmus e történelmi formái
azonban egymást erősítő módon összekapcsolódhatnak,
s akkor a munkanélküliséggel, az elszegényedéssel
összefüggésben álló "népi nacionalizmus"
is
elveszíti szociális jelleg ét, s más népekben látja a bajok forrását. Ráadásul
ezek a modern problémák rátelepszenek a magyar értelmiség ismert, valóban "prem od ern" hagyományára,
a népies-urbánus
ellentétre,
amely
úgy
megy át a köztudatba. hogy a "magyar
érdekekkel" szemben úgymond "zsidó
érdekek" állnak. Ezen az alapon egy
tekintélyelvű
konzervatív
"nemzeti"
rezsim kellő ideológiai kötőanyaghoz
juthat. Létezik egy kormány- és parlamentellenes, elitellenes szélsőjobboldal
is. De ezzel szemben áll a hagyományosan baloldalinak
nevezett bírálat,
amely a tisztán képviseleti demokráciát a társadalom depolitizálásának
eszközeként szemléli és a parlamenti demokráciát a közvetlen demokrácia intézményeivel
kívánja
kiegészíteni,
hogy a "nemzeti kérdésről" a társadalom figyelme átterelődhessen
a reális
szociális és gazdasági
problémákra.
Nem véletlen, hogya külföldi tökének
is két, alapjában eltérő kritikája létezik.
Az egyik a "tőkét", mint nemzetiségi
kategóriát ragadja meg és a nemzeti
kapitalizmus
alapján áll (csurkizmus),
a másik bírálat szigorúa n gazdasági és
szociális természetű, amely elméletileg
a legtisztábban
az Eszmélei c. folyóirat
hasábjain jelenik meg. Ez utóbbi szemlélet a "tőkét" olyan társadalmi
viszonyként
vizsgálja, amelyről érdemben igen keveset lehet mondani,
ha
csupán nemzeti formában vizsgáljuk.
Tulajdonképpen
(és ez a "premodern
csurkizrnus" alapproblémája)
a 20. század végén tisztán "nemzeti tőke" már
nem létezik. Míg a munka - a marxizmus várakozásaival
ellentétben - igenigen felületesen internacionalizálódott,
a tőke internacionalizálódási
folyamata
minden előzetes számítást felülmúlóan
haladt előre.
Végkövetkeztetésként
annyi mondható, hogy a nacionalizmus
agresszív
formáival szemben hatékony
ellenállást is nemzetközi vagy legalábbis regionális méretekben lehet csak kifejleszteni, ne feledjük a német antifasiszta
megmozdulások
egyik meggondolandó jelszavát: "Csak a világ kicsiny részén nem vagy idegen!".
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