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Czabán György:

Hogy ök csináljanak
filmeket
A Közgáz Vizuális Brigád 3 frontembere, _ Czabán György, Pálos
György, Szőke András, kitaláltak
valamit. KVB filmes tábort. Nem
így hívják, de ez a lényege. Czabán Györgyöt faggatom róla.
• Ez egy igazi nyári tábor volt, reggeli ébresztiroel, napirenddel?
Senkit nem kellett ébreszteni. Az a
csoport, amelyik reggel 5-6-ig vágott,
keltette a következőt. Aztán egy idő
után elszabadult a pokol. Hajnali háromkor még kirohantak békakuruttyolást fölvenni, eltűntek a faluba interjúzni. Néha nem tudtam megenni az
ebédemet, a csirkecomb még a számban volt, de húztak, hogy menjünk
gyorsan ide-oda, segítsek, álljak be a
jelenetbe.
• A KVB a tábort saját iigtJnek tekinti?
Igen. Az egész úgy kezdődött, hogy
a még működő Ifjúsági Sávtól megbízást kaptunk egy 40 perces műsorra a
szentesi Horváth Mihály Gimnáziurnról - Szőke is ott végzett - ahol létezik
egy színház és filmtagozatos osztály. A
színházi rész, úgy ahogy működik,
koncepcióról vitáznak: népi vagy profi
színjátszás legyen; színpadra állítsák a
Szentiuánéii álmot, vagy inkább kis jelenetekkel foglalkozzanak. Én ehhez
nem tudok hozzászólni. Benyomásaink
szerint a filmes részleg működik gyengébben. A legnagyobb probléma, hogy
csak a negyedik év végén kell csinálniuk egy néhány perces vizsgafilmet. Innen jött az ötlet, hogy mi képesek lennénk megszervezni egy olyan nyári tábort, ahol a gyerekek 1 hétig nyakrafőre filmezhetnének. Tavaly Szentesen
voltunk a srácokkal, akkor 7-8 film készült. Ott tűnt fel, hogy egyetlen szentesi illetőségű gyerek sincs a táborban.
Az iskolának van olyan erős vonzása,
hogy az ország különböző
részeiből
járnak oda. Mivel az első tábor jól sikerült, és mi is éreztünk hozzá kedvet
és erőt, idén újra megpróbáltuk. Sikerült
összeszednünk
némi
pénzt,

300.000 Ft körüli összeget, amely szűken elég volt.
• Kik adták a pénzt?
A Magyar Mozgókép-, a arancs-, a
Mediawave Alapítvány, a Magyar
Filmklubok Szövetsége, és még kértünk, ahonnan tudtunk.
• A gyerekeknek kellett fizetniük?
Igen. A szállás és az összes technika
összköltsége egy hétre 3000 Ft volt. Ez
nevetségesen alacsony. Nem hiszem,
hogy azt a technikát, amit rni levit-

tünk, ki lehetne bérelni napi 50.000 Ftért. 5 kamera volt, 2 komplett editalóset, de ha nagyon kellett, összedugtunk kamerákat, és azzal is lehetett
vágni.
• Az idéit hol voltatok?
Kimle mellé szerveztiik a tábort,
Novákpusztára (Óvár és Győr között
van), egy nagyon szép régí kastélyba.
• Kié a hely?
?!? A helyieké. Valami ifjúsági alapítványnak
sikerült megmentenie.

Minden van hozzá, ami kell: vízpart,
kis falu, kocsma, park. Jó lenne, ha
mindig máshol lehetne a tábor, más
környezetben, más motívumokkal.
• Kik mentek el?
A tavalyi tábor java eljött, nyilván
élvezték. de jöttek újak is Szentesről,
és néhányan a környékről. 18-20 gyerek. Mi hárman voltunk ilyen... animatorok vagy operátorok ...hogy nevezzem? nem akarom azt mondani, hogy
tanárok. Szőke, Pálos és jómagam sorsolással - 3 csoportra osztottuk a

diákokat, tehát nem haveri alapon, hanem véletlenszerűen. Voltak még néhányan "segítői rangban": Váradi Gábor
szombathelyi, Fazekas Sándor tiszaújvárosi, Hártyándi Jenő győri filmes,
Tóth Zsuzsa pedig diszpécserként működött. Minden csoportnak adtunk feladatot, amivel a tábor felére kellett
kész lenniük, de már akkor volt olyan
csoport, amelyik kettészakadt és két
filmet csinált.

• A szinhűzas színészt jelent?
Igen, szinészetet tanulnak. Mindenkinek volt már kamera a kezében, kivéve a két filmest. ők ott estek át a
tűzkeresztségen. ott néztek bele először a kamerába. Na most ez egy elég
paradox helyzet. Mi nem akarunk az
iskola életébe belefolyni, és azt a látszatot se szeretnénk kelteni, hogy konkurálnánk, vagy hogy okosabbak lennénk. Hivatalosan nem lettünk felkérve, egy szolgáltatás, amit kínálunk.
Azt szeretnénk, ha mindenki megtalálná a helyét egy kis csoportban, és érvényesíteni tudná a véleményét. Úgy
érzem, a többség katarzisként élte meg
ezt az egy hetet, ahol együtt izzadt,
gürcölt másokkal. Érdekes lenne tudni,
hogy a gyerekek mit mondanak arról,
ők hogyan élték meg. Csináltunk egy 4
órás werk-filmet magáról a táborról.
Lehet, hogy az elkészült filmeket érdemes lenne pszichológusoknak megmutatni.

nem reagál, semmiféle visszajelzést
nem ad. Volt, akiből ez őszinteséget
váltott ki: ha valaki itt ülne, nem tudnám elmondani, de neked igen. Más
azt mondta: Neked?!? A legtöbben
iszonyú zavarba jöttek, mert tudták,
hogy vissza lehet játszani, mások is
meg fogják nézni. Meg is nézték,
• Milyen témákat adtatok?
együtt. Az első reakcíójuk az volt,
Az elsőnek az volt a címe Mi és a
hogy
azonnal menjünk vissza, és csi•
A
KVB
tanult
valamit
a
gyerekek
környezetünk, a másodiknak Az élet
náljuk meg még egyszer. Másodszorra
munkáiból?
olyan, mint a film, de megengedtük, ha
minden felszakadt bennük, tudtak beNagyon sokat.
valakinek más elképzelése volt, hogy
szélni! "Most már abszolút nyugodt
megcsinálhassa. Bár a mi témáink is
vagyok. Micsoda hülye voltam! Elkéelég lazák voltak, szabadon lehetett • Mi volt az, ami oda vonzotta a • Megtörténhet, hogy a filmjeikből
pesztő, hogy miket mondtam!" Érde[blhasználtok: valamit? Ilyenkor sziikmozogni. Csak mankónak adtuk, ha gyerekeket a táborba? Valamelyikőtök
kes, hogy kivétel nélkül mindenki vaséges a gyerekek engedélye?
valakinek nem jutna eszébe semmi, neve, múltia? Miért hiszik el nektek,
Bonyolult dolog. Mivel mindent mi karódzott. Volt 1-2humoros pillanat is.
nem lenne semmilyen ötlete. De aztán hogy ti tudtok filmet csinálni?
Ez jó kérdés. Az biztos, hogy az első hoztunk össze, úgy gondoljuk, hogy Mikor kapcsolgatták a távirányitót. néegyre több embemek lett. 16 film kétábor és annak híre sokat segített. Akik producerek is vagyunk. A tábor célja ha nem jó gombot nyomtak meg, és
szült el végül, ami nagyon sok.
elsősorban nem kész filmek gyártása, iszonyúan megijedtek. A távirányítóval
tavaly eljöttek, vitték a hírt.
mindenki önmagát vágta. A film maga
hanem az odavezető út megmutatása.
• Ezek milyen hosszúak?
vágatlan,
mert annyira egységes, hogy
Ennek
ellenére
persze
születnek
terméAz átlag 8-10 perc, de volt 1-2 per- • Számít a történetben, hogy Szőke
ces is. A leghosszabb film 40 perces, az András a ezentesi gimnázium ból in- kek. Eladható termékek is. Azt tapasz- hamisítás lenne belevágni. Nagyon fenagyon szép. Múfajilag nehezen meg- dult, ma pedig játsszák a filmjeit a talom, hogy a mostani diák-videó szes, nagyon fontos film.
Igazából mi nem videós gondolkomozgalomban többen úgy érzik, hogy
határozhatóak: a dokumentumfilmtől a mozikban?
Igen, biztosan. Az első tábor nagyon ha egy 17-18 éves gyerek csinált vala- dásra szeretnénk agyerekeket okítani,
meséig, a lélektantól a kisérleti filmig
minden volt. Azt vettük észre, hogy jól működött, és ezzel elindult egy la- mit, amit esetleg lead a TV, azért nem hanem a hagyományos értelemben vett
nem múfajokból indultak ki, hanem vina. Most a közepe táján úgy éreztük, kell fizetni, szó nélkül bele lehet nyúl- filmes szemléletre. Ne kaszáljanak a
mintha megdörzsöltünk volna egy pa- ni. "A gyerek úgyse ismeri a jogait, és kamerával, ne vegyenek fel mindent!
képekből. a környezetből. Húzogatták
a zurnot. az élességét, egyszeruen rá- lackot, kiszabadult a szellem, és már különben is örüljön - mekkora meg- Gondolkodjanak! Nehéz volt őket ránem tudunk rajta uralkodni. Kaotikus- tiszteltetés! =, hogy lemegy tőle 5 venni a statív használatára. Csak felcsodálkoztak a kamerára.
sá vált a helyzet. Egy idő után iszonyú perc" Mi azt szeretnénk, ha ezeket a kapták a kamerát, és rohangáltak vele.
fáradt volt mindenki. Félálomban, filmeket leadná a TV,de ez hozzon va- Anyag nem számított, mindent leköze• Minden gyerek mint rendező műköpszihedelikus állapotban dolgoztak. lamennyi pénzt, amit a következő tá- liztek. Szeretnénk minimalizálni az
dött?
A csoport együtt csinálta a filmeket. Mint kiderült, 5 kamera kevés volt. Le- borban felhasználnánk. Ha díjat nyer a elektronikus trükkök használatát, inSzerepek - rendező, operatőr - vegy- het, hogy még több technikát kell le- film, tavaly az egyik munka Finn TV-s kább komponáljanak. A Szuper 8-as
tisztán nem alakultak ki. Nyilván az vinni, de lehet, hogy határt kell szabni, díjat kapott, azt az alkotó termé- kameránál az volt a jó, hogy mindent
erősebb egyéniségúek, a jobb, több öt- korlátozni kell az eseményeket. Nem szetesen megkapja. Viszont az eladás előre ki kellett találni - hol legyen a
ebben az esetben nem egy kris- kamera, a szereplő - mert 3 perces
lettel rendelkezők előbb-utóbb valami- tudom, mi a megoldás.
film volt benne. Nem akartunk a matálytiszta helyzet, és mi nem tudunk
lyen rendezőszerű szerepben kicsapódjobbat kitalálni, mint hogy az összeg a gunk igazával erőszakoskodni, ezért
tak. Operatőrként pedig azok, akik • Az előbb arról beszéltél, hogt] volfilmeket is vetítettünk. nagy filmeket.
tábor továbbélését szolgálja.
tak, akik kiválasztódtak rendezőként,
többet mutattak akarnerán.
Hátha ...
operatárként. OlyatlOk nem voltak,
•
A
gyerekek
erről
mit
mondanak?
akik
vágóként
vagy
íróként
bizonyul• Nem volt köztiik vita, hogy ki mit
Ozsda Erika
Mi ezt felvetettük. és teljes mértéktak iigyesnek?
csináljon? Nem kapkodták ki egymás
A vágás nem nagyon izgatta őket, ben bizalmat kaptunk. Tavaly kevekezéből a kamerát?
Nagyon feszült volt a helyzet, néha inkább a kamerával kerültek bensősé- sebb film volt, nem is menedzseltük
egy kis sírás-rívással. sértődéssel, de ez gesebb viszonyba. Az egyik fiú írt egy őket, viszont mostanra összegyűlt legalább 10 produkció, melyeket érdemes
termékenyen hatott rájuk, mert egész- 30 jelenetből álló forgatókönyvet.
lenne bemutatni a tévében.
séges feszültség volt. Ök is, mi is úgy
éreztük, hogy tényleg alkotnak. Tavaly • Lányok voltak?
Az idén is több lány volt, mint fiú. • Az idén melyik film volt a legérdemegtörtént, hogy felvettek egy anyagot
kesebb?
és nem tudtak megegyezni a vágásnál. Aktív, működőképes lányok.
A leghosszabb, egy 40 perces film,
Ezért ugyanabból az anyagból két film
mely arról szól, hogya
csoportból
• A szentesi szinházi tagozatról is jeszületett.
mindenki külön-külön leül a kamerálentkeztek gyerekek?
Hogyne, többen. Az egyik csoport- val szemben egy távirányítóval, és va• Te ilyen helyezetekben mint döntőban 6 gyerek került össze, 2 filmes, a lamiről elkezd beszélni. Nagyon külöbíró szerepelsz. vagy hagyod, hogy ...
nös helyzet, mert a kamera nem tükör,
Neeem. Én mindent hagyok, csak többi szinházas ...
ha elakadnak. akkor megpróbálom tovább lökdösni őket, de nem döntök,
bíró nem vagyok. Vannak helyzetek,
mikor indírekt módon próbálunk beleszólni a dolgokba, kérdéseket teszünk
fel, hogy elgondolkodtassuk őket. Finoman segítünk, hogy az önállóságuk
teljes mértékben fenrunaradhasson. Az
alapkoncepció az, hogy ők csináljanak
filmet, mi csak segítünk, tanácsokat
adunk, afféle konzultánsként.
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Halász Péter

Sade márki élete
fekete-fehér magyar film
készítette: Szirtes András
Balázs Béla Stúdió, Mozgókép Innovációs Társulás, Budapest Film, 1992
Magyarországon forgalmazza a Budapest Film

Szirtes-napló, Szirtes-tévé... Szirtes
András kinematográfus személye nem
mint teremtő viszonyul saját filmjeihez; ő nem műveket alkot vagy dokumentál, hanem... Zavarba ejtő kérdés,
közhelyválaszokat hív elő... A kamerával azonosítja magát, a keresőn át látja
a világot, létformája a filmezés. Még az
utóbbi meghatározás állná meg legjobban a helyét, ha nem volna annyira filozofikus. Merthogy Szirtes számára
valóban létforma a mozgókép alkotás,
ám nem mint valamiféle szubsztanciális önmegvalósítás, hanem napi cselekedet, praxis, munka. Méghozzá igen
magas technikai szinten űzött, fáradságos tevékenység, sok-sok "hordalékkal" (tervezetek, elutasítások, betiltások, s mindenekelőtt kuncsorgás pénzért). Ilyen a non professional filmes
élete mindenhol a világon, nincs is ebben semmi különös. Fontossá és kűlönlegessé az teheti ezt az állapotot. ha
az alkotó nem mint állandósult kitaszttottságot, alsóbbrendűséget éli meg, s
éppen ezért nem a felkapaszkodás,
profivá válás vágya hajtja előre, hanem
a helyzetéből fakadó lehetőségekből
"profi tál" . A lehetőség természetesen
nem más, mint viszonylagosan nagyobb szabadság a pénzfüggő mozivilághoz képest, s mindaz, ami ebből fakad; amit rossz szóval "kísérletinek"
szoktak nevezni. Szirtes pályája abból
a szempontból is különösen izgalmas,
ahogy ehhez a szabadsághoz viszonyul. Ó mintha nem a filmforma szabadságából, még csak nem is a munkáiban megfogalrn.azódó gondolatok
szabadságából indulna ki, hanem saját,

személyes,
"létformabeli"
szabadS aztán ebből következik minden: a Hajnal kidolgozottsága, a Gravitáció történelemszemlélete, a Pronuma
bolyok történetének játékossága, a Lenz
posztromantikája, a Forradalom után
személyessége és a Sade márki életéne
bizarr puritánsága.
A non professional filmes életfo
megvalósítása szempontjából külön
sen érdekesek Szirtes utóbbi években
készült nagyjátékfilmjei, főleg a legutóbbi, a Sade márki élete. Igazi p
reklámhadjáratnak is vélhettük vo
film előkészítése idején a botránygyanús hírek felröppenését a szereplőválogatásról, a várható pornográf jelenetekről. Aztán az előmunkálatok elakadtak,
szó sem lehetett eredeti helyszínekről.
A történet ekkor szinte vígjátéki fordulatot vett. Ha hinni lehet a beszámolóknak. Szirtes patkányokkal szerette
volna eljátszatni a márki életét, a gondosan idomított állatok azonban a felvételkor bekapcsolt reflektorok ha tására lebénultak, egy tapodtat sem rnozdultak. Ami ezután következett, fl aminek eredményét az ezévi Filmszemlén
láthattuk, az viszont már nem vicc, hanem jelképes értékií mozzanat Szirtes
pályáján - meg a magyar filmművészet történeliben. Az eredeti helyszíneken forgatott, nagyívű, sokszereplős
történetb61 valami olyasmi zületett,
ami tulajdonképpen nincs . . Persze
azáltal nincs, hogy mégis vall! Ilyesfa]ta paradoxont létrehozni,
éghozzá
látványként. nem kis dolog.
Már az is jelzi a váBaIkozas egyediségét, hogy ellenáll mincienlajta elemzésnek. Legfeljebb leírni en edi önmagát, ez a leírás azonban rengeteg szót
követel. Nehéz definidlni azt, amiről
csak fogalmunk van.
A Sade márkit aJaIátó zínészt egy
roncsolt vide6képe.a.. D\OZÖulatlanfélközeliben ljtjuk két órán t, amint egy
képen kívüli (a rendez6) ang kérdéseire válaszol. Et6ször is itt van a profi
körülményekkel
ó non professágából.

sional filmes szemtelen válasza: nincsenek eredeti helyszinek? nincsenek
pornográf jelenetek? még patkányok
sincsenek? - itt van nektek akkor Sade
márki úgy, ahogy lehet. Ahogy alakult,
amire futotta. Ez esetben egy százdolláros játékkamerára - meg egy kitűnő
színészre, de erről majd később. Vagyis
az igazi történet a non professional filmesé, a sorsáé - ahogy nem tudja leforgatni a Sade márkit, s ezt most leforgatja.
Értelmetlen volna mindez, játék a
szavakkal, ha nem szegezné a nézőt a
vászon elé a furcsa, széteső, fekete-fehér monitorkép. Csakhogy ez a pofonegyszerű negatív állítás gondosan kidolgozott forma, többrétegű kormotációs bázissal. okos iróniával. A helyzet
kihallgatást idéz, a kérdések azonban
inkább interjúra utalnak, a válaszoló
beszédmódja
pedig
riportalanyéra.
Mintha Sade egy talk show formájában
szórakoztatná (tanítaná?) a közönséget
a túlvilágról. Nem látjuk jól a beszélő
arcát? Dehát nem lehet, hogyha "jól" azaz rosszul - látjuk a televízió képernyőjét, pontosabban ha "élesebben "
látunk a tévé képernyőjén keresztül,
akkor a tökéletes képminőség, a mindenség látszólagos felmutatása elfedi a
valóságot? Nem lehetséges, hogy iga-
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televíziós műfajt ironizálnak. hanem
Sade "altesti filozófiáját" is elhelyezik
a SO-90-esévek bölcseleti horizontján:
én mondom el a saját történetemef. Személyesség és narratívum, játék és dialógus - a Heidegger utáni filozófia
sarkpontjai ezek. Sade persze nem volt
előzmény a 20. századi bölcselet számára, de értelmezhető (és ábrázolható)
ezen a módon, Olyan, mint egy kétszázéves kortárs: szót lehet érteni vele.
Szirtes formaérzéke tehát pontos
gondolati érzékenységgel társult. Míg
rövidfilmjei hagyományos "kísérleti"
módon egy-egy kinematográfiai PJjárást futtattak a látható valóságon túlra
- ennek legszebb példája a HDjnal -,
nagyjátékfilmjeiben a hangsúly a gondolat érzéki megvalósítására került.
Nem véletlen, hogy mind rendkívül
tató játékfilm
szabad adaptációíban (Woyzeck, Lenz, a
h6st csinálhatna,
Bulgakov szellemében készült Forradag6ria-figurává
IfJm UfIin, valamint a sade márki élete),
"riportregény"
mind a folyamatosan forgatott Napl6
nyelvezetével
sziír6jén keresztül mindig igyekezett
emeli ki, amelyek a
közel férkózní a korszeUemhez. A Prodéselvű.
nlmUl bolyok történetével az új narrativiegyszemélyes
tás személyességéhez, játékosságához,
be. Sade
a történet mondhatósága-mondhatatsadalmával ugyanis rnost, e civilizációs lansága körül kibontakozó ekJektíkákorszak végén nyeri el valódi, szelle- hoz, a Lmz romantikájával a kor noszmiségében példaadó értékét. Nem a talgikus, reflektált tragíkumérzékenybotrányokra, fajtalanságokra kell gon- ségéhez; a Forradalom utánnal pedig a
dolnunk - s ezért szerencsés, hogy közép-kelet-európai változások nyomindezt még patkányok alakításában mán támadt identifikációs zavarhoz. E
sem láthatjuk =, hanem a másság, a sa- filmek közös vonása az egyre mélyebját út, az alternatíva személyes álélésé- ben vállalt személyesség, az önfelmure - valamiféle ideológiagyártás, intel- tatás végpontja felé való törekvés, a
lektualizmus helyett. Sade mintha a napló-je1leg hangsúlyozása, és egyúttal
"vissza a természet(es)hez" elvét ~
a rejtőzködés filmidézetek, vendégszövette volna, csakhogy nem fOUS!ieilu.-i
vegek, irodalmi hősök, idegen tájak
szentimentális módon, hanem a kés&előtérbe helyezésével A sade márki élete
bi századok realista, naturalista, szür- a maga esetlegességében is következerealista - mindez együtt =, s l_egfőkép- tes 1épés mindkét irányba: rejtőzködés
pen az ezredvég antiintellektuahsta
egy 18. századi ,,cselekvő gondo omódján. Ez nem ostobaságot, Qltive1etdó", egy:
z
színész, az ócska
lenséget jelent, hanem az okoskodási._a_~cnn1l<a, a riporteri-vallatói személytespekuláció elvetésével, a közvetettség, lenség mögé - ugyanakkor a non proa szellem eszközszerűségének elutasí- fessional filmes egzisztencia teljes feltátásával szemben az élet profán miszti- rulkozása. Az "előreláthatólag" 200O-re
kájának tiszteletét, egyensúlyozást a elkészülő Napló egyik sűrűsödési pontkétségbeesés szakadéka fölött. Szirte- ja.
sék a riportszerű elbeszélésjelleggel
Gelencsér Gábor
nemcsak egy divatos és semmitmondó

Karl Johnson
Michael Gough
Tilda Swinton
Clancy Chassay

Wittgenstein
színes angol film
írta: Derek Jarman, Terry Eagleton, Ken Butler
fényképez te: James Welland
rendezte: Derek Jarman
Channel Four Television, British Film Institute, Uplink, 1993
Magyarországon forgalmazza a Budapest Film

Nem tagadható meg némi heroizmus
Derek [arman Wittgensteinjétől, mert
nem mindennapi virtusról tanúskodik
a gyorstüzelő detektívek és sikerhajhász milliomosjelöltek filmes uralkodásának korszakában egy filozófust
emelni hőssé, szokásos megnevezéséveI a szellem emberét, kitől aligha remélhető látványos akciók sorozata,
még ágybeli vitézkedés sem. Nyomban
kínálkozik az első kérdés: vajon akad-e
mondandója, vagy témaválasztását a
csakazértis indokolja, lejárt sablonok
elvetésének gőgje, és az üzleties sikertől való vonakodás? Másként szólva,
amennyiben kedvelt sztárjaink mind
bölcselők volnának, nem seriffekről
forgatna-e filmet, hanem ragaszkodnék
választott alakjához? Milyen az ellenkezés és a tagadás, azaz ellen-állítás
aránya művében?
Miért éppen Wittgensteint szemelte
ki? - érkezik a segédkérdés. Személyes
motívurnait ne firtassuk, disztingváltan
ragaszkodjunk a hatástörténetiekhez. A
bölcselő nézeteiből jócskán merítettek a
posztmodern előtt és alatt egyaránt.
Teljesítőképességünkkel szembeni viszolygása, valamint a jelent és a jövendőt egyaránt beárnyékoló borúja a XX.
század markáns képviselőjévé tette. E
film akár tisztelgés lehetne előtte, a potencia elegendő is, ám mi aktualizálja?
Nyomorult korunk minden egyéb mellett gondolatokban is szegény, filozófusokban viszont annál gazdagabb. Miért
nem X vagy Y a modell?

Wittgenstein kivált nehéz eset, talán
ebben rejlik a magyarázat. Esélyeink
kesernyés felülvizsgálata fűződik a nevéhez, tűnődött azon, hogy mit tudhatunk egyáltalán, és meddig ér el hatalmunk, kompetenciánk mennyi a világ
felett, sajátos eszközeink, kitüntetetten
a nyelv, miként állítanak tilalomiákat
elibénk. Művészetivé formálható e
szemlélet?
Bármit tételezzünk fel róla, a belőle
kibontakozó magatartási mód - filmjeinek tanúsága szerint - nem lehetett ellenszenves a rendezőnek. [arman hasonló státuszra pályázik, az addigi formák, közhelyessé züllött megoldások
tagadójaként egyben művészete megújítójává szeretne válni. Wittgenstein
megidézése tehát alkalom piedesztáljának kipróbálására. Magunkat dicsérhetjük. vagy legalább igazolhatjuk vele.
A teória nem hibádzik, a gondolatmenet világos, a logika zökkenőmentes, ott a bibi, hogy mi legyen az alkotással, ahhoz ugyanis nem elegendő a
megfelelés. Más is szükségeltetne, jelesül a beláthatatlan, a bizonytalan. Hol
áramoljék be az? A radikálisan elvetett
hagyományos közelítésnél, az unalmas
ábrázolási formáknál paradox módon
a realizáció nyit kaput neki, mivel a
történetformálás és a szituálás hitelesítő mozzanatai emlékeztetnek az élet
váratlanságaira. kiszárníthatatlanságára. [arman azonban többre vágyik, nála nincsen belsőleg felépített történet,
se kibontott szituáció, hogy a tárgyi
környezet megteremtését már ne is
emlegessük. Elemi gesztusokra csupaszít mindent, művében emblérnaszerű
rövid jelenetek követik egymást színpadias váltakozással: fény - gesztus leblende.
A hagyományos filmes fogások mellőztetnek, szolid-szelíd a kamera, közelre törekszik, tágítani nem mer, igaz,
nincsen mit mutogatnia. Nem több a
látvány, mint egy kamara pódiurnán. A
háttér fekete függöny, a berendezés jel-

zésszerű, tárgyak, eszközök, ruhák
szépelegnek esetlegesen. Semmi közük
a történelmi valósághoz, ellenkezőleg,
hivalkodóan anakronisztikusak (az L
világháború önkéntese például "attraktív" géppisztollyal lövöldözik), céljuk
az érdeklődés ébrentartása és az, hogy
az ábrázolás intenzivitásának érzetét
keltsék nézőikben azon látványminímum biztosításán felül, mely nélkül
film nem létezik. Sosem volt esély nyílik a véletlen előtt tehát, kedve szerint
jöhet-mehet.
Hiányzik a jelenetek belső összefüggésrendszere, sorrendjük. kapcsolódásaik egyedüli oka az ismeretlenségben
hagyott életpálya alakulása. Ha az isteni gépész fordítva fűzné be Wittgenstein filmjét, nem végződhetne-e [armané is éppen a csodagyerek, az egyik
narrátor bemutatkozásával, miután a
másik, a Zöld úr már elmondotta kezdő bölcsességű nyitóbeszédét? Az még
hagyján, hogy nincsen haladás, okság
sincsen. Ugyanazon kérdésekben tipródunk, tudásunk nem bővül, tapasztalatainkból nem következik semmi,
vagyunk talán, de létünk legföljebb
megesik velünk, meghatározó nem történik.
Mindazt nélkűlözzük, ami sorsot
formálna. jellemet állíthatna elibénk.
Sehol egy karakter, untig ismételt, makacs gesztusok tolonganak helyettük.
A színészeknek nincsen megformálnivalójuk. Helyzetgyakorlatokra kényszerülnek: most heveskedj, most tépelődj, most nem találsz kiutat, legyél
önkínzó, légy ostoba! Egy fogódzó
sincs messze földön, égen. [arrnan fukarul osztogat. Russell egy arc, amiről
"minden leolvasható", egyébként meg
tessék utánanézni: ki volt, mit csinált, s
milyen vitába bonyolódott hősiinkkel.
Keynes járt még a legjobban, kapott
egy mondatot. Az említett filozófus baráti kérésére, hogy intézze el a bécsi
kolléga cambridge-i ösztöndíját, ekként
felel a telefonba: "Ha sikerült elrendeznem a világgazdaságot, nem lesz nehéz ez sem". Ennyi bemutatkozásul.
Többet nem is tudunk meg róla, legföljebb annyit még, hogy feltehetően
mindkét nem lelkes hódolója volt. Korlátoltságunk vitathatlan. de hogy ily
kevésre taksáljanak!?
Forgatókönyv helyett be kell érnünk

dramatizált interjúrészletekkel. levelekkel, valamint egy alapfokú tudományos ismeretterjesztő előadással a
filozófiáról. Nem kevés ez? Igaz, a színészek szépen betanulták a kontextusukból kiragadott töredékeket és roppant feszültséggel deklamálják is,
mintha birtokában lennénk az összefüggéseknek, tudnánk: mi mire utal,
milyen személyes és történeti előzményekre támaszkodik, s hová vezet akár
a bölcselet történetében, akár a személyesben, ám minek? Miközben gyerméki tudatlanságunkra apellál, [arman
roppant igényes, nézőitől elképesztő
jártasságot követel a históriában. s nem
csekély beleérzőkészséget a művészet
iránt, választottakhoz szól tehát, nem
akárkihez. Közönségét a Nagy Ember
ájult irnádóiból toborozná, a művelt
idiótákból.
A tömegtermelés valamint a sajtó
gerjesztette intimpistáskodó érdeklődést fél évszázada még giccses életrajzi
művek elégítették ki. Lám csak, a Géniusznak is két füle van meg egy orra
- csapta össze tenyerét a műélvező =,
olykor rosszkedvű, máskor vidám, és
szexuális perverziók rabja, akár valamennyien. A közembert domborítani
és belőle vezetni le a nagyságot, minden rendű-rangú történetmondás kedvelt szórakozása volt és maradt. [arman persze csömörig lakott vele, köSZOID,
a partikularitásra nem tart
igényt. Ö rögvest a nagyságot, vagy ha
úgy ismerősebb a Lukácson kiművelődött magyar főknek. a nembelit jelenítené meg, holmi zavaró mellékkörülmények, mint élet, sors, alkat, hajlam
és más effélék nélkül. Ám mihez kezdhet a Lényeggel egy művész? Miként
tehet ábrázolása tárgyává és formájává
egy értékítéletet, elvonatkoztatva a
megítélttől és annak korától egyaránt?
A film hang és kép együttese, érzéki
benyomás. Magában foglalja ugyan az
érzéken felüli dolgok megjelenésének
közegét, a szavakat, sőt, egyes elméletírók szerint azoktól vezérelt, a hangjáték azonban külön műfaj, s mi tagadás, az irányitó szerephez elengedhetetlenül hozzátartozik az irányított léte
is. Egy filozófusnál természetes, hogy
töpreng, beszél, vitázik, de verbalizmusa nem kevés a filmhez? Állításai
vagy igazak, vagy hamisak, ennek eldöntése nem reánk tartozik, felindító
erejükre volnánk kíváncsiak, vagyis arra, energiájuk miként robban. Ahhoz
viszont közegre volna szükség. Vajon a
prostituálódott hagyományok elvetése

közben nem tagadja-e meg Jarman a
filmet is?
Celluloid szalagon rögzített önképzőköri színielőadást látunk, rádiós ismeretterjesztésben részesülünk. A stáb
alhat, egyetlen foglalkoztatottja a világosító. Összpontosított, éles fénnyalábok emelnének ki valamit aszöveget
kisérő mimikából, taglejtésekből, ami
nyomatékul, illusztrációul vagy indoklásul szolgálhat. A körülrnényeihez képest túlhevült előadás tragikus, olykor
groteszk humorral telt, ám mindig poétikus leekén alapul, Csakhogy ami
létrejöttének világában izgalmas és
nagyszerű, korántsem feltétlenül az
más környezetben is. Emlékeztet ottani
megindultságunkra persze, szégyellenénk röhögni rajta, pedig olyan abszurd, olyan semmi a cselekvő és cselekvése nélkül. Az óriás mellső talpnyomáról készült fantomképet látjuk,
őt nem, és ebből kellene rekonstruál-

nunk históriát, nézetrendszert. viselkedési mintát?
A film állítólag forró médium. képzeletünket kevésbé foglalkoztatja az
írott műfajoknál. Most hágjunk át sorompóin és teremtsük meg mi a hiányzó látványt és zöngeményt, tehát vizionáljunk és hallucináljunk üptre? Örömest megtennénk, reánk fér egy kis
gyakorlás annyi mozgóképes fantáziaírtás után, de minek kellene ezért a
mozüg fáradnunk? Lámpát olthatunk
odahaza is, elmélkedni és vágyakozni
pedig bárhol lehet.
Statisztikai felmérések szerint a közönség zöme fiatalabb korosztályokból
kerül ki világszerte. Számukra az újdonság nem történelmi kategória, hanem abszolút tény. Hasztalan kutakodnának azonban a film múltjában, ilyen
közelítésre csak elvétve lelnének. Jarman ugyanis az elemi szinthez tér
vissza, ahonnét már a legelső alkotók

sietve elrugaszkodtak. Fáradozása üdvös lehet a továbbiakra nézve, hiszen
figyelmünket a könnyen feledésbe merülő alapok felé irányítja, s tudjuk,
hasznos a revízió, csak éppen nem pótolja a művet. A modern élet enciklopédiája bizonyára összeállítható elsős
gyermekek fogalmazványaiból is, s az
ilyen antológia nem nélkülözné az izgalmat sem, kivált ha a Filozófiai Írók
Tárának fekete vászonkötésében olvashatnánk. de belekékülünk-e a csodálatába? Hisszük-e, hogy ez minden dolgok jelen summázata, mellyel a módi
megajándékozott?
Paradigmaváltás zajlott, és megváltoztak a filmről alkotott képzeteink.
halljuk minduntalan. Fölpörgött a ritmus, a szituáló elemek sorra kihullottak, s gyors, asszociatív kapcsolatok
léptek a nehézkes leírás és magyarázkodás helyébe. A néző immár nem előfeltevések nélkül ül a moziba, sokat

tud, megtanul t látni, s műveltségének
eme szelete a többire emlékezteti, kiváltképpen
az
elsajátított
tudományosra. Hajlamos annak megközelítését alkalmazni ott is, ahol pedig nincsen helye. A megértő és elemző magatartás híján félreértésekben tobzódnánk kutatásaink során, viszont mihez
kezdjünk vele a személyes térben, a viszonyok és kapcsolatok saját szempontú értékelésének világában? Hasznos
segítőtárs lehet éppen, ám kedvéért lemondhatunk-e a szubjektív ítéletről?
Nem annyi rejlik-e csupán a Nagy
Váltás mögött, hogy felerősödött a felejtés, ami nélkül igazi tudás nincsen, s
nem vagyunk birtokában többé annak,
aminek voltunk? Talán illetlenség is
emlékeztetni rá, hiszen tévútnak bizonyult, mert nem akadályozta meg a
hamisság terjedését, eszköz voltában
nem emelt vétót használóinak galádsága és butasága ellen. Legott kezdjük
elölről megint? És ilyen alacsonyról?
Másként fogalmazva: annyira fertőzött,
annyira lezüllött az eliparosodott művészet. hogy az alapjaug kell visszabontani?
[arman nem túlságosan derűlátó.
Szerinte az ember eredendően hülye,
mindegy, hogy múvelt-e vagy sem.
Legföljebb a makacssága becsülendő,
mert vég nélkül próbálkozik javítani
hátrányos helyzetén. Ettől sem lettünk
sokkalta okosabbak persze. Wittgensteinről nem tudtunk meg semmit, a
filmről mégúgyse. Lehet, hogy nemcsak a filozófia hibája anyelvjátékok
összekeverése?
Sneé Péter

Ráczkevei Anna
Cserhalmi G örgy
Timár Éva
Végvári Tamás
Csomós Mari
Haumann Péter

Anna filmje
színes magyar film
Esterházy Péter Hrabal könyve, A szív segédigéi és más művei alapján
írta: Molnár György
fényképez te: Kardos Sándor
zene: Dés László
rendezte: Molnár György
MTV PRO 25 produceri iroda, 1992
Magyarországon forgalmazza a Hunnia Plusz

Nem könnyű eldönteni, mi a jobb: ha
az Anna filmje megnézése után az ember elolvassa (felidézi? újra olvassa?)
Esterházynak a főcímen feltüntetett
írásait, és akarva-akaratlanul összeveti
őket a filmmel, vagy ha egyáltalán
nem törődik azzal, hogy kicsodának a
miféle művéből született, csak hagyja,
hogy hasson. A magyar nézőközönség
túlnyomó többségének, gyanitom, az
utóbbi az, ami egyáltalán nem okoz
gondot, mondhatni: megy magától,
mivel alighanem még mindig gyakrabban társítja az író előnevével a Márton
utónevet, mint a Pétert.
Aki viszont ismeri az író nevét és
munkáit, az nem tehet úgy, általában
sem, a film láttán meg pláne, mintha
nem ismerné. És nemcsak azért nem,
mert a filmrendező a főcímen írodalmi
forrásként jelölte meg nevezett némely
írását, hanem azért sem, mert amit ezúttal a mozgóképen látunk, bizony az
íróról - az irókról - szól. És ha már
ilyen nyomós okunk van összefüggést
észlelni olvasói élményeink és egy magyar irodalmi nagyság családi és magánélete között, akkor igazán nem róható fel bűnül az ezzel való bíbelődés.
A Hrabal könyve és A szio segédigéi azok
közé a Esterházy-írások közé tartoznak, amelyekben talán legkíméletlenebbül tárulkozik fel az Írói szubjektum - személyiség, lélek, kapcsolatok,
múlt és jelen =, igaz, ugyanúgy a mű
egészének lefejthetetlenül szerves részeként, mint bármely más Esterházyprózában.
Arra már történt jó kísérlet, hogy
Esterházyt teljességként transzponálja
rendező a film nyelvi rendszerébe.
De a kimazsolázott Esterházy Esterházy-e? Molnár György pedig kétségtelenül mazsolázik. Kardos Sándor, az
operatőr ugyan törekszik arra, hogy a
képi világot megfeleltesse az "esterházys" képzettársítási bravúrnak (emlékezetes a kulcs-kulcslyuk-geg, vagy
az iro
szemüvegében tükröződő
rácsszerkezet), de mivel sem a dramaturgia, sem a filmi narráció nem eszerint működik, maradnak a már tőle
megszokott világító padlók, szobasarkok, szekrények, valamint a gépállások, a kameramozgatás mint öncélú
képi lelemények, ráadásul meglehetősen egyenetlenül. A rendező viszont
nem tesz mást, mint az egészséges,
mindennapi gondolkodás asszociációs

logikájának megfelelően összeilleszti
Esterházy bizonyos történeteit abból a
célból, hogy az íróról - az íróékról elmeséljen egy (család)történetet. Mire
föl?! - kérdezheti szigorúan az, akí
nem kedveli az ilyesmit.
Molnár György minden jel szerint
nagyon szereti Esterházyt - mint
ahogy nagyon szereti Csáth Gézát, Spiró Györgyöt, Bereményi Gézát, Cseh
Tamást =, és azt mutatja meg belőle,
amit nagyon szeret benne. Molnár
György érzelmes ember, lírai alkat,
akiben van tehetség az érzelmes-lírai
groteszkre, a különös, sokrétegű, szomorú és esendő emberi élethelyzetek
képi megjelenítésére. Furcsa, és tömören elbeszélt kis epizódokból tud jellemeket, sorsokat formálni, történelmi
tragikomédiát érzékeltetni. Empatikus
és humánus lény, aki hangulatokat ragad meg, érzelmileg telít szituációkat,
és kerüli a racionális okfejtéseket, az
éles konfliktusokat. Megengedő szelídséggel, minden hősét megértve oldja
fel a drámát. Gondoljunk a Vigyámt/
Mélyföld/-re, A varázsló álmára, vagy a
Vörös vurst/ira!

Esterházy viszont tele van szertelennek tűnő konfliktusokkal, még a mondatain belül is. Például tiszteletlenül
komázik az Úristennel. Könyvében az
Úr brékó-szlengben dírigál az angyalnyomozóknak, meg akar tanulni szaxofonozni Anna kedvéért, és a tanitóul
kiválasztott Charlie Parker csak simán
Brunónak titulálja. Esterházy megírta
az Úristenről a magyar írodalom . legprofánabb és leggyönyörűségesebb istenember-emberisten portréját. Ebbe
Molnár Györgynek is bele kellett szerelmesednie, a filmet mégis a konvencionálisnál alig lazább istenhit lengi be.
A filmbeli, Brunónak nevezett tünemény közvetíti az isteni bölcsességeket, megjátszva a nagyokost, vagy egy ízben - luciferkósan huncutkodva
a templomi gipszangyalkával. Ha teremt is némi distanciát a szerep és az
üzenetek között, az túlságosan is meg-

szelidített változata marad az eredeti
Úristen-képnek. A könyvben az ulmi
székesegyház tornya nemcsak az Úristenhez való közelséget jelenti, hanem
az utolsó, letört kőcsipkérőJ lezuhanó
építész iszonyattól kikerekedő szemét
is. Molnár filmjében az ulmi toronyra
való utalás után egy jegyzettömb zuhan le a magasból az asztallapra, hogy
figyelmeztesse az Annát kísértőt: látlak
és ismerlek. Kissé direkt, pragmatikus
értelmezés és felhasználás ez. Esterházy könyörtelenül vájkál a betegség
és a halál, az anyai személyiség és a
test bomló anyagában, hogy aztán a
magyar irodalom egyik legszebb anyafiú kapcsolatának leírásával fejezze be
A szív segédigéit. Molnár a rnűből csak
ezt a jelenetet emeli át a filmbe, de ezt
szó szerint. A filmrendező tehát nagyon is céltudatosan szemezget Esterházyból.
Az Anna filmjének végkicsengése: az
életben a legfontosabb az összetartozás, és egymás megértése. A szeretet.
Kiemélt hőseiben nemzedékek során
rakódott egymásra az összetartozás, a
tradíciók, a szokás megtartó erejének
tudata, ez növesztette ki bennük a
megpróbáltatások elviselésének méltóságát, önmaguk tá~bb horizontokhoz
és összefüggésekhez való mérését, a
döntéshelyzetekben a járhatóbb út kiválasztásának biztonságát. Így szocializálódtak. De vajon összefügg-e ez azzal, hogy történetesen egy régi magyar
arisztokrata családról van szó? Talán
nem az arisztokrataság a lényeg Molnár számára, hanem az, hogy ennek a
családnak van története, hagyománya
és identitás-tudata. A főszereplő Anna
ugyan általában kedvesen csúfolódva
kommentálja ezeket az értékeket, de az

egész film mégis azt bizonyítja, hogy
Anna életének igazi értelme: ehhez a
családhoz tartozni. Hogy szerelmese,
társa és férje (régi magyar szóval: ura)
ennek a családnak az utódja, és majdani őse, aki ráadásul íróember, alkotó
értelmiségi, vagyis szüntelenül reflektál a világra, akkumulál és teremt. Az
öröklöttön túl tovább tud adni egy teljességre törekvő világszemlélet és életfelfogást. A filmben kétféle család kétféleképpen reagál arra, hogy 56-ban
megnyíltak a határok. Az egyik maradna is, mert itt véli magát biztonságban a történtek ellenére, ahol megszokott és ismer rnindent, de menne is,
mert itt jutott csődbe az élete, itt tehetetlen a sorsával, mert csak a gyermekéveI - a tulajdonával - szemben zsarnok, saját életvitelében pipogya és gyáva. A másik családban azt mondja a
családfő - a kitelepítések emlékeivel a
zsigereiben, házi cigarettakészítéssel
foglalatoskodva -: "Minek. Hová. Miért." Nem kérdő és felkiáltó, hanem kijelentő mondatokban. És Végvári így is
mondja, pontokkal a végén.
Molnár György az Anna filmjében
mintát akar adni. Példaként bemutatni
a közönségnek egy olyan életmodellt,
amit Esterházynál ismert meg, amit
csodál és szeret. Amit követésre méltónak talál, mert úgy érzi, ezek azok az
értékek, amelyek élni segítenek és
megtartanak. Tévés, aki tudja, hogy a
médium nemcsak szórakoztat, hanem
befolyásol is. Tisztességéhez és kulturáltságához nem fér kétség.
A filmben flashbackekben idéződik
fel két család története az utóbbi negyven-ötven év meghatározó eseményeihez és időszakaihoz kapcsolódva - a
háború vége, a felszabadulás, az ötvenes évek, a kitelepítés, 56, a hetvenes
évek ("Puha diktatúra. Kösz."). Az
egyik az arisztokrata-családé, amely a
példaértékű, a másik egy görcsökkel,
bizalmatlansággal, konok daccal, gyávasággal teli kispolgári farníliáé.
Ahogy Molnár az egyének és a családok viszonyát ábrázolja a történelemhez, az Apa, a Szerelem, a Megáll az idő,
az Eldorádó hasonló értékeihez emeli

fel filmjének ezeket a részleteit. Miközben tartózkodik mindenféle pátosztól.
közhelytől és minősítéstől, a látszólag
jellegtelen és periférikus epizódokban
többet tud elmondani az adott korszakokróI és az emberi viszonyulásokról,
mint mások másfél órában. Ezekben a
részekben briliáns a szituáció-kiválasztás, a hangulat-teremtés, a kompozíció,
a dialógus és a színész-vezetés. Az
alapanyag Esterházyé, de a filmcsináló
mégiscsak Molnár György.
Mit szól az író ahhoz, hogy műveiből csipegetve, történeteit olykor szöveghűen, mégis szervetlenül, olykor
alaposan átértelmezve, róla - róluk készít valaki példaértékű filmet? Azt
gondolom, hogy ez kettőjük, az író és
a filmrendező dolga.
Ám itt az ideje, hogy levonuljon a
színről, aki ismervén az író munkáit
nem tudta megállni, hogy ne szembesítse őket a filmmel, aki igyekezett ezt
empátiával elvégezni, vagyis megérteni és felfedni a filmből kiolvasható
filmrendezői szándékot. A továbbiakban már csak a filmről esik szó.
A filmnek Anna, ez a 35-40 év körüli szép és okos asszony, nemcsak főhőse, hanem narrátora is. Azonkívül pedig tárgya - birtokosa? - egy könyvnek, amit író ura ír neki a filmidő
alatt. Anna boldog. Bevezető monológjában arról beszél, hogy mindazt, ami
eddigi élete során történt vele, mintha
csak álmodta, vagy írta volna ...vagy:
mintha csak róla írták volna. Anna boldog, mert szeret és szeretik, mert van
három szép és okos gyermeke, mert
láthatóan jómódban él, egy csodálatos
kertes házban. Még titkos imádója is
van.
Hogy mi Anna foglakozása, végzettsége, hivatása az anyaságon kívül,
nem tudjuk meg, csak annyi bizonyos,
hogy szerelmével, későbbi urával
együtt járt egyetemre, hogy szereti a
jazzt. Mindennapjait kitölti a szűken és
tágan értelmezett család élete, a gondoskodás, a bevásárlás, a főzés, üdítő
másságként a bejárónő és a postás fecsegése, gondja-baja. Lépteit 'a családi
ház, az óvoda, a piac, a helybeli vendéglő és a templom által megszabott
útvonal irányítja, kezében vagy gyerekkezet szorít, vagy jókora kosarat cipel.
Annával a dolgok megtörténnek.
Apja nőorvoshoz hurcolja lánykorában. Bemutalják szerelmese szüleinek.
Gyermekeket szül, és fel sem merül,
hogy ne szülje meg őket. A cselekmény során Anna egyszer dönt magától, szabad akaratából, amikor szerelmeséveI titokban, jogi formuláktól füg-

szabott mozgásterét benépesíti teremtményeiveI, monológjaival, érzelemkitöréseivel, hanem mert tényleg tudja,
getlenül, felnőttként boldog mer lenni. hogy a szeretet iszonyú fontos, talán
Igaz, döntenie kell, hogy megszi.Uje-e valóban a legfontosabb a világon. Azt
negyedik gyermekét, de ez a döntés- is tudja, hogy boldogságát a szeretett
helyzet csak látszólagos, valójában már férfihez és annak különleges családjához való tartozása jelenti, ennél többre
eldöntetett a kérdés. Csak egy spontán
orrvérzés árulkodik arról, hogy mit asszony nem vágyhat. Narrációja segíti
kicsit eltávolodni, nehogy teljesen felakarna a teste, az ösztöne.
Anna folyton beszél. Felidézi szerel- olvadjon ebben a boldogságban. Csipme, házassága, saját és ura családjának kelődései, kedvesen kritikus megjegytörténetét, miközben önmagával ta- zései őrzik személyisége függetlensénácskozik, hogyan döntsön, jóllehet gét. Anna élete azonban a Család.
Ez a film, mit kerteIjünk?!, a férfiúi
pontosan tudja, hogy el fog ez dőlni
nélküle is. "Szólva lett. Szólódott." tudatalatti filmje. A nők sorsa: szeretni
és szeretve lenni, összetartani a csaláEnnyi. Így.
Anna magányos, pedig szemmel lát- dot, gyermekeket szülni, hogy a terem-

hatóan ritkán van egyedül. Két tiinemény oldja a magányt: az egyik a Szaxofonos, a másik Brunó. A Szaxofonos
egy romantikus, posztmodern figura,
és majdnem végig passzív. Hol a kertben, a kidobott kacatok között játszik
hangszerén, hol megáll Anna mellett
az utcán mélán és együttérzőn, és így
tükröződnek ketten egy törött kaucsukbabával a pocsolya vizében. Többjelentésű kép. A Szaxofonos árnyéka
jelenik meg a hálószoba függönyén a
döntés előtti éjszakán. 6 vidítja Annát
tüzijátékkal az éjszakában. Ki ő? Az
időtlenség, a kötetlenség, a gondatlanság, a játék ...mindaddig, míg meg
nem jelenik a nőgyógyászati rendelő
ajtajában, hogy azt mondja Annának:
"Megérintette szívünket érdes ujjával
az Úristen." És belép a rendelőbe Brunóhoz. Brunó egy nagyképűen fölényes alak, s csak nőorvosként - láthatatlanul - kedvesen öreguras. Hol jóakaratú, hol luciferi angyalként kotyog
bele Anna magányába, közvetíti - parányi iróniával - az isteni üzeneteket
és kinyilatkoztatásokat. Ki más is
dönthetne Anna helyett, mint ez a két
fura, általa teremtett férfiú? Annát
megérinti az öregedés szele: a Szaxofonos csatlakozik az ég küldöttjéhez, vége az ifjúságnak, az álmodozásnak, a
szabadság illúzióinak, és Anna tudja,
hogy ez árulás. Sírva dől a folyosó falának.
Anna, a főhős és narrátor racionális
ember. Nemcsak azért, mert szűkre

tés csodája megismétlődhessék. Boldognak lenni? Hányféle női sors és
életút jelenik meg ebben a filmben, és
mind a férfiakhoz kötődik, vagy férfiaktól függ. Georgina nénit részeg ávósok kergették bele egy kaszába a kitelepítéskor - ahová egyébként egy furcsanevű férfivel való névcserebere véletlenje folytán került -, balerinapályája kerékbe tört, sógora gyáva szerelme
örökös haragba taszította nővérével.
Georgina néni mondja Annának: "Az
Isten azért van, hogy megbocsásson,
az ember pedig azért, hogy ne feledjen." De Georgina néni felejt is, és meg
is bocsát, s haláláig önfeláldozóan gondozza beteg nővérét. Igaz, "nem iszik,
hanem vedel." A bírónő is iszik, sőt
szeretetalamizsnáért a hasonneműekhez való testi vonzódásra is kész. Férje
nyomorékká kínoztatta és elítéltette
édes testvérét. (A két epizódban az a
különbség, hogy míg Georgina néni
történetét mások mondják el, és Lázár
Kati végig egy pamlagon heverve, testtartásával, hanghordozásával képes teljes személyiséget és sorsot teremteni,
addig Bodnár Erika a bírónő szerepében - szintén egy kereveten ülve kénytelen elmondani és eljátszani aját
történeté t, ami így, attól, hogy "el van
mondva", gyengébb és hiteltelenebb.)
Anna anyja, Georgina néni, a bírónő,
és a bejárónő olyan epizódszereplők,
akiknek ellenpontozniuk kell az író
anyja és Anna mintaadó sorsát, ugyanis csak utóbbiak vannak birtokában a

"titoknak": "Nincs nagyobb öröm,
mint szeretni."
Az Annának írott könyv inzertként
megjelenő lapjain a mondatok szintén
nagyon férfiúí megközelítésből reagálnak Anna elbeszélésére, mert a világmirldenséggel, a történelemmel mérnek mindent. "Anna könyve". Ez áll a
vastag füzetek elején, amiket az író férj
Anna elé tesz a film vége felé. De a kiemelt és időnként bevágott füzetlapok
szövegei nem Annáról szólnak, csak
Annának.
Dramaturgiai-szerkezetí
funkciójuk, hogy összefogják a cselekményt. De míg Anna narrációja vezet,
addig ezek a kommentáló-értelmező
szövegek eltávolítanak, meghökkentenek, mosolyra késztetnek. Általában
csak "aranyigazságokként" fityegnek a
film egészén. Növelik a földhözragadt,
prózai asszonyi élet és a férfiúi gondolkodás magasröptűsége közötti távolságot.
Téved, aki azt hiszi, hogy Molnár
György a gyerekszülés és nem-szülés
kérdésében bárkínek is szócsöve akarna lenni. Bizonyos, hogy komolyan
gondolja mindazt, amit humorral és
hatásos szituációkban elmond a modell-teremtés érdekében. És ezúttal
nagy segítőtársai a színészek, főleg a
Vörös vurstli sok erőtlen és gyenge sZÍnészi alakításához képest. ..
Saját műve mégis szamárfület mutat
Molnár Györgynek. A filmben, amely
egyeldöntetett döntésről szól - akár
ha feladatul kapnánk egy már megoldott matematikai egyenletet -, Anna
csak ürügy. A filmrendező megtett főhősnőnek egy gazdag és vonzó személyiséget, aki végigjárkálja és beszéli a
filmcselekményt, hogy felidézhesse
azokat az élethelyzeteket, melyek bemutatásáért a film létrejött. A film eleji
boldog Annának a filmvégi képsor súlyosabb kontraszttal felel, mint ami az
egész filmből fakadhatna. Az égre feltekintő Anna arca keservesre torzul a
kékes hideg fényben. És most hogyan
tovább? - visszhangozza hangtalanul
is a rémült, szép arc. Több történt volna, mint az, hogy egy boldog asszony
egy boldog családban meg fogja szülni
negyedik gyermekét?!...
Báthory Erzsi
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Sztálingrád
Stalingrad
színes német film
Írta: Johannes Heide
fényképezte: Roli Greim
zene: Norbert J. Schneider
rendezte: Joseph Vilsmaier
Filmfoerderungsanstalt, Eine Royal-Bavaria-B.A.-Perathon Produktion, 1992
Magyarországon forgalmazza a Constantin Film

Sztálingrád a II. világháború nagy fordulata volt: a német hadigépezet elháríthatatlan hibája itt mutatkozott meg.
1942 augusztusától 162 napig állt ellen
a város, mígnem Paulus tábornok 6.
német hadserege kettős szovjet gyűrű
szorításába került, s kivérzett 1943 februárjára. 330 OOO német áldozatról és
hadifogolyról tesz említést a Sztálingrád védelmében kimagasló szerepű
helyi pártvezető, A. Sz. Csujanov emlékirata; 91 OOO volt a foglyok száma,
köztük 25 OOO tiszt, élükön 24 tábornok. Más források nyomán 1 millióra
tehető a mindkét felet érintő veszteség.
Idők múltával még a Szovjetunióban is megkopott valamelyest Sztálingrád fénye: mindenekelőtt a város névadójának visszamenőleges politikai
trónfosztásával. Volgai csatáról. Volgográdról beszéltek, írtak immár a hatvanas években, s a dolog különös mozzanata, hogy a sztálintalanító - később
szintén kegyvesztett - Hruscsovnak vitathatatlan érdemei voltak a szóban
forgó hadműveletekben. Pedig általában véve a II. világháború - szovjet
szemszögből: a Nagy Honvédő Háború - igen termékeny művészi téma, jelennek szóló mitológiai példázattár

volt a szovjet irodalomban, filmben; az
utóbbi nemcsak A sztálingrádi csata círnű - még Sztálin életében készült propagandagiccset mutatta föl a világnak, hanem a Ballada a katonáról, az
Emberi sors, a Belorusz pályaudvar vitathatatlan értékeit is. S a hetvenes évek
közepéri Sztálingrád emlékezete ismét
fölmerült, mégpedig merőben új módon. Jurij Bondarev A part című regényének főhőse, Nyikityin író egy hamburgi meghívás során azokat az embereket fürkészi az utcán, akik lőhettek
rá Sztálingrádnál, majd a német hősi
emlékmű láttán ez jár a fejében: "Miért
nem tudom elképzelni a másik halált:
a német katonáét. az anyja, a felesége,
a menyasszonya könnyeit? Miért nem
vált ki belőlem semmiféle megrendülést?"
Nos: ez a "másik halál" vetül a mozivászonra a német Joseph Vilsmaier
vadonatúj, nagyszabású filmjében, a
Sztálingrádban. Sem a filmről. sem alkotójáról nem találtam ismertetést a
legutóbbi esztendők német filmévkönyveiben. A magyar forgalmazó jóvoltából annyit lehet tudni róla, hogy
1939-ben született, operatőrként is tevékenykedik, a zenében is járatos. Első
játékfilmjét 1988-ban készítette Herbstmilch ('Oszi tej') címmel, s e bemutatkozó munkája rendezői és a legjobb
női alakításért járó díjakat, kitüntetéseket nyert.
Vilsmaier nem oly módon nyúl a témához, hogy az antifasiszta győztesek
háborús túlkapásaira, bűntetteire - nők
megerőszakolása stb. - is fényt vet
(Egy asszony meg a lánya, A bádogdob
stb.), még kevésbé úgy, hogy valamiféle német Rambóval utólag megnyereti
a II. világháborút. hanem a legteljesebb
nemzeti önkritikával, a fölmentés, szemethunyás, elkenés igyekezetének legcsekélyebb jele nélkül.
Ezt jelzi már hősválasztása is: az ifjú
Hans von Witzland hadnagy a fősze-

replő, s családnevének jelentése nemcsak "elmés ország", de .víccorszag"
is lehet. Régi katonafarnília sarja, s bár
nyugodtan lapíthatna apósának vállalatánál, ő mégis a frontot választja.
Olaszországban gyógykezelt maródiak
és az észak-afrikai hadszíntéren szerzett érdemeik miatt üdültetett katonák
hatalmas tablóján bukkan elénk, hogy
csakhamar elinduljon embereivel "Stalingrad" felé. Most szagol majd puskaport először. A porosz katonaszellem
jegyében osztozik kezdettől fogva beosztottai sorsában. Nem tűri az igazságtalanságot, s már első sztálingrádi
tapasztalatai fölháborítják. a szeme láttára vernek agyba-főbe, szégyenítenek
meg egy hadifoglyot. Hans szót emel
emiatt, és csakhamar oroszbarát hírébe
keveredik. Egyik katonája fegyverrel
kényszerít egy betegszállítót sebesült
bajtársuk megoperálására. Hans megvédi a fiút, vállalja a büntetőszázadot.
a lefokozást, az érintettekkel együtt. S
itt kezdődik pokoljárásuk. Kizökken a
"német idő", mely szerint szigorú pontossággal igyekeztek rendet teremteni
az otthontól 2000 kilométernyire zajló
események folyamában.
Hiába szerzik vissza Hansék hivatalos katonai becsületüket. a Hitlerbe, az
eszmébe vetett bizalom - főként az előbbi korábban sem volt töretlen - végképp szertefoszlik bennük. Innét törvényszerű az út a dezertálás, a hazaszökés kísérletéig. majd a két személy-

re zsugorodott csapat várható fagyhaláláig.
Vilsmaiert nem szereplői hősiessége
érdekli. Kezdetben sem voltak héroszok: vagány és gyámoltalan, érzékeny
lelkű és tuskó egyaránt akadt közöttük, mint ahogyan szülőföldjük, nyelvjárásuk, békebeli foglalkozásuk tekintetében is eltértek egymástól. Talán Hans
az egyetlen, aki végig ugyanaz marad:
eszményi német, fiatalon is szilárd jellem, és emberséges - csak hát a körülmények nem engedik, hogy Sztálingrádnál harcoló tisztként mindezt érvényesítse. Át is hágja tehát a számára
elfogadhatatlan szabályokat, hiszen
nem ő az, aki megszegi a német humanizmus világra szóló értékrendjét.
Több ezer figurájával együtt: voltaképp kamara filmdráma a Sztálingrád.
Aprólékos gondosság a részletekben.
De mig az olasz couleur locale külterjesen leíró, utazási mozgófénykép, addig
- tudatosan - a film oroszországi kinematogramjai néhány jelre korlátozódnak. Végtelen sztyepp, amelyen mintha ugyanazok a parasztok szorgoskodnának, végtelen hórnező, amelyen
mintha
ugyanazok
botorkálnának.
Sztálingrádot itt nem építik föl német
filmgyár udvarán és telkein: sárral borított hídfőállás, rommá lőtt gyárépület, város alatti csatornarendszer, főtiszti búvóhellyé átalakított színházpince, barakktábor. katonai repülőtér ezek a központi helyszínek. Lehetnének bárhol orosz földön, sőt - az itt-ott
fölmázolt orosz nyelvű, hazafias jelszavakat nem számitva - bárhol a világon. Miközben az orosz szereplők arcra, termetre, öltözékre nézvést egyaránt hitelesek. A kopaszra nyírt partizán kamaszfiú. akivel Hansék csaknem
összemelegednek egy szabálytalan, baIul kiütő tűzszünet során, majd később

kivégzőosztagként kell vele szembenézniük. A németül-oroszul kenyérért
könyörgő öregember. Keservesen bömbölő apróságok a riadt, terebélyes
asszonyok szoknyája körül.
Ez a film voltaképpen csupa közhelyből áll. Háborús közhelyből. Az első lövés - az ellenségre, vagy véletlenségből a bajtársunkra. Támadás és
megtámadtatás beleket nadrágba üríttető sokkállapotai. Szadizmus és infantilizmus váratlanul előtörő megnyilvánulásai. Piperkőc, pimasz és gonosz
tiszt, akiből roncs, majd hulla válik saját, általa megalázott embereinek ítélete nyomán. De hát nem a legócskább
közhely, giccsképző dolog maga a háború? Másrészt a rendező ügyel arra,

hogya történet olykori édeskés vagy
egyszerűen csak könnyen megjósolható fordulatait, helyzeteit valami keményebb, szokatlanabb effektussal egészítse ki. Marad azért megoldatlan vonulat: a lányé például, aki német anyától, orosz apá tól született, s a filmben
hol partizánként, hol - saját bevallása
szerint - a fasiszta tisztek kollaboráns
szajhájaként jelenik meg. (Ebből külön
film készülhetett volna!)

Hibátlan a tempó. A szovjet film háborús darabjainak klasszikus hatáselemeit Vilsmaier vélhetőleg lelkiismeretesen végigtanulrnányozta (a menekülő
- itt: német - katonát üldöző harckocsi
képsora tán nem is titkoltan a Balladn a
katonáról toposzának átültetése).
Mindezzel együtt: a Sztálingrád emlékezetes alkotás. Megragadja a nézőt.
Mint a zuglói Sport moziban ülőket,
akik - nem túl sokan - valószínűleg
nagyjából az átlagközönséget reprezentálták. Amerikai zászlót megjelenítő
papírzacskóból pattogatott kukoricát

ropogtatva hibátlanul reagáltak a rnozivásznon
történő
eseményekre.
(Egyetlen notórius közbeszóló akadt,
valahol elöl, bár nem volt nyilvánvaló,
hogy viselkedésének tudatos, netán
politikai motívumai vannak-e.) Ez nem
csekélység manapság, a fasiszta jelleg
- etnikai kegyetlenség, népirtás - számos követelményét teljesítő délszláv
háború, a sok helyütt újra éledő neonácizmus korszakában. Amikor nálunk
hajdani II. világháborús főtiszt sipogja
madárhangon azt, amit a filmen német
katonaszónok üvölt az egyenruhás
hallgatóságnak, hogy tudniillik Isten
nevében, a kereszténység védelmében,
a bolsevizmus eltiprása céljából kellett
a szovjet határt fegyveresen átlépni.
Amikor politikába és főhatalomba bezupált történészek kísérlik meg visszafelé pörgetni a história kerekét.
Kőháti Zsolt

Stephen Rea
Jaye Davidson
Forest Whitaker
Miranda Richardson

Síró játék
The Crying Game
színes angol film
fényképezte: lan Wilson
zene: Anne Dudley
írta és rendezte: Neil Jordan
Palac e and Channel Four Films, Eurotrustees and Nippon Film Development, Finance Inc, British
Screen, 1992
Magyarországon forgalmazza a Mokép

A síró játék a filmben többször is felhangzó dal (The Crying Game) címének
magyarul kissé furcsán hangzó, szó
szerinti fordítása. Talányosabb az eredetileg tervezett ómnél (The Soldíer's
Wife - A katona felesége), és talán jobban érzékelteti, minek szánta művét a
film alkotója: "politikai-faji-szexuális
tündérmesének", mely egyben játék a
közönség melodrámai elvárásaival.
A regényírónak indult, most 43
éves, ír Neil Jordannak eddig ez a legjobb filmje tartalmi és formai vonatkozásban egyaránt. Amit korábbi művei
közül nálunk láthattunk, különösen az
AngJJa! (Angel, 1982) és a Mona Lisa
(1986),de még Hollywoodban készített
vígjátéka, a Nem vagJJunk mi angualok.
(We're No Angels, 1989)is, érzékeltette
igényességét és vágyát arra, hogy túllépjen a szokványos kommerszfilmeken, de ezt még akadályozta az a kötöttség, amit a bűnügyi téma jelent. Ráadásul vonzódása a bizarr történetekhez
a dráma kibontakoztatása helyett olykor
még öncélú hatásvadászatba fúlt.
A Síró játék sok mindenben emlékeztet a hollywoodias kommerszfilmekre.
Ebben az ugyancsak bizarr történetben
van erőszak, gyilkosság, szex és sokkoló fordulatok. (A fő "poént" a külföldi
kritikusok többsége tapintatosan nem
is lövi le, inkább lemondanak az elemzésről.) Mégis, ez esetben Jordannak
sikerült olyan művet alkotnia, amely ha nem is mentes teljesen a sablonoktóI - mind mondanivalója jelentőséget,
mind a megvalósítás színvonalát tekintve igazi művészeti alkotás. A meghasonló IRA-aktivista fokozatos átalakulását rendkívül gazdag ábrázolás hitelesíti, melyben - eltérően a kommerszfilmek gyakorlatától - a cselekvések és események túlmutatnak önmagukon, és mélyebb jelentés hordozóvóivá válnak. Az író-rendező, aki
megérdemelten kapott Oscar-díjat a
film forgatókönyvéért, a korábbi filmjeiből ismerős motívumokat is úgy építi be a mesterien szerkesztett egészbe,
hogya hol párhuzamot, hol kontrasztot teremtő állandó ismétlődések minden részletet egyre újabb viszonylatba
helyeznek, egyre újabb ámyalatokkal
gazdagítva azok jelentését.

Észak-Írországban az IRA túszul ejt
egy civilruhás néger brit katonát,
[odyt, hogy így kényszerítsék ki angol
fogságba esett bajtársuk szabadon engedését. Az akcióban önkéntesként
vesz részt a főhős, Fergus, akinek szeretője, Jude játssza a csali szerepét. A
[ody őrzésével. majd kivégzésével
megbizott Fergus maga számára is
meglepőert meghitt, baráti kapcsolatba
kerül foglyával. aki megígérteti vele,
hogy gondoskodik Londonban élő szerelméről, Dilről. Bár Fergus nem képes
lelőni [odyt, az mégis meghal az angolok megsemmisítő ellentámadása során. Fergus Londonba menekül, ahol
egymásba szeretnek Dillel. De ott is
nyomára bukkan az IRA: Jude fegyverrel próbálja belekényszeríteni Fergust egy merényletbe, különben Dilnek esik baja...
A Síró játék két világot jeJenit meg az egyik az IRA, a másik Dil világa -,
és a dráma abból adódik, vajon a főhős át tud-e lépni egyikből a másikba,
vagyis képes-e megváltozni. legyőzve
a külső és belső visszahúzó erőket. A
kommerszfilmek is gyakran szólnak
hősük átalakulásáról. megjavulásáról.
hiszen nagyon hatásos kiszabadulni a
bűn világából, amelybe a hős többnyire amúgy is vétlenül vagy véletlenül
sodródott bele. Mindezt egy nő szerelme segítségével véghez vinni nemcsak
nagyon megható, hanem az erotika révén izgalmas is. Csak hát általában lapos, unalmas és hiteltelen a dolog ábrázolása, melyben látványos szélsőségekkel pótolják a hitelességet. A szélsőségességet nem kerülhette el Jordan
sem, amikor bevonta az ábrázolásba az
Észak-Írország függetlenségéért harcoló ille9ális Ír Köztársasági Hadsereget,
az IRA-t. De dramaturgíailag olyan világra volt szüksége, amely nem teszi
bűnözővé a hőst, aki így akár áldozatkész hazafinak is tekinthető, de akit
mégis menekülésre késztet ez a világ,
mert egyre kevésbé tudja vállalni azt.
Jordan elkerülte az IRA politikai minősítését, amit sokan szemére is vetettek:
túl heves a vita az IRA céljait és/vagy
módszereit pártolók és ellenzők között
ahhoz, hogy más síkon lehessen foglalkozni vele.

Jordan azonban már ígéretes debütálásában, az Angyalban is más síkon
közelítette meg ezt a kényes és bonyolult kérdést: a főhős, egy vándoregyüttes szaxofonosa, miután a szeme láttára lövik le a pártfogásába vett süketnéma kamaszlányt. mert véletlen szemtanúja egy véres megtorló akciónak, a

gyilkosok után kutatva maga is többszörös gyilkossá válik. Jordan egy
olyan lepusztultan sivár, erőszak uralta
világot mutat be, ahol egy mindenkit
elembertelenítő háború dúl. Ez menti
az Angyal bűnbeesett hősét és Fergust,
a megváltásra vágyó "sebzett angyalt",
aki - Jordan szavaival - "egy jó ember,

aki rossz dolgokat művelt". A két figura rokonságát hangsúlyozza, hogy
mindkettőt ugyanaz a remek ír színpadi színész, Stephen Rea alakítja, akinek
puha gyerekarcát sokat sejtetően viharvertté érlelte a közben eltelt tíz esztendő. A Síró játék felvillautja az IRA szabadságharcos indíttatását (nem a szép-

séget jelképező ártatlan lány, hanem
egy katona az áldozat, akinek - mint
Fergus a szemébe is mondja - nem kéne itt lennie) és (a totális likvidálást
célzó, vég nélküli tüzeléssel) érzékelteti
az angolok túlzott kegyetlenségét a
megtorlásban. Egészében azonban tagjai arculatának feltárásával jellemzi az

kurvázza, már Fergus hallgatólagos
egyetértésére utal a hisztériázó Judenak odavetett "Ugyan már!" Az
együttérzését kifejező gesztusok közül
pedig különös hangsúlyt kap a zsák
levétele. amelyet azért húztak [ody fejére, hogy ne lássa elfogóit. A zsák
nemcsak létében (légzés, evés) akadáIRA világát, és eközben Jordan, akár lyozza a foglyot, hanem arctalan ellenaz Angyalban
vagy a Mona Lisában, séges objektummá redukálja, elembermindent a dráma állandóan jelenJévő teleníti. Így válik fokozatosan jelképéhőse, vagyis Fergus szemszögéből lát- vé az IRA embertelenségének, mely
tat.
funkcionálása érdekében funkcionálisAz IRA tagjainak számítóan hideg
sá teszi, sőt megtiltja az emberi kapembertelensége áldozatuk őszinte me- csolatokat: a túszt könnyebb kivégezni,
leg emberségével szembeállítva válik ha nem ismerjük. Jellemző, hogy [ody
éppen lefegyverző feltárulkozásával
(és humorával!) kerekedik felül kiszolgáltatott helyzetén. Így ismerkedik
meg Fergus egy másik [odyval, aki a
mutatott fényképen már külsejében is
különbözik jelenlegi nyomorusagos
m.ivoltától: elegáns és sikeres fehérruhás sportoló egy színesbőrű szépség,
DiJ mellett. Ehhez az igazi lényét kiteljesítő szerelemhez menekül [ody, amikor dühösen visszahúzza a fejére a
zsákot. Jude durván megüti, akit, mint
később Dillel szemben, a tőle eltávolodó Fergus miatt érzett féltékenység,
sértett hiúság és némi rasszizmus is
motivál. Drámaivá teljesedik a két világ kontrasztja, ahogy a kamera által
egyetlen vérző, gyermekien puha szájra redukált, nagydarab joviális néger
Dilre emlékezik. Jody a mássá válás lehetőségét csillautja fel Fergus előtt,
hisz emlékei és egész lénye egy másfajta világot sugall, ahol maguk az emberek mások.
A két világ kentrasztja érdekében
ugyan meglehetősen felszínes és sematikus az IRA tagjainak jellemzése, de
Fergus és [ody kamaradrámaszerű kettőse a romos melegházban mégis egyike a film legjobb részeinek. Ebben
éppúgy szerepe van a kitűnőert megírt,
jellemfeltáró párbeszédeknek, a visszafogottságában bravúros színészi játéknak (az arcjáték lehetőségétől többnyire megfosztott amerikai színész, Forest
Whitaker egész testével, hangjával játszik) és az opera tőrnek, aki mesterien
alkalmazott fény-árnyék hatásokkal
kapcsolja össze a két - ellentétes oldalon álló - férfit. Ez az első döntő stációja Fergus átalakulásának, aki regálni
kénytelen az itt felsorakoztatott kontraszt- és motivációsorra, amely - okként és célként - megindítja őt a menekülés útján, a nézőt pedig bevonja az
izgalomba, vajon hogyan alakul további sorsa.
A változtatás szükségességére és leegyre nyilvánvalóbbá Fergus és a néző hetőségére ráébredt Fergus, aki [odyt
számára. Jude Fergusszal összekacsint- megismervén nyilván nem vadászhat
va csalja csapdába Jodyt, aki a vurstli- többé így emberekre a hazafiasság neban nyert nagy rózsaszín mackóval vében, nem egyszeruen az IRA vagy
szinte önmagát helyezi - teljes biza- az angol hadsereg elől rnenekülve, halommal - a vonzalma t színlelő nő ke- nem [ody világát keresve megy Lonzébe. De amikor az immár fogoly Jody donba Dilhez. A kommerszfilmek előezért joggal nekimegy Jude-nak és le- szeretettel demonstrálják a szerelem

születésének és ki-, illetve betelejesedésének folyamatát egymás megpillantásától a meztelen testek kéjes vergődéséig az ágyban. Itt más ritmikai kidolgozást látunk: folyamatosság helyett
szaggatottságot, mely fokozza a ritmust, és ezzel a feszültséget. Dil és
Fergus újra meg újra összeverődnek a fodrászüzletben. ahol Dil dolgozik, a
Metro bárban, Dil törzshelyén. és Dil
lakásánál -, és közben egyre jobban
összezárja őket a környezet, amely néha már a metafora szerepét veszi át.
Kezdetben Dil viselkedése nem igazolja [odyt: kihívóan flörtöl Fergusszal,
miközben engedelmesen elmegy egy
durva fickóval. Mindez csalódással vegyes szánalmat ébreszt Fergusban, aki
elintézi a Dillel erőszakoskodó férfit, és
ezzel - Dil szemszögéből nézve - a helyére is lép. És lassan [ody szemével.
vagyis másként, szó szerint ragyogónak kezdi látni Dilt, aki aranyruhában
énekli a bárban az elhagyott és újabb
csalódásoktól félő szerelmesek dalát, a
Síró játékot. Ezt a ragyogást azonban
még lezárja a Dil lakásához vezető lépcső sötétje, melynek korlátja rácsos árnyékot vet kettőjükre. és első csókuk is
csak az előző partner bosszantását
szolgálja. Az étterem puha homályában szinte összezárja őket az asztal, és
végül eljutnak Dil lakásába, melynek
zsúfoltsága szinte egymáshoz szorítja
őket. A lebegő függönyök és az intim
világítás hatásában [ody és Fergus kettősének helyszínét, a lepusztult melegház sejtelmes meghittségét idézi, de elmúlás helyett ígéretes kezdetet sugall.
Sőt, melodrámai elvásáraink már szin-
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(USA, 1992), Michael Crichton azonos
regénye alapján f: Michael
Crichton, David Koepp, r: Steven Spielberg, o: Dean Cundey, z: John Williams, sze: Sam Neill, Laura Dern, Jeff
Goldblum,
Richard Attenborough
(UIP-DUNA)
A hónap amerikai filmjeinek sorát
azért kezdjük ezzel a tisztán kereskedelmi jellegű produkcióval, mert szemben néhány emberközpontúbb és
szellemesebb, részben művészi igényű
filmmel - szinte bizonyos, hogy ez
fogja a legnagyobb hatást gyakorolni a
kultúrára, amelyben élünk. A Jurassic
Park mint jelenség tartozik a legfontosabbak közé, és népszerűségéhez minden idők legnagyobb kasszasikeréről van szó - biztosan nem lenne elég
a látvány technikai tökéletessége, vagy
az egyszerű izgalom (félelem). A film a
kalandtörténetekre jellemző elemekből
épül föl, s azt sugallja, ezeket mindig
úgy kell tálalni, hogy hasonlóvá váljanak minden történetek őséhez, a rnícímű
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toszhoz. A kommersz technika célja a
mítosz utánzása, a mítoszé, amely már
több, mint egyszerű séma. A mítosz:
telitalálat.
Tehát: a milliomos nagybácsi, a történet egyik főszereplője. miután megvásárolt egy trópusi szigetet, nagy terv
megvalósításába fog: a szigeten berendezett saját laboratóriumában fosszilis
dinoszauruszvérből genetikai úton újra
előállítja az ősidők szörnyeit, és azokat
a szigeten pénzért kívánja mutogatni.
Az erre szóló engedély megszerzéséhez - nem nagyúri szeszélyről, hanem
üzletről van szó - neves szakértők támogatására van szüksége. Így kerül a
szigetre a paleobotanikus férfi és a paleontológus nő, két látszólagos főhős.
Ám azután megérkeznek az igaziak is,
két gyerek, a fentebb említett nagybácsi unokaöccse és -húga. A szigeten
tett közös autós körséta közben a szörnyek természetesen elszabadulnak, és
körülbelül egy óráig üvöltenek, vicsorognak, tombolnak a vásznon. Az öszszes látványosabb vagy népszerűbb őshüllőfaj felvonul - a kollekció teljessége
kedvéért és impozáns méretei míatt ott
kérődzik néhány békés növényevő is -,
de a nagyágyú a Tyrannosaurus. A gyerekek egerekként menekülnek és bujkálnak a nagy lélekjelenlétű őslénytudós
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vezetésével, míg majdnem mindenkinek sikerül elhagynia a szigetet.
A szörnyszülött trükkfilm ellen hozott korhatárrendeletek nem kell hogy
megtévesszenek: a film a felnőttekben
is főként a bennük rejlő gyereket veszi
célba, fölelevenítve a sötét előszobasarokban leselkedő, rejtelmes és mindenre képes rémek emlékét. A dinoszauruszok villámgyorsak (különösen a kisebbek), intelligensek, le tudják nyomni a kilincset, betörik az ajtót, átnyúlnak a falon, stb. Tulajdonságaik a bemutatott hüllőket technikai szuperteljesítrnényekként jelenítik meg. Míg a hagyományos állatrnesében az állat személy, addig it nyilvánvalóan gép. Fajok helyett inkább beszélhetünk márkákról és modellekről, ugyanúgy, mint
rokonaik, az autók esetében. Mindez
csak azért fontos, mert szepen illusztrál egyfajta evolúciót: a még valódi érzelmeket - például szerelmet is - mutató King Kongtól az ölésre és evésre
programozott, primitív agyú sárkányíg, amelynek közeledését egyébként
a megtévesztésig hasonló döngő léptek
jelzik.
Távoli vágy, de mégis: szeretnénk
kultúremberekhez méltó módon borzongani a moziban. Ha a mítosz valódi lenne, akkor hasonlóan viszonyul-
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hatnánk a dinoszauruszokhoz, mint
például a régi görögök Python sárkányhoz: nincs, de valamikor létezett.
(A párhuzam lényege szempontjából
talán mindegy, hogy élt-e valójában
Python, illetve Tyrannosaurus.) A tudományosan (tudományos-fantasztikusan) lehetséges sárkány lenne ez. Némelyik a film alkalmából kapható sárkányfigurák közül tényleg füstöt (tüzet) is fúj, mint Süsü. A modern tudomány végképp a nevetségesség árnyalatával vonja be az őslényeket. amikor
ismeretterjesztő kisfilmmel próbálja
őket hihetővé tenni. Egyáltalán: az
egész filmet bizonyos infantilis komolytalanság hatja át. Látványfilm.
amely hatásosan őrzi a mozi tekintélyét a kis videoképernyővel szemben;
és mégis tudjuk, hogy digitális módszerrel előállított óriásgyíkjai néhány
éven belül elavulnak. Mozgásukban,
amelyet most valóságosnak. tökéletesen őslényszerűnek látunk, föl fogjuk
fedezni a hibákat, és ugyanúgy lernasolyogjuk majd, mínt az r. Csillagok háboníja nagyszerű haditechnikáját. A Jurassic Park, találékony üressége miatt,
valamint a szömymítosz miatt, amelyet orvul és élelmesen elhasznál, úgy
hisszük, mégis a jelentős események
közé tartozik.
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ES KOZHELYEK
A dzsentlemanus
E filmről már kissé rövidebben:a következőkkel - a Red Rock Westtelés a Jó
zsaru, kisebb hibákkal cíművel - együtt elmondható róla, hogy csak a cseleményből kiolvasható világszemlélet ad neki
némi érdekességet, egyébként nem lóg
ki kommersz múfajkategóriájából. Az
előbbiek úgynevezett thrillerek, A
dzsentlemanus pedig vígjáték. Címszerepét, egy Thomas Jefferson Johnson
nevű tehetséges, de kisstílű néger szélhámost Eddie Murphy játssza: olyan
húzónév. amellyel a leggyöngébb film
is jól futhat. A filmbeli szélhámost is
pusztán ékes neve segíti be az amerikai törvényhozásba. Itt, miután kiélvezte képviselőségét, melyet Isten
adott neki, kénytelen fölháborodni a
többiek kapzsiságán és bűnein, majd
régi módszereit felhasználva tisztító
botrányt kavar, amit túlélnie is sikerül.
Jellemző Amerikára. hogy ebben a látszólag politikai témájú filmben épp
politikáról esik a legkevesebb szó. Azzal semmi baj: népszerűséget szerzett
hősünk a film végén elindul az elnökválasztáson, és minden rendben lesz.
Az ismert Boccaccio-novellajut eszünkbe, amelyben a zsidó bankár, meglátva
Rómában az egyháznagyok életmódját
és tetteit, megkeresztelkedik, mivel,
úgymond, az a vallás, amelyet ezek a
bűnök nem ásnak alá, csak igaz és
győzelmes lehet. Ha jól meggyomlálják
- teszi hozzá villogó, optimista mosollyal a film. Igaz, szánalmas és sivár
látvány is az, ahogyan egy puritán fehér ember dőzsöl.

Red Rock West
Michael, az országúti vándor munkát
keres. Miután egyszer már elutasították lábsérülése miatt, megpróbál elhelyezkedni egy közeli (tipikusan nyugati) kisváros ivójában annak tulajdonosánál, a helyi seriffnél. A seriff, a rend
őre, még mielőtt Michael tisztázhatná
kilétét, ismerteti vele a jól fizető munkát: feleségét szeretné meggyilkoltatni.
Ötezer dollárt ajánl. Hősünket nyilván
összetévesztették valakivel. Michael
semmit sem szól, valóban elmegy a
feleséghez - és mindent elmond. Később fölbukkan a valódi bérgyilkos is.
Ennyi nagyjából az első negyedóra története. Road movie-szerű felütéssel indul tehát a film, majd egyfajta modern,
mai környezetben játszódó westernbe
torkollik, amelyben jobbára a gonosz
harcol a másik rosszal, váltakozó szerencsével. állandóan visszatérve ugY9n-

abba a sokkolóan sivár kisvárosba. Az
eseményekbe belekeveredett, gyarló,
tapasztalatlan hős eleinte megdöbbenve nézi a férj, a feleség és a bérgyilkos
egymással szembeni gátlástalanságát,
az elszabaduló kegyetlenséget, a fénylő, krómozott pisztolyok villogását,
mig maga is bele nem jön a kalandba.
A filmben ez a ridegen kíméletlen hangulat érezhetően szándékoltan van tÚIfokozva, és sajnos ez a film egyetlen
említésre méltó érdeme: bizonyos, a
történet környezetéhez hasonló stilizálás.

Jó

zsaru,
kisebb hibákkal

Ennyi jó sem mondható el a Jó zsaru,
kisebb hibákkal című filmről. Hőse az
unalomig ismert becsületes, kemény
öklű, szabadszájú és hivatásának élő,
de a hivatalos kötöttségekből minduntalan kilógó rendőr. Ha valamilyen
szempontból mégis mutat bizonyos
(kétes) érdekességet a film, az a benne
megnyilvánuló erőszakkultusz leplezetlensége. A krirnit, a nyomozást itt
már majdnem teljesen háttérbe szorítja
a harc, a valamikor azért még feltételezett erkölcsi rendet a dzsungel törvényei...De hát ilyet is sokszor láthattunk már.
A filmtrükk [átékán, az otrombaságon kívül azonban szerencsére olyan
játékosság is elképzelhető, amely sokkal inkább a film lényegéből fakad.
ilyennek tekinthető az Idétlen idiJkig című film, annak egyik jó bizonyítéka,
hogy a keveset akarás és az ötletesség
nemcsak a műalkotáshoz szükséges,
hanem egy szórakoztató produkciónak
is jót tesz.

Idétlen

időkig

Egy tévétársaság február 2-án nem
rnedve-, hanem mormotaébresztő napra küldi ki meteorológusát, Philt (Bill
Murray) Punxsutawney-be, egy amerikai vidéki porfészekbe (amelynek békés csöndje, életritmusa szinte osztrák
hangulatot áraszt). A műsor producere
szép és fiatal nő (Andie McDowell),
akiben Philnek sikerül órák alatt, még
az úton ellenszenvet ébresztenie maga
iránt, majd a városkába érve más-más
szállodában nyugovóra térnek. Másnap a főtéren helyi szokás szerint megtörténik az egésznapos térzenével-utcabállal egybekötött mormotaébresztés.
Az eseményről - kellő gúnnyal - Phil
tudósítja a nézőket, és a kis, háromtagú stáb délután hazaindul. A kitörő
hóvihar miatt azonban vissza kell for-

dulniuk. Másnap ébredéskor Phil döbbenten tapasztalja, hogy nyoma sincs a
hónak, megint február 2-a van, és neki
módjában áll megismételni a reggeli
eseményekkel együtt saját tudósítását,
sőt, az egész napot. Majd másodszor
és még néhányszor. A sokadik csapó
után komoly érdeklődés ébred benne
munkatársnője iránt, és módszeresen
gyakorolni kezdi a nő meghódítására
adatott egyetlen nap teendőit.
Ez az abszurd alapötlet ahhoz
ugyan önmagában nem elég, hogy ne
kezdjük el körülbelül félidőben sejteni
a helyzet és az egész film megoldását,
de azért még éppen alkalmas egy vígjáték szabályos végigvitelére a műfaj
hagyományos követelményeinek megfelelő szerelmi beteljesüléssel: a szerelmes nő az együtt töltött éjszakával átvezeti hősünket a következő napba, és
a kálvária ezzel véget ér. Az Idétlen id~
kig nem művészfilm, és - talán szerencsére - nem is annak készült; például
nem próbálja az alapötletet a hétköznap(ok) általános érvényű szatírájává
fejleszteni, és elbeszélésrnódja, ritmusa,
képvilága, poénjainak stílusa is a bejáratott hollywoodi sémákból áll össze.
A nevetéstől sem szakadunk meg.
Mégis: valamiképp tisztességes művet
látunk, amely szórakoztatás címén
nem az alantas ösztönökre próbál hatni. A művészi igényű filmek már természetükből adódóan is problematikusabbak.

kenység ébred, de tehetetlen, hiszen
Mr, Sommersby kétségtelenül törvényes férje Mrs. Sommersbynek. Az azonosítás próbaköve azonban természetesen itt is a hitvesi ágy, amelyben a
jövevény túl jónak bizonyul (mint
egyéb tekintetben is); Pénelopé hallgat.
A család, a birtok és a városka virul,
de ez a virágzás mintha nem is lenne
igaz; ez a virágzás szinte csak elbeszélői toposz. A jövevény rnűveit és otthonát a valódi Jack Sommersby kiderítetlen gaztette árnyékolja be. Az első dohányszüret, és az újszülött Sommersby-gyermek keresztelője után letartóztatják "Sommersbyt", aki így rettentő válaszút elé kerül: vagy meghal
bűnéért mint Jack Sommersby, vagy
régi önmagát menti, elveszejti a vezetése alatt álló közösséget. és törvénytelenné teszi gyermekét. A bírósági tárgyalóteremben az asszony mentő szándékú vallomása ellenére is a Sommersby nevet - Mrs. Sommersby férjének nevét - és ezzel a halált választja.
A férjét sorsa vállalásától visszatartani
kész asszonyt kivezeti a féltő Andromakhé-szerepből. és a valószínűleg halott, gazemberré lett valódi Sommersby helyett is visszaszerzi a tisztességet mindenki szemében, hiszen áldozata nyilvánvalóan önkéntes. A hős a
halálban, sírfeliratán nyeri el dicsőségét rnint ember és polgár. Hogyan készítettek volna filmet a XIX. században, ha birtokában lettek volna a megfelelő technikai eszközöknek? - erre
mutat gyönyörű példát ez az alkotás.
Az észak-déli polgárháborúból, hosszú ilyen is már csak Amerikában lehetséhadifogságából, hányattatásából haza- ges: egy igazi újraelbeszélése olyasvatér Tennessee egy vidéki városkájába, laminek, amit mindannyian ismerünk.
elhagyott birtokára Jack Sommersby, Egymásra épülnek, egymást erősítik a
akiben nem lehet nem fölismerni már leplezetlen mitikus utalások a Homéroszt olvasó férfi végzetválasztásról
a történet elején a hős Odüsszeuszt.
Pénelopéja és régi barátai, ismerősei szóló történetében; elhangzik és megmár-már el is temették. Az eltűnt és hallgattatik az erkölcs kérlelhetetlen
halottnak hitt férfi visszatérése, ez az parancsa. Szép film - mondhatjuk rá
ősi szépségű esemény azonban még- (minden irónia nélkül). Mert nemcsak
sem volt olyan váratlan, hogy bárkiben a történet múlt századi, hanem kissé
gyanú ébredt volna személyazonos- még a mű képi világa is. Növekszik az
sága iránt. A hazaérkezés tehát még új élet, folyik a szorgos munka, virágzökkenőmentes, bár Sommersby emlé- zik a gazdaság, napfény játszik a lovak
kezetkiesésben szenved: újra meg kell szőrén, és beteljesül a sors.
ismerkednie mindenkivel, öreg kutyája
is megugatja. és a feleség sem szokott
még hozzá újra a férjhez. Jack békességet és új rendet, virágzást és termékenységet hoz vidéki hazájába. Volt
rabszolgái meg a környék népe között
fölparcellázza birtokát, és rábeszéli őket
a dohánytermesztésre, amelynek irányítását, szervezését magára is vállalja.
Csak feleségének hűséges és törekvő
kérője fordul ellene, aki az visszatértével elesett már kézzelfoghatóan közeli
céljától. A vetélytársban alantas félté-

Sommersby
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(USA 1992) Charles Chaplin Életem és
David Robinson Chaplin élete és művészete című könyve alapján f: William Boyd, Bryan Forbes, William
Goldman, r: Richard Attenborough, o:
Sven Nykvist, z: John Barry, sze: Robert Downey jr., Geraldine Chaplin,
Paul Rhys, John Thaw (InterCom)
Teljesen más típust kévisel a Chaplin: a
művészetrajzot. Semmi sem könnyebb,
mint életrajzfilmet bírálni, vagy akár
parodizálni: elég, ha a Picasso kalandjaira gondolunk. Egy élet bemutatásának
feladata olyan kötöttségeket jelent a
film számára, amely szinte már az ismeretterjesztés irányába viheti el a
produkció t, és majdnem lehetetlenné
teszi az igazi alkotást. Nagy zenészek,
írók, festők életrajzát bemutató művekből emlékezhetünk a filmtörténet legszónokíasabb, legsematikusabb, legkinosabb. egyszóval legrosszabb jeleneteire, amelyekben a nagy szellem bátran,
a korszellemmel dacolva kimondja, kifejti a világ jobbá tevésére vonatkozó
gondolatait, esetleg egyenesen bele a
kamerába. (Akár a Szomszédok cimű teleregényben.) A főhős átalakul saját
arcképévé, jelentéktelen külső jegyeivel
ékesítve: bibircsókjaival, bajuszával.
parókajával. süketségével. stb., ahogyan a rendező tanítóbácsis mozdulattal felmutatja. Azok a képsorok sem
jobbak, amelyeken a nagy koponyából
éppen kipattan a közhelyszerűen ismert nagy mű első szikrája. A megvalósításban a deheroizáló lakájszemlélet
váltakozik egy iskolásabb megközelítéssel, amely pikantéria helyett beéri a
témául választott személyiség kánonizált pózaival. Sietünk megjegyezni,
hogy Attenborough filmje nem ilyen
rossz, de bizonyos helyeken sajnos
szenved
az
életrajzfilm-mivoltából
adódó jó néhány betegségben. Kikerülhetetlennek bizonyultak ezek már a
rendező Oscar-díjas Gandhi-filmjében
is, egy másik szimbolikus jelentőségű
és jellegzetes figura életre keltésekor.
Chaplin esetében mégis javítja a helyzetet, hogy filmművészetről van szó.
Egy zenészfilmben gyakran túl sok a
zene a filmhez képest; de mennyivel
szervesebb egységbe simul vele egy
Chaplin-részlet! A monumentális életmű jó alkalmat ad erre. Attenborough
filmjében föl is fedezhetjük Chaplin
filmjeinek és életének egybejátszásait
például a gyerekkorról szóló rész és
későbbi Chaplin-alkotások (leginkább a
Kölyök) között. A film elején szinte
minden jelenet tartalmaz valami burleszkszerű elemet, ízt - nemcsak az első fellépés a varietészinpadon, ahol a
közönség mintha a Muppet Showéra

A
hasonlítana, de még az otthoni nyomor bemutatása is =, és a stílusjátékot
egy valódi, chaplines hosszú üldözés
koronázza meg, amelyben a kölyök
Charlie az őt árvaházba hurcoló rendőröket próbálja kicselezni. Az egyik első
filmjének kópiáját visszalopó fiatal alkotó szintén burleszkformában oldja
meg veszélyes feladatát. A reménykedő aranyásóból aranypolgárrá vedlő
világhírességről ilyen képsorok sajnos
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már nem készültek. A főszereplő, a valóban kiváló színész,Robert Downey előadásában megcsodálhatjuk a kalaposcsónakcipős-sétapálcás figura születését,
Chaplin régi varietészámát a csetlő-bot-

ló részegről, egy ősrégi, Hollywood
előtti forgatást, csírájukban a leghíresebb gegeket, mint a zsömle- és a földgömbtánc, és a Diktátor kis borbélyának
béke- és szabadságszózatát is. Chaplin
naiv politizálása egyébként is szinte refrénszerűen visszatérő motívum, változékony szerelmei és feleségei szintén. Robert Downey játéka parádés, a megtévesztésig hű; kitüntették érte az Angol
Filmakadémia díjával, és Oscar-díjra is
jelölték. Talán mégsem rosszindulatú a
megjegyzés: a szerep mintha lényegesen
több feladatot adott volna az utánzásban, mint a valódi színészi alakitásban.
Az utóbbi hítelessége ellenőrizhetetlen,
és ennek a filmnek sajnos a személyiség
egysége, a lélektani megformáltság értelmében nincs is igazán szüksége a színészi teljesítményre.Itt - hogy más szereplőkre is utaljunk - egyszeruen a jelenkori Hollywood játssza el a régit, és
így a családban is marad a dolog, részben szó szerint is: Charles Chaplin anyját lánya, Geraldine Chaplin játssza.
Chaplin emlékére való tekintettel is
kár, hogy több jó nemigen mondható
el erről a filmről. Végül ejtsünk szót
egy sajnálatos csonkaságáról is. A köztudatban Chaplinnek elsősorban a háború előtti filmjei élnek, és a filmkészítők szemmelláthatóan csatlakoztak ehhez a befogadói hagyományhoz. Chaplin életének végső szakasza politikai és
személyes sérelmek formájában kerül
színre, melyek végül arra késztetik,
hogy örökre elhagyja Amerikát. Hogy
kései filmjeit nem vetítik, az is csak akkor indokolná a hallgatást, ha nem látnánk, hogy Attenborough itt is egyszerűsít, klisét használ: ha egyszer valaki
kegyvesztett rnűvész, akkor a film idevágó szakaszának a kegyvesztettségről
és nem másról kell szólnia. És talán ez
a legszomorúbb a filmben: a közhelyeknek ez a kifinomult tudomásulvétele és kiszolgálása.

Kiss Péter
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Síró játék folytatása a 27. oldalról

te happy endet láttatnak a diszkréten
érzékeltetett, sejtelmesen erotikus orális kielégülésben, mely kifejezi Dil teljes odaadását, hiszen [odyval is így
csinálta. Dil valóban szöges ellentéte a
csábító Jude-nak, aki alig leplezett undorral fogta [ody kezét pisilés közben
a vurstliban. és még a gondolatát is
visszautasította, hogy lefeküdt vele,
miközben Fergust kurvás rámenősséggel pusztán nemi gerjedeime levezetésére használná . A testiség Dillel az érzelmi közelség. sőt kötődés lehetőségét
jelenti Fergusnak, ahogy [odyval való
kapcsolatában is fordulópontot jelentett az intim testi érintkezés: miután
zavart viszolygását leküzdve megpisiltette ahátrakötözött kezű [odyt, felszabadultan olvadtak eggyé az átélt bizarr
helyzet kinosságát humorrá oldó nevetésben.
Mint [ody Dil emlékéből. úgy merít
most erőt [odyból az újrakezdéssel
próbálkozó Dil és Fergus: [ody fehérruhás képe újra meg újra felidéződik
Fergusnak, Dil pedig fehér sportruhájával és rengeteg fényképével rakja tele
a lakását. Hisz nemcsak [ody volt más
Dillel, hanem Dil is más volt vele: igazi társ, nem pedig játékszer, mint kűlönböző partnereinek, akik elszórakoztak vele. Ahogy Fergus meg kell hogy
tagadja az IRA és Jude kegyetlen, embertelen világát, ahol ő csak eszköz,
úgy Dilnek is meg kell tagadnia a maga gyermeki világát, hisz ő is csupán
mások játékszere. Ezért is szimbolikus,
mikor kidobálja volt partnere holmiját,
köztük egy koszlott síró-mackót, mintha soha semmi köze se lett volna hozzá. A film teljesen hollywoodías, bár
szerencsére ironikus happyendjéig
azonban még váratlan traumák sorát
kell feldolgoznia mindkettőjüknek. Dilnek a simán vetélytársnőnek hitt Jude
felbukkanását és az álnéven élő Fergus
valódi kilétét, melyet az a film vége
felé tár fel neki. De Fergust (és vele a
nézőt!) már a film közepe táján éri egy
váratlan sokk. És bár ennek előzetes ismerete nem csökkenti a film izgalmasságát, legfeljebb csak a sokk hatását,
ne olvassa tovább a cikket az, aki még
nem látta filmet, és szeret meglepődni!
Ahogy a bűnözés szokványos közege helyett az IRA világa jelent meg a
filmben, úgy itt sem egy szokványos
szerelmi kapcsolat bontakozik ki, hanem egy nagyon bonyolult emberi viszony. Ugyanis a magát végre teljes
meztelenségében feltáró Dilről kiderül,
hogy férfi. (Amit egyébként mindenki
más tudott, és Dil szerint Fergusnak is

tudnia kellett volna.) Mégsem azonosítható ez egyszerűen az egyneműek
szerelmével, ami végső "poénja" volt
Jordan egyik korábbi nagysikeru filmjének. A Londonban játszódó Mona Lisa jelentéktelen bűnöző hőse, aki közben felfutott gengszter haverja helyett
ült, a börtönből szabadulván nem mehet vissza családjához, mert felesége
nem fogadja be. Belekapaszkodik hát
abba a színesbőrű luxus prostituáltba,
akinek sofőrje lesz: egyre jobban beleszeret, amire a nő néhány barátságos
gesztusa is ösztönzi. A lehetetlenre is
vállalkozik kedvéért: előkeríti neki
egykori kolléganőjét. egy narkós fiatalkorút, amiért is üldözőbe veszi őket a
nő volt stricije és a hős haverja is. Végül a kijózanító csalódás hatására - a
nőnek a kislány nemcsak védence, hanem szexuális partnere - szakit az alvilággal, s kamaszlányával és excentrikus barátjával "alapít családot". A szerelem csődjét rajzolta meg itt Jordan,
érezve, hogy valami több, vagy más
kell az emberibb élethez vezető változáshoz. A Síró játék jóval erőteljesebben
fogalmazza meg, hogy túl kell lépni
azon, ami nem vállalható, amivel nem
lehet azonosulni. De a menekülés egy
olyan világból, amelybe az egyén már
nem képes emberként belehelyezkedni.
csak valami más vállalásával lehetséges. Ez sorsforditóan jelentős kell legyen, de közben nem lehet eszményi
megoldás sem. Nem lenne hiteles, ha
Fergus az IRÁ-tól egy mindent feledtető és mindent megoldó happy endes
szerelmi kapcsolatba menekülne bele.
Nemcsak azért, mert a szerelem a valóságban sem old meg mindent, hanem főleg azért, mert Fergus egy embertelen világból egy emberi felé törekszik, és az ilyen hollywoodi as szerelmek a nemi aktus és a testiség bemutatásával inkább a szexualitást hangsúlyozzák (túl). Fergus számára már csak
azért sem teremthetett volna új világot
egy ilyen kapcsolat, mert a film nem
véletlenül kezdődik Jody és Jude kettősével, leleplezve a "meztelen erotikus"
kapcsolatok állatiasságát. Tehát ahogy
az IRA beépítésével. a homoszexualitás
érintésével sem a hatásvadászat útján
jár az alkotó, mégha a sokkolásra mint
drámai hatásra szüksége is volt. A
hangsúly nem az erotikára tevődik, hanem az érzelmekre: egymás vállalásának és ezzel egy új élet kialakításának
állomásaira. A sokkhatásra ösztönös fizikai elutasítással - hányással. pofonnal, elrohanással - reagáló Fergusnak
önmagát, pontosabban saját előítéleteit
kell leküzdenie ahhoz, hogy vállalni
tudja Dilt, aki készséggel elfogadja bocsánatkérését. Fényes nappal a munkahelyén - egy idilli zöld krikettpálya
melletti építkezésen - keresi fel Fergust, akivel eddig szinte mindig este, a
megszokott bárban találkoztak, és
most már nyilvánvalóan vállalva egy-

mást, egy nyitott felvonóban összezárva ereszkednek le a távlatot nyitó szabadba.
Ezek után természetes, hogy együtt
szálljanak szembe a kinkeservesen
megteremtett világukat fenyegető külső veszéllyel, amikor a film utolsó harmadában a múlt árnyaként megjelenik
Jude Fergus lakásán. Még ordítóbb a
kontraszt, mint a film elején. A [ody
világával azonosult Fergus számára,
aki most, mint [ody, az IRA "fogságába esik", Jude durva érzéketlensége a
halált, Dil feltétlen odaadása pedig az
életet jelenti. Jude nyilvánvalóan öngyilkos akcióba kényszerítené. fegyvert
fog rá, és olyan közönségesen szólítja
fel közösülésre, mint egykor [odyt. Az
éjszakai utcán részegen dülöngélő Dil
magánya, akit hiába próbált elbújtatni
Fergus, fejezi ki a legjobban, mennyire
megrendült kettőjük kis világa. Fergus
mégis Dilt mentve menti meg önmagát. Kilétét felfedve Dillel marad, aki
végső áldozatként még férfivá is hajlandó "átváltozni" a kedvéért, és persze éppúgy képtelen lelőni őt, mint
egykor ő [odyt. Sőt, szó szerint magához köti - igaz, eredetileg bosszú céljából kötözi ágyához - Fergust, és pont
úgy intézi el Jude-ot, mint a Mona Lisa
szerelernféltő hősnője a világába illetéktelenül behatolókat. (Egyébként feltűnőerr hasonlít is rá a Dil szerepében
bravúrosan debütáló divatmodell, Jaye
Davidson.)
Fergus, kilépve - ha nem is az IRA,
hanem - Jude világából, és vállalva
Dilt, azaz a róla való gondoskodást, a
kötődés világát választja a gyilkolás világa helyett. Nem a homoszexualizmus
dicsérete ez, nem is használja ki a film
hatásforrásként. hanem annak átéreztetése, amit Jody fogalmazott meg: az
ember mássá válhat a megfelelő partner, a megfelelő világ választásával.
Ezért szükségszerű egyébként Jody
pusztulása, aki, Dilt magára hagyva és
a munkanélküliségből egy őt is eltaposó hadseregbe menekülve, jobbik önmagát adta fel. És ezért szabadabb a
börtönben is, mint a film elején, a gyilkosságot Dil helyett magára vállaló
Fergus: jobbik önmagát valósítja meg,
és jutalmul Dil vár rá. "Állj ki az embered mellett!" - hirdeti a film végén
felcsendülő dal, szellemesen "uniszexesítve" üzenetét azzal, hogy férfihang
énekel a szerelmes nő nehéz helyzetéről egyes szám első személyben mintegy válaszul a nőnek kiszolgáltatott szerelmes férfi panaszainak dalára,
mely Jude és [ody kettősét exponálta a
film elején. A turnézó pop-zenekar dalainak is fontos szerepe volt az Angya/ban, ahogy a Mona Lisa címe is egy keretszerűen felhangzó slágerből származik a nők férfiak által megálmodott rejtélyességéről. A Síró játékban azonban
a dalok nemcsak hangulatot teremtenek és kommentálnak. hanem elmond-

ják míndazt, ami a szereplők szájába
adva
elviselhetetlenül
banálisnak
hangzana, pedig igaz. Ahogy szavakban fogalmazva, banálisnak hathat az
egész film tanulsága is.
A tanulság nem az IRÁ-ra utal, hanem arra, hogy mindentől és mindenkitől el kell menekülni, amit vagy akit
nem lehet vállalni, különben az ember
elveszti önmagát, lemond sorsa irányitásáróL Ha pedig nem tesz semmit sorsa érdekében, akkor mint ember vész
el, kiszolgáltatottá válik - olyanná, akit
bármikor lefektethetnek, vagy gyilkolásra kényszeríthetnek. Sorsa feladásával elembertelenedik, vállalásával viszont emberibbé válik az ember. A változáshoz, változtatáshoz persze belső
erő kell, még akkor is, ha megadatik
az útmutatás (Jodytól) és az alkalom
(Dil révén). Ezért szól a film alapjában
két világról, és Fergus drámája révén a
vállalhatatlan megtagadásának szükségességéről, a vállalhatóhoz való eljutás
nehézségeiről, a sok buktatóról. kompromisszumról, belső gyengeségről, és
külső fenyegetésről. Jordan, aki magának a változásnak a szükségességét választotta tárgyul, azt sugallja: a legfontosabb, hogy elszánjuk magunkat a
változásra. Fő érdeme pedig az, hogy
filmje nem egyszeruen tanulsággal
szolgál, hanem drámai élményt nyújt.
Berkes Ildikó

Bohóc a falon

magyar film, 1967, fekete-fehér, rendezte: Sándor Pál, írta: Sándor Pál,
Tóth Zsuzsa, fényképezte: Zsombolyai János, zene: Tamássy Zdenkó,
szereplők: Ferenczi Gábor, Tardy Balázs, Szurdi Miklós, Venczel Vera,
Szabó Ildikó
Az Örökmozgó bemutatója
"A gondolatok sohasem születnek véletlenül. Az ember csak a történetek
formáját választja meg. Itt azt, hogy A
nagyfü/ű formája rnese." Ezekkel a
mondatokkal zárul Sándor Pál 1964-es
vizsgafilmje. A nagtjfii/ű 15 perces mesefilm egy tanyáról, az ott élő idős házaspárról, akik egyedül érzik magukat,
ezért a "lelencből" választanak egy kisfiút. A gyerek, amikor megtudja, hogy
nem a néni az édesanyja, felkerekedik,
elbúcsúzik legkedvesebb pajtásától.
egy copfos kislánytól, és útra kel, hogy
a városban megkeresse igazi édesanyját. Miért éppen nagyfülűnek hívják
hősünket? Azt akartam, hogy olyan
nevem legyen, ahogy senki mást nem
hívnak. - feleli a lány kérdésére.
Miért éppen A nagtjfii/ű felidézésével kezdtem ezt a cikket? A sokaságból
való kikerülés, a megnevezés, az egyéniség-keresés motívumai erőteljesen jelen vannak a rendező első nagyjátékfilmjében is. A gondolatok nem születnek véletlenül, a történet legfeljebb
más formát ölt magára. (Mindkét film
forgatókönyvét Tóth Zsuzsa irta.) A
Bohóc a fa/onban a mesefilmhez hasonló formaelemeket, emlékképek és fantázia-jelenetek keveredését fedezhetjük
feL Az 1967-esfilm az előző évtizedekben inkább előtérben volt, mint mostanában. A nézők nagyrésze (ha nem a
moziból) a televizió Kamera cirnű adásaiból ismerheti, ahol (a középiskolai
filmoktatás mementójaként, avatott
kritikusok elemzéseivel megtámogatva) a Szigorúan ellenőrzött vonatok, a
Hurrá nyaralunk vagy az Etüdök gépzongorára társaságában rendszeresen szerepelt Sándor Pál filmje is. Ez az irás
azonban nem egy elfelejtett film rehabilitációja kíván lenni: rehabilitációra
nincs szüksége, és úgy gondolom, el
sem felejtették - pusztán egy alkalom,
egy vetítés apropójának megragadása.

Jókedvű film a kamaszokról - szólt
a korabeli propaganda jelmondata, s a
Bohóc a falon kezdetén felhangzó dal
rögtön intonálja azokat a gondolatokat,
amelyek a későbbi történetekben sorra
visszatérnek majd. "Nem tudjuk, mit
fog feljegyezni rólunk a hálás utókor,
még csak annyi a hír, amit magunkról
hozunk. Hogy kilenc hónapra születtünk, anyánknak végig volt teje, iskolába is beirattak, és kék volt a füzet fedele."
A sztori a Balaton-parton kezdődik.
A zuhogó eső elől két fiú (András és
Péter) egy villa eresze alá húzódik. Véletlenül nyitva az ajtó, így bejutnak a
házba. A bent talált levélkéből, melyet
egy Gömöri Dezső nevű szebafestő irt,
kiderül, hogy a háziak csak másnap
érkeznek. Ekkor nyit rájuk a szomszéd
szobából Kiki, aki szintén itt keresett
menedéket. A fiúk bemutatkozása közben azonban váratlanul megérkeznek a
házigazdák. Az ajtón kifelé nem menekülhetnek, ezért egy félreeső szobába
(kamrába) húzódnak be. Innen kijutni
csak egy úton lehetséges: Kiki vállára
állva András és Péter kimászik a lőrésnyi ablakon. Bent maradt társukat azzal biztatják, kitalálnak valamit, hogy
kiszabadítsák. És addig? Találj ki történeteket, aztán majd elmeséled - búcsúznak tőle.
A bevezetés ezzel a "találj ki történeteket" hívószóval zárul. A filmben
ezek után emlékek, képzelet szülte történetek, álmok, asszociációk váltják
egymást. A nem-lineáris cselekményvezetés azonban nem jelenti a logika
elvetését. Az egyirányú történet történésekre bomlása, a cselekményelemek
szerkezete, egymáshoz kapcsolódása a
szabad és spontán alkotói képzelet, és
nem a véletlen diktálta szabályok alapján zajlik.
Kezdetben mindenesetre úgy tűnik,
emlékképeket látunk. Kiki öccsének
bosszús monológját (a bátyja nem
ment haza apjuk születésnapjára, és
ezért ő bűnhődött); a Műegyetemen a
felvételi napján folytatott beszélgetésüket; Kiki próbálkozását, amint egy nála
több évvel idősebb fotóslányt akar befűzni. (A lány fényképe, láttuk, ott van
nála a kamrában. A hátoldalára írt szöveg - Elegem van belőled - el is hangzik a jelenetben.) A visszautasított, csalódott Kikit elmosódott, ködös háttér
előtt látjuk. "Most pkdig elegem van
az egészből. Tényleg elegem." - mondja. Erre a mondatra nyit a kamera, és
élesedik a háttér. Már nem a fotósműhelyben, hanem új helyszínen, Kikiék
lakásának erkélyén vagyunk.
A fiú ezt követő monológja az a
dramaturgiai pont, amely lehetséges

motivációja az elkövetkező történeteknek. "Mert egy darabig biztonságot ad az embemek, hogy herendi
porcelánok és katalogizált könyvek közé születik, aztán egyszer szégyellni
kezdi mindazt, amit készen kapott. Kevesebb tőle, vagy legalább is azt hiszi,
mert soha semmit nem próbált egyedül. Ha felvesznek az egyetemre, akkor megint egyszerű. Akkor kaptam öt
év haladékot ... És ha nem vesznek fel,
nem is olyan nagy baj, de tulajdonképpen én nem haladékot akarok. Vállalni
kellene, hogy én még semmit nem
döntöttem eL Az égvilágon semmit.
Tudjátok mit mondok? Éljen a szabadság!" Kiki, szövege alatt bebarangolja a
lakást, így megismerkedhehlnk annak
tisztes polgári ízléssel megtervezett berendezésével: a herendi porcelánokkal.
katalogizált könyvekkel éppúgy, mint
egy nem is említett díszes gyertyatartóvaL Átöltözik közben, megszabadul
a komoly, feszengető öltönytől, nyakkendőtől és szabadulását jelképezendő
sima, hétköznapi viseletet, inget vesz
magára. MonoJógja végén visszatér
oda, ahonnan indult, az erkélyajtóba.
Éljen a szabadság! - mondja tehát a
kamerába, a nézők szemébe nézve.
A következő jelenetekben, történetekben már együtt látjuk a három fiút - elképzelt-lehetséges kalandjaik sorakoznak előttünk. Amig a kerettörténet teremtette realitásba emlékképekként beilleszthetők voltak az előző jelenetek, most meg történik az átlépés a
képzelet birodalmába. Mindez talán
túlságosan poentirozott, durva szétválasztás a részemről. Igazából nincs is
szükség arra, hogy meghatározz uk,
mely elemek az emlékezet és melyek a
képzelet termékei. Felesleges különbséget tenni a valószerű és a valószerűtlen között. Az effajta skatulyázás
ugyanis semmilyen új minőséggel nem
ruházza fel azokat. A sztori tétje itt
nem egy ismeretelméleti tétel konzekvens végigvitele-végiggondolása (Nagyítás) vagy önmagában álló világon
belüli történetvariánsok mértani pontosságú, mégis kiismerhetetlen labirintusának ábrázolása (Tavaly Marienbadban). A hagyományos cselekményvezetés elutasítása, az ezzel szembehelyezett modernista ötletek és stílusjegyek
ugyan meghatározóak a Bohóc a falonban: a mesélés természetes közegét alkotják; a lényeg azonban egy élményvilág megidézése és a különféle epizódok, cselekményelemek hitelességének,
működőképességének megtartása. Az
Éljen a szabadság! majd a Le a gátlásokkal! felkiáltások jegyében a lehetőségek és nem a kötöttségek lesznek a
meghatározók.

A szereplők igen gyakran kibeszélnek a történetekből (mint Kiki az előbb
említett esetben). Ezek a szövegek, dialógusok egyben meta-narratívák, reflexiók: dramaturgiai funkciójuknál fontosabb, hogy általuk a nézöknek szánt
célzott közlések hangzanak eL A három fiú egyik közös jelenetében található a következő, a cselekményszövést
is értelmező párbeszéd:
"Kiki: Micsoda hülyeség. Ha az ember Pesten született, eszébe sem jut,
hogy máshol is lehetne élni. Megszokásból.
Péter: Azt hiszed, hogy itt mindig
napsütés van?
Kiki: Nem hiszem, hogy itt mindig
süt a nap. Csak eszembe jutott, hogy
én még akárhol élhetek. A világon bárhol. Most millió dolgot el tudok képzelni.
András: Ne téveszd össze a dolgokat. Ez az egész inkább olyan, mint
egy kirándulás. De hozzátartozik az is,
hogy van egy hely, ahová bármikor
haza lehet menni. Így könnyű.
Kiki: Lehet. (Arrébb megy, leül.) Gömöri Dezső szobafestő és mázoló.
Péter: Az ki?
Kiki: Bonyolult.
András: Találkoztunk vele?
Kiki: Nem.
Péter: Fogalmam sincs róla, ki lehet.
Mit akarsz vele?
Kiki: Volt egy levél ezzel az aláirássaL Nem emlékeztek rá?
András, Péter: Nem.
Kiki: Én azt hiszem, hogy itt maradok. Végleg."
Mi ez a szöveg? önreflexió? Az.
Vicc? Igen. Példa a diffúz cselekményelemek közti átjárhatóságra? Hát
persze. A képzelet játéka az "anyiliing
goes" jegyében? Minden bizonnyaL
Esetleg pusztán "névértéken" veendő
párbeszéd? Még ez is előfordulhat. A
film ügyes trükkökkel mossa el a képek-snittek-jelenetek különállását, térbeli és időbeli behatárolásuk lehetőségét. Egy-egy folyamatos dialógus néha
egészen más helyszínen fejeződik be,
mint ahol elkezdődött. A képzelet rendez6elve összezavarja a tér, idő és cselekmény klasszikus hármas egységét.
Képről képre, snittről snittre, jelenetről
jelenetre definiálandók a körülmények.
E darabkákat lehetetlen elhelyezni az
időhorizonton. A nézöknek teljesen felesleges tudniuk, filmi egymárakövetkezésük kronológiai rendben zajlik-e.

Az epizódok különféle témavariánsokat járnak körül, különféle olvasatokra adnak lehetőséget. A hatvanas
évek filmjeiben gyakori téma volt generációs konfliktusok ábrázolása. A Bohóc a falon azonban kilóg ebből a típusból: hősei nem a szülők nemzedékével.
de nem is a társadalommal, a hagyománnyal vagy a kultúrával szemben
határozzák meg magukat. Megtaláljuk
ezeket az elemeket cselekvésmotivációik között, szabadságkeresésük azonban
absztraktabb s így behatárolhatátlanabb ennél. Az egyik jelenet elején,
mintegy cinéma vérité-betétként, forgalmas utcaképet látunk. Emberek, járókelők csodálkozó, mosolygó, megbotránkozó arcát. Ezután megpillantjuk a három fiút, amint komoly arccal
menetelnek, mindegyikük egy-egy táblát tart a magasba. Ekkor, csak az előkészítés után látjuk meg a táblákat,
amelyek teljesen üresek, semmi felirat
nincs rajtuk. Mi lehet az üres táblák 01-

vasata? Csupán
polgárpukkasztás,
vagy a jövő beteljesületlen ígéreteinek
jelképei? Tabula rasa, fehér lap, amire
még akármit írhatunk? (Egybecsengve
a bevezető dal gondolataival.) Éltethetjük rajtuk a szabadságot, lehurroghatjuk a gátlásokat. Ki-ki odabiggyesztheti a maga varicáióját.
Az események egy lehetséges jövőt
(a három fiú esetleges későbbi kalandjait) és egy hihető múltat (Kiki valószínű emlékeit) jelenítenek meg. Elsősorban mégis kapcsolatrajzok. az élményekben rejlő tapasztalatok és emberi
viszonylatok ábrázolásai. Egyaránt
bennük rejlik a későn felismert nagy
gyerekszerelem nosztalgiája, és egy remélt barátság kezdete.
Játékos, könnyed, elegáns formában
tálalva keverednek össze ezek a rétegek. Nem érezni azt a gyakori elsőfilmes erőlködésr, amely minél többet
akar belegyömöszölni debütáló alkotásába. A sokat akarás, sokszinűségre tö-

rekvés legfeljebb a filmforma kapcsán
kifogásolható. Lírai montázsbetétek,
könnyed plánozással megoldott helyszínrajzok, cinéma vériré-elemek, pantomimjáték, kírnerevített képek trükkjei váltakoznak. Mindez inkább elegyesség, rnint szerkesztetlenség. A modernizmus stílusjegyeinek katalógusa.
biztoskezű
formakezelés.
(Ahogy
Zsombolyai János gyakran bravúros
kézikamerázása, ötletes 360 fokos fordulatai sem öncélúak, nem szakadnak
el a történetek hangulatától.) Magyar
példától (Gyermekbetegségek)
külföldi
idézetekig (az Országúton trombitafutama, Godard szaggatott montázsai)
hozhatunk párhuzamokat. Ezek sincsenek a szerzőiség kárára, hiszen természetes kapcsolódási pontok a hatvanas
évek filmművészetében.
Magyarországon a (kritikai) fősodort ekkoriban a történelmi közelmúlttal foglalkozó filmek, a társadalomrajzot nyújtó "cselekvő filmek" je-

lentették. Egy külföldi kritikus sommás megállapítását kiforgatva ("a magyar film nem stílus, hanem magatartás") úgy fogalmazhatunk. hogy a Bohóc a falon legalább annyira stílus, mint
magatartás.
Jellegzetes az a jelenetsor. amelyben
egy fikcióval átrajzolt emlékképben a
három fiú egy tanyán együtt tölti az
éjszakát Kiki egykori osztálytársaival.
Az éjszakai szélvihar összedönti azt az
épületet, ahol Kikiék alszanak, és a
többiek csak Andrást és Pétert tudják
kimenteni a romok alól. A természet
erőivel szemben tehetetlen gyerekek
(túlságosan is) hangsúlyos szimbólumai a felnövésnek. a hirtelen felnőtté
válásnak. A következő képsor azonban
rögtön ellenpontozza és idézőjelbe teszi az előző komolyságát. A ravatalon
fekvő Kiki a felnőttes-patetikus búcsúszavakra ("Pedig micsoda férfi volt. És
milyen kedves.") felnyitja szemét, és
elneveti magát.
A Kikit játszó Ferenczi Gáborral a
nézők az elmúlt években Szőke András filmjeiben is találkozhattak. A Bo/zóc a falonban mellékszereplő Szabó ildikó (Kiki volt osztálytársnőjét, szerelmesét játssza) pedig későbbi Sándor
Pál-filmek fontos szerepeiben tűnt fel.
Bohóc a falon. A tanyajelenet a címadást is megmagyarázza. Amikor skarlátos volt, gyerekkorában Kikit itt zárták be egy sufniba, ahol unaImában és
elkeseredésében bohócfigurákat rajzolt
a falra. Ezek a figurák térnek vissza a
kerettörténet végén. A házigazdák elmennek fürdeni, a fiúk ekkor kiengedik Kikit, aki a falon maga után hagyja
emlékeket idéző figurái rajzát.
A film bevezetésében feladott labdát
ezek után a zárómondaf poénfá csapfá
le. A házban töltött éjszakáról beszélgetve Andrásnak ugyanis eszébe jut
korábbi tanácsa: "Tényleg. Este azzal
váltunk el, hogy kitalálsz történeteket.
Na?" Ezzel, ahogy a kis gyerekdalokban, amikor a strófák végén az utolsó
sor hirtelen visszautal a kezdetre, újra
kezdődik minden. Körbeforog. önmagába ér a történet.
Miközben az előző mondatot írtam,
hirtelen Wim Wenders jutott az eszembe: "Történetek csak történetekben léteznek. Az élet közben megy tovább,

anélkül, hogy történetté kerekedne."
Varga Balázs

Vörös lámpa
az ajtó fölött
Vóros lámpa az ajtó fölött (Tahung
Tenglung Kaokao Kua) 1991 rendezte:
Csang ji-mou, Szu Tung elbeszéléséből Írta: Ni Csen, fényképezte: Csao
Fej, zene: Csao Csi-ping, szereplők:
Kung Li, Ma Csing-vu, Hö Caj-Iej,
Cao Cuj-feng, Csin Su-jüan
Az Örökmozgó bemutatója
Érthető-e, ami kínai? Talán nem ok
nélküli ez a kérdés, hiszen egy közkeletű magyar szólás szerint azt, ami "kínaiul" van, átlagos ember föl sem foghalja. Nem hiszem, hogy ez a távolságjelzés csupán az ismeretlen nyelvre
vonatkoznék, hiszen legtöbben a szomszédos népek beszédéből sem értenek
meg sokat. Valószínűbb, hogy a
messziség érzése, az ismeretlen kultúrában való járatlanság, a felőlünk nézve különösnek vélt szokások bizonytalan értelmezése hivta életre a "nekem
ez kínai" jól ismert fordulatát, nem teljesen függetlenül persze a sokak által
oly titokzatosnak hitt írásrendszer
egyébként tetszetős látványától sem.
Csakhogy Kína megismerése a művelődéstörténet folyamatában inkább érdekesen hullámzó képet mutat Európában, ezen belül pedig Magyarországon is. Elmondható, hogy e nagymúltú
és hatalmas ország kultúrája újra meg
újra feltárul és bezárul előttünk, közeledik és ismét távolodik, vagy - hiszen
így is értelmezhetjük a dolgot - belekóstolunk, aztán ellökjük. majd kíváncsian megint közelítünk hozzá, utána
mégis figyelmünkön kívül felejtjük, és
így tovább. Ennélfogva a kínaiakat tartották már példaképnek is, meg veszedelemnek is, filozófiájukat, irodalmukat, művészetüket külön civilizációnak
is, meg egyetemes érvényűnek is. Igaz
ugyan, hogy ők maguk szintén változtak közben, ám annyira sokszor talán
mégsem, amennyire a róluk alakulgató
képsor villódzását érzékelve ezt hinni
lehetne.
A hazai tapasztalatokat tekintve, saját élményeink nyomán tudhatjuk.
hogy az ötvenes években Kína újrafölfedezése került napirendre a nagy barátság jegyében, a hatvanas évtized a
kényszerű eltávolodást hozta, s jóllehet
ez a kényszer politikai természetű volt,
függetlenül a továbbélő rokonszenvtől,
mindazonáltal igen hosszú időszakra
ismét a titokzatosság ködfátylába burkolta Kínát. A nyolcvanas években
kezdődött újraismerkedés már jócskán
megváltozott viszonyok közepette zajlott, így aztán a kulturális szférába tartozó hozadéka igencsak nehézkesen

szivárgott felénk. A kilencvenes évtized eleje pedig a személyes megismerkedés meglepő alkalmát teremtette
meg azzal, hogy immár egy nemzeti
kisebbséget kitevő létszámban telepedtek meg országunkban kínaiak. Most
végre a magyar ember jóval többet
tudhat meg a szecsuáni fűszerek ínycsípő erejéről, mint a konfuciánus erkölcsről vagy a maocetungi társad alomfilozófiáról.
Az ismerkedés és a felejtés spirálvonalú folyamatában sajátságos szerep
jutott a filmművészetnek, ha más okból nem is, hát legalább azért, mert a
mozi születése óta még nem teltek el
évszázadok. Ennélfogva nem volt idő
arra, hogy - azokhoz az egyetemesnek
nevezett kultúrtörténeti kézikönyvekhez hasonlóan, amelyek a kínai filozófiának, irodalomnak,
művészetnek
egyetlen sort sem szentelnek - olyan
tetemes mennyiségű filmirodalom hal-'
mozódjék föl a kínai alkotások említése nélkül. Más kérdés, hogy a művek
megismerhetőségét erőteljesen befolyásolták, és ma is befolyásolják a forgalmazás szempontiai, amelyek éppenséggel nem mindig nevezhetők politikamentesnek. Ezzel magyarázható, hogy
az ötvenes években és a hatvanas évek
elején készült kínai mozidarabok jelesebbjei láthatók voltak nálunk - de
többnyire csak illő tiszteletből, a kínai
nemzeti ünnep körüli napokban -,
majd jó két évtizedre eltűntek, s rniközben némely nyugat-európai fővárosban hosszú sorok kígyóztak a retrospektív kínai filmhetek jegypénztárai
előtt, hazánkban a nyolcvanas évek
közepe táján kezdett csak ismét megjelenni egy-két kínai film a mozivásznakon, későb a tévé képernyőjén is.
Közben persze a kínai filmművészet
is változott, fejlődött, az utóbbi esztendőkben pedig a gyártási lehetőségek is
jelentékenyen átalakultak. A nagy távol-keleti országban a mozinak sosem
kellett a népszerűség és az elismertség
hiányával küszködnie. Olyan tisztesség
érte például, ami talán páratlan a maga nemében: a Kínai Népköztársaság
himnusza eredetileg egy filmbeli dal-

betét volt, ennek nyomán terjedt el, s
lett végül alkotmánycikkelyben hitelesített nemzeti énekké. Ugyanakkor - a
mondottakkal összefügg ez is - az alkotók hosszú időn át elsősorban a hazai közönség rokonszenvét keresték,
ami művészi eszköztárukból és filmjeik szerkezetéből is világosan kitetszik.
Így történt, hogy műveik a felszabadulás utáni első évtizedekben főként az
adott időszakban éppen barátinak
mondott országokba jutottak eJ. Nemzetközi fesztiválsikerek például aligha
szerepeltek törekvéseik horizontján,
aminthogy a koprodukció is inkább
csak ritkán előforduló baráti gesztusnak minősült hosszú ideig, semmint
üzleti fogásnak vagy célszerű gyakorlatnak. Még a többi kínai nyelvű országgal - Tajvannal, Hongkonggal sem került sor effélére. A Hongkonggal való együttműködés korszaka a
nyolcvanas években kezdődött, az pedig még újszerűbb jelenség, hogy kínai
rendező teljes mértékben egy külföldi
gyártó cégnél forgassa filmjét.
A nagy berobbanás napja 1988 február 23-a volt, amikor Csang [i-rnou elsőfilmes kínai rendező Vörös cirokmezb
című alkotásával elnyerte az Arany
Medvét, a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál nagydíját. Az 195O-benszületett művész korábban sem volt teljesen
ismeretlen a külföldi közönség előtt,
legföljebb a nevére figyeltek föl kevesebben. Az azóta világhírűvé vált Csen
Kaj-kö 1984-ben készült, nálunk is bemutatott Sárga fold (Huang Tuti) című
filmjének ő volt az operatőre, és
ugyanennek az alkotónak néhány más
művét is ő fényképezte. az egyikben a
főszerepet is eljátszotta. A Vörös cirokmezb (Hung kaoliang) 1987-ben készült
a kínai filmművészet legmodernebb törekvéseinek szellemi otthona ként tisztelt Hszian Filrnstúdióban.
Most látott filmje - eredeti címe: Tahung Tenglung Kaokao Kua, szószerinti fordításban: Magasra emelve a
nagy vörös lámpásokat - 1991-ben készült kínai, tajvani és hongkongi cégek
közreműködésével, egy Sanhszi tartománybeli forgatási helyszínen, Szu
Tung elbeszélése nyomán. Maga a cselekmény, ha csupán a történet vonalát
vázoljuk föl, meglehetősen egyszerű.
Egy huszadik évében járó csinos, okos

leány, alig fél esztendeje elkezdett
egyetemi tanulmányait megszakítva,
mostohaanyja közvetítésével feleségül
- pontosabban: negyedik feleségül megy egy jómódú férfihoz. Erre a lépésre azért kényszerül, mert apja halálával családja elszegényedett, és nem
láttak számára más megoldást. Egyedül teszi meg az utat nála jóval idősebb férje házához, s attól fogva, hogy
oda belép, mindenben alá kell vetnie
magát a helyi családi hagyományoknak. Ezek közül a legfeltűnőbb az,
hogy ebben a tradicionális kínai udvarházban mindig annak a feleségnek
a lakrésze előtt húzzák föl és gyújtják
meg a hatalmas vörös lámpásokat, akivel a ház ura az éjszakát tölteni szándékozik, s aznapra ennek az asszonynak jár az erősítő lábmasszázs, valamint az az előjog, hogy ő választhalja
meg maga és a többi feleség számára
az étrendet.
Az új asszony, Szung-lien - akit
egyébként a hagyományos illem szerint csak a ház urának van joga a nevén szólítani, ő maga pedig csak a
szolgákkal teheti ezt meg - a férjével
töltött első éjszakán szívbemarkolóan
szép hangra riad föl: a harmadik feleség dalol odakint, aki egykor hires
operaénekesnő volt. Öt is a kényszerűség hozta ebbe a házba. Másnap
találkozik a már korosodó első aszszonnyal, akinek felnőtt fia van, a ház
ifjabb ura. Megismeri a második aszszonyt és leányát is.
Lassanként titokzatos dolgok tárulnak elébe. A szolgálatára rendelt leány
- aki első találkozásuk óta mindig mogorván viselkedik - a feleségek sorsára
irigykedik. Az énekesnőbőllett harmadik feleségnek viszonya van a ház orvosával. Egy félreeső toronyszobában
régen holt asszony megbilincselt csontváza porlad: felsejlik, hogy a hűtlen
feleségek milyen sorsra számíthatnak a
helyi szokások szerint.
A ház ifjabb ura egy alkalommal elbűvöli furulyajátékával Szung-lient,
akínek apjától maradt egyetlen emléke
épp egy furulya. Nem sokkal azután,
hogy erről említést tett, a féltve őrzött
hangszernek váratlanul nyoma vész.
Jóllehet a férj semmisítette meg,
Szung-lien a szolgálójára gyanakszik, s
emiatt beront a szobájába, ahol a furulyát persze nem leli meg, ellenben fölfedezi az asszonysorsra vágyakozó leány titokban felfüggesztett vörös lámpásait, és rábukkan egy összeszurkált
játékbabára, amelyen az ő, Szung-lien
neve áll: a gyűlölködő szolgáló ezen
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Ezzel a mondattal tudom jellemezni a
9. Troia-i Filrnfesztivált, melyet 1993.
június 1. és 10. között Portugáliában
rendeztek meg. A mondatot Laureen
Bacall-tól idéztem. aki a fesztivál díszvendége volt. Igazi, amerikai sztárnak
kijáró tisztelettel fogad ták a 40-es, 50es évek színésznőjét. Az egyébként
csendesen szűk szakmai közönség előtt
zajló fesztivál ezen a két napon Cannes-ra émlékeztetett. A nemzetközi újságíró gárda már félórával Laureen Bacall megérkezése előtt leeövekelt a sajtófogadásra kijelölt terem bejáratánál,
és amikor begördült az 50 méterrel
odébbról indult Limousin, mindenkit
félrelöktek a sikeres fotó reményében.
Laureen Bacall 1944-ben kezdte sZÍnészi pályáját, Humphrey Bogart oldalán. Egyénisége, macskaszerű járása,
mély hangja, nőiessége - mely férfias
határozottsággal párosul - elütott a
kor jellegzetes, naiva ideáljától. A fesztiválon az 1946-ban készült AnagJ)
álom című, Hurnphrey Bogarttal közös
filmjét vetítették, meglehetősen nagy
érdeklődés mellett. A mai bűnügyi történetekhez szokott, vérbeli kriminéző
számára valószínűleg naivnak és vontatottnak tűnik a film, mégis mindazok
a színészi eszközök tükröződnek benne, amelyeket fent leírtam. Talán a
filrnnél is érdekesebb volt azonban Laureen Bacall sajtófogadása, ahol a címben idézett mondat is elhangzott,
amellyel az egykori sztár megfoghatóan jellemezte az ő fénykorában dolgozó és a mai producerek közötti különbséget. A film hőskorának producerei kemények voltak, a színészek számára hátrányos stúdiórendszerben dolgoztak, nem szerettek fizetni, de mindezek mellett szerették a filmet. Manapság a filrnkészítők inkább szárazfejű
üzletemberek, akiket a mozi csak
pénzügyi szempontból érdekel. A kedélyes és derűs légkörű sajtótájékoztató csak akkor vett kínos fordulatot,
amikor az európai filmekről kérdezték
az újságírók a művésznőt. Laureen Bacall kénytelen volt bevallani, hogy
nemigen ismeri az európai filmeket, de
szerinte az ausztrál filmek igazán kiemelkedőek. Sajnos, a szervezők gondoskodásának köszönhetően a troia-i
fesztiválon sem volt alkalma megismerkedni európai alkotásokkal. ám a
fesztivál egyszerű látogatójának szerencsére bőven nyújtott efféle kínálatot
a fesztivál.

A kiosztott díjak is azt tükrözték,
hogy az európai film él, és érdeklődésre tarthatnak számot mindazok az alkotások, amelyek úgy tudnak beszélni
általános emberi problémákról, hogy
közben egy ország nemzeti sajátosságait is közvetítik.
Talán az sem véletlen, hogya kilenc
díjból négyet a volt szocialista országok alkotásai kaptak. Fődíjat nyert [uraj Jakubisko 1992-ben készült filmje, a

stílusában és szerkesztésében is eltért a
többi filmtől. Három szinten játszódik
a cselekmény. Hosszú ideig egy fiú és
egy lány soha be nem teljesülő szerelmének egy melankolikus jelenetét látjuk csak. A mesterkélt, patetikus színészi játék régebbi korok stílusát idézi.
Míre a néző eljut arra a pontra, hogy
tán jobb volna otthagyni a filmet, kinyílik az objektív és kiderül: egy színpadi jelenet próbái t látjuk. Ekkor ismerkedünk meg a keveset beszélő, de
annál beszédesebb arckifejezésű, tépelődő rendezővel is. Az ő alakja volt az,
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mint szegénqnek és betegnek. A szlovák
film a cseh új hullám legjobb hagyományait követve, könnyeden szól a
mai társadalom nehézségeiről, ellentmondásaíróI. Ha egy mondatban össze
kéne foglalnom. mit üzent számomra a
film, az körülbelül ennyi: a túlélés
csakis prostitució útján lehetséges.
Ezt a meggyőződést erősítette bennem a román Mírcea Daneliuc filmje
is, A közös ágy, amely a fesztivál különdíját nyerte el, továbbá a film főszereplője, Gheorghe Dinica kapta a legjobb
férfi alakítás diját is.
A harmadik Kelet-Európáról szóló
alkotás a magyar verseny film, Zsigmond Dezső és Erdélyi János Indián tél
címü első játékfilmje volt. Rangját bizonyítja, hogy alkotói a legjobb rendezés díját kapták meg a fesztiválon.
A díjazottak között meg kell még
ernIítenem az Ingalo círnű izlandi alkotást, melynek főszereplője. Solveig Arnarsdottir nyerte el a legjobb filmszínésznői alakitás díját, de díjat kapott a
forgatókönyvíró, Asdis Thoroddsen is.
A filmet nézve a messzi, északi tengereken hajózó tengerészek világa legalább olyan egzotikusnak tűnt, mint
egy japán vagy kínai film közvetítette
világ.
Ha már az egzotikumoknál tartunk,
figyelmet érdemlő volt a Barackoirág
kert című tajvani alkotás, amely játék-

a film végéig

hiányérzetet

hagyott. Úgy éreztem, hogy az első jelenetben látott szerelmi történet a rendező saját története. Vártam, hogy valamilyen érzelmi megnyilatkozással
majd elárulja ezt, de nem, ő a film végéig abszolút háttérben maradt, ahogy
végül is minden alkotó, aki csupán a
művét tolja előtérbe, és csakis azon keresztül nyilvánul meg. Kisvártatva belép egy újabb cselekményszál. Egy
újabb színtársulat, akik ugyanott és
ugyanakkor egy másik darabot, a Barackuirág kertet szeretnék próbálni. Ismét másfajta előadásmód, hisz ez a darab egy száz évvel korábban játszódó
komédia arról az utópisztikus álomról,
hogy az emberek békében, szeretetben
és harmóniában élhetnek együtt. A két
színtársulat megosztja a színpad ot, és
együtt próbálnak tovább, amiből természetesen kavarodás lesz. Bájosan felelnek egymásnak a színészek a másik
darabból. A próbák és veszekedések
közben a mozínézőnek alkalma nyílik
arra, hogy megismerje mindkét darabot, az alkotófolyama t gyötrelmeit, s
végül üdítő érzéssel áll fel, annyira lenyűgöző és magával ragadó ez a mű a
maga eklektikus játékstílusával. A filmet a FIPRESCI tartotta díjra érdemesnek.
A hivatalos versenyprogram mellett
a fesztivál vetítette a brazil elson Pereira dos Santos retrospektív sorozatát

is, aminek élvezetét némileg nehezítette a portugál nyelvtudás hiánya.
Az amerikai filmipart a független
amerikai filmek képviselték. Akadt
köztük a nagy amerikai filmekre emlékeztető produktum, legfeljebb ha szegényesebb környezetben, és akadt
igencsak újszerű, de nehezen végigülhető, önmagát ismételgető alkotás is.
Kiemelkedőnek tartom közülük a The
Shvitz című dokumentumfiImet. A század elején Oroszországból kivándorolt
zsidók hozták magukkal a szokást,
hogy rendszeresen eljárnak a gőzfürdőbe, ami így a társas érintkezés színterévé vált. Nagyon megkapo. hogy
egy Kelet-Európából származó hagyományt a messzi, modem Amerikában
még most is ápolnak.
Különös érzés volt betérni a napsütötte portugál tengerparton elterülő luxus üdülőközpont vetítőjébe. amikor
ott Dziga Vertov Altatódal című filmjét
vetítették. A képek, ártatlan gyermekarcok, ütemes taps, Sztálin jóságos tekintete, a háborúba induló katonák hősiessége, az otthonmaradók szomorúsága - a propagandafilmek ismert eszközei. Magyarországon ma erről az
időről csak elítélően szoktak nyilatkozni, éppen ezért jó érzés volt látni a
nemzetközi közönséget, akik nem elutasítani, hanem megérteni akarták ezt
a korszakot a filmből.
Ismételten vissza kell térjek a már
többször idézett címre. A néhány nap
alatt az a benyomásom alakult ki a
résztvevő szakmai közönségről, hogy
rájuk is igaz az állítás. Messze a nagy
fesztiválok forgatagától, ahol az üzleti
találkozások fontossága határozza meg
a légkört, itt olyan emberek voltak
együtt, akik szeretik a filmet. A késő
éjszakába nyúló vetítések után még
tudtak időt szakítani arra, hogy kisebb-nagyobb csoportokban leüljenek
és beszélgessenek a látottakról. Újságírók és filmkészítők. egyszerű nézők és
producerek szenvedélyes vitában fejtették ki véleményüket a filmekről abban a reményben, hogy az európai
film talpon marad, és még sokáig meséli érdekes történeteit.
Ujvári Judit

Emelt fővel

Aufrecht Geben. Rudi Dutschke-Spuren. Helga Reidemeister dokumentumfilmje. 1987.
Az Örökmozgó bemutatója
"Kísértet járja be Európát, a diákok
kísértete. Szent hajszára szövetkezett a
kísértet ellen a világ valamennyi hatalma, a pápa és a Központi Bizottság,
Kiesinger és De Gaulle, a francia kommunisták és a német rendőrök rr
(Daniel Cohn-Bendit)
Helga Reidemeister dokumentumfilmje nem sokkal elkészülte után, 1988
februárjában már szerepelt Budapesten
- három alkalommal vetítették a Vörösmarty moziban. Az elmúlt években
lezajlott politikai változások dacára '68
örökségére emlékezni idehaza napjainkban sem aktuálisabb, de nem is idejétmúltabb, mint az események huszadik évfordulóján volt.
Az Emelt fővel a hatvanas évek végi
nyugatnémet diákmegmozdulások vezetőjének, Rudi Dutschkénak a portréját rajzolja meg. Dutschke 1940-ben
született Schönefeldben, a későbbi
NDK területén. Erősen befolyásolta
szülei protestáns és pacifista nevelése.
A katonai szolgálatot megtagadta,
ezért egyetemre sem vették fel. Berlin
nyugati felébe költözött, az itteni Freie
Universitat hallgatója lett. Amikor
1961-ben felhúzták a falat, ebben a városrészben maradt. Egyre jelentősebb
szerepet töltött be a hatvanas évek második felének egyetemi mozgalmaiban.
Ez az időszak nemcsak a "papa mozija" de a "papa politikája" elleni tiltakozások évtizede volt. ("Az olyan forradalom, amely azt kívánja, hogy áldozzuk fel magunkat érte - a papa forradalma" - szóltak a párizsi falfirkák.)
A diákmegmozdulások
centrurnai
mind az Egyesült Államokban, mind
pedig Európában az egyetemek voltak.
A II. világháború után születettek generációja minden korábbinál magasabb
arányban került be a felsőoktatásba.
Ott azonban taszította őket a képzés
középszerűsége - a középszerűségre
való képzés. Ráadásul, főleg Franciaországban, a túltelített egyetemek után
sokan nem is tudtak elhelyezkedni.

Mindenütt megindultak a tiltakozások
a technokrata-piaci társadalmak, a hatalom igényeinek alárendelt egyetemüzemek ellen. (A diákok között divatosak lettek Marcuse nézetei a nyugati
politikai rendszerek "represszív toleranciájáról", a technokrácia mindent
magábaolvasztó szerepéről. Amikor
már a sajtó is felkapta ezeket a tételeket, az amerikai filozófus lakonikusan
csak ennyit felelt: "Ez erősen nyugtalanít engem. Ugyanekkor viszont ragyogó igazolása filozófiárnnak, amely szerint ebben a társadalomban minden
beolvasztható, minden megemészthető.")
A hatvanas évek közepén Berkeleyben és más amerikai egyetemeken a
diákok határozottan védelmezték azt a
jogukat, hogy politikai tevékenységet
fejtsenek ki - tiltakozzanak a vietnami
háború ellen. Franciaországban Nanterre, majd a Sorbonne, Nyugat-Németországban pedig a Freie Universitat volt a központ. Nyugat-Berlinben
1966-tólkezdve gyakorlatilag folyamatosan zajlottak az egyetemisták megmozdulásai: a vietnami háború, a
Springer-konszern, az amerikai alelnök
és az iráni sah látogatása ellen tüntettek 1967 novemberében megalakították az úgynevezett "kritikai egyetemet", ahol a kritikai gondolkodást, a
tudományos elemzést a demokratikus
és nem a represszív politikai gyakorlat
érdekében kívánták tanitani-elsajátítani.
Ezek az önszerveződések, mozgalmak a fennálló intézményesült, rigid
politikai rendszer, az elégtelenül működő parlamentarizmus okozta problémák helyett próbáltak alternatívát felmutatni. Nyugat-Berlinben ezt a felívelő időszakot a Dutschke elleni 1968.
április 11-i merénylet zárta le. A meg-

mozdulások, demonstrációk még hónapokon át tartottak, de a többek között Dutschke által hirdetett pacifizmus, a radikális, ám békés változtatás
illúziója szertefoszlott.
Dutschke a hetvenes években (több
társához hasonlóan) a civil társadalom
kezdeményezései, a zöld mozgalmak
körül megfogalmazódó baloldali-alternatív szövetség felé közeledett. Az intézményesült politikai életben sem ekkor, sem korábban nem vállalt szerepet. 1979-benhalt meg.
A film alcíme: Rudi Dutschke nyomok. A stáb, amelynek munkájában testvére is részt vett, a diákvezér
"nyomába eredt". A nyomozást a dokumentumfilm metaforájaként felfogva
adódik a kérdés: Hova vezetnek a nyomok, egyáltalán, maradt-e nyoma valaminek? (Rezignáltan dünnyöghetnénk
azt is: ha igen, azt sem nyom sokat a
latban.)
Reidemeister
dokumenturnfilmje
korrekt, távolságtartó elemzéssel (ezt
elsősorban a narrátor-szöveg alkalmazása szolgálja) idézi fel Dutschke életét, a korszak mozgalmait és mindezek
későbbi hatását. A szerkezet interjukból, illetve archív felvételekből áll
össze. A diákvezér rokonain, barátainharcostársain kívül a filmben megszólal Ernst Blach özvegye és Ulrike Meinhof is. A korábbi korrekt jelzőt nem
feltétlenül dicséretnek szántam. (Van
például néhány elég didaktikus snitt a
filmben. ilyen az, amelyben a berlini
tüntetéseket vizágyúval szétlövő rendőrattakot követő hullámverte tengerparti sziklák képeit Janis [oplín dallamai illusztrálják) Az Emelt fővel érdekes, de egyáltalán nem kiemelkedő dokumentumfilm. Tipikus példa arra,
amikor nem a filmről, hanem a film
(témája) kapcsán előkerülő gondolatok

vezetik a recenzens tollát. leghatásosabb pillanatait a záró beszélgetések jelentik. Karola Bloch hittel, elszántsággal és lelkesedéssel győzködi Helmut
Gollwitzer teológust a forradalmi erőszak jogosultságáról. Az idős vitapartnerek lendülete, az érvek és érzelmek
itt szerencsésen keltik életre a képeket.
Természetesen lehetséges, hogy az
empátia, a beleérzés hiányzott belőlem.
Erre mentségül csak azt tudom felhozni, hogy 1968 után születtem, egy
olyan generáció tagjaként, mely számára a hatvanas évek fiataljainak ideológiai támpontját jelentő MMM (MaoMarx-Marcuse) triász helyett egy egészen más, sokkal hétköznapibb szükségleteket kíelégítő márkajegy, az
M&M's jutott. Édes pirula, sovány vigasz. Ezen szomorkodni kár, legfeljebb
abban bízhatunk, hogya csokigolyócskák nem a kezünkben, hanem a szánkban olvadnak el, s így nyomuk sem
marad ...
Varga Balázs

szokta őt megátkozni. A nevet azonban csak írástudó festhette a babára:
amikor Szung-lien megtudja. hogy a
második feleség volt az, alkalmat keres
a bosszúra. Kapóra jön, hogy a szebb
külsőre áhítozó asszony vele vágatja a
haját: a fodrászoUóval súlyosan megsebzi a második feleség fülét.
Telik-műlik az idő, s mivel Szung-lien úgy érzi, helyzete kedvezőtlenebbé
válik, mivel egyre ritkábban részesül a
vöröslámpás megtiszteltetésben, cselre
szánja el magát. Terhességet színlel,
hogy ezzel hívja föl magára a figyel-

met. Szolgálója azonban úgy intézi,
hogy megvizsgáltassák a ház orvosával, így hát lelepleződik. Keserűségében ő pedig a szolgáló titkát tárja fel,
csakhogy a vörös lámpásokkal űzött
tiltott szertartás olyan súlyos megsértése a ház hagyományainak, hogy a leánynak - minthogy éppen tél van - az
udvaron, a hóban térdepelve kell bocsánatért esedeznie. Megfázik, kórházba kell szállítani, és nemsokára meg is
hal.
Egyre keserűbb hangulat keríti hatalmába a fiatalasszonyt, így érkezik el
huszadik születésnapja. Szobájában ülve magányosan lerészegedik, s amikor
a ház ifjabb ura jön köszönteni, durván

elhajítja a tőle kapott ajándékot, és elkergeti a fiút. A második feleség siet
oda, hogy megnyugtassa Szung-Iient,
aki viszont kábult fecsegésében véletlenül említést tesz a harmadik feleség és
az orvos közötti viszonyról. amelyről
addig csak ő tudott. A párra rá is törnek szobájukban, és röviddel ezután a
harmadik feleséget halotti ruhába öltöztetve, összekötözve hurcolják abba
a bizonyos toronyszobába. A büntetésnek tekintett gyilkosság, amelynek tanúja volt, végképp összeroppantja a
fiatalasszony idegeit. Amikor a következő nyáron - még csupán egy esztendő telt el az ő érkezése óta - az ötödik
asszonyt hozzák a házhoz, az már csak
egy eszét vesztett, támolygó nőalakot
lát az udvaron kószálni: ez volt a ne-

zik. Csak annyi derül ki, hogy nyár
van, s a történet a következő nyáron ér
véget - egy kerek esztendő foglalja keretbe, ennek közepére esik a tél, amikor megjelenik a szinen a halál, jelezve, hogya tragédia kifejlete visszafordíthatatlanná vált. A helyszin is mindvégig egységes: mindarról, ami az udvarházon kívül történik - a szereplők
múltbeli kapcsolatai, a szolgáló halála
a kórházban, a szeretők leleplezése a
szállodai szobában - csak a szereplők
szavaiból értesülünk. S a többi szereplőről még kevesebbet tudunk meg,
mint Szung-lienről, jószerivel mindig
csupán annyit, amennyire az értelmez-

gyedik feleség, az egykor virágzóan
szép Szung-líen,
Egyszeri is, tipikus is, jelképes erejű
is ez a történet. A hősnő sorsa megrendítő, ugyanakkor sajátosan kínainak
érezzük, valódi jelentését pedig egyszersmind egyetemesnek is. A főszereplő alakját mintha kínai ecsettel festette volna a művész: legfontosabb vonásai élesen rajzolódnak ki előttünk,
ám a háttér - gondolatainak szövevénye, eJőéletének bonyodalmai, környezetének életfolyamata - vázlatos, és a
kép eszmei középpontjától fokozatosan
távolodva egyre jelképesebb. A cselekmény zárt egységben játszódik. em
látjuk, hogy Szung-líen honnan érke-

tötte - a furulya, amelytől épp a cselekményvonal említett középpontjához
közeledve fosztják meg.
Jellegzetesen kínai a környezet, ám
a tusképekre emlékeztetőerr szintén jelképes. A kigyúló, kihunyó, majd letakart vörös lámpások fénye úgy jelenik
meg és tűnik el, ahogy a történelmi
parancs által irányított erők kényekedve szerint az egyes ember sorsában
váltakozik a reménység és a kilátástalanság. Az udvarház maga az univerzum: hogy kívüle mi van, csupán sejthető, de többé meg nem ismerhető. A
ház urát közelképben alig látjuk. Feleségeivel töltött éjszakáit nem mutatja a
kamera. A halál - a szolgálóé és az
énekesnőé - szintén nem jelenik meg a

képeken. Az arcokon, valamint a kézés lábfejeken kívül mindössze két ÍZben látunk villanásnyit az emberi testből: Szung-lien karját, amikor a film
kezdetén még nem öltözött át a hagyományos ruhába, és a régen halott aszszony csontvázának maradványait a
toronyszobában.
Csak egészen halovány célzásból
sejthető, hogy a történet mikor játszódik. A főszereplő eredeti öltözéke, valamint az a tény, hogy nő létére egyetemre kezdett járni, ugyanakkor azonban feleségül adhatták egy többnejűségben élő gazdag emberhez - mindez
együttvéve arra utal, hogy valamikor a
század elején járunk. Ám mindez nyilván éppen azért marad homályban,
hogy ne födje el a lényeget: egyetemes
érvényű tragédiát látunk, amely arról

lIIllll.lliIi.:mlíHillI,,!J szerétne mondani a kérlelhetetlen sors hatalmából való kitörés iránti örök, reménytelen vágyakozásról.
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A művészettörténet arról árulkodik, hogy mindenki, aki létre
akart hozni valamit, az megkereste ennek a formáját. ilyen értelemben minden alkotás egy tartalmi és formai kísérlet. Tartalmilag
kevésbé, mert a tartalom gyakran erősen behatárolt. Mindegy, a
tartalom és forma kérdését nem lehet megkerülrú. Az én személyes önmegvalósításom a filmanyagon állandóan felveti a problémát, hogy ami érdeket azt milyen módon tudom megformálni.
Soha nem választom külön a kettőt. Valószínűleg azért helyeznek a kísérleti filmes kategóriába, mert nekem nem felel meg a beidegződéseknek, filmes sztereotípiáknak az a rendszere, amellyel
ugyan könnyebb kapcsolatot teremteni a befogadókkal, de nem
érinti azokat a rétegeket, amelyek filmes hagyományokból indulhatnának ki. Az idestova száz esztendős film igen hamar két
irányzatra szakadt. Az egyik a dokumentálás, a másik a valamilyen drámai történeten alapuló fikció, és úgy tűnik, ebben a században ez utóbbi volt a népszerűbb. Nincs mese, az embereket
jobban érdekelték az azonosulást kiváltó történetek, mint az,
hogy valamilyen mozgó dolog, aminek fénye van, és változik az
időben, rögzítésre kerül. Azt hiszem, önmagában mind a kettő
zsákutca, de hát végül is egy embrionális művészet útkereséséről
van szó. Amikor elkezdtem filmmel foglalkozni, semmiféle elképzelésem nem volt arról, hogy milyen filmet csináljak. Elkezdtem kamerával fényképezni, mert úgy éreztem, valamit rögzítek,
azt megnézem, mivel a hangosfilm korszakában születtem, valamilyen hangot teszek alá, és így kialakul egy viszonyrendszer
abból a vizuális és auditív érzékenységből, amit megpróbálok
összepárosítani. Minden eddigi munkámban erre törekedtem. és
ezért tartom nevetségesnek azt a kategorizálást, hogy ez most kísérleti film, játékfilm, vagy dokumentumfilm. Mindenféle elemet
hordoz, és remélem. hogy ezek filmes elemek.
Kétségtelen, hogy egy alkotónak, aki vette magának a jogot,
hogy mások számára valamit közvetítsen. ami persze lehet egy
jó étet egy kellemes szeretkezés, vagy egy kirándulás is, de most
maradjunk a filmkészítésnél, végig kell gondolnia, mit is akar
csinálni. A baj csak az, hogy az ember nem tud kibújni a saját
bőréből. Egyrészt borzasztóan csábítja annak a lehetősége, hogy
a már meglévő sztereotípiákat, befogadási rendszereket felhasználja gondolatai közvetítésére. s így egyre több embert csaljon be
a moziba, ám ugyanakkor éppen az izgatja, hogy amit ki szeretne fejezni, az milyen formában valósuljon meg. Nálam is örök
probléma, hogy kifejezés közben tanítói szerepet is vállalják-e,
fokozatosan juttatva el a befogadót ahhoz anyelvrendszerhez,
amelyben fogalmazni szeretek. vagy legyek arisztokratikus, autonóm művész, aki a saját nyelvén dolgozik, és távol tartja magát

önmagáról,

korlátairól

mindenféle pórias, felvilágosító jellegű dologtól. Nekem egyik se
szimpatikus. Mondok egy jellemző példát. Valamikor úgy éreztem, hogy felhőket kell filmeznem. és elindultam egy évre különböző hegyekbe, ahol csak felhőmozgásokat fényképeztem. Levetítettem három órányi anyagot azoknak, akik pénzt adtak rá. Akkoriban nagyon szerettem Gustav Mahler I.szimfóniáját, azt raktam alá. Mindenki azt mondta: - Te meg vagy őrülve! Ki fog 3
órán keresztül Mahler zenéjére felhőket nézegetni? - És kiötlötték, hogy kéne még ide valami történet. Számomra ez nem jelentett problémát, kitaláltam egy egyszerű helyzetet, amihez volt
irodalmi alapanyag, Büchner Lenz című novellája, és akkor már
az egész jobban kezdett nekik tetszeni, ugyanis volt egy ember,
aki nézte a felhőket. Szívem szerint nekem elég lett volna az a
sok felhő meg a zene. Mégis érdekes, hogy az egyik legkommerszebb filmemnek azt tartják, ahol ez a Lenz nevű főhős felmegy
a hegyek közé, és nézi a felhőket. Na most kérdem én: mi ad
többet és hogyan? Sokkal könnyebb befogadni a felhőket, ha
közben nézi őket valaki, és azzal történik egy s más. Ez tény. De
én képtelen vagyok arra, hogy ezt a befogadói kultúrát, a ma
már a televízióból áradó, csak szituációkra és emberi kapcsolatokra épülő beszélő filmek nyelvét a magamévá tegyem, és így
aztán mindenki számára hitelesen tudjam ábrázolni, hogy amikor valaki fenn van a hegyen, és nézi a felhőket, akkor mit érez.
Ez persze valószínűleg az én korlátom. Hauser Arnoldnak alighanem igaza volt, mikor azt mondta, egy alkotó embernél az a
legfontosabb, hogy felismerje a maga korlátait, és azon belül a
maximumot tudja nyújtani. Engem egyrészt nagyon csábít, hogy
egy jó kommerszfilmet készítsek, hiszen szakmailag ismerem ennek a metódusát, másrészt viszont taszít, mert így csak egyféle
rétegét tudnám a gondolataimnak közvetíteni. Végignézek egy
másfél órás filmet, ahol ezzel az emberrel ez történik, azzal az,
egyikük meghat a másik sír, a harmadik szül, a negyedik nevet,
különböző szituációk adódnak, és utána ottmaradok. mert ezt
meg tudom emészteni egy óra alatt, és kész. Én azt mondom,
hogy olyan műveket kell létrehozni, amelyek rétegei tovább mutatnak. mint a befogadás ideje. Ha tehát én megnézek egy festményt, aminek nincs is konkrét ideje, akkor az belesül az agyamba. Van is néhány kedvenc festményem ...Vagy ha elolvasok egy
verset, vagy egy könyvet, az engem épít, függetlenül attól, hogy
10 évvel, vagy 20 évvel ezelőtt olvastam. Ha én készítek egy filmet, akkor érem el a maximális teljesítményt, amikor olyan szinteket és rétegeket tudok belehelyezni, amelyek nem múlnak el a
következő napon, vagy a következő héten, hanem indirekt módon, mindenféle erőltetés nélkül beépülnek a nézőbe. Lehet,

hogy ez ellentmond annak,
hogyafilmjeimet kevesen nézik, mert nincs semmiféle kapaszkodó hozzájuk. Amikor
levetítettem a Gravitáció című
filmemet, jött egy olajmémök,
és azt mondta: - Andris, azért
nem érthetők a filmjeid, mert
nem lehet tudni, hogy amikor
nálad kinyitnak egy ajtót, mi
fog történni. Lesz-e valami szituáció, vagy hirtelen bejön egy
teljesen más asszociációs rendszer, ugyanis te nem vagy hajlandó fegyelmezn.i magad ahhoz, ahogy az emberek gondolkoznak. - Ez egy műszaki
ember volt, mérnök, aki tervez, végez, minden konkrét. Úgyszólván tudós. És ilyen értelemben valóban lehet, hogy ez egy zsákutca, de nagyon rosszul
érezném magam, ha csak olyan dolgokat csinálhatnék, ami az
emberek asszociációs rendszerében már benne van, ugyanis én
alapvetően egy felfedező alkat vagyok. Nem kísérletinek nevezném. Mindig új viszonyrendszereket és állapotokat kívánnék létrehozni saját képességeim, szakmai tudásom szerint, és ez sokkal
jobban izgat, mint az, ami már ismert.
Nem érdekel a csábítás trükkje. És ilyen értelemben e~ terrorisztikus viszony áll fenn a munkáim és a néző között. En terrorizálom a nézőt, mert akár akarja, akár nem, ha már volt olyan
hülye, hogy megvette a jegyet, bejött abba a sötét terembe, és leült abba az irányba bámulni, amerre kivetül egy vetítőfény, akkor neki muszáj megnéznie a filmemet. Ez valahol egy korlátoltság, ha úgy tetszik, embertelenség. Ugyanis az alkotó semmiféle
kontaktust nem hajlandó kialakítani azzal az emberrel, aki bejött
valamit kapni. Olyan ez, mint egy szelep, amely egyik irányba
ereszt, a másikból viszont semmit nem hajlandó visszafogadni.
Sokszor problémát is okoz nekem, hogy lehetek ennyire korlátolt. Egyik élettársam egyszer dühében azt mondta: - Tulajdonképpen szerencse, hogy te az elmebetegséged, a paranoiádat, a
pszichopátiádat nem emberek elpusztításában éled ki, hanem abban, hogy filmeket csinálsz, mert megtaláltad magadnak a médiumot, de valójában ez egy beteges tünet, aki hajlandó belépni
ebbe az egyik végén zárt csőbe, azt átverheted, de semmiképpen
sem alkalmas arra, hogy kinyilj az emberek felé, mert pusztán
csak anyagokat vetítesz. - Nem filmművészeti, esztétikai kérdésről, hanem mély emberi problémáról van itt szó: hogy tudnék
olyan viszonyt létrehozni a nézőkkel, amely két irányban működik? Lehet, hogy soha nem lesz meg ehhez a képességem, soha
nem jutok el a bölcsesség olyan fokára, hogy ezt eredményesen
végiggondoljam, mindenesetre szívem szerint szeretnék olyasmit
alkotni, amivel tud azonosulni a néző, akit nem ismerek, nem a
barátom, és nem dicsér meg automatikusan, hogy milyen remek
dolgokat csinálok. Szeretném, ha ez az audiovizuális kultúra másoknak is jelentene valamit. Visszajelzés nélkül én is kevesebbé
válok. Az öcsém, aki tíz évvel fiatalabb nálam, és gazdasági igazgató, azt szokta mondani: - Én végignéztem, András, de hát ez
borzalmas, hogy te egyáltalán nem figyelsz se rám, se senkire,
csak csinálod, amit gondolsz, és azt hiszed, hogy ez a dolog működik. Ez egy egyoldalú viszony, és az egyoldalú viszonyok általában elpusztulnak. - Ezzel a problémával teljesen egyetértek, ám

még nem tudtam vele megküzdeni. De hát csak 42 éves
vagyok. ..
Mellesleg a Lenz után az
emberek nagy része a következőt mondta: - Csináltál egy
100 perces filmet. Az első 10
perc jó volt, mert ilyet még
nem láttunk, hogy felhők szaladgálnak ide-oda, fölkel a
nap, aztán lenyugszik, meg
csillagok, Hold, fantasztikus
felvételek. Ez zseniális. (Videoklipekben gyakran fel is
szokták használni a felhőimet
megkérdezésem nélkül.) De
minek kellett a többi, ez az
egész izé? Amíg a természetben van ez az ember, és te képes vagy közvetíteni, hogy a
természetben mi látható, amit mi eddig nem vettünk észre, addig érdekes a film. Abban a pillanatban, ahogy elkezdesz foglalkozni a hős lelkével, társadalmi helyzetével, az egész patentszerűvé válik, elhidegül, kiüresedik, ugyanis nem ismered az emberek belső rétegeit. Erre te nem vagy alkalmas. Milyen kár, hogy
nem mész el természettudományos operatőmek, felhőket fényképezni, mikroszkópos felvételeket készíteni, aztán ezt majd valaki,
aki ért az emberhez, valahogy fel fogja használni. - Sok fölajánlás
érkezett, de természetesen, mint minden ember, én is nagyon hiú
vagyok, és azt mondtam, szó se lehet róla, én biztos vagyok benne, hogy ez így is közvetít egy csomó dolgot, amit más nem. Lehet, hogy ez egy szar film, de én ezt gondoltam, ezt éreztem, és
így csináltam meg, ezek az én korlátaim.
Egy író barátom egyszer kifakadt: - András, ha át tudnál lépni
azon a küszöbön, ami elválaszt a hagyományos filmkészítéstől,
te lennél a világ legnagyobb rendezője, mert olyan vizuális kultúrád van, olyan elemekkel tudsz dolgozni, és olyan az asszociációs rendszered, hogy a legjobb filmeket tudnád csinálni a világon. Én azóta is gondolkozom ezen, de nem tudom, mi az, ilyen
filmet csinálni, mert ezt még soha nem próbálhattam meg. Lehet,
hogy ez csak magyarázkodás, mindenesetre az eddigi 20-25 filmern összköltségvetése nem éri el egy mai magyar játékfilrnét.
Képzeljük csak el, hogy valaki ideállitana 100 millió forinttal,
vagy 80 millióval, vagy valamennyivel, nem tudom, mennyi
most egy magyar film, és azt mondaná: - András! Csinálj egy
kommersz játékfilmet! Minden dilidet. amit eddig kitaláltál, tedd
bele, itt van hozzá egy jó könyv, hidd el, hogy az emberek meg
fogják enni! - Én szívesen belemennék a dologba. Nem vagyok
híve annak, hogy beskatulyázzanak kísérleti filmesnek, aki felhőket fényképez, mikroszkópozik, satöbbi. Ez egy mentalitás, de
önmagában kevés, és akárhogy is, egy pont után az ember szeretné, ha minél többen néznék meg a filmjeit- az egész világon...
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Egyszer egy mélységes mély depressziós állapotomban elmentem a Március 15. térre, az 5-ös busz megállójába, hogy fölszálljak rá. Éppen ment le a nap a Gellérthegy mögött. És ahogy ott
álltam, arra gondoltam, ha én úgy emelkednék föl, ahogy a nap
ereszkedik le, mindig a horizonton lenne a vörösen izzó napkorong. Nem engedném lemenni, hanem kérnék az amerikaiaktól
vagy az oroszoktól egy szárnyas rakétát, és a nap sebességével
végigjámám a földgolyót. Ez egy 2-3 perces felvétel lenne, a végén visszaérkeznék az 5-ös busz megállójához, leszállnék: 24 óra
telt el, most megvárnám, amíg a nap leereszkedik a Gellérthegy
mögött, és felszállnék a buszra. Ez például remek indítása lenne
egy kommersz játékfilmnek. Lehet, hogy kicsit drága, de ez az a
vizuális kultúra, amit bárki megértene, hiszen buszmegállóban
mindannyian megérzünk valamit a múlandóságból, az esendőségből. a helyhez kötöttségből. Olyan ez, mint egy költői mondat. Csakhát az efféle fantáziák realizálásához a világ minden
pénze kevés, sokkal egyszerűbb, ha egy csinos színésznő egy hálószobában elmeséli ezt az élményét a kedvesének. Mindegy, a
vizuális kultúra, amelyben szellemi szabadságomnak köszönhe~
tően el szoktam rr szállni", sokkal többre predesztinál, mint hogy
-t:.
elinduljak Hollywoodba, és ott Schwarzenegger-filmeket és ha~,.t
'1l. \. ~
sonló dolgokat csináljak. Ezen a téren különben bizonyára felül
~ ~~
tudnám múlni Spielberget vagy Coppolát, mert sokkal több
'tr ••.
'{i ': \
asszociációs képzeletem van hozzá, viszont ehhez az a fajta fe\ ~ -;_,
gyelem szükséges, ami abban a struktúrában. ahol élek, nincs
~~~ ~
meg. Nincs olyan, hogy egy menedzser, aki a kísérleti filmjeimet
'"~ 'I'\
:. t••.
nézve felismeri, hogy van bennem egy ilyen képesség, lerak egy
\. ~ "'i
könyvet az asztalra, és azt mondja, hogy induljak el vele, van rá
\ " ~
ennyi meg ennyi pénz. Én nagyon szívesen csinálnék nagyjelene~ "G .,..
t ';l. ~
teket színészekkel, szereplőkkel, örömmel hitetném el például a
-l % \.
nézőkkel ezt a fölrepülést és körbeszárnyalást, mert akkor válik
\. \ ~
igazán helye bárminek. amikor az valamiben megfogan. Termé~ .•\
szeti hasonlattal élve, én úgy érzem magam, mint egy cserépben
~ ~ 42 éve csírázó bab, amely még nem találta meg a megfelelő föl\ . 1, \ det, csak állandóan összekapirgál egy kis homokot, hogy a csírá'b
,
, zását ne hagyja abba. Pedig most már ideje lenne megszerezni a
földet, megteremteni annak a feltételeit, hogy kinőjön valami, és
ezt mások is láthassák.
Amikor 18-20éves koromban elkezdtem fotózással, filmezéssel
foglalkozni, a dolog materiális része izgatott, tehát az, hogy fogok egy negatívot, előhívom, azon megjelenik egy kép, és így tovább, vagy másodpercenként 24 kockát megy egy gép, és ha ezt
egy másik gépbe belerakom. az közvetíti ezt a mozgást, akkumulálja az élményt, amit rögzítettem. A celluloidszalag egyébként nekem ma is olyan, mint az alkoholistáknak az alkohol.
Ezért írok át filmre mindent, amit lehet. Az alkoholt meg lehet
inni, az ember érzi a szájában az ízét, érzi, ahogy elrendeződik a
gyomrában, és a fejébe száll. Állandó oda-vissza jelzéses viszonyban van vele, ha rosszul lesz tőle, kihányja. A video ehhez
képest a kábítószer, ami nem kontrollálható. megfoghatatlan az
anyaga. Nem tapogathatod meg, nem láthatod a kockáit, egy
barna mágnesszalagot látsz, és kész. A filmhez való viszony sokkal közvetlenebb, romantikus abb, és ezt szeretném megőrizni.
De ha ez a hasonlat túl durva az alkohollal és a kábítószerrel,
akkor úgy fogalmaznék, hogya filmben van egy kézműves motívum. Én összehoztam itt egy komplett videoberendezést, tudok
vele átírni, vágni, lassítani, gyorsítani, de nekem ez az egész túl
szintetikus. Igaz, hogy sokkal könnyebben kezelhető, és anyagi
lehetőségeim miatt már az előző filmemnél is rávitt a kényszer,
de a Forradalom utánt is átírtam celluloidszalagra, mert szüksé7
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gem van rá, hogy nézzem a kockákat, tapintsam a nyersanyagot,
szóval, hogy érezzem a bort a gyomromban.
Kifejezetten természettudományok iránt amúgy csak a nyolcvanas években kezdtem el érdeklődni, a Lenz készítésének idején, de nem a film miatt, egyszerűen úgy éreztem, nekem a városból elegem van, nem bírom elviselni ezt az életmódot, hegyek
közé kell mennem, pénzem ugyan nincs rá, de majd kitalálok
valamit, amire adnak egy kis pénzt, viszek magammal egy felvevőgépet, és természeti élményeirnet megpróbálom valahogy rögzíteni. És akkor vettem magamnak a fáradságot, megismerkedtem a mikroszkópozással - 2 évet töltöttem el ezzel -, a meteorológiával, csillagászati dolgokkal, erős kötődés alakult ki bennem
e területek iránt, és azóta is arra vágyom, hogy a természetben
létezzek inkább. A tudományban nincs mese, mindent bizonyítani kell. Addig minden csak kísérlet. És most megint itt vagyunk a kísérleti filmnél. Hogyan lehet eldönteni egy művészi
kísérletről, hogy az igazolta magát, vagy sem? Ez itt a probléma.
Valamit azonban tisztázni kell. Belülről fakadó, alkotói tevékenységről van szó: az ember átszűri magán a világról szerzett benyomásait, amiből lerakódik, akkumulálódik egy csomó dolog, a
kérdés az, mindez megformálódik-e úgy valamilyen anyagban,
mondjuk filmen, hogy másokat is érdekelni kezd. Abból a 23
filmből például, amit az elmúlt 25 évben csináltam, úgy érzem, a
Hajnal és a Lenz tudott komolyabb százalékban közvetíteni valamit, és még így sem vált egyik sem érthetővé. Az alkotói utat
azonban lelkiismeretesen végig kell mindig járni, nem szabad lukakat hagyni a szűrőn, és ha az ember úgy érzi, hogy valamit
nem tud megcsinálni, akkor azt nem kell megcsinálni. Ki kell
várni az idejét. Úgy érzem, ebben a folyamatban a morális belső
tartás és az alkotói vágy között van egy állandó ide-oda billegés,
amit valahogy egyensúlyban kell tartani. Én egyre fáradtabb vagyok, egyre inkább hajlok arra, hogy minél könnyebben megússzam a dolgot. Mindez belső önfegyelem, önnevelés kérdése
is. Elképzelhető, hogyabbahagyom a filmkészítést, és nem csinálok semmit, amíg nem jutok el egy olyan tisztaságig, hogy lelkiismeretfurdalás nélkül alhassak, mert nem blöffölök, és szakmailag legalább, akármilyen kevés pénzt is adnak, tisztességes a
munkám, még akkor is, ha a nyelve sokkal elvarázsoltabb, mint
az eddigieké.
Ebből a szempontból egyébként a Sade márki életét nem érzem
kompromisszumnak. Életemben először jutott ugyanis eszembe,
hogy egy olyan kommerszfilmet készítsek, amilyen Magyarországon még nem volt, amit annyian néznek meg, hogy nemcsak
a befektetett pénzt hozza vissza, hanem komoly profitot is termel, és ebből majd folytatni tudom a lila gőzös művészfilm próbálkozásaimat. Mivel azonban ehhez nem kaptam meg a megfelelő összeget, azt mondtam magamban: vegyük a csontvázat! A
Sade márkit alakító színész elmeséli az életét, amit valami csapnivaló technikával rögzítünk. és ennyi. Nincs rá több pénz, maradjon így! Vállalja azt, amit tud! Ne akarjon úgy tűnni, hogy 10
millió dollárból, vagy forintból készült. Nem. Egyforintos film.
Egy forintot ér, ha ezt tudja közvetíteni. akkor tegye. Nagy baj
nem lehet, hiszen a téma, Sade márki, és most nemcsak a szadizmusra gondolok, hanem az összes szexuális dologra, amit az európai gondolkozás történetében fölvetett mint problérnát, hogy
mi van belül az emberben, és hogyan próbálja kiélni a vágyait,
minden korban felborzolta a kedélyeket. És azt hiszem, ez a verzió sem maradt hatástalan. Fiatal, húszonéves barátaim például
a Filmszemle után azzal fogadtak, hogy "ez tök jó". A mai szak-

kifejezés: "tök jó". Megkérdeztem, nem zavarta-e őket, hogy sipít
a hang, életlen a kép, villódzik, néha szét is esik. "Nem, tök jó
volt, milyen jó duma volt, és tök jó volt, iszonyúan betéptem rajta!" Kicsit csodálkoztam ezen, de úgy látszik, a mai fiatal nemzedék számára már nem olyan riasztó egy ilyesfajta vizualitás.
Számomra különben a témaválasztás apropó. Sokan megkérdezték, miért izgat Sade márki, honnan vettem az ötletet. Mit tudom én. Jött. A Lenznél se tudom, miért izgatott, a Forradalom
utánnál sem, miért kezdett el foglalkoztatni A Mester és Margarita, és a Lumiere-nél se tudom, amit most kezdek el, hogy miért
izgat. Ezeknek a dolgoknak nincs konkrétan megfogható oka. A
Lenzről már volt szó. Mikor 83-ban a barátom elhozta a Büchnerkötetet. félredobtam. Aztán egy év múlva jött ez az elvágyódás a
városból, elolvastam a novellát, nagyon rá tudtam érezni, és a
felhők, a hős skizofréniája pont jó apropónak bizonyult. Vagy itt
van A Mester és Margarita. Kint voltam Amerikában, ahol kaptam
egy kis kamerát, hogy forgassak előtanulmányokat egy sciencefiction filmhez, amire hamar ráuntam, elvégre miért kell nekem
20 évi filmezés után előtanulmányokat csinálnom, aztán vagy elfogadják, vagy nem. És akkor valahogy újra kezembe került a
Bulgakov-regény, amit 15 évvel korábban már olvastam, de alig
értettem belőle valamit. Most viszont annyira passzolt az író magányossága ahhoz, ahogy én New Yorkban éltem, hogy elkezdett
valami előhívó erővel dolgozni. Ezekkel a példákkal csak arra
szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem lehet különválasztani a
személyiség létét attól, ami őt éppen megragadja. A Lumiere-téma úgy jutott eszembe, hogy amikor a Sade márki életét csináltuk,
kínomban már nem tudtam, milyen kedves kis történettel fogadtassam el a nézővel, hogy Sade márki a börtönben tesped, és elmondja az életét, s akkor arra gondoltam, mi lenne, ha Lurniere
úr, aki Európában az egyik első filmkészítő volt, egy kurblis kamerával leállna a börtön előtt, és fölvenné, ahogy a Sade márkit
alakító színész megérkezik. Ezt meg is csináltuk, csak aztán dugába dőlt a dolog, mert nem állt össze a játékfilmes történet, félre kellett tennem ezeket a snitteket, de megmaradt ez a csíra,
hogy hoppá! ki is ez a Lurniere? Hát ő csinálta idestova 100 évvel ezelőtt az első filmtekercseket, filmgyáros volt. Hogy is van
ez? Nekem van egy 100 éves kurblis kamerám ... Mi lenne, ha a
film centenáriuma alkalmából készítenék egy filmet Lurniere emlékére, a mozgófénykép születésének emlékére? Nagyszerűnek
éreztem az ötletet, rögtön leírtam, beadtam. Most kaptam rá
pénzt, és azt hiszem, ez a vállalkozás megint szervesen az életemből fakad. Mégiscsak jobban illik hozzám, mintha készítenék
egy játékfilmet, mert ez áll közel az életfelfogásomhoz, filmkészítői mentalitásomhoz, és nagyon jó apropó arra, hogy ismét kimozduljak. AhogyaLenz idején elhagyhattam a várost, most elhagyhatom ezt az országot, hogyakurblis
kamerámmal leforgassak egy csomó tekercset, amiket utána levetítek azoknak,
akikről készítettem, és így kialakul egy szerves filmkészítői magatartás, melyben az oda-vissza jelzések rendszere játékfilmes és
televíziós metódusok nélkül létrejöhet. Számomra ez az egyetlen
lehetőség arra, hogy jól érezzem magam ...
(lejegyez te: Forgács Iván)

Beregi Tamás

Spielberg fantasztikus
fantáziája
Gondolatok

"
egy Oslénypark

Midőn egy langyos szeptemberi estén 180 Ft-os mozijegyemet büszkén
lobogtatva utat törtem magamnak a Mozi bejáratánál szorongó embermasszában, s miközben a folyosó legfontosabb stratégiai pontjain elhelyezett hangszórókból artikulálatlan szörnyüvöltések, velőtrázó síkolyok, és drámai, monumentális zenefoszlányok árarnlottak felém, igyekeztem átérezni a pillanat nagyszerűségét: egyike vagyok azoknak, akik
már a bemutató napján láthatják a [urassic Parkot. Igyekeztem büszke
lenni magamra, próbáltam elérzékenyülni. De valahogy nem ment. Állandóan az járt a fejemben, hogy milyen mérhetetlenül boldog voltam,
amikor majdnem egy évtizede, az E.T. bemutatójakor már az első nap,
órákkal a legelső előadás előtt kezemben szorongathattam a mozijegyemet, és nem értettem: miért nem vagyok most is olyan elégedett. Aztán,
miközben láttam az "Elfogyott" feliratokkal körülbástyázott kasszában
ülő 'pénztáros rezzenéstelen arcát, és megpillantottam a jegyekért tolongó, egymást taposó emberek között egy síró kisgyereket, akit a mamája
azzal próbált vígasztalni - eredménytelenül -, hogy: "sebaj, majd holnap megnézzük", rájöttem, mi a baj. No nem az, hogy felnőttem volna,
szó sincs erről: ugyanolyan infantilis vagyok, mint tíz éve. Egyszerűen
csak megéreztem, hogy a filmet kísérő reklámhadjárat jelentősége túlnőtt magának a filmnek a jelentőségén. S megijedtem, mert most először
éreztem, hogy a reklám már a filmvilágban is képes arra, hogy valamiféle öngerjesztő mechanizmussal működő, elszabadult masina módjára
kilépjen eredeti szerepéből: körülölelés helyett beburkoljon, s ügyes
pszichológiai fogások helyett tömegpszichózisos folyamatokat indukáljon emberek millióiban...
Persze nem a rendezőt hibáztatom. Mégcsak nem is a reklámszakernbereket. Túlzottan mélyen gyökeredző, túlzottan komplex jelenségről
van szó, semhogy bárkit is ócsárolni lehessen külön-külön anélkül, hogy
ne esnénk a bűnbakképzés hiábájába.
A reklámról persze rögtön a pénz jutott az eszembe. Mert ugyebár az
előállítási költség és a bevétel aránya, harmóniája - vagy diszharmóniája - alapján szokás az amerikai filmek sikerét - vagy sikertelenségét lemérni. Miközben a film kezdésére vártam, próbáltam magam elé képzelni az 1960-as évek Amerikáját, az Arizona állambeli Phoenixet, és a
12 éves Stevent, amint 8 mm-es felvevőjével elkészíti élete első filmjét:
egy postakocsirablásról szóló 3 és fél perces történetet, nem egészen 10
$-t ölve a produkcióba. Aztán magam elé idéztem a 16 éves kamaszfiút.
immáron 16 mm-es filmjének forgatása közben. A film a Firelight círnet
viselte, s az űrből érkező marslakók és a nyomukba szegődő nemzetigárda-tagok, tudósok harcáról szólt. Spielberg szerint "lehet, hogy ez
volt a világ legrosszabb filmje", ám az 500 $, amit rá fordítottak, egyetlen előadás alatt megtérült, hála a rendezőjelölt pap ájának, aki kibérelt
egy mozit Scotsdale-ben egy éjszakára. Nem hiszem, hogy akkor bárkinek is végigfutott volna az a gondolat a fejében, hogy a középső sorban
izgatottan feszengő, pattanásos arcú fiú három évtized múlva százezerszer ennyiért, 65 millió $-ért fog előállítani egy ennél rövidebb filmet, és a bevétel az első 45 nap alatt 300 millió $ lesz.
No de nem akarok kilenc jegyű számokkal dobálódzni, s olyan látszatot kelteni, mintha bármit is felfognék ezeknek az összegeknek a monumentalitásábóL Különben is, elkezdődött már a film...
...Nem egészen 2 óra múlva, amikor az utcára kifolyó tömeg sodrá-

kapcsán

ban kijutottam a moziból, és képes voltam gondolkodni végre, rájöttem,
hogy minden félelmem és előítéletem ellenére egészen kellemesen csalódtam.
Spielberg valahol mégiscsak zseni.
Valahol, mondom, mert ez a "tulajdonsága" a legkevésbé sem mutatkozik meg a film történetében, azokban a katasztrofális tudományos hibákban, logikai buktatókban, melyeken a regény szerzőjével, Michael
Crichtonnal, a társ- forgatókönyvíróval, David Keeppal. és a számos tanácsadóval együtt könnyedén átsiklott. Pedig Spielberg így nyilatkozott:
"Az érdekel engem ebben a témában, hogy annyi tudomány van benne,
mint amennyi kaland és izgalom". Márpedig ez nem igaz, mert a másodikból, és a harmadikból összehasonlíthatatlanul több van. o persze ez
nem lenne baj, ha az a tudomány valóban tudomány lenne. De sajnos
nem az.
Itt meg kell állni, és szólni kell a történet magjáról, amelyben a "Frankenstein mítosz" újjászületésével találkozhatunk. John Harnmond milliárdos - Sir Richard Attenborough - ugyanis úgy nyilatkozik, hogy: "a
tudás diadala a teremtés", és ezt a megkérdőjelezhetetlen bölcsességet
átülteti a gyakorlati életbe is. o persze nem olyan elavult módszerekkel, ahogyan azt "őse" tette: nem holmiféle bugyogó vegyszereket tartalmazó lombikokkal. nem tűvel és cérnával dolgozik, hogy aztán egy
szerencsétlen, összefoltozott torzszülöttet kreáljon, hanem a genetika
csodájának köszönhetően D 5-ekből építkezett. Ez persze önmagában
még hihető lenne, hiszen már a jelenlegi biológiai ismeretek birtokában
is lehet egyszerű szervezeteket létrehozni a klónozás módszerével, s valószínűleg a közeli jövőben fejlett élőlények is "születnek" ily módon.
Csakhogy a tudós 65 millió éve kihalt, Júra kori dinoszauruszokat "teremtett", az akkor élt szúnyogok maradványainak vérében konzerválódott D 5-ek segítségével.
Ha már azonban szúnyogokról van szó, tudni kéne róluk pár dolgot.
Például azt, hogy csak melegvérű állatok vérét szívják, hüllőkét sohasem, valamint még egy apróságot: azt, hogy a [úrában még nem is léteztek. a jó, jó, ne legyünk ilyen kicsinyesek, és tegyük fel, hogy volt
pár példány, s azok is identitászavarban szenvedtek, így hát kifent fullánkkal nekitámad tak egy dinoszauruszbőmek.
Fél méter szaruréteg. Vér sehol. Márpedig tudtommal fél méteres fullánkkal egyetlen szúnyog sem rendelkezett. Aztán még egy apróság: hogyan maradt fönn ennyi idő távlatában a dino-D 5-nek bármilyen kis
töredéke, még ha borostyánba ágyazódott is a vérszívó nőszemély? És
honnan teremtődött elő a parkot beborító júrakori növényflóra? Netán
gigantikus őspoloska maradványok testnedveiből? Furcsa, de erre egyetlen egy szót sem "veszteget" senki ...
Mindez persze részletkérdés - mondhatnánk. Biológiai, evolúciós kukackodás, s különben sem lehet egy mesétől, egy sci-fi filmtől elvárni,
hogy mindig logikusan építkezzék, hogy minden apróságra ügyeljen. Ez viszont nem igaz. agy hibát követünk el, ha így gondolkodunk.
Ugyanis egy science-fiction alkotásnak éppen azért, mert "hihetetlen"
dolgokat kell hihetővé tennie - legalábbis arra a pár órára, amíg "benne
élünk" -, különösen kell vigyáznia arra, nehogy törékeny szerkezetű legyen, nehogy a naivitás hibájába essék. Erre lényegében négy út kínál.ozik a műfajban. Az első s talán legkönnyebben járható, amikor a törI

ténetet alkotója kiemeli a hétköznapi világból, s olyan dimenzióba helyezi, ahol nem érvényesek többé a
földi törvények, így minden, vagy
legalábbis majdnem minden, ami
földönkivüli, természetfeletti, könynyedén. otthonosan fog itt mozogni. Ebből adódóan a "befogadó"
meg sem kérdőjelezi ezeknek az
elemeknek a létjogosultságát, vagy
ha mégis megteszi. akkor nagy ostobaságot
követ el, hiszen egy
ilyen világban a mi szigorú, földi
mércénknek is el kell tűnnie. A filmek világában remek példa erre a
lehetőségre George Lucas Trilógiája.
Viszonylag könnyen járható az
az út is, amikor a művész csak
annyi tudományt
csempész
alkotásába,
amennyi
elengedhetetlenül
szükséges, a "kínosabb" részeket pedig vagy ügyesen ködbe burkolja a
reneszánsz festészet sfumato technikájához hasonlóan, vagyegyszerűen
mellőzi, s egyértelműen
a fantasztikum
szálát szövögeti. Nem kell
messze mennünk példáért, mindjárt itt van Spielberg Harmadik típus ú találkozások című filmje.
A harmadik illetve negyedik módszer már jóval nehezebb, s mindenképpen komoly tudományos ismereteket igényel, hiszen rendszerint valamilyen tudományos
teória művészi "továbbfejlesztéséhez"
kapcsolódik. A különbség a tudományosság
mértékében van: ez lehet diszkrét
mennyiségben, de nagyon megalapozottan,
átgondoltan adagolt, illetve
elképzelhető, hogy a művész olyan elvont eszmei síkokra jut, olyan "hipertudományos"
mezőkön kalandozik, hogy a laikusok gyakran már
nem is értenek semmit az műből (néha talán maga a művész sem).
Nagyszerű példa ez utóbbi irányzatokra Isaac Asimov pár alkotása.
Nos, Spielbergnek nyilván az első három út valamelyikén kellett volna járnia - mert hát bizonyította már többször is, hogy erre képes =, s
mindez ezerszeresen vonatkozik Michael Chrichtonra, hiszen az Androméda törzs írój aként, a Kóma vagy a Gyilkos Robotok rendezőjeként nem
mindennapi műveket hozott létre.
A [urassic Parkkal kapcsolatban azonban mindezek mellett Spielberg
számlájára kell írni néhány borzalmasan gyerekes jelenetet. Szerencsére
csak pár ilyenre bukkantam. s később aztán ezeket is meg tudtam valahogy emészteni, egyetlen egy kivételével: a legelő dinoszauruszokat
simogató, s nekik prehisztorikus
Tarzan módjára bömbölő, fán fészkelő
paleontológus epizódja ugyanis valósággal kétségbeejtő volt.
Ezektől a kellemetlen mellékízektől eltekintve azonban a Jurassic Park
mégiscsak bizonyítja Spielberg zsenialitását. Az esztétikai kidolgozottság, a jelenetek bravúros megkomponálása,
pazarsága, s a hihetetlenül
mesteri fogásokkal létrehozott, állandóan újragerjedő feszültség önmagáért beszél. S önmagukért beszélnek a néha meglepően egyszeru, mégis elképesztően fantáziadús ötletek. A park biztonságát ellenőrző hivatalnok egy mellékhelyiségbe menekül az elszabadult Tyrannosaurus Rex
elől, s magára reteszeli az ajtót. A fenevad persze könnyedén szétrombolja a házat, a falak egy gigászi építőjáték lapjaiként dőlnek szét, s az
éjszakai tájban ketten néznek farkasszemet: hátulról láthatjuk a romok
pusztaságából kiemelkedő vécécsészén gubbasztó férfit, s vele szemben
a 20 méteres magasságával fölé tornyosuló ragadozót. A rendező mesterien tárja elénk a kiszolgáltatottság,
tehetetlenség állapotát, úgy, hogy
közben meg is tölti a jelenetet az alkalomhoz illő morbid humorral, s
így akárcsak Polanski Vámpírok báljának leghatásosabb jeleneteiben. egyszeruen nem tudjuk eldönteni: rémülj ünk halálra, vagy inkább hahotázzunk. A filmben még jó párszor űz érzelmeinkkel efféle illetlen, mégis
zseniális játékokat a rendező.
Az ehhez hasonló remek fogásokat. a hatalom és a cinikus vigyor
őszefonódását. egymásból táplálkozó motívumai t majdnem mindegyik
Spielberg-filmben fellelhetjük, többek között a Cápaban is, amikor a fürdőzők közvetlen közelébe sikló, pánikot keltő cápauszonyról
kiderül,
hogy csak egy felfújható gumijáték. De ezzel az "összekapcsolódással"

találkozhatunk
a Párbajban is: a
kamion tülköléseitől félig megsüketült, kimerült férfi elszenderül
az autójában. Hirtelen arra eszmél, hogy iszonyú bömböléssel
száguld felé valami: úgy tűnik,
menthetetlenül
lemészárolják, ám
az utolsó
pillanatban
kiderül,
hogy csak a sorompó mellett elszáguldó vonat hangját halljuk.
Hatalom, erő - kiszolgáltatottság, gyengeség. Spielberg szinte
valamennyi
filmjében megjelenik
ez az ellentét. A hatalmat a [urassic Parkban az őslények képviselik
- természetesen
elsősorban a TRex =, a Plotergeistben a túlvilág
lidércei, a Párbajban a kamion, a
Cápaban az "őshal" testesíti meg
az erőt. Ez a hatalom bármennyire
is materialisztikus,
mégis természetfeletti, megfoghatatlan
azok miatt az ősi, gonosz, szinte kiismerhetetlen mechanizmusok
miatt, amelyek pusztításra sarkallják: legyen élő,
húsból és csattogó fogakból álló zabálógép. vagy pedig élettelen, csövekből, olajból, fémből létrehozott benzintáplálta szerkezet. Persze a Hatalom nem mindig ennyire túlvilágian gonosz: néha csak elvakult mechanizmusok által működtetett karhatalmi szervek képviselik - ilyenek
az E.T. gyermekhőseit s földönkívülijét üldöző rendőrök =, néha mármár sajnálatraméltó, mint a Dustin Hoffman alakította Hook kapitány,
néha pedig kifejezetten jóságos, mint a Harmadik tipusú találkozások idegen civilizációja.
A hatalom, a "mitikus erő" mindig rendelkezik valamiféle kinyilatkoztató szereppel is: a Cápa őshala, a [urassic Park őslényei a természet
erejét tárják elénk, a Harmadik iipusú találkozásokban, az E.T.-ben kozmikussá tágítja ezt a szerepet a rendező, s a világegyetem nagyszerűsége
szól hozzánk (az E.T.-ben oly módon, hogy közben mégiscsak mikrokozmikussá szűkül a tér és az idő, a földönkivüli és a kisgyerek kapcsolata révén), a Párbaj kamionja a technika, az élettelen gépi világ pusztítását tülköli fülünkbe, a Plotergeist, az Indiana Jones kalandok pedig a
transzcendes világ hatalmát hirdetik. És kinyilatkoztatnak
a Gremlins
idétlen szörnyecskéi is, hiszen az emberi bűnöket, a züllöttséget, rablást,
gyilkolást testesítik meg a sajátos spielbergi humor színeinek átfestésében.
A Hatalom kinyilatkoztató szerepe mellett gyakran igazságosztó, büntető funkció val is rendelkezik: az Elveszett frigyládla fosztogatóIban nem
kisebb személyiség, mint maga Jahve tesz pontot a fasiszták randalírozására, a Jurassic Parkban - és itt ismét Spielberg ügyességét kell dicsérni - maga a .főgonosz", a Tyrannosaurus menti meg a főhősöket azzal,
hogy széttépi az őket éppen elfogyasztani szándékozó ősgyíkokat - no
persze nyilván nem jóságból. De 'ugyanilyen "igazságosztó birákká" változnak egy pillanatra a Gremlins szömyecskéi is, amikor a mindenki által gyűlölt, undok milliárdosnőt tolókocsistul kirepítik az emeleti ablakból.
Még egy dolog jellemzi Spielberg "gonosz hatalmasait": bármennyire
is misztikus működési mechanizmusuk.
a történet vége felé lassan mégis elvesztik túlvilági erejüket, s legyőzés ük előtt már távolról sem annyira kiismerhetetlenek,
távoliak, mint mondjuk a Nyolcadik utas a Halál potyautasa.

A hatalom, erő - individuum ellentét másik pólusán természetesen a
többé-kevésbé kiszolgáltatottak, azaz a "jók" állnak. Rendszerint hétköznapi, egyszerű emberek, az amerikai zöldövezet békés állampolgárai mint például a Párbaj hivatalnoka, a Cápa életunt rendőre. A kalanddal,
fantasztikummal való szembesülés pillanatában hétköznapiságuk miatt
különösen tehetetlennek, gyengének látjuk őket, s kicsinyes jellemükből
adódóan a rendkívüli élmény sokkal rendkivülibbé. látványosabbá fog
válni.
Ezzel szemben Indiana [onest, aki különleges ismeretei révén birtokában van egyfajta mágikus kulcsnak, bármilyen természetfölötti kalandokba bocsátkozik, bármilyen heroikus vállalkozásokba kezd, sohasem
érezzük igazán kiszolgáltatottnak, magatehetetlennek, mindig egyenlő vagy majdnem egyenlő - félként küzd ellenfeleivel, s mindig megőrzi
hidegvérét: menekülés közben izgatott, de mégis magabiztos mozdulattal nyúl vissza a tőbbtonnányi, bezáródó ajtó alatti résen túloldali teremben felejtett kalapjáért. S mivel Indy igazi hős, a kalandnak is sokkal heroikusabbnak kell lennie - nem a hatalom egy konkrét megtestesítőjével
k~ll megküzdenie, nem valamiféle üvöltő, harapó szörnyeteggel, hanem
komplex energiamechanizmusokkal, hierarchikusan felépített erőstruktúrákkal. s mindemellett természetesen a vetélytársak, az evilági ellenfelek semlegesítésére is ügyelnie kell. Nem könnyű feladat - amolyan tapasztalt bodybildernek való, gondolnánk, s ha nem láttunk még Indiana
Jones filmet, máris elképzeljük a főszereplőt, amint szőrtelen, izzadtságtól csillogó mellkasához aknavetőt szorítva, elefántcsontfehér fogait villogtatva szalad a dzsungelben.
Az efféle jelenetek elképzelhetetlenek lennének Spielberg számára: ő
nem szereti az "utolsó akcióhősöket", s tudatosan küzd is ellenük; a dagadó izmokból jócskán leszed, s a húst áttranszformálja Harrison Ford
férfias, intellektuális bájaivá. De a rendező arra is ügyel, hogy ha netán
túl magasra emelkednének hősei, "visszasüllyedjenek" hozzánk. Indy
például, miután egy tucatnyi arabon győzedelmeskedik, a vele lovagias
párbajra készülő. kardot lengető harcost egyszerűen lepuffantja písztolyával. Cselekedetéből eltűnik tehát a pátosz, s bár a jellemének fennköltségén esett csorbát kitölti sokoldalúságának másik jellemzőjével, a
humorral, mégiscsak veszít magasabbrendűségéből. közelebb kerül a
nézőhöz. Erre még aztán rá is játszik a rendező, amikor a folytatásban,
az Indiana Jones és a végzet temploma című filmben egy kisértetiesen hasonló jelenetnél csődöt mond Indy pisztolya. A "hős" persze feltalálja
magát: artikulálatlan üvöltéssel túlerőben lévő ellenfeleire veti magát,
mire ők megrémülnek az elvakult bátorságtól, és elrohannak. Elcsendesül a kép. Fél perc sem telik el - s ismét megjelenik Indy, most azonban
az ellenkező irányba szalad, nyomában a kardjaikat lengető, tajtékzó
arabokkal. Megint felkacagunk. a hős ismét veszít kissé túlvilági erejéből, ismét közelebb kerül hozzánk.
Spielberg tehát tudatosan törekszik arra, nehogy abba a hibába essen,
mint a legtöbb kalandfilmrendező: a főszereplő, ha kell, "deheroizálással" ember marad, s mint tökéletlen, hibázó lény számunkra elfogadhatóbb lesz.
Indy "pofáraesései" tehát az egyik mobilizációs irányt jelentik, amelyen a velünk megszerettetni kívánt főhősnek át kell mennie. A másik út
a kisembereké: nekik természetesen fel kell emelkedniük. A magasztosulásra pedig nyilván a kaland ad alkalmat. Szamos kritika úgy értékeli a
spielbergi kalandot, hogy az csupán eszköz a rendező számára, hogy
bemutassa a kisemberek átlagból való kiemelkedésének lehetőségeit,
pszichés mechanizmusait. Ez csak bizonyos értelemben igaz. AHookban
például valóban a mese. a Peter Panná változás teszi lehetövé, hogy az
ügyvéd apa jóvá váljon. visszaszerezhesse gyermekei szeretetét, de
Spielbergnél általában komplexebb a fantasztikum és az individuális fejlődés viszonya: ugyanilyen fontos a kaland, fantasztikum nagyszerűségének bemutatása, és éppen ez a magasztosság, s az általa gerjesztett
küzdelem az; ami aztán kiemel a hétköznapiságból.
A "csodás kaland" tehát kiválaszt egyrészt személyeket, és megadja
nekik a lehetőséget, hogy kiemelkedjenek a mocsárból, ugyanakkor ez a
folyamat nem menne végbe, ha a kiválasztottak nem vállalnák szerepü-

ket, és elmenekülnének. (Néha persze egyszerűen nem menekülhetnek,
bármennyire is igyekeznek.)
A fantasztikum kalandjában nagyon sajátos helyet töltenek be a gyerekek. Gyengeségük miatt egyrészt sokkal kiszolgáltatottabbak, mint a
"nagyok", másrészt egyfajta gyermeki mágia birtokában vannak, s így a
közös - vagy legalább is részben közös - jelrendszer révén létrejöhet a
kapcsolat köztük. és a mágikus kommunikációs csatornákat használó
"idegenek" között. Nem véletlen hát, hogy E.T.-ben,a Plotergeistben, és
részben a Harmadik típus ú találkozásokban a gyermek lesz a "kiválasztott", ő lesz az összekötő kapocs a másik dimenzióval. ő vezeti be a felnőtteket ebbe a kapcsolatba.
Ugyanakkor Spielberg filmjeiben a gyermekek másfajta erővel is rendelkeznek. A fantázia, a kreativitás birtokában vannak, így könnyebben
megbirkózhatnak a természetfeletti feladatokkal, mint a felnőttek. A rendező így fogalmaz: "Meg vagyok győződve arról, hogy a felnőttek mindig tanulhatnak valamit agyerekeiktől. Spontaneitást, elfogulatlanságot,
képzelőerőt.. .Csupa olyan tulajdonság, amely már kiveszett a felnőttekből."
Jó példa erre a gondolatra a Gooníes (Kincsvadászok) című film igaz, ennek "csak" producere volt Spielberg - amelyben egy prepubertás srácokból összeverődött csapat száll szembe a túlvilági kalózhajó legénységével, s persze felnőtteket megszégyenítő ügyességgel győzedelmeskedik. De még ennél is remekebb példa a Hook. Itt ugyanis a mesebirodalomba csöppent unalmas, kispolgári életet élő ügyvéd kicsinyes,
földhözragadt jelleme miatt képtelen szembeszállni ellenfelével egészen
addig, amig "tanítómesterei", a gyerekek "vissza nem térítik", amig
nem nyílnak meg előtte ismét az annyira egyszerű, mégis elfeledett
gyermeki titkok. Remek ötlet, hogy a metamorfózis, a gyermeki világba
vezető út kulcsa a repülés: ha az ügyvéd fel tud szállni igazi Peter Pan
módjára, ismét a gyermekek között a helye, mi több, a vezetőjük lehet.
Mint Ray Bradbury Itt oroszlánok vannak című novellájában, itt is az ember legősibb, fiziológiai adottságai miatt legreménytelenebb, és ezért legjobban feszítő vágya, a repülés válik a tiszta, új világgal való egybeolvadás rítusává. Bradburynél az idegen bolygóra érkező űrhajósok azt tapasztalják, hogy az égitest élő rendszerként működve vágyaik, álmaik
teljesítésére törekszik (amolyan jóságos Solaris módjára). Mégis, megrémülnek az "ajánlattól", elhárítják a közeledési kísérleteket. Csupán
egyetlen férfi "szeret bele" ebbe a világba, azt kívánva, bárcsak felszállhatna:
.Dríscoll nekiiramodott.
- Az istenit, hát nem érzed a szelet? Hiszen tudod, mi magunktól soha sem repültünk igazán. Bele kellett mindig ülnünk sok tonna fémbe;
micsoda repülés ez? Mint a madarak, úgy nem lebegtünk a légben. Hát
nem lenne csodálatos: csak szét kellene tárnunk a karunkat. így ni! - Kitárta két karját. - És szaladnánk. - A többiek felé futott, kacagott saját
lehetetlen ötletén. - És repülnénk! - kiáltotta.
És repült."
o de térjünk vissza Spielberghez, illetve a gyermekséghez fűződő
viszonyához. A gyermekkor a rendező számára nemcsak eszköz, nemcsak téma, hanem motiváció is egyben. Motiváció és forrás, hiszen számos film: az E.T., a Hook, de a [urassic Park is gyermekkori emlékek, élmények hatására jött létre. Ez utóbbi filmmel kapcsolatban ezt mondja
Spielberg: "Gyermekkorom óta rajongok a dinoszauruszokért. Az első
tulajdonnevek. amiket megtanul tam, a különböző dinoszaurusz fajoké
voltak."
Ha már a gyermekkornál vagyunk, illene persze megemlíteni, mik
voltak azok a gyermekkori élmények, amelyek elindították a pályán a
rendezőt. A válasz banálisarr egyszerű: a nem mindennapi képzelőerő,
és akarat. Az első kifejlődésének mechanizmusát maga Spielberg sem
tudja felidézni, egyik lehetséges oknak a következőt jelöli meg: "Nálunk
csupa nő lakott otthon; három húgom volt. Anyám zongoraművésznő
volt, és a barátnőivel a szalonban rendszeresen kamarazenét játszott.
Még a kutya is nőstény volt. Én voltam az egyetlen pasi az egész házban. em volt más választásom, tennem kellett valamit, hogy éreztessem a jelenlétemet. Mindent kitaláltarn. hogy megijesszem őket."
No persze ez még nem indok, ez a gyermekkori élmény inkább horrorfilmrendezővé, nőkön elkövetett brutális kínzások szenvedélyes ábrázolójává formálta volna Spielberget. A másik tulajdonság, a szinte önző
akarat bizonyítékául álljon itt egy újabb vallomás: sr- •• Ez arra a napra
vezethető vissza, amikor az apám egy tranzisztort hozott haza, és azt

Amerikát jelképezi (sajátos elegy), a Harmadik iipusú találkozások pedig
egy szerencsétlen külvárosi villanyszerelőt jelenít meg, akinek a fényes
jövő, a csillagokba való felemelkedés lehetősége nyílik meg szenvedései
jutalmául.
És persze minden kritika azzal zárul, hogy Spielberg filmjeiben az átélt kalandok, megpróbáltatások végül is milyen meghatóan kapcsolnak
össze eleinte még annyira idegen embereket, milyen szoros érzelmi számondta: Fiam, íme a jövő. Emlékszem, elvettem tőle, és lenyeltem. Le- lakat, barátságokat hoznak létre. Nos, ez valamennyire igaz is, de az efnyeltem a tranzisztort. Az apám nem értette, miért nyeltem le, miután féle "mondanivaló" sohasem végcél a rendező számára, hanem mindig
logikus, spontán szerveződő folyamat, .mellékes szál". Nagy hiba hát
azt mondta, hogy íme a jövő".
Kanyarodjunk vissza a filmekhez. Az ismeretlen, az erő és a vele az ilyen jelentéktelen, de a spielbergi szentimentalizmus miatt mégis
szembesülő ember viszonya még távolról sem lenne elegendő ahhoz, szembetűnő motívumokat központi célnak megjelölni, hiszen ha valóhogy létrejöjjön a spielbergi misztikum feszültsége, játékossága. Ennek a ban ezek a gondolatok, érzések lennének az elsődlegesek a rendező számisztikumnak nagyon fontos, és mesterien megformált komponense mára, s nem a fantasztikum, a kaland, akkor filmjei hihetetlen közhelyektől tocsogó, banális ponyvák lennének. Márpedig nem azok. Álljon
maga a környezet: a tér és az idő remekül összegyúrt elegye. A Cápaban
a tenger időtlensége, végtelensége az állandó rettegéssel telített kiszol- itt ezzel kapcsolatban magának a rendezőnek egy vallomása:
"Az olyan filmek, mint az eurógáltatottságot, tehetetlenséget szinpai 'cinema noir ' nem nyújtanak
te az elviselhetetlenségig fokozza,
nekem semmit. Bizonyos okokból
a Párbaj kopár országútja a renem tud magával ragadni a 'film
ménytelen semmibe száguldás síknoir ', a dráma, a pszichológiai
jává válik, a tudományos-fantasztidráma, semmi olyasmi, ami az
kus filmekben pedig az éjszaka
emberi sors mélységeivel foglalkoburkolja be az események legnagyobb részét. Ez utóbbi miatt sozik. Nagyon nehezen fogom fel az
olyan filmeket,amelyek az agy szákan azt vetik Spielberg szemére. az
mára készülnek. Pedig próbálkoéjszakai sötétség csak arra szolgál,
zom velük, eljárok mindenhová",
hogy a technikai trükkök hihetőbUgyanakkor érdekes módon
bé, az esetleges "problémás réanélkül, hogy Spielberg kűlönöszek" észrevehetetlenné váljanak.
sebben mélyre tévedne a psziché,
Ez persze nem igaz. Másról van itt
vagy az intellektus dimenzióiban.
szó: egyszerű pszichológiai fogásfilmjei mégis rendkívül emberköról, arról a tényről, hogy sötétben
zeliek. Általában nem olyan elema misztikum még megfejthetetlebertelenedett,
cyborgdirnenzióknebbé, még csodálatosabbá - vagy
ban zajló élthalálharcokról szóléppen elviselhetetlenebbé válik, és
nak, mint az Alien ( yolcadik utas
hogy látószervünk korlátozott működése miatt sokkal elesettebbek. kiszolgáltatottabbak leszünk, ugyanak- a halál), s nem annyira távoliak, érthetetlenek, mint mondjuk Stanley
kor sokkal intimebbé válik az ismeretlennel kialakuló kapcsolat - legyen Kubrick egyébként oly nagyszerűfilmje, a 2001 Ürodusszeia, amely éppen megfoghatatlansága, elvontsága miatt "bukott meg".
az párbeszéd, vagy párbaj.
Spielberg jelenleg egy koncentrációs táborról szóló filmet forgat
Erdekes és fontos motívum ezeknél az éjszakai képeknél a hirtelen
felvillanó fénysugár: a zseblámpafény, amely biztonságot adhat, mint az Schindler listája címmel. Furcsa váltás? A gyermek-felnőtt Spielberg felE.T.-ben,de ugyanakkor veszélybeis sodorhat. mint a Jurassic Parkban, ahol nőttéválása? Nem valószínű. Inkább csak ideiglenes komolyodás, ami
a Tyrarmosaurus Rex a bekapcsolódó lámpafény miatt veszi észre a gyere- már annyiszor bekövetkezett életművében. Hiszen az E.T. után ezt nyikeket; vagy a proféciátjelentő fénysugár, amely idegen lények eljövetelétjó- latkozta: "Sohasem fogok többet olyan filmet csinálni, amelyben egy
gyerek egy biciklin átrepül a Hold előtt."
solja meg a Harmadik típusú találkozásoJ..:ban,s lidércekét a Plotergeistben.
Valóban, ilyen filmet nem csinált többet. Csinált viszont olyan filmet,
Az előbb említett produkciókkal ellentétben a Hookban, vagy az Indiana Jones filmekben hihetetlenül gazdaggá változik a rendező színpa- amelyben a Seholszigetre csöppent ügyvéd Peter Panná transzformálódlettája. Ez érthető, hiszen a "varázs" fokozásához a rnediterrán, trópusi va röpköd egy kampókezű kalózzal hadakozva, csinált olyan filmet,
fények, színek buja orgiájára van szükség, mert a mesés világ gazdag amelyben egy majdnem ezer éves kereszteslovag őrzi a Grál-kelyhet, s
mágiája éppen így mutatkozhat meg.
többek között csinált olyan filmet, amelyben egy vécékagylón gubbasztó
Spielberg mágiája persze nem jöhetne létre, ha nem tudna olyan har- biztosítási ügynök egy 65 millió éve kihalt Tyrannosaurus Rexszel találja
monikusan együttműködni a stáb többi tagjával. Ez talán a gyermekszí- magát szembe.
És ez így van jól. Spielbergnek nem szabad sohasem felnőnie, mert
nészek esetében a legmegkapóbb: legendák keringenek arról, hogy milyen mesterien bánik a művész a gyermekekkel, s ez hihető is, hiszen a különben alig marad olyan rendező, aki a Science Fiction műfajt igénye45 éves, még mindig gyermek-felnőtt Spielberg jelleme közel áll a gyer- sen művelve figyelmeztet minket: ne engedjük, hogy felnőttéválásunk
kőcökéhez, könnyen megtalálja velük a megfelelő hangot, s a gyerekek- során elveszítsük gyermeki, és ezért nagyon is eredendő s megbecsülennek nyilván nem lehet nehéz beleélniük magukat a szerepbe a pazar jel- dő tulajdonságainkat: a fantáziát, az önfeledt szórakozás játékosságának
mezek, diszletek között. Mindez azonban a felnőtt színészekről is el- szeretetét.
mondható. Robin Williams, a Hook Peter Panja például így nyilatkozik:
"Csodálatos volt repülni. Mintha narkóztam volna: 20 méterrel a talaj
fölött körülnézni, és azt hinni, mindez csak álom."
Spielberg elemzői - általában éppen a méltató írásokban - gyakran
szánalmas kétségbeeséssel igyekeznek valamiféle mély filozófiai, pszichológiai mondanivalót találni filmjeiben, s mivel a filrnkritikusra százszorosan igaz, hogy "aki keres, az talál", fáradozásaikat rendszerint siker is "koronázza". Michael Pye és Linda Myles Mozifenegyerekek című
könyvükben például részletesen kifejtik, hogya Párbaj tulajdonképpen
az impotens, homoszexuális ember lelki válságáról szól, a Cápa a nőket
pusztító férfi nemiszervet, illetve a korrupciótól túltengő 70-es évekbeli
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Közismert metafora, hogya film az élet tükre. Való igaz, a film
és a tükör sok tekintetben hasonlít egymásra, de egyben eltérnek. A filmben minden tükröződhet, csak egy valami nem: a néző képe. Ha tehát egy picit elfordítjuk a tükrőt. azonmód
ablaküveggé válik, amelyen át - regresszióval - beleláthatunk
gyermekkorunkba.
Gyermekként látjuk vissza magunkat a tükörből, a bennünket
körülvevő, megszokott tárgyak körében. Viszontlátjuk anyánk
képét, aki a tükör előtt áll, és karjába zárva tart bennünket. Magunkat is viszontlátjuk. Én-tudatunk kezd kialakulni, 'formát ölteni' bennünk: magunkat látjuk a másik képében. Más valaki
karjában. A másik (tükör)képe biztosítékul szolgál arra, hogy
akit látunk (a tükörben), mi magunk vagyunk.
A gyermek Énje tehát az (ön)azonosítás révén 'formálódik'
tárgtj(képpé). Ez a (tárgy)kép azonos azzal, amit a filmen lát, de
az (ön)azonosságtudat kép(zet)e eltűnt: a gyermek megnőtt, nézővé serdült. Ismeri már - átélte a személyiségfejlődés folyamán
- a valódi tükör-szakaszt, képes arra, hogya világ képét önmaga
nélkül is felismerje. Tudja, hogya világot tárgyak népesítik be;
hogy ő, a 'megismerés alanya', mások számára e 'tárgyak' egyike
csupán; felismeri önmagát és önmaga képét. Különbséget is tud
tenni a kettő között: nincs már szüksége arra, mint hajdan, a valódi tükörszakaszban, hogy a valóság ténylegesen körülvegye.
Mint minden 'másodlagos tevékenység', a film megértése is
igényli (feltételezi), hogya 'megismerés alanya' különbséget tudjon tenni kezdetben összemosódó Énje és nem-Énje között.
Mivel azonosulunk hát akkor, amikor filmet nézünk? Mert
kell, hogy valamivel azonosuljunk (az elsődleges tükör-szakasz
lezárultával) a moziban, különben a film érthetetlenné (érdektelenné) válik, mert az azonosulás/azonosítás játéka egy életen át
tart, nélküle nincs társadalmi élet. A legegyszerubb beszélgetésben is elkülönülnek a személyek (az én és a te), azaz a beszélgetők felismerik (és megkülönböztetik) önmagukat (a másiktól). A
folyamatos azonosulás - ami Freud szerint nem más, mint társadalmi érzés, az apa-kép "felszámolása" után az egyazon nemzedékhez tartozók agresszív rivalizálására adott válasz, amelyben
az elfojtott homoszexuális vágy jut kifejezésre -, ami olyan erős,
hogy kihat még a legelvontabb gondolkodásra is, milyen 'formát

ölt' a társadalmi élet olyan sajátos megnyilvánulásában, mint a
(film)vetítés?
A néző nyilvánvalóan mindenekelőtt a film szereplőjével azonosul. Ehhez azonban legalább egy szereplőre van szükség, ezért
az azonosulási lehetőség csak a játékfilmben adott, más műfajban nem. Más műfajban is lehetőség kínálkozik azonban a színésszel történő azonosulásra, amikor a szereplő tényleges és filmbeli személyisége (státusza) érzékelhetően elkülönül, de megőrzi
emberi mivoltát, tehát .felkínálkozík" az azonosulásra. E tényezők egyike-másika, sőt összessége sem lenne azonban elegendő
az azonosuláshoz, ha nem létezne még valami más is. Az említettek csak 'tartalom nélküli formák', amelyek egytől-egyig a másodlagos azonosulásra utalnak (szemben az elsődlegessel, amelyik viszont mindig a tükör-szakaszra utal). A film abban különbözik a színháztól - amire sokan és számtalanszor hivatkoztak
már a film ugynevezett kozmocentrizmusa kapcsán =, hogy gyakran láthatók benne olyan, hosszú képsorok, amelyekben perceken keresztül csak élettelen tárgyak, tájak jelennek meg a vásznon, s ezekkel lehetetlenség azonosulni. Az azonosulás igénye
azonban olyan mélyről fakad a nézőben. hogya film élvezetét
ezek a jelenetek nem zavarják meg, sőt, az egész filmet is kitölthetik (mint például a tájakat bemutató dokumentumfilmekben).
Mert valójában a vásznon megjelenő ember még nem elegendő
ahhoz, hogy a néző Én-tudatát felébressze. Akkor hát hol rejtőzik, szunnyad ez az Én a film vetítése alatt? Amikor önmagamra
ismerek a vásznon, s még inkább, ha nem ismerek önmagamra
(senkiben és semmiben), hol vagyok? Hol az a személy, aki képes magára ismerni, amikor kell? Hol az a "hely", és miként minősíthető, amelyet a már kialakult Énem a moziban (és nem a
való életben) elfoglal?
A néző a székben ül, nincs a vásznon. Ö - a gyerekkel ellentétben - nem tud azonosulni önmaga (tárgy)képével, csak más
'tárggyal'. A vászon ebben az értelemben tehát nem azonos a tükörrel. A tárgy észlelet csupán (az észlelet tárgya), s többé semmi
sem utal benne az Én és az észlelet különös keveredésére, aminek megjelölése (néven nevezése) tette éppen lehetövé megkülönböztetését. A film mindig (csak) a másikat mutatja, én csak
ülök és nézek. em veszek részt semmiben, ami a vásznon történik, de mindent észlelek belőle. Mindent észlelek (mint a Mindentudó), mindenütt ott vagyok (hála a filmnek), de valójában
csak egy helyen (a moziban) ülök. élkülem nem létezik a film:
én "teremtem" meg a filmet. A legelképesztőbb látvány, a hajmeresztő állítások sorozata, a valóságtól minden tekintetben távol
álló cselekmény is jelentéssel (értelemmel) telik meg, mert én, a
néző, tudom, hogy amit látok, az film.
A 'tudás' igen fontos szerepet játszik, sajátos 'formát ölt' a nézőben. élküle nem létezhet film. 'Kettős tudás' ez: tudom, hogy
amit látok, a képzelet szüleménye (ezért nem is zavar, hogy olykor olyan furcsa), és azt is tudom, hogy én vagyok az, aki mindezt észlelem. "Utóbbi" tudásom megint csak kettős: tudom, hogy

tényleg észlelek; hogy érzékszerveirnre hatnak; hogy nem képzelgek; hogya terem negyedik "fala", a vászon valóban különbözik a többi háromtól; hogy a vászonnal szemben van egy vetítőgép (s nem én vagyok az, aki vetít). És azt is tudom, hogy én
mindezt észlelem; hogy a látvány észlelete "belém vetül", mint a
vászonra: hogy "belül az egész összeáll" filmmé, hogy tehát én
vagyok az a "hely", ahol a képzelet-észlelet (jellképpé válik, a
film jelévé (képpé).
A néző voltaképpen valamiféle 'transzcendentális alany' (számára nincs többé idő) saját magával az észlelésben. Különös tükörben vizsgálgatja képét. Nagyon hasonlít ez a tükör gyermekkori másához, mégis nagyon eltér tőle. Hasonló abban, hogy a
film megtekintése közben szinte mozdulatlanná merevedünk, figyelmünk a látottakra összpontosul, mint a gyermeké. Képzeletünk áldozatává leszünk. Eltérő abban, hogy ebben a tükörben
bárkinek és bárminek a képe látható, csak a sajátunk nem. Hiányzik belőle a mi (tükör)képünk, míg a gyerek egy személyben
szemlélője és tárgya a tükörképnek. A 'filmtükör' jelképeket tükröz, a gyermekkor tükre csak képeket.

képezi, metaforizálja a tudattevékenységet. A gép a felvétel tárgyára irányul (kivetítés) és a tárgy (kép 'formájában') nyomot
hagy ('lenyomatot') a fényérzékeny felületen (bevetítés). (E lelki
folyamat működési mechanizmusa - Klein szerint - az orális
szakaszban alakul ki.) A néző ezért olyan, mint a vetítőgép, s
ugyanakkor olyan is, mint a vászon. Tükör-effektusok sorozata
szükséges ahhoz, hogy a film, mint kép(zet) megszülessen, hatni
tudjon. Az egész gépezet, ami megteremti, leképezi és megjeleníti a látványt, tárgyiasult 'formában' csupán metaforizálja azt, ami
a tudatban lejátszódik. A felvevőgép minden alkatrészének, a felvételi eljárás minden momentumának valami megfelelője tükröződik a tudat síkján. A leképezés megelőzi a tudattevékenységet,
alapot teremt, amire az építhet, aminek révén megjelenítheti
(magának) a (lelki)világot.
A másodlagos folyamatok (: a leképezés éppúgy, mint a vetítés, a
tükör-effektus éppúgy, mint a fétisizálás) az elsődleges (tényleges) lelki mechanizmus mintájára 'formálódnak'. A film kitör, de
nem csupán abban az értelemben, amelyet gyakorta tulajdonítunk neki. Nem csupán a valóság képét "küldi vissza", hanem a
tudat ('a lélek') működési mechanizmusába is bepillantást enged
akkor, amikor a focsorozás lehámlik a tükör hátlapjáról, és általa
- "homályosan" - felsejlik a 'képtelen magábanvaló'.

A szem metaforája
Az önmagával (képzetével) azonosuló néző a felvevőgéppel is
azonosul. Ez szükségszerű, hisz ő csak azt látja, amit a kamera
korábban rögzített, s amelynek helyzete az ő helyét is meghatározza. A film vetítésekor a felvevőgép már nincs jelen. Helyét egy
másik gép foglalta el, amit vetítőgépnek neveznek. A vetítőgép a
néző háta mögött helyezkedik el, pontosan "ott", ahol a látás
központja (található a fejében). Mindenkivel előfordult már, hogy
úgy érezte, tekintetével végigpásztázza az elébe táruló látványt;
mint a reflektor fénycsóvája, ide-oda, jobbra-balra mozog, ahogy
a fejét elfordítja (s ahogy a felvevőgép is, panorámázás közben,
ide-oda "vándorol"), követ valamit (mint a kocsizás során a gép).
A felvevőgép pontosan úgy "viselkedik", mint az észlelő, úgy reagál, mint a tudat (az Álomfejtésben Freud kifejti, hogya tudat
egyfelől érzékelő szerv, másfelől (fény)érzékeny felület, ami a
külső és belső "benyomásokat" egyaránt rögzíti; a tudat 'feladata' - írja másutt - a tudattalan lelki folyamatokkal ellentétben,
hogy ezekből valamit észleljen, felfogjon): fénycsóva, ami megvilágít; "írisz", ami "kinyílik", és felfogja a környező valóságból
azt, amire "kíváncsi", de képes arra is, hogy "besugározza a lélek rejtett zugait" .
Ha a néző nem azonosulna a felvevőgéppel (mint ahogy teszi),
bizonyos ismétlődő jelenségekre nem tudnánk magyarázatot adni. Hogyan lehetséges például az, hogy a nézőt egy percig sem
zavarja, ha a felvevőgép "elfordul", pedig ő nem fordította el a
fejét? A valóságban nem is volt erre szüksége, hisz tudat alatt
már azonosult a felvevőgéppel.
A látás összetett folyamat: kivetítés (a tekintet végigpásztázza a
tárgyvilágot) és befelé vetítés (a tudat, mint (fény)érzékeny felület, rögzíti a látottakat, mint vászon, megjeleníti őket). Amikor a
tekintetemet a dolgokra vetem, azok "megvilágosodnak", képük
lerakódik a tudatban. A felvétel, mint technológiai folyamat, le-

A film idealista elmélete
Az Én (a transzcendentális alany) kétségkívül fontos szerepe,
amit a film(kép) megteremtésében játszik, egyedüli meghatározóvá válik a filmről alkotott - nem a szó megszokott, és "rossz",
hanem eredeti, az "idea" szóból képzett kifejezés értelmében idealista elméletben, ami André Bazin írásaiban ölt ismeretelméletileg releváns, végső, 'tökéletes formát'. A francia kritikusnak
nem akad olyan írása, amelyből ne sugározna valamiféle furcsa
kettősség: messzemenő következtetésekre nyitnak perspektívát
ezek a többnyire kritikai megjegyzések, miközben zavarba ejt, ellenérzést vált ki érvelésének számos szembeszökő ellentmondása.
Nem véletlen, hogy a film idealista elmélete legmegfelelőbb
'formáját' - a legmegfelelőbb időben, a negyvenes évek végén -,
a fenomenológiában találta meg. Bazin és kortársai teremtették
meg a 'filmvalóság', 'fi1mhűség' misztikumba burkolt fogalmait.
A film a valóság tükröződése, tükörképe, az 'igazság kritériuma',
a 'létező megnyilvánulása' - hirdette Bazin. A becsapott, fe/ültetett
Én háborog ezekben az írásokban (olykor igen találóan adva

hangot ennek az érzésnek), amelyek maguk is az Én becsapását,
megtévesztését célozzák (öntudatlanul). Kellő kritikával kezelve
ezeket az írásokat ("a fogalmakat visszaállítva a talpukra" - mint
az optikai képet), elgondolkozhatunk egy termékeny, de rövid
pálya (ismeret)elméleti hozadékán.
Mert hiszen igaz - Bazin megannyi írása voltaképpen mindig
erről szól -, hogy a film eszközállománya hasonlóan "működik",
mint az észlelés (: a fenomenológia fogalmi "gépezete"), ezért az
utóbbi ráviIágíthat az előbbi működési mechanizmusára. (Egyébként is, minden "területen", ahol vizsgálódni készülünk, ajánlatos a 'tárgy' mibenlétét a fenomenológia fogalmi eszközrendszerével feltérképezni, a jelenség leírásával kezdeni, és csak azt követően bocsátkozni bele az elemzésbe. A pszichoanalízisnek is van
e célra kialakított, 'saját fenomenológiája'.) A lét - a filozófiai értelemben vett fenomenológia-ontológia kategóriája, ami az észlelés alanyára, "az észlelő cogitora" utal, aki nélkül nem létezik
észlelet (mert létezés sincs), a film (képzeletbeli) jelölőjének tükröződése az Én-tudatban (és az Én-tudat megteremtésében is
fontos szerepet játszik). E tekintetben tehát a film is jelenség-művészet (ahogy azt Merleau-Ponty Értelmes és értelmetlen című mővében meghatározta). Persze - ezt ne feledjük - az objektív feltételek teszik azzá. Az Én "helyét" (a filmben) nem az a rendkívüli
hasonlóság határozza meg, ami a felvételi mechanizmus és az
észlelés mechanizmusa között valóban létezik. Épp ellenkezőleg,
az emberi elme alkotta (újra) a maga képére az észlelést "mímelő" technológiai csodát, amit filmnek kereszteltek el. A fenomenológia - a hasonlóság révén - hozzásegíthet (hozzá is segített) a
film alaposabb megismeréséhez, az észlelés meghatározó erejének illúzióját éltetve, és ebben az illúzióban egyesülve, nem kizárva azonban - mint tették - a valós társadalmi feltételrendszert, amelynek ez az illúzió létrejöttét köszönheti.

állításokban tükröződik. Arra a kérdésre azonban, hogy ezek a
szokatlan beállítások miért épp az alkotó nézőpontját tükröznék,
kielégitő választ még senki sem adott. Mert ha ez így volna, akkor a "megszokott" beállítások, a "hagyományos szemszög" vajon mit tükröz (kinek a nézőpontja)? Némi igazság azonban minden pontatlansága ellenére - mégis van ebben az állításban.
A soha vagy ritkán látott beállítás érzékletesebben (érzékelhetően) utal arra (azonosulásunkra a felvevőgéppel), amit hajlamosak vagyunk elfeledni. A megszokott beállítás feledteti el, hogy
filmet nézünk. A megszokott beállítás elandalit, a szokatlan felráz (tompultságunkból), ráébreszt arra (mint a kúra), amit tudunk,
csak elfelejtettünk ("eltemettünk"). A szokatlan
beállításban több a fegyelmező erő, amivel kényszeríti a tekintetet az összpontosításra, megakadályozza, hogy az "elkószáljon"
a képmező terében.

Tekintetek

Szubjektív beállítás
Azt állítani - mint korábban tettük -, hogy a néző sincs jelen a
vásznon, talán enyhe túlzás volt. A film - történeti fejlődése folyamán - fokozatosan mind bonyolultabb jelölésrendszert alakított ki ahhoz, hogy a 'jelenlévőben' érzékeltetni tudja a 'távol
lévő' képét. Ennek egyik, közismert formája volt az úgynevezett
szubjektív beállítás, amit Mitrytől Metzig sokan és sokféleképpen
értelmeztek. Közülük a legrejtélyesebb és legvitatottabb magyarázat az, amelyik azt állítja, hogy a szubjektív beállítás az alkotó
nézőpontját "tükrözi" (szemben azzal a feltevéssel, hogy egyik
vagy másik szereplő "logikus" nézőpontja az adott jelenetben).
Az alkotó nézőpontja - vallják ezzel szemben ugyancsak sokan a ritka vagy soha nem látott szemszögből készült, szokatlan be-

A játékfilmben a szereplők egymást nézik, tekintetük keresztezi
egymást. Előfordul azonban, hogy az egyik szereplő kinéz valakire, aki nincs a képmezőben, vagy ez a valaki nézi őt (amire csak
következtethetünk). Ez a "helyzet" már inkább hasonlít a nézőére, aki ugyancsak mindig a képmezőn kívül "reked". Más esetben, a képmezőn kívül "elhelyezkedő" szereplő tekintetét (a
tekintet irányát) a szubjektív beállítás ismert változata érzékelteti. A
szerepl8 néz8pontja (ahogy ezt nevezik) pontosan annak a
(szem)szögnek felel meg, ami ("helyzetével") a kívülről befelé
irányuló tekintet "forrására" utal. A 'formák' azonban összefüggnek, egymástól elválaszthatatlanok: sokszor tudjuk, hogy azt,
amit látunk, valaki más is "nézi" (aki nem a moziban ül), de bizonyságot erre csak a cselekmény logikája, az elhangzott mondatok, esetleg egy korábban látott beállítás nyújt.
A szubjektív beállítás valamennyi változatában kétféle jelölésmód is lehetővé teszi, elősegíti az azonosulást. A néző helyzetéből adódó "nézési irányt" éppúgy tiszteletben kell tartani, mint
ahogy respektálni kell a szereplők tekintetének irányát is. A film
azonban törekszik arra, hogy a képmezőn kívül "elhelyezkedő"
szereplő és a néző tekintetének irányát félreérthetetlenül, világosan jelezze, s ne keverje össze, mert bármelyik ábrázolásmód
"sérül meg", az mindig kihat a másikra is. A képmezőn kívül álló szereplő, akit - meionimikusan - csak tekintetének iránya leplez

le, a kényszerű (kényszeredett) közvetítő (relé) szerepét játssza.
Ugyanakkor azonban eltéríti a tekintet (tekintetünk) irányát másfelé, a képmezőn kívülre, ezért amit benne/általa a vásznon kívül "látunk", nem kép, csak képzet.
A játékfilm megértésének feltétele tehát az azonosulás és az
azonosítás kettősségének megkülönböztetése (kettéválasztása).
Azonosulnom kell a szereplővel, de ezt megelőzően szereplőként
azonosítanom kell őt. A "másvalóságból" visszatérni a létező valóságba, a jelképtől a képhez. A film megértése lehetetlen volna,
ha a néző nem tudná már maga mögött az elsődleges tükör-szakaszt (amit 6-12 hónapos korában élt át). A vászon - a másodlagos, foncsorozatlan tükör -, a kép 'formáját' öltő képzet ('jel_
kép'), az elsődleges tükörhöz hasonlóan a tükör (kép)re, és a tükörből származó 'megrázó felismerésre' (a kasztrációra) utal. A
(tükör)kép mégsem egyenértékű a képzettel, mert (a ráutaló 'je_
lek formájában') a 'hiányt' jeleníti meg a film eszközének segítségével. A film 'testet ölt', és egy testet már szeretni lehet.

serkentő és nem csillapító ösztönre épül-e, ami a képzelet(beli)ben űzi-hajtja várt (várható) kielégülése tárgyát? Az észlelés
vágya - a szemlélődés szenvedélyes szeretete -, a szexuális eredetű vággyal ellentétben, mindig 'megjeleníti' a vágy konkrét,
'távollévő tárgyát'. Távol tartja, de utal is rá.
A pszichofiziológiában régóta ismert a távolságból érzékel8 és a
közvetlen kapcsolatból érzékel8 tevékenység (a látás-hallás, illetve a
tapintás, ízlelés, szaglás) közti lényegbeli különbség. (Freud megjegyzi, hogy a leselkedés e tekintetben a szadizmushoz hasonló,
(kóros) vágyában a tárgy (a leselkedés tárgya) és az ösztön(zés)
forrása, azaz az érzékszerv (ez esetben a szem) mindig elkülönül
egymástól: a leselkedő sosem kívánesi a leselkedés "eszközére",
a szemre.)
Cseppet sem véletlen tehát, hogy az úgynevezett nagy művészetek élvezete a távolság(tartás)ra, míg a kis művészeteké (mint a
konyhaművészet vagy a parfüméria) a közelségre (a közvetlen
kapcsolatra) épül. Mint ahogy annak is ez a jól felfogható magyarázata, hogy a vizuális vagy auditív érzékelésen alapuló művészetek fontosabb társadalmi szerepet játszottak minden korban, mint a tapintáson vagy az ízlelésen alapuló "rokonaik".
A leselkedő mindig ügyel arra - mint a gondos néző, aki a helyét keresi a moziban, hogy se túl messze, se túl közel ne legyen
a vászonhoz - hogy önmaga és a 'vágy tárgya' közt megfelelő
+
A szemlélés szenvedélye
távolságot ("űrt") teremtsen (tartson fenn). Az "űrben" bánata,
sóvárgása és örök kielégületlensége "telepszik meg" (pontosan
A film létét a szemlélés szenvedélyének köszönheti. A látvány az, amire leselkedőként szüksége van). Ha sikerülne neki végre
vonzalma - teljes "mélységében" - a némafilm láttán tudatosult, "betölteni az űrt", az a vágy kielégülésével járna. Vágya teljesülmajd alakult át a hangosfilm korszak beköszöntével a megérteni hetne, ha "közeledne" hozzá, de kapcsolatba kerülve vele mindvágyás szenvedélyévé. Mindkét - Lacan szerint - szexuális ere- járt el is enyészne. A visszatartás (az önmegtartóztatás) része az érdetű szenvedély az összes többitől különbözik abban, hogy a zékelésben megvalósuló kielégülésnek. A leselkedésre ösztönző,
kasztrációra vezethető vissza, vagy - legalábbis - ez utóbbi jegyei a látvány utáni vágy ritkábban vezet orgazmushoz (örömszerzés('jelei') minden egyébnél érzékletesebbek a tudattevékenységben. hez), mint más, részleges nemi késztetés. A látvány izgalmában
E jellemző jegyek a nemi vágy megnyilvánulásának minden 'for- .merül ki", noha csupán mindig "előkészület" marad. Még némájában' benne 'rejlenek', viszont hiányoznak a pusztán organi- hány pillanat erejéig sem kecsegtet a vágy teljesülésével (a szükkus (Lacan) vagy önfenntartó ösztön-megnyilvánulásokból ségérzet csillapításával), a 'tárgy birtokbavételével', mint a nemi
(Freud). A nemi ösztön, az éhségtől vagy szomjúságtól eltérően, ösztön megnyilvánulásának más 'formájában'. Ha igaz az, hogy
nem alkot 'tárgyával' erős és állandósult kapcsolatot. Az éhséget a leselkedés a vágy tárgyának véget nem érő hajszolásában teljecsak a táplálék csillapítja, de az biztosan. Ezért az ösztönöket sül be (vezet a kielégüléshez), a leselkedő az egyetlen, aki az álkönnyebb és egyszerre nehezebb kielégíteni, mint a vágyakat. Az landó(sult) távolságtartással kielégülésének nemcsak 'jelképes',
ösztönök kielégítése valós tárgytól függ, az mással nem helyette- de 'térszerű' formát is teremt.
síthető. A vágyat azonban más is kielégítheti, mint 'tárgya' (ezt
A leselkedő és a néző 'viselkedésformája' közt magától értetőnevezik a vágy szublimálódásának vagy szublimációjának), illetve dő a párhuzam, noha az indíttatás más. Vajon kiben nem él a lemás "úton" (például önkielégítéssel) nyerhet kielégülést. Mindez selkedés vágya (a tudattalanban elfojtva), amikor a moziba beül,
anélkül történhet meg (elfojtással), hogy közvetlen veszélybe so- hogy mások életébe bepillantson? A kulcslyuk és a vászon csak
dorná a szervezetet. Az önfenntartás igényeit viszont nem lehet 'formájában' különbözik egymástól.
se elfojtani, se szublirnálni: a nemi vágy (ösztön) hozzájuk képest
labilis, könnyebben kielégíthető, viszont többé-kevésbé mindig
kielégítetlen.marad. A vágy újra éled - rövid lélegzetű kihunyása
után -, önmagát gerjeszti, saját ritmusa van. Csillapíthatatlan, lényegében valós tárgya sincs, vagy ez a 'tárgy' csak képzeletben
létezik, a valóságban csak (egymással felcserélhető) 'megfelelői'
vannak. 'Elveszett és soha elő nem kerülő tárgy' ez, a mindig újra éledő vágy 'tárgya'.
A vizuális és/vagyauditív 'késztetés' (vágy) vajon ugyanígy a
'hiányzó tárgyra', a 'távollévő és soha el nem érhető', a vágyat

Veress József

Korda Sándor
es a Tanácsköztársaság
~

Lezajlottak a centenáriumi megemlékezések. Turkevén, Budapesten, és sokfelé a szülőhazában, de külföldön is vetítések, előadások, kiállítások, cikkek idézték fel a százéves Korda Sándor
személyiségét, s határozták meg munkásságának jelentőségét.
Semmiféle korrekcióra vagy rehabilitációra nem volt szükség az
életmű mostani felmérésekor. Sir Alexander Korda helye eléggé
konstans a históriai számvetésekben. Meghatározó szerepet játszott az angol film nemzeti alapjainak lerakásában. Jó ízléssel és
elegáns szakmai felkészültséggel celebrált néhány színvonalas alkotást. Több tehetséget fedezett fel: rendezőket, forgatókönyvírókat, színészeket. Irányzatot nem teremtett ugyan, s a mai brit
film vezető nagyságai, Lindsay Anderson, Peter Greenaway, Derek Jarman, Ken Loach és a többiek aligha tekinthetik szellemi
atyjuknak, nevét mégis tisztelet övezi, hiszen a VIII. Henrik magánélete szerzője ellentmondásaival és megalkuvás aival együtt
markánsan képviselte a kort, amelyben élt, a mentalitást, amelyet követett, a stílust, amit meghonosított.
Egyvalamiről viszont csak érintőlegesen szóltak a tiszteletteljes
Korda-köszöntök. Szemérmesen átsiklottak a viharos 1919-es év
fölött, mintha a biográfia eme fejezete titkolnivaló szörnyűségeket tartalmazna. Pedig a téma kiemelésre érdemesíthető - beszédes adalék a korhoz, a karakterhez, a film és a politika viszenyához, a Tanácsköztársaság deklarációihoz egyaránt. Nézzük tehát:
hogyan alkalmazkodott az új helyzethez a sikeres újságíró-szerkesztő; a kezdő rendező, aki egészséges türelmetlenséggel vágyott a nagyvilág meghódítására?
Tekintsük-e a véletlen szeszélyének vagy a rendkivüli pillanat
ihletésének, hogy a húszas éveinek második felét taposó művész
magas hivatalt vállalt a kommün alatt, amikor tekintélyes pályatársaival, a toll és a színpad mestereivel együtt őt is magával ragadta a teremteni akarás lendülete? A válaszhoz ismernünk kell
bizonyos összefüggéseket.
Dokumentumok bizonyítják, hogy Korda a filmipar államosításának egyik kezdeményezőjeként lépett fel. Nota bene: erre a
döntésre nálunk hamarabb került sor, mint Lenin Szovjet-Oroszországában. A mi Forradalmi Kormányzótanácsunk tavasszal határozta el a nacionalizálást, Moszkvában viszont csak augusztus
27-én született meg a dekrétum (még 1993-ban is ünnepnek tartották a dátumot!). A szövegben egyébként ez áll: az XLVlll. számú rendelet szerint "a Magyar Tanácsköztársaság ezennel köztulajdonba veszi, tekintet nélkül a bennük alkalmazott személyzet
létszámára, valamennyi filmgyárat, filmlaboratóriumot, filmkölcsönző vállalatot, rokonipari üzemet, valamint a mozgóképszín-

házakat minden ingó és ingatlan vagyonukkal, ennek tartozékaival és az üzem folytatására szolgáló készpénzzel együtt ..." Végrehajtó és ügyvivő testületként a Társadalmasított Mozgóképüzemek Központi Ügyvezető Tanácsa funkcionált, melyet direktórium irányított. Magyar Bálint hiteles forrásnak tekinthető kötetéből (A magyar némafilm története 1919-1931,Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Budapest) ismerjük a további részleteket. Hamarosan megalakult a szakosított direktórium. Ebben
a dramaturgokat Vajda László képviselte, a rendezőket Balogh
Béla, a művészeti vezetőket Korda Sándor, a díszlettervezőket
Orbán Dezső, a színészeket Mattyasovszky ilona, az operatőröket Virágh Árpád, a gazdasági főnököket Balogh Béláné, a szakirókat pedig Várnai István. Más - kifejezetten ideológiai indíttatású - határozatokat is hoztak. Szakitani igyekeztek számos kényelmes hagyománnyal és beidegződéssel.
Az ifjú Korda Sándor nem tartozott a társadalmi konfliktusok
iránt különösképpen fogékony filmesek közé. Jellegzetesen polgári nézőpontot képviselve jelenítette meg a valóságot és a szociális lét gyötrelmeit; tartózkodott a harsány állásfoglalástól; a
rangos irodalmi forrásokat (Bródyt, Jókait, Mikszáthot) többre
becsülte, mint a harcos kinyilatkoztatásokat. Később - immár
külföldön - bátrabban "szólt hozzá" bizonyos időszerű kérdésekhez. A Lady Hamilton üzenete egyértelműen áthallásos. Hazafias propagandát népszerűsít az esztétikailag harmatos Michel
Powell repülős szimfónia, Az oroszlánnak szárnya van. Korda
nemcsak iddogált és szivarozott Winston Churchillel, bizonyára
kicserélték nézeteiket "a dolgok állásáról" is. Veszélyes háborús
küldetést vállalva dolgozott a kormánynak. A közéleti funkció
ezzel szemben kimaradt az angol karrier állomásai közül. Valahogy nem illett a "szerencse fiához" az efféle sarzsi.
Itthon - fiatalon és robbanékonyan, tettvágytól égve és felismerve az ígéretes lehetőségeket - beállt a sorba. Néhány lelkes
nyilatkozatot, interjút, vallomást is a fejére lehetne olvasni.
Ahogy másoknak is: ezekben a hónapokban kevesen vonultak
elefántcsonttoronyba. Durva kérdést teszünk fel. Talán csak nem
fertőződött meg az egykori Kellner úrfi a bolsevik eszmékkel?
Felelhetnénk úgy - neki aligha árthatnánk vele -: bizonyos mértékig igen, mivel a jelek szerint tartósabb jövőt képzelt a rezsimnek, s ennek megfelelően szervezett, intézkedett s alakította kapcsolatait. A helyzet azonban ennél sokkal bonyolultabb. Korda
Sándor a Tanácsköztársaságban a meghatványozott lehetőségeket
szerette. A vállára zúduló terheket. A szárnyalás mámorát. Nem
a hatalomért lelkesedett, hanem a tevékenységért. A filmkészítés

öröméért. melyben bőven lehetett része mint tekintélyes vezetőnek s beérkezett munkatársnak egyaránt. Megbízatást kínáltak
neki: élt az alkalommal.
Hogy mennyire elfogadta az új játékszabályokat és a demokratizmus szentesített normáit, egy fennmaradt röpke levél tanúsítja. Franyó Zoltán költő azzal a kéréssel fordult Paulik Béla politikai biztoshoz. a Szovjet-Oroszországból hazatért katonatiszthez.
hogy segítséget járjon ki egy barátja részére. (Paulikról egyébként ellentmondásos képet őriz az utókor: komisszárként csak
politikai tekintélye lehetett, ám a szakmát nem ismerte, s mindent egyszerre szeretett volna megoldani.) Mindössze ennyi állott az üzenetben: az illető, akinek az érdekében a neves közéleti
személyiség tollat ragadott, munkásságával rászolgált az állással
kecsegtető szakszervezeti tagságra. Korda Sándor a következő
szöveggel küldte vissza a hozzá illetékességből eljuttatott levélkét:
.Paulik elvtárs! Semmiféle jogunk és módunk a szakszervezet
ez egészen belső ügyébe avatkozni nincsen. A szakszervezet
ezekben a dolgokban önállóan dönt. A kérvény már ott is van.
Korda."
Kifogástalan ügyintézés. A "reciprokjára", mármint arra, hogy
a befolyásos filmcézár a tulajdonosi érdekeket képviselve szoli-

dan manipulálni igyekezett a szakszervezeti funkcionárius okat,
szintén találni példát a többévtizedes uralkodás gyakorlatában,
mégsem ez volt a jellemző a London Film irányítójának munkametódusára. Inkább a kompromisszumkészség. a megegyezésre
való törekvés, az úriemberi gesztusok gyakorlása.
Mi következett később? A Tanácsköztársaság bukása után az új
hatalom kissé meg akarta táncoitatni Kordát "átállása" miatt.
Különféle kombinációk keringenek ezzel kapcsolatban. Mivel
egy időre lefogták és kilátásba helyeztek bizonyos retorziókat. elterjedt, hogy börtön vár a "tékozló fiúra". Mások szerint Horthy
Miklósnak nem tetszettek a filmjei, s emiatt nyilvánították persona non gratanak. Valójában nem fagyott meg teljesen a levegő körülötte. Dolgozhatott, méghozzá nem széklábat faragva, csak hát
összeszűkültek a perspektívái. Fogta magát és eltávozott. Ebben
különbözött Kertész Mihálytól, a későbbi Michael Curtiztól, aki
nem várta meg az utolsó pillanatot. Talán mert neki súlyosabb
tételek voltak a számláján: a Jön az öcsém! című agitka, a május
elsejei ünnepség híradófelvételeinek felügyelete, számos fellépés
és kezdeményezés. A Vörös Film június 7-i száma közli a hírt távozásáról.
Az összeomlást tömeges kivándorlás követte. A megtorlástól
való félelem sokak kezébe vándorbotot adott. Akik maradtak, az
életrajzok átigazítására kényszerültek (ismerős jelenség a magyar
közélet más évtizedeiből is). Refrén: kényszerből vállaltak feladatokat a Tanácsköztársaság szolgálatában, és különben is megaláztatásokban részesültek.
A folytatás ismert. A magyar film megbecsült úttörőjének Bécsben, Berlinben, Párizsban, Londonban, Hollywoodban folytatódik a pályafutása. Világnagyságként vonult be a mozi bálványai
közé, és soha többé nem tette be a lábát hazájába. Erre nem lehet
azzal a mentséggel szolgálni, hogy meghalni sem ért rá, hogy
folyton folyvást dolgozott. Roppant egyszerű a magyarázat. Korda 1945 előtt még egy mellékmondat erejéig sem számolt be magyarázkodva egykori szereplésének részleteiről. Pedig a kurzus
nagyvonalúan megfeledkezett "bűneiről", az egyik Horthy-fiú
meg is próbálta hazacsalogatni futó látogatásra. A "népi demokratikus" Magyarország vezetői szintén elhúz ták előtte a mézesmadzagot, erre a vonatra azonban Korda nem szállt fel. Képzeljük csak el: ha belecsap Rákosiék tenyerébe, még megéri, hogy
kikiáltják a Tanácsköztársaság hősének. Ezt a kétes elismerést
nem kockáztathatta meg. Így aztán maradtak az üzenetek: .Köszönöm az érdeklődést", "Minden percem foglalt", "Majd egyszer ellátogatok Budapestre" és így tovább.
Végső soron Korda Sándor nem vált meghatározó fontosságú
figurává a politikai játékokban. A kártyát mások keverték. A végzetes csapdákat elkerülte. Miután kiszabadult a Magyar Tanácsköztársaság szoros öleléséből. más terepen vetette meg a lábát.
Az üzletén - ez volt az ő igazi világa -, melyben császárnak bizonyult. De ez már egy másik fejezet, s többé-kevésbé talányok
nélküli.
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Most, hogy hamarosan 100 éves lesz a 20. század legizgalmasabb művészete, a film, talán sokaknak eszébe jut majd:
milyenek is lehettek a kezdetek? Hogyan lett a bűvészmutatványb6l, vásári látványosságb61

öná1l6 művészeti ág?

Milyen lehetett "a film őskora és hőskora"?
Hevesy Iván, az 1966-ban elhunyt művészettörténész

és

műkritikus csaknem egyidős volt a filmmel, lelkes hívéül
szegődött, és a kezdetektől figyelemmel kísérte fejlődését.
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Alapos tud6sként adatokat gyűjtött, filmek és jellegzetes
irányzatok sajátosságait elemezte, hasonlította össze a "régi"
művészetekkel. Kön~e mégsem hagyományos tudományos
mű, hanem a művészetrajong6 kutat6 felfedező kalandja, aki
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Az út,

melyet megtettem a
színházban,
Jákob lajtorjájához
hasonlít ...
- mondta Anatolij Vasziljeva wroclawi
szimpóziumon. A hires orosz rendező
másodszor volt vendége a Grotowski
Intézetnek. 1990-ben itt mutatta be Pirandello Hat szerepíá szerzbi keres című
darabját, arnivel le is zárult az előző
társulat tevékenysége, most pedig Thomas Mann József és testvérei círnű regénye alapján készülő új előadásának első három nyilvános próbáját tartotta a
Laboratorium 5 színészeivel.
Anatolij Vasziljev Sztanyiszlavszkijt
és Mihail Csehovot vallja mestereinek,
tehát nem véletlen, hogy őt hívták meg
ez év április 24-25-én a Mihail Csehov
színészi pedagógiájának szentelt wroclawi szemináriumra. Vasziljev szerint a
művészetben, így a színházban is,
minden felfedezés a hagyomány mély
és pontos megismerésén alapszik. Számára ez a hagyomány az orosz kultúra
"ezüst századához" kapcsolódik, azaz
a századforduló nagy egyéniségeihez.
Erről a korszakról több ízben nyilatkozott nosztalgiával: "Tovatűnt az ezüst
század, eltűntek az emberei...Arnikor
azt látom, hogy az új ember meg van
kettőződve, akkor úgy gondolom,
hogy alapvetően nem a világgal, hanem önmagával van konfliktusa... Én
nem ezt az embert vizsgálom a színházban, én az alkotás momentumát keresem, ami nem más, mint hogy feloldjuk a belső konfliktust, túlemelkedjünk a meghasonláson, a harc zsákutcáján... Én állandóan azt mondom,
hogy a jövő embere az, aki képes beés kimenni, önmagától irányítani saját
mozgását. .."
Az Út Chattanooga felé (A fiatal apa
felnőtt lánya című előadás filmváltozata - Vasziljev szerint egyik legizgalmasabb és legjobb munkája) az emberek
közötti viszonyokat, ahogy ő nevezi, a
horizontális viszonyokat tanulmányozza.
Most azonban főleg a vertikális viszonyok érdeklik. "Jelenleg az ember és az
Isten viszonya érdekel, és csak e uiszo-

nyon keresztül az
csolatok. A színházi
kevésbé foglalkoztat,
lern érdekel."
Vasziljev
nak jelenlegi hallgatói
tási módszerrel
és gyakorlati
ban a művészetről
szóló szövegekből ""11""ll"•..•.
Erazmus, Dosztojevszkij,
és Gogol filozófiai és művészeti írásait veszik alapul a színpadi oktatásban.
199O-bena második tanfolyam végén kezdtek dolgozni Thomas Mann
Firenze című novelláján. A munka nagyon nehéz volt, mert általában a pedagógiai gyakorlatban a második évfolyam az, amelyen a hallgatók átélik a
szellemi és a lelki krízist. Vasziljev ezt
azzal magyarázza, hogy ez idő tájt a
fiatal emberek kezdenek megszabadulni az illúzióktól, a színházról alkotott
képüktől, viszont tanulmányaik folyamán elképzeléseiket a történeti, a régi
színházról szerzett információk korlátozzák. Ebből kifolyólag válságba kerülnek, külön-külön és mint együttes
is. Ez objektív ok, de a válságon túl
kell jutni közös munkával.
Arrúkor majdnem kész volt a Firenze
előadás, megépült a diszlet, a színpad-

kép, és meg voltak híva a vendégek,
Vasziljev elhatározta, hogy kizökkenti
tanítványait abból, ami már rögzítve
volt, és valami mást adnak elő ugyanattól a szerzőtől, Már nagyon régi álma volt színre vinni Thomas Mann József és testvérei című regényét. Egész
nyarat töltöttek szövegolvasással. 1991
őszén ajánlotta színészeinek a regényszövegek összekapcsolását az ótestamentum szövegeinek olvasásával és az
orthodox liturgia tanulmányozásával.
Ez másfél hónapig tartott. A regényből

választott jelenetek kidolgozása a Genezis könyvének olvasásával és liturgikus énekkel párosult. Hat hét múlva
mindenki úgy érezte, hogy valami változás következett be. Vasziljev így emlékszik erre: "Kiderült, hogy az Úr
egész idő alatt velünk volt, és 6 eredményezte a változást. Erre akkor jöttünk rá, amikor már befejeztiik a munkát. Emlékszem, utolsó nap egész este
próbáltunk, nézők nélkül, aztán fennmaradtunk egész éjszaka, Lukács
evangéliumát olvastuk, és ezzel zártuk
le munkánknak ezt a szakaszát. Már
néhány nap múlva újra találkoztunk,
hogy Dosztojevszkij Félkegyelműjén
dolgozhassunk. Amikor 1992 nyarán
elutaztunk vakációra, mindenki számára világos volt, hogy a Józse! és testvérelből egy újabb előadás lesz".

A Labortuorium 5, mellyel jelenleg
dolgozik Vasziljev, színésznőkből és
férfi rendezőkből áll. Életkoruk 24-38
év. Az énekkart Galina Uvarova vezeti,
aki még a Pirandello-mű időszakából
maradt az iskolában, a pravoszláv éneket a kolostor egyik híres szakembere
és a Szirin óorosz egyházi énekkar vezetője, Andrej Kotov tanítják. A Wroclawban bemutatott előadások - "három nyilvános próba" - csak egy bizonyos állomás a produkció befejezéséig.
A bemutató előreláthatóan 1994 tavaszán lesz.
Jellemző az előadás struktúrája. Vasziljev nem ismeri el az "inszcenizáció" fogalmát. ezért az előadás kompozíciója, ahogy ő nevezte, "ártatlan", vagyis egyszerűen epikai szekvenciák sorozata, mely néhány fő motívumra
épül: Jákob és József, József Egyiptomban, Énekek éneke, Genezis könyve és
Jób könyve. Ez valójában nyitott struktúra, a rendező nem az előadás szerzője, hanem - Vasziljev műfaji meghatározása szerint - "rendezői [eladaiokat"
hajt végre. A nézőtől igen nagy odaadást és koncentrációt igényel ez a fajta szerkezet. Arra a kérdésre, hogy a

nézőnek milyen előképzettséggel kell
rendelkeznie, Vasziljevazt felelte, hogy
inkább "istenkeresőnek" kell lennie,
mert az előadás befogadása "egyben
kísérlet arra, hogy az ember felfedezze
az istenhitet önmagában". em a
szentélyben, hanem a színházban kell
megpróbálni ezt a kísérletet.
Vasziljeviskolája nemcsak professzionális műhely, hanem a néző számára
is a színház iskolája. A nézőt teljes egészében bevonja a színpadi alkotás aktív folyamatába: a néző is nézni, érezni, gondolkodni tanul a színpad törvényei szerint. A színház nem ismételheti a valóságot - állítja Vasziljev.Nem
képes rá. Törekedhet rá minden lehető
eszközzel, de a világ határát sem képes elérni. Minden élet improvizációval kezdődik: a tudat és a tudatalatti
improvizációjával. Pirandello darabjaiban például mindig minden a színházban történik, és soha semmi nem az
életben. Vasziljevnélmindig minden az
életben történik, de az élete - a színház. "Ha a szerző mindent úgy alkotna meg, ahogy a valóságban van, elpusztulna. Aki kétszer teremti meg az
életet, eljut a határig. Nem lehet megteremteni az életet, amely már egyszer
megalkottatott.". Amikor a művész improvizálni kezd, feltétlenül eljut a teremtésig. És ott van a határvonal.
A konfliktus feloldása, a cselekvés
felépítése, a kompozíciós gondolkodás,
a felszabadult improvizáció és etűd
létrehozása - íme néhány alapprobléma, melyekkel Vasziljevsaját színházában foglalkozik, ahol a professzionalizmus magas fokát sajátítják el a már
végzős rendezők és színészek. "Én a
professzionális színházat hirdetem.
Olyan színházat, amelynek saját nyelvtana van; amely szigorú, kegyetlen törvények szerint létezik és fejlődik. A
professzionális színházat mint tudományt hirdetem". Vázát törni - így nevezte módszerét Anatolij Vasziljev. A
lényege egyszerű - tudjuk, hogy a
gyermek elsődleges ösztöne eltömi,
megsemmisíteni a szépet. Ez megegyezik minden kezdő művész érzésével,
törekvésével - saját elképzelés szerint
megcsínálni valamit, elutasítva mindazt, amit előtte már kipróbáltak. Rendszerint mindenki így cselekszik.
Ugyanazzal a tiltott, szentségtörő, ám
valahol mégis természetes gesztussal
igyekszik "vázát törni". ,,Meglehet,
hogy az egész tanítás folyamata nem
más, mint hogy megtanuljuk az összetört darabkákat összerakni. a váza formáját helyreállítani" - teszi hozzá a
mester.
Lényegében a színházi nyelvtan
megismerése akkor kezdődik, amikor a
dolog már megvan, csak meg kell ismételni. Méghozzá több izben. Csak ismétléskor tudunk rájönni a törvényszerűségekre. "A tanítás folyamatában
az elhatárolódás maximális kell legyen.
A szabadság útján haladva arra kell
ügyelni, hogy kordában tartsuk szabadságunkat. Korlátozni, korlátozni
ahhoz, hogy majd maximálisan kibontakozzunk. Efrosz próbáin mindketten

abban állapodtunk meg, hogy nem kifelé megyünk, hanem befelé, a dolgok
mélyére. Mindig csak egy dolgot próbálunk. Egy dologgal foglalkozni hatásosabb. Először a Pirandello-előadásokon jöttem rá, mi a lényege a pedagógiai program befejező fázisának. Én és
Efrosz egy dolog felé törekedtünk, de
különböző úton. Én a darabra és a szerepre koncentráltam, míg Efrosz az
alapesemény hatóerejére bizta magát.
Efrosz haladt a cél felé, én viszont az
origónál tartottam. A színészek ösztöneikre hallgatva tapogatództak. Módszereink mögött különböző hangulatiság és más-más idősik állt. Az én utam
inkább tudatalatti volt, látszólag szervetlen és céltalan, mert akkor én már
megértettem, hogy az emberek céljai
nem úgy meghatározottak, ahogy az
nekünk tűnik. Efrosz szigorú, grafikai
rajzolatot követett, amelyet meg kellett
tudni ismételni. Nem egyszer mondta:
- Maguk csak kivitelezők. A maguk
művészete - a kivitelezés művészete. Én szerzí5ként szabad művészi alkotásra
ösztökéltem a színészt, a hallgatókat".
A hagyományos színházban a színész éli a szerep életét, és aligha teszi
fel magának a kérdést, hogy mit jelent
a felszabadult játék. Mikor alakul tőle
függetlenül a szerep szövege? Mikor
kerülnek előtérbe az eszmék? Sokszor
meglepetésszerűen rádöbben saját érzelmeire, melyekről addig csak mint
szerepjátszásról tudott. Vasziljev pedagógiai módszerének az a lényege,
hogy szerzővé tegye a színészt, ugyanis a színész úgy nyeri el a szerep jogát,
hogy közben a saját életútját járja. A
színész, a szerep, a rendező és a szerző
eggyé ötvöződik az eredetileg megalkotott világban, és az alkotás törvényei
szerint működik.
Megtanítaní a színészt a kompozíciós gondolkodásra Vasziljev szerint
alighanem a leglényegesebb feladat, hiszen nemcsak egy konkrét időbeli, hanem egy hosszabb távú improvizációs
cselekvésről van itt szó, tehát a kompozíción belül a kompozíció emlékezetéről. Másképp a színészek cselekvése
meg van fosztva időbeli tartamától. a
perspektivikus mozgástól.
Egyedül a kompozíciós gondolkodásra való beállítottság érzelme az,
ami a részlet egész tartamára kiterjed.
A szervezetet tehát hozzá kell szoktatni ahhoz, hogy a kompozíción belül
cselekedjen, hogy létrehozzon egy
olyan mesterségbeli szintet, amely
megközelíti a színész valódi színpadi
életét. Ez már a mesterség második
szintje, amikor a színész természete a
játék folyamán visszaidéz minden tekervényt és zsákutcát; az emlékezet
észben tartja az egész kompozíciót, de
anélkül, hogy idézné a részleteket.
"Jó lenne úgy foglalkozni a színházzal, mint közeggel, atmoszférával, levegővel, rítussal. Nem mint formával,
hanem mint titokkal!" - álmodozik
Anatolij Vasziljev.

Király Nina

METZ

1931-1993

ISTEN VELED,
CHRISTIAN!

Mindegy már, kinek ki voltál - az
egyiknek Christian, a másiknak Metz =,
egyként, egyformán gyászolunk. Mire
e sorok napvilágot látnak, Téged már
eltemettek. Rokonok, barátok, ismerős
ismeretlenek tömege kérdezi: miért? És
tudja, hogy .sohasern kap választ erre a
kérdésre.
Életed csúcspontján távoztál. Te tudod, miért akartad, hogy ez az eredményekben gazdag pályafutás ilyen
szornorú, tragikus végbe torkolljon.
Önszántadból választottad a távozás e
módját. Az alig tizenöt esztendős diák,
aki a felszabadulás mámorában felfedezi a "fények városát", tanárnak készült, és tanár lett: gimnáziumban,
egyetemen, az életben. De közben, míg
a latint sulykolta, egy életre eljegyezte
magát - előbb szenvedélyből, majd hivatásból - a filmmel. Már a középískolában filmklubot szervez, de a komoly
tanulmányok jó időre eltávolítják e
szórakozásnak tekintett időtöltéstől.
Vidéken, majd külföldön tanít németet,
s ismerkedik a tanár- és diáklét később
számára oly megszokottá vált légkörével. Tudományos fokozatot szerez, és
Claude Lévi-Strauss is felfigyel rá: felkéri az akkoriban a College de France
keretében általa alakított társadalmiantropológiai laboratórium titkári teendőinek ellátására, mint ahogy korábban tette Sadoul. A lehetőségek sokasága tárulkozik ki előtte, csak élnie kell
adottságaival. Barátságos és barátkozó
természete, mely egyben igényességgel

párosul (mindig meg tudta választani,
ki méltó és ki nem barátságára, rokonszenvére), érdeklődése, s főleg nagy tehetsége, amelyet a nyelvészet terén tanúsít a hatvanas évek közepén érlelődő "strukturalista
forradalomban" ,
predesztinálja arra, hogy érvényesüljön.
A kapcsolatok ugyanis önmagukban
sosem elegendők - bár nélkülözhetetlenek - a sikeres pályafutáshoz. Mindenekelőtt és mindenekfelett tehetség
kell, és ez a tehetség korán megmutatkozott Christian Metzben.
Minden alkotó elmében munkál
egyfajta rejtett, állandó igény (igényesség) önmagával szemben, amí ösztönzi, megszabja gondolkodási irányát, kijelöli feladatát, elkeseredésében erőt
önt belé, átsegíti az akadályokon. s
nem hagy nyugtot neki, ha feladni látszik elképzeléseit.
Nem könnyű felfedeznie a kívülállónak, hogya látszólag oly nyílt, joviális Metzet mi sarkallta, rejtett ambícióját mi éltette. Mikor azonban rádöbben
arra, hogy ezt a zárkózott embert az
"alapító atyák" hevülete fűtötte, minden világos lesz. Mint egy felfedezésre
váró földrész bukkan fel előtte a félévszázados, új kifejezésmód, a film. Tapasztalja, hogy abban a körben, amelyben mozog, milyen lebecsülés övezi, s
azokban, amelyekkel nem tart fenn
ugyan kapcsolatot, milyen téveszmék
munkálnak, miféle kényszerképzetek
fogalmazódnak meg. Maga is szeretne
tisztán látni, főként azonban az foglalkoztatja, érdemes-e egy életet feltenni.
egy élet munkáját áldozni arra, hogy
kiemelje a "filmeIméietet" a megvetés,
a lebecsülés megalázó állapotából.
De hát mint minden felfedezőt,
vonzza őt az ismeretlen, a megoldatlannak látott teoretikus kérdések tömege. 6 lesz a rend(szer)teremtő, a filmszemiotika megalapítója, máig egyedüli,
"koronázatlan királya".
A világ egy csapásra megismeri nevét. 1965-ben, korszakalkotó tanulmányával (A film: nyelv vagy "nyelv"?)
heves, olykor dühödt viták sorozatát
váltja ki világszerte. Támadják kívülről
- "filmes körökből" - és belülről (tudományos körökból) egyaránt. 6 azonban - mind nagy elődje, Saussure tudja, hogy jó úton jár, éppen abból,
hogy szemmel láthatóan darázsfészekbe nyúlt. Az "alapító atyák" jellemzője
mindig az, hogya lényeget ragadják

(Lacan-féle változatában),
meg, amire addig senki sem figyelt, analízis
holott az észleletben adott a lényeg. amely a hetvenes évek végén meghóMetz is rájön, hogy aza rnetafora, dítja a francia társadalomtudomány
amelyik a nyelvet a filmmel rokonitot- elitjét, a tudomány "tout-Paris"-ját, és
ta, mély igazságot rejt, csak a film sajá- az angolszász eredetű pragmatika (a kitossága nem ott van, ahol a vele ellen- jelentés elméletivel). A strukturalizmustétben botcsinálta nyelvészek keresték. nak - hangoztatják a jól értesültek,
A film is nyelv, csak másfajta. Íme, a akik persze nem a jól képzettek - befellegzett. Amikor (a nyolcvanas évek
kopernikuszi forradalom. Most, hogy
elején) hirtelen mindenkiből "generatimár meglelte az archimédeszi pontot,
tudja, honnan kell kiforditania a vista" lesz, kit érdekel már a "jó öreg
(film)világot. Rendet kell teremtenie a strukturalizmus". (Amiről persze sojelenségvilágban, hogy nyilvánvalóvá kan azt sem tudták, mi fán terem. De
váljék benne a rend(szer). A Nyelv és ez már egy másik történet.) Nem tudfilm (a film és nyelv), máig legjelentő- ni, Metz miként vélekedett minderről,
sebb,
összegző
műve,
ezt
a de tény, hogy A képzeletbeli jelöl6 megrend(szer)teremtést végzi el könyörte- írásával és megjelentetésével pályája új
len szigorral. Mit neki, hogy ellenfelei (pszichoanalitikus) szakaszba ért. A
könyv "fergeteges" sikere (zsebkönyv"tudóskodással",
"tudálékossággal"
vádolják; hogy ő lesz az az ember, s el- ként jelent meg, kb. 10 ezer példánymélete az az elmélet, akit és amít min- ban, és el is fogyott, amire ilyen típusú
denki túl akar licitálni. Ledönteni a könyv esetében még nem volt példa)
bálványt, "fejére állni", hogy a ki- arra utalt, hogy a pályamódosítás is sikerült Metznek (ami újabb bizonyítéka
csi(nyes)ség a nagyság látszatát keltse.
Egy új generáció megjelenése kellett rendkívüli tehetségének).
Mindezek után rejtély, miért hallgaahhoz, hogy ezt a változást megértse.
tott el tizenöt évre. Felkészülés volt-e
11Z év sem telt el a korszakalkotó cikk
megjelenése után - mí ez a tíz eszten- ez az újabb feladatra, amelynek ereddő a tudomány időtlenségéhez viszo- ménye az 1992-ben megjelent A személytelen kijelentés avagy a film lel6helye.
nyítva? =, és a kárhozottból ünnepelt
lett. Egyetemek vetekszenek - az óceá- Ez a könyv mindazokat a jelenségeket
non innen és túl =, hogy Christian rendszerezi, amelyek az elmúlt évtized
Metz szíveskedjék egy-egy előadást filmelméleti vitáinak középpontjában
tartani náluk. Tanítványai minden "va- álltak.
Eközben utazások, konferenciák a
lamire való" francia felsőoktatási intézményben vezető pozícióba kerülnek. A világ minden táján, 1992-ben Budapesmetzi "kultúrforradalom" beteljesedett. ten.
Már másodszor járt itt, de ez a látoMinden másként hat azonban az alkotó emberre, mint a nyilvánosságra. gatás merőben más volt, mint az első,
A pillanatnyi kudarc éppúgy, mint a 1971-ben. A Kossuth Klubban hajdan
tartós siker csak mozzanat az életben, összegyúlt maroknyi érdeklődő nem
a pályán, amí motivál ugyan, de ön- tudta, hogy a korszak egyik legjelentőmagában vajmi keveset számít. Nem sebb társadalomtudósát hallgatja. 1992
mentesít az újra és újra érlelődő kérdé- áprilisában, a beköszöntő tavaszban,
sek felőrlő szorítása alól, a mindig fel- lelkes fiatalok várták a Magyar Filminkínálkozó új távlatok, a megújulás vá- tézetben "a Metzet". S ő ráérzett erre a
gya és kényszere társadalmi kötelezett- hangulatra, hangulatváltozásra. Élvezséggé, terhes protokollá keseríti a létet. te az előadásokat, e ritka, sajnos, már
Azután itt van a divat (a mindig új soha vissza nem térő alkalmat. A Balatont akarta látni, kószált a tavaszodó
késztetés a mindig újra), amí manapság a tudomány világában is egyre Budapest utcáin. Boldognak látszott.
fontosabbá, terhesebbé válik. Amí elö- Ennek mindössze másfél éve. S most a
regszik, elenyészik. Csak az számít, halálhíre érkezett PárizsbóL E halálban
amí "in". Nem mintha a divat bármely nem a tény az elborzasztó (ez minden"komoly" tudósnál meghatározó szere- kivel megtörténik), hanem a gesztus. A
pet játszana a kutatásban, de vannak, mozdulat, amelynek nem volt tanúja.
születnek (vagy újjászületnek) szellemi Amely mögött felsejlik egy ember végáramlatok, melyeknek hatása alól a tu- telen magányossága.
dós nem vonhatja ki magát. Két ilyen is
Szilágyi Gábor
"jelentkezik" Metz életében: a pszicho-

