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• Tegnap kaptad meg a Mozgókép
Alapítvány
kuratóriumának
ez évre
szóló döntését. Megfelel-e várakozásaidnak és hogyan alakul ezután a stúdió élete, munkája?
Az első negyedév a várakozás jegyében telt el, mert a döntést csak
most kaptuk kézhez, március 30-án mondja Durst György, a BBS Alapítvány titkára. - Ezt az időt részben a
Filmszemlén bemutatott művek utómunkáival töltöttük (Sade marki, Paramicha stb.), de új filmeket pénz hiányában nem tudtunk beindítani. Minden
szakkuratóriumnál pályáztunk. mivel
a BBS hagyományosan többprofilú
filmstúdió. Készülnek nálunk dokumentumfilmek, experimentális rövid és
egészestés játékfilmek egyaránt. Az
igények is ennek megfelelőek, akik
hozzánk fordulnak, a legkülönfélébb
műfajokban gondolkodnak. Ez az év
nem egészen úgy alakul, ahogy vártuk. A játékfilmes kuratóriumtól nyolctíz filmre kértünk támogatást, és végül
egyre sem kaptunk. Mindössze ötszázezer forintot szavaztak meg dramaturgiai keret címén, amelyet játékfilm(ek) előkészítésére fordíthatunk.
Mi hatvan-hetven millió forintot kértünk ... A kísérleti kura tóriumtól kaptunk ugyan tizenhatmillió forintot, de
ebből hat milliót kell költenünk a tavalyi filmek befejezésére. Az egyéni páIyázatokon kívül tízmillió forint marad
a stúdió teljes évi munkájára. Körülbelül ennyi volt a keretünk tíz évvel ezelőtt is.
• Mi lehet az oka, hogy a játékfilmes
szakkuratórium nem vette figyelembe
a Balázs Béla Stúdió által beadott
nyolc-tíz játékfilm-teroet?
Nem akarok a kuratóriurnmal vitatkozni, mert mi választottuk, és úgy
dönt, ahogy akar. Ez a világon mindenütt így van. De ettől függetlenül
rossznak tartom ezt a döntést.

Beszélgetés

BBS nem szerepelt közöttük. Hosszú
vitatkozás, levelezés eredményeként il
tavaly kiírt pályázat már nem zárta ki
a BBS-ta versenyből. idén már pályázhattunk. Ez lett az eredménye. Elsősorban azért tartom rossz döntésnek, mert
a kisjátékfilm műfaja el fog tűnni a
magyar filmgyártás palettájáról. A stúdió előbb-utóbb már annak a funkciónak sem fog tudni megfelelni, amiért
annak idején létrehozták, hogy kísérleti
terepként szolgáljon a Filmfőiskola és a
játékfilmstúdiók között. A játékfilmgyártásba pedig - pénz hiányában nem tudunk betörni.
• Szóval a BBS azért kűzd, hogy
ugyanúgy kezeljék, mint a többi játékfilmstúdiót, miközben a kuratóriumok
továbbra is kísérletező műhelynek tekintik, és ennek megfelelően döntenek.
Mi bizonyítja azt, hogy a BBS "felnőtt" a jelenlegi körülményekhez, és
az itt készülő filmek forgalmazhatóak?
Elsősorban az elmúlt három évben
készült három filmünk. amelyek közül
kettő díjat kapott az idei Filmszemlén
(Szederkényi Júlia: Paramicha. vagy
Glonci, az emlekezá; Szirtes András: Sade
márki élete). Idén ilyen próbálkozásokra
már nincs lehetőségünk. A játékfilmstúdiók pedig oly mértékben védik állásaikat, hogy oda nemigen tud betörni külső ember, csak az, aki ahhoz a
körhöz tartozik. A BBS mindig is nővelni tudta a filmkészítők esélyeir, hiszen a korábbi generációk szintén innen indultak.

• Tehát ugtjanaz a probléma, mint három évvel ezelőtt, a fiatal filmrendezők .Lázadásakor",
Akkor tizenkilencen támogattátok
aláírásotokkal
a
Fiatal
Film kés zítő k
Társaságának
megalakulását, ugyancsak azzal a cél.lal, hogy mások is szóhoz juthassanak, ne csak a már befutott nagy nevek.
Ha az a lázadás sikeres, elképzelhe• Talán más mércével mérik ezt a stútő, hogya stúdió-rendszer megszüntediót? Hiszen a nagy játékfilmstúdiók
tését eredményezi, ami nem biztos,
a kért összegek jelentős részét meghogy célszerű lett volna. Viszont épkapták.
Amikor a kuratóriumok létrejöttek, pen ennek a harcnak az eredményeabban állapodtunk meg, hogy az elbí- ként a játékfilmstúdiók lehetőséget
nyújtottak néhány kezdő filmrendezőrálásnál figyelembe veszik a műhelyek
előző évi produkcióit. Az elmúlt két- nek (Can Togay, Sopsits Árpád, Mész
három évben a Balázs Béla Stúdió több András stb.), Ezek a filmek semmivel
olyan játékfilmet készített, amely alkal- sem voltak rosszabbak az átlagnál. Ez
mas moziforgalmazásra, eladható. Erre bizonyítható tény. Aztán eltelt két év,
a műfajra idén nem kaptunk pénzt. és bekövetkezett a válság, a nézőszám
Két évvel ezelőtt az Alapítvány meg- radikális zuhanása. Szúkültek a lehetőnevezte azokat a stúdiókat, amelyek ségek. Azok a fiatalok, akik filmet esijátékfilm-tervekkel pályázhatnak. A nálhattak. elhallgattak. Ez a két ténye-

ző elsorvasztotta a "lázadást", és minden maradt a régiben. Az egykori lázadók szétszóródtak, és egyénileg keresik a megoldást.
• Az említett tízmillió forintból mit
szeretnétek megvalósítani ebbeli az évben?
Ez majd a BBS vezetőségének döntésén múlik, most még csak a koncepció kidolgozásánál tartunk. Ami már
biztosnak látszik, hogy Tóth János és
Szirtes András részesedni fog belőle,
de van, akit másképp támogatunk. Szilágyi Lenke fotós például szuper nyolcas kamerát kap, másnak vágóasztalt
adunk. Szeretnénk tanulmányi kereteket szétosztani, hogy néhány ember filmen próbálhassa ki tervét. A maradék
pénzből megkísérlünk létrehozni egy
játékfilmet, mert azzal lehet a nyilvánosság elé lépni, esetleg bevételre szert
tenni. Elvégre senki sem garantálta,
hogy ezt a keretet a stúdió minden évben megkapja.
• A BBS több évtizedes működése során számos sikeres alkotást mondhat

Hol láthatók
ezek a [ilmek?
A Magyar Televízió évek óta sikeresen zárkózik el a BB5-filmekbemutatásátó!. Ami pedig a Duna TV-t illeti,
múlt keddi ülésünkön több rendező ellenérzésének adott hangot a kormánytelevízióval szemben. Nekem az a fontos, hogya nálunk készült filmek vevőre találjanak, de felvetettem azt a
megoldást, hogy csak a rendezők előzetes beleegyezésével ajánlom fel
filmjüket a Duna televíziónak. További
lehetőség lesz a Toldi mozi, amelynek
üzemeltetési jogát egy pályázat keretében nyertük el. A mozira nemcsak
azért van szükségünk, hogy a BBS
filmjeit vetíthessük, hanem ezért is,
mert a Mafilm privatizációjának következtében a stúdiónak el kell hagynia
Pasaréti úton lévő irodáját. A Toldi
mozi alkalmas egy komplexum létrehozására, ahol a filmek gyártásszervezésétől a vetítésig minden egy helyen
tud zajlani. A Toldi mozi nem csak
öröm, teher is. A havi rezsi ötszázezer
forint körül van, amit a nézóknek kellene behozni, mert más pénz nincs rá.
lIIt1gtÍélltlk.
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A gyártásra kapott pénzt csak filmekre
költhetjük. A mozit nyáron átépíttetjük, ősszel kezd újra üzemelni. Reményeim szerint a stúdió élete is megváltozik. Megszúnik a pasaréti hermetikus elzártság. A kéthetenkénti vezetőségi üléseket meghirdetjük, hogy jöjjön
be mindenki, akit érdekeL A mozi lehetőséget nyújt majd arra is, hogy külföldi filmeket forgalmazzunk. Elképzeléseink szerint olyan underground,
avantgárd, video és performance mű-
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sorral jelentkeznénk. amely igazából
nem látható sehol nálunk. Egyfajta
pesti Beaubourt szeretnénk létrehozni.

•
Szederkényi [űlia három éve tagja a Balázs
Béla Stúdiá vezet6ségének. T61e azt kérdeztük, milyen szempontok vezérlik a vezetőség tagjait, amikor az alapítvány tól kapott
pénzt szétosztják, mennyiben tudják megvalósítani a BBS eredeti céljait.

[úliátial

- A vezetőség öt tagból áll. Minden
döntést többségi szavazattal hozunk,
tehát legalább hármunknak egyet kell
érteni. A filmtervek folyamatosan érkeznek, ezen túl évente két forgatókönyv-pályázatot hirdetünk meg.
A stúdiónak az a hagyományos
koncepciója, hogy a főiskoláról kikerülő emberek lehetőséget kapjanak filmkészitésre, mára illuzórikussá vált. A
BB5-ben készülő filmek zöme már jó
ideje "no-budget" produkció, tehát
csak a nyersanyag, a laborálás és a
hangosítás költségeit tudjuk fedezni.
Ingyen dolgozik a rendező, esetenként
az egész stáb, és a technikai felszerelést is megpróbáljuk ingyen beszerezni.
Az ijesztő az, hogy ebben az évben
már ilyen körülmények között sem lehet egymillió forint alatt elkészíteni
egy tizenhat milliméteres rövidfilm et.
Mi pedig összesen tízmillió forintot
oszthatunk fel szabadon. Rendezőket
komoly tervekkel. szégyenkezve arra
biztatunk, hogy ne akarjanak filmet
készíteni, esetleg vide6zzanak kicsit,
ha már olyan csillapíthatatlan az alkotókedvük.
Arra reményünk sincs, hogy egészestés játékfiImet készítsünk. Pedig
most, amikor reménytelen bekerülni a
játékfilmgyártó stúdiókba, nagyon fontos lenne, hogy egy-egy ember kiemeJkedési lehetőséghez jusson.
A Mozgókép Alapítvány tájékoztatójából megtudhatjuk, hogy idén a
legnagyobb összeg fölött diszponáló
stúdióban egy produkcióra sem elegendő összegből szeretne filmet készíteni Enyedi ildikó, Fehér György, Gazdag Gyula és Szőke András. Ebben a
helyzetben Kardos Ferenc és Simó Sándor vélhetóen elsápad a tehetetlenségtől, ha a stúdiója ajtajában meglát egy
kezdő filmest. Mindenki levonja a következtetést, és már nem is próbálkozik. Eközben az egyéb lehetőségek
gyakorlatilag megszüntek, gondolok a
televízióra, az FM5-re, a Fríz-re. Ók is
a létükért küzdenek, biztosra mennek.
Az ismeretlen név - kockázat. Nincs
levegő - megszúnt a tér.
Múlt héten, a Mozgókép Alapítvány
megbeszélésén, minden hatalmi helyzetben lévő résztvevő hangoztatta,
hogy szükség van magyar filmgyártásra. Lesz is. Ezt ők eldöntötték. Mi is
tragikusnak éreznénk persze az ellenkezőjét, de azért meglepett ez az
egyöntetűség. Ugyanekkor, ugyanazok,
halkan tépelódtek: gond van. N~
a
negyvenéves "fiatal rendezők" fitnjeit
és bizonytalanságot, káoszt, görcsös és
gőgös önmegvalósítás t tapasztalnak.

Az urak hiányolják a jó filmeket, de
nem gondolkodnak el azon, hogyan
lesz valaki negyvenéves rendező. A
mostani harmincévesekből lesz, tíz év
múlva. Egy olyan szakmában, ahol az
összes emlegetett eredményt, "új hullámokat" huszonévesek alkották. Aki ebhén a korban nem jut szóhoz, az tíz
évvel később már nem beszél, csak
görcsösen bizonygatja, hogy tud beszélni.
Nem tudom, hogy miben bíznak az
urak. Tehetséges fiatalok hagyják el a
pályát. Már nem keresik meg a nagy
stúdiókat, mert esélyük nincs, és még
kis is oktatják őket. A BB5-tmég néhányan - a gyanútlanabbak - megtalálják. Azt érzékeljük, hogy alapvetóen
másfajta a hozzáállásunk, mint a játékfilmstúdiók zömének. Az odafigyelésről van szó. Fontosnak tartjuk, hogy ne
vérző fejjel, megalázva távozzanak tőlünk, akik hozzánk fordultak. Kényes
morális helyzet a miénk, ha nincs mögöttünk pénz. A legutóbb kiírt pályázatunkra közel hatvanan jelentkeztek
filmtervekkeL Közülük nyolcan most
végzik, vagy csak nemrégen fejezték
be a főiskolát. A jelentkezők másik
nagy csoportja nem rendelkezik filmes
háttérrel, ők a legkülönbözőbb művészeti ágakat művelik, képzőművészek,
fotósok, zenészek, irodalmárok, izgalmas, friss mozgóképes elképzelésekkel.
De vannak a pályázók között nagymúltú alkotók is, mint például Tóth János. agyon örülünk, ha tudunk neki
segíteni. Császári Gábor nagyszeru játékfilmtervének sorsa viszont kilátástalannak tűnik, mert a film költségeinek
csupán egytizedét tudjuk biztosítani.
Mikor Jeles András Tournier című
filmjének forgatókönyve - két éve hozzánk került, nagyon büszkék voltunk. Aztán elolvastuk, és láttuk, hogy
bármilyen gyönyörű, legalább ötven
millió. EJpirultunk és visszaadtuk neki.
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Ajulás
Swoon
fekete-fehér amerikai film
fényképezte: Ellen Kuras
zene: James Bennett
írta és rendezte: Tom Kalin
Intolerance, 1991
Magyarországon forgalmazza a Magyar Filmintézet

A kikapcsolódást szolgáló mozi nem
nundönket tölt el felhőtlen örömmel,
akadunk még néhányan ősvilági szörnyek, akik életükbe bekapcsolódni szeretnének, hiába rugdalnak messzire tóle. Biztos piac tehát a művészeté, s annál inkább az, minél hitványabb a konkurencia. Ma szinte szabad a pálya, s
bár dollármilliókat talán nem, százezreket azért lehet keresni, méghozzá viszonylag csekély rizikóval. Hiba volna
az ilyen szerény üzletet alábecsülni; új
hullámja kél a művészfilmeknek megint, jólfésült akarnokok treníroznak és
rázzák az öklüket felénk: úgyis meghódítalak! Közben szipognak persze,
mennyivel könnyebb dolguk volt az
évtizedekkel korábban indulőknak. ők
filozófiai áramlatokkal sodródhattak, s
rendelkezésükre állott seregnyi pozitív
példa, hőseik az egzisztencia és az ontológia kalandjait élték, míg nekünk
csak a káosz maradt. A divatos eszmék
még a szakemberek számára sem mindig érhetőek. rafináltan túlbonyolított
világképükkel mit sem lehet kezdeni,
követendő idea sehol, gyalázat és fennhéjázó hazugság viszont mindenfele.
Ha ilyen a lét, ilyennek is kell ábrázolni, s legott munkához látnak a kalkulátorok.
A művészet drága, a művészet luxus, nem mindennapi termékekben ölt
testet, s korántsem mindenkinek. Következésként feketén-fehéren jelenik
meg, mivel az a költségesebb mainapság, s a fogyasztót nem illik becsapni:
nyomban tudatni kell vele, hogy mit
kap. Amennyiben színvak, az sem baj,
árulkodóak a beállítások is, csupa szuperközeli. valamint lassú, méltóságteljes panorámázás, mivel az olyan "artisztikus". Időről-időre megpörditik a
nézőt, jobbról-balról beúsztatnak alakokat látómezejébe, hogy normális térérzékelését provokálják, mintegy je-

lezzék, a látottaknak semmi köze jelentéktelen életünk kisszerű realitásaihoz.
Most az elvont lényeget szemlélhetik
éteri magasba emelkedetetten, őstoposzok és archetípusok között kurkászhatnak odafent. az istentelen égen,
vagy odalent, a kénköves, fortyogó
mélyben. Ráadásul reflektáltan tehetik,
lépten-nyomon tudatosítva, mi folyik.
Ezért lepleződik le a háttér műviként
(megszólalásig hű, festett díszlet és
modellezett táj előtt), a szituáció színpadí, illetve filmes játékként, ami önmagában is akkora trouvaille és olyan
gondolati teljesítmény, hogy eláll a néző lélegzete tőle, s székéhez kötözötten
mered a semmibe. Átveszi tehát a film
ritmusát, s az úr végtelen lassú ütemére élvezi az agyhalál minden gyönyörét, valamint a dramaturgia csudáit,
mert keretező, jelképes gesztussal elkezdődik ugyan egy történet, de sehogyan sem akar abbamaradni. 1923-ban
indul és tart egészen 1971-ig,amikor is
utolsó résztvevője befejezi kétes dicsőségú földi pályafutását. Miért húzódik
el idáig, nem tudjuk, miként azt sem,
miért nem kezdódött el mondjuk athai és Richard pendelyes korában,
vagy megismerkedésükkor. esetleg
szerelmük első fellobbanásakor. Ha a
kezdőpont önkényesen megválasztott,
a vég miért nem az? Meglehet, ez sem
egyéb utalásnál a műalkotások szervezö elveinek, no meg formáló szerkezetüknek kimúlására, lassú érvénytelenülésére. de minek ilyen hosszan, beérnénk kevesebbel is.
A kamera vontatott mozgása beprogramozható ma már, ahogyan a ráközelítés is csak optika és világítás kérdése, a szépség azonban ettől még
nem születik meg. Feltehetően a látásban rejlik az esztétikum és nem a ké-

szülékben. Hasonló fogalmazható meg
a színészi játékról is, megélhető szerepek és kifejezni valók nélkül a mélyértelmű nyögések és szemforgatások
egyszerű helyzetgyakorlatok maradnak. Túloztunk persze, akad azért
megjeleníteni való még, nem is kevés:
a romantikus fiúszerelem éppúgy, mint
a bizarr életművészet. Tom Kalin írórendező logikus elme, rájött, hogy
amennyiben remény sincsen fölülszárnyalni az elődöket. elegendő esély kínálkozik alulmúlni őket. A hiányzó ihletettség pedig a tabuk merész döntögetésével pótolható. Eggyel már be
sem érné, valósággal halmozza a sárba
tiprandókat. Hősei homoszexuális zsidó fiatalemberek, akik nem vetik meg
a transzvesztikákat sem, s a tökéletes
bűntény igézetében, valamint a pénzszerzés reményében kéjelegve agyonütnek egy gyereket. A brutális gyilkosság felsorolt motívumai esetlegesek,
miként az áldozat személye is, a borzalmas tett mégsem teljesen action gratuite-jellegű; amennyiben hinni lehet
az álomképek gyanánt bevágott korabeli dokumentumfelvételek sugallatának, a húszas évek egzaltáltsága bírta
emberölésre a két fiatalt; perverz és
képmutató korunk a bűnös tehát, a
torzult, bizonytalan és hamis eszményú nagyvilág, melyben léteznünk
adatott.
A "szikrázóan okos athal és az angyali arcú Dick" elítélői rendre rosszarcú figurák, a Szondi-teszt lapjairól ismerősek, galádságukra pedig mi sem
jellemzőbb annál, hogy Dick börtönbeli
gyilkosát nem vonják felelősségre,
igaz, nem is tudják rábizonyítani tettét.
(Az elvetemült rabtárs előbb megerőszakolta a dolog ellen csöppet sem tiltakozó fiút, majd - nyilván szerelemféltésból - átvágta a torkát egy beretvával.) Ha jó polgárként nem pukkadozunk a tiszta oboa- és gordonkafutamokkal kísért vérontáson, illetve a
nyálas férficsókokon, legalább rendüljünk meg ekkora nagyrahivatottság (?)
és tisztaságvágy (?) láttán, ahogy naplójegyzetiben athan fogalmazza: "valami tisztábbat akartam, túl az értelem
korlátain".
Az esztétikum szférája érintkezik az
etikuméval, s bármennyire kellemes
azzal kérkedni, hogy az ítélkezés dolga
nem a miénk, hanem az istené, s nekünk az ábrázolás a feladatunk, mégsem takarítható meg annak eldöntése,
mit érdemes ábrázolni és mit nem. Az
új rendezők pragmatista felfogása
egyértelmű: teljesen mindegy, hogy valaki építi, vagy felgyújtja a templomot,

az a fontos, rendkívülit - értsd: szokatlant - cselekedjék, s ekként magára
vonja a figyelmet. Minél bizarrabb a
tette, annál jelentősebb ő maga, mivel
annál több publicitást kap. A legnagyobb tömeggyilkosról éppen úgy
könyv készül, mint legádázabb ellenfeIéről. Az előjelek mellékesek, mindegy,
hogy jó-e vagy sem a cselekedet. Eddig a művészet igazsága, innét viszont
már egy másik következnék, az emberségé (de vajon másik-e csakugyan?).
Raszkolnyikovot tulajdon tette eszmélteti rá arra, hogy valójában mire vetemedett, s ez a sokk Robbe-GrilIet-igelér egy évszázadon át. Az "új művészek" szemében döglött oroszlán Dosztojevszkij, ha egyáltalán ismerik. Amorálisak, vagyis képtelenek mihez kezdeni az erkölcsi kategóriákkal, azt sejtetik, hogy azok érvénytelenek és érdektelenek a valóságban, az alkotásokat pedig félreviszík, hazug példázatokká silányítják. Ennek ellenére teljesen elfeledni, figyelmen kívül hagyni
mégsem tudják őket (hacsak nem maradnak meg az üres filmnél), kifordítják tehát az etika követelményeit. Negativisták lesznek, a tagadásban keresik a követendő példát.
Csakugyan pompás gondolati játék
ez, s nem zavarja meg holmi öldösés
ártatlan intermezzója. A kis Bobbynak
ugyan szétverik a fejét egy vésővel, ám
ettől még vidám eszegetés és nyugodt
pöfékelés közepette lehet mesélni a hipokrita világot védelmező és időnként
ájuldozó nyomozóknak. Emberi jogok
pedig valamennyiünket megilletnek.
ahogyan tiszta pizsama is a börtönben.
Mindegy, hogy egy kisfiút belenyomtunk-e a mocsárba, akkor is környezetünk felett állunk, mert mások vagyunk, mint a többiek. Ezt demonstráljuk saját nemünkhöz való vonzalmunkkal, miként zsidó származásunk
hangoztatásával is, elvégre ha elkészülhetett valamikor egy Jud Süss, miért ne készülhetne ma egy ellen-Jud
Süss, amit magunkról, mi csinálunk a
"Heraus mit Uns!" jegyében. Az antiszemiták szellemi mélységei egyedül a
filoszemitákéhoz mérhetőek.
Swoon a film eredeti címe, ami egyben alkotóinak pontosan megnevezett
célja is: akkora hatásra törekedtek,
amely már az eszméletvesztéshez hasonlatos. Kissé türelmetlenek voltak, s
előjátszottak nézőiknek. úgyhogy maradék kis értelmünkkel jól tesszük, ha
sietve az önkéntes halált választjuk.
mert mi jöhet még ezután?
Sneé Péter

Kozma György
Derzsi János
Drahota Andrea

színes magyar film
fényképezte: Jancsó Nyika
zene: Melis László
írta és rendezte: Káldor Elemér
Mozgókép Innovációs Társulás, 1992
Magyarországon forgalmazza a MIT

A Blue Box első képsorai után léte értelmének és fontosságának tudatában
meredhet maga elé a filmkritikus. A
vásznon feldúlt képpel biliárdozó Kozák András egy sötét üvegtáblába néz.
Tükörképe kiszínesedik, s mellette fekete-fehérben megjelenik fiatalkori
alakja a Csillagosok, katonákból, amint
kardjával tiszteleg nekünk. Mindeközben egy takarodó hangjait halljuk. No,
itt aztán lesznek mélyrétegek, emblémák és struktúraösszetartó kohéziós
erők! Aztán ...aztán ahogy pereg tovább a film, egyre gyakrabban és idegesebben túrok ahajamba.
Pedig nemcsak a vizuális idézetekben, hanem olykor-olykor strukturális
szinten is érezhető a jancsói tradíció
felelevenítésére történő kísérlet, hogy
"a cselekmény 'fölszívódjon' a térben",
és jelentéshordozóvá váljon "a térben
való néma mozgás", valamint a "puszta tér tagolásának állandó változása" l.
A film java része zárt terekben játszódik, melyek a címben is jelölt dobozként rejtik főhősünket. A házépítési
motívum, a tér egy darabjának leválasztása szimbolikus értelmű.
A zárt terek meghatározó színe a
kék, melynek különböző árnyalatai átmenetet képezhetnek fekete és fehér
között. Az Idd van félelmetesen fekete
tónusai után egyrészt valamiféle belső
függetlenséggel járó lauro mediocritasszerű léthelyzetet, másrészt "sehol sem
levést" idéz ez a kék légiesség. A sakkozó jelenetben (ahol az idős barát felvetésére -" vannak dolgok, amiket
kötelező kimondani" - Kozák András
így felel: "És van, amit el kell hallgatni... ") a kimondhatatlan képi síkjává
válnak a zárt terek, talán fölöslegesen
is leszúkítve az interpretációs lehetőségeket.

A szabadban felvett jelenetekben,
erős kontraszként. mindig áthatóan süt
a nap. András ezeken a helyszíneken
sem mozog idegenül, jóllehet a kertbeli
közösülés közben hulló könnycseppjei
kifejezik már mindazzal szembeni távolságát, melyet a nyílt terek képviselnek (külső szabadság, természetesség,
múlt),

Kozák András valóságból való kivonulása, a másság magánüggyé tétele
társadalmilag hitelesíthető folyamat. A
hatvanas évek egyik nagy váltása abban állt, hogy az állam kivonta magát
a polgári szférából. Ezzel az éppen érkező generációnak lehetősége nyílt arra, hogy kiformálja és artikulálja saját,
másfajta szubkultúráját. Ehhez járult
hozzá a Megáll az idd tanúsága szerint
is az a tény, hogya fiatalok rr ••• a saját
korukban nem találtak olyan egységes
és mintaadó érték rend et, mely a valóságban való eligazodásukat segítette
volna. Köves Dénest pl. a maradéktalanul tisztességes Szombati tanár úr az
örök erkölcsi értékek tiszteletére okítja,
míg Bodor úr elvtelen megalkuvásra
és alkalmazkodásra buzdítja.,,2 A generáció csalódása és szétesése '68 után
következett be, mikor szembesülnie
kellett azzal a ténnyel, hogy világképét
és szubkultúráját nem tudja intézményes szinten felmutatni, hiszen lehetetlenség a "rendszereszményt fenntartó
és hordozó rendszerintegratív társadalomszervező elvet,,3 egy újjal helyettesíteni. Így aztán a generáció egyes csoportjai elfogadták a meglevő játékszabályokat (mind az elmúlt évekig "becsapottnak és kiábrándultnak érezve"
magukat), míg mások a magántársadalomba szorultak vissza, megteremtve a
magánlét autonóm sejtjeit. Ezekből az
egyik a filmbeli Kozák András Blue
Boxa.
A film cselekménye egy álnyomozás
alapmotívuma köré szerveződik. A
nyomozás, logikára épülő észelvűségével, a színész rejtélyes világának ellenpontjául szolgál. (Ez az egyik a film
szerkezetét meghatározó két ellentétpár közül.) A két pólus (racionalitás és
misztika) egyik oldalán a Kozma
György megformálta "A" nyomozó
(nevezzük így!) áll; a másikon természetesen Kozák András. "A" nyomozó
konvencionális vizsgálati módszerekkel dolgozik, melyeket néha ironikusan eltúloz a film (ld. személyi adatlapkérés). Verkliszerűen feltett kérdésére (milyen András?) nem is kap előremozdító válaszokat a tanúkihallgatásokon: "jó fej"; "szereti a művészetet, az
igazit" (önparódial): "furcsa". Végül
maga talál ki egy saját észjárásával követhető történetet: logikus, hogy a sZÍnész ölte meg egykori élettársát. mert
már nem tudta nézni az emberi lezül-

lésnek azokat a fázisait, amelyek minden bizonnyal rá is várnak. Később
még kinevethetjük "A" nyomozót a
vélhetóen hollywoodi krimipar6diának
szánt betétben, amint Al Pacinót idéző
kűlsővel rámenősen nyomoz a WCben, illetve bunkóságáért, hogy bár
nem is tud angolul, pusztán mert András egy beszélgetés során használja a
"kilör" szót, bizonyítottnak látja a férfi
búnösségét. No és persze a földhözragadtság sem maradhat ki személyiségéböl, amire akkor bólinthatunk rá,
mikor megpillantjuk az asztalára tett
bevásárlószatyorból kikandikáló Perlux
mosóport. Munkamódszereivel nem is
jut eredményre: a tetőn levő nyomok
értékelhetetlenek, nincs meg az elkövetés eszköze, ráadásul a házivideóval
rögzített felvétel tökéletes alibit igazol
Andrásnak.
A színész világához (a zárt, kék terek misztikáján túl) a legalapvetőbb
mitologikus elemek kapcsolódnak. A
film elején András egy parabolaantennát állít a klub tetejére, mintha csak a
fel-felvillanó teliholdat (a Sárkány jelképe) akarná befogni. Eközben a Paleo
Acid dobkoncertjét halljuk, mely hangszerről tudnunk kell, hogya néphit
szerint a rontás előidézésének eszköze.
Már csak a macska épében félelmetesen surranó boszorkányok hiányoznak
- szerencsére nem sokáig. Sót a film
vége felé kapunk egy kis búnbeesési
misztériumot is a közösülési jelenetben
látható almák (a "fának gyümölcsei")
kapcsán.
A krimi feloldásaként megtudjuk,
hogy az áldozatokat a Macska-Sátán
kutyája "bűnbanda" szedi. Az önpar6dia feloldja a korábbi lapos mitologizálást. Ugyanakkor, ha a jelölők komolytalanná válnak, jelöltjük. vagyis András világa sem kerülheti el ezt. Más,
már idézett eszközök e folyamat ellen
hatnak, 6m annyira nem erősek, hogy
biztosítani tudnák a humor mellett a
komolyság jelenlétét. Így inkább csak'
valamiféle csattanóra váró koncepciótlansággal állunk szemben.
A racionalitás talajáról csak a "beszállásos" módszerrel dolgozó "B"
nyomozó tud betekinteni András misztikus világába: ő nem csak megérteni,
de megismerni akarja Andrást. Ehhez
persze fel kell kutatnia a színész intim
tereit, ez kezdődik meg, mikor macska
módjára beles az éppen Elvis Presley

koncertfelvételét néző András mozitermébe.
"B" nyomozó és András kapcsolatában kezd kibontakozni, majd a számtalan értelemben használt játék fogalmán
keresztül teljesedik ki a film másik
meghatározó ellentétpárja: látszat és
valóság kettőssége. A játék motívumát
.virtuózari dolgozzák fel az alkotók. Jó
példa erre az alábbi jelenetsor!
András egyedül nézi a montírozóteremben Cseh Tamás jó tizenöt éves fekete-fehér felvételét, melyen az énekes
a háborús generáció (a nagyapa) szerepébe helyezkedve mond ítéletet saját
nemzedékéről: "s elnézem az unokámat, /látom, hogy gyönge alak./
Hogy lesznek ezek túlélők? C .. ) elszállnak az első szélre ... rr Nem sokkal
később Gálffy László jön be Kozák
Andráshoz tanácsot kémi. A tapasztalt
kolléga azt javasolja Gálffynak, hogy
fogja fel produkcióként a halált, játszszon a "nézzétek, hogyan tudok meghalni" attitúddel. Mikor aztán ismét
egyedül marad, fényeffektekkel feketefehérre "varázsolják" az arcát, visszautalva ezzel Cseh Tamás nagyapa figurájára, hiszen a halál utoljára a háborús generáció számára lehetett valóságos "produkció". A beat-nemzedéknek
már semmiképpen sem az, amit mi
sem bizonyít jobban a film eleji sikertelen öngyilkossági kísérletnél és a film
végi feltámadásnál. Tovább erősíti ezt
a játékot, hogy Kozák András, mikor
Gálffy Lászlóhoz beszél, egy lámpa
alatt áll, mely stilizált színházi reflektorként világít. András tehát most is
szerepet játszik, nem a saját szövegét
mondja.
A játék-motívumhoz kapcsolható az
a - filmből magasan kiemelkedő - jelenet, melyben Kozák András saját bűnügyi verzióját adja elő, miszerint ő
lenne a gyilkos. Pár perces, kitűnő mono-tragikomédiát láthatunk. Története
nagyon hasonlít az "A" nyomozó által
feltételezetthez, csak András más motiváciőra. outsiderségének védelmére hivatkozik: "Aztán már csak azt akartam, hogy menjen el, egész idő alatt
azt akartam, hogy menjen el. De nem,
nem, ő az Istennek se! Állandóan körülöttem mászkált, nem bírtam! ... rr
Szövege közben Kozák András feláll
egy székre (ismét egy erőteljes színházi
utalás). Ám bármilyen meggyőző is a
játéka, "B" nyomozó nem hisz neki.
Ekkor jön az utolsó nagy dobás! András a földre veti magát, és rángatózni
kezd. Ennek már bedől "B" nyomozó
is, és egy kanalat próbál András szájába szorítani, aki hirtelen felül: "Mit csinálsz, hagyjál már, nem vagyok epilepsziás!" Aztán kacagni kezd, mint Jupiter szobra Kosztolányi Caligula című
novellájában.
A film tanulsága szerint e generáció
(ha Kozák Andrást ilyen dimenzióban
jelképes figurának tekintjük) alapvető
lételeme a játék, de nem az infantilis,
még csak nem is a cinikus, hanem a
tragikomikus, az aszurd. A film magatartásformává tágítja Kozák András

húsz évvel ezelőtti interjújának egyik
mondatát: "Színházi előadások után
például olyan forró vagyok, hogy nyugodtan sétálhatok egy szál ingben -20
fokban, akár egy óra hosszat'A. Valószínűleg az Úristen is kedveli a Játékosok e nagy generációját, s mintegy gratulációképpen megfuvatja (potrohos
tűzoltózenészével) a feltámadási kürtöt.
Arra, hogy mennyire nem lényegtelen egy induló generáció számára az
előző nemzedék öröksége, aligha kell
pregnánsabb példa, mint A nagy generácw Nyíkitájának és Marijának szülőszerepben való megjelenítése a Potyautasok elején. Ezért nem hiszem, hogy a
fiatal közönség alapvetóen érdektelenséget mutatna a beatnemzedék problémáinak új aspektusú feldolgozása
iránt. Káldor Elemér filmje alapján viszont aligha fog közelebb keriilni a generáció Kozák András jelképezte figuráihoz.
Az idézéstechnika első pillanatban
az ezoterikus világépítés lehetőségét
csillantja fel, aztán mindössze növeli a
káoszt. Ráadásul az utalások sokszor
csak a beat-nemzedékhez
szólnak
(gyertyával végigfolyatott üveg, a farmer elégetése stb.).
Káldor Elemér a H6cipd hetedik oldalán olvasható rövidhírek tónusában
könnyedén elviccelődik a feltámadással, ami egyébként a film egyík legmulatságosabb pillanata. Pusztán azt felejti el, hogya feltámasztás előtt teremteni illik. Kezdetben mondjuk egy másfél órás világot ...

Tanner Gábor

Jegyzetek:
1. Kovács András Bálint: A hetvenéves
Jancsóról. 2000, 1991/9,52.0.
2. Mátyás Győző: Megáll az idő. Kritika, 1982/10, 34.0.
3. Fricz Tamás: Ifjúság és civil társadalom. Valóság, 1988/11, 36.0.
4. Színház, 1973/7, 34.0.
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Video blu
színes magyar film
írta: Sopsits Árpád
Fábry Sándor
Garaczi László
fényképez te: Kardos Sándor
zene: Melis László
rendezte: Sopsits Árpád

Sopsits Árpád második játékfilmje két
alkotást idéz számomra a magyar filmtörténetből. Az egyik Jancsó Oldás és
kötése (1963),a másik Makk Macskajátéka (1974).Mindhárom filmet a manierizmus jellemzi, ez az erősen modoros
és intellektuális irányzat, amely új
szépségeszményre törekedve szubjektív, irracionális, természetellenes megoldásokat helyez előtérbe. A Video blues
is különös előszeretettel fordul a rafinált, a szokatlan, a kiagyalt, a felfokozott felé. És fordulnia is kell, mert a
rnozinéző a tévézés kábulatában oly
fokig eltompult, hogy manierista cselvetéssel kell felhívni figyelmét egy
napjainkban játszódó életregényre.
Az Oldás és kötésben láthattunk elóször a magyar új filmben amatőr kisfilmet. Kettőt is. Az egyik tollukat vesztett libák kötélen táncoltatásáról szólt,
a másikban Domján Edit táncolt megrázóan a magyar siratófal előtt szomorú gyászzenére. Melankolikus hangulatú lassú tánc - azaz blues. A Macskajáték. kőzéppontjában pedig a Video blueshoz hasonlatosan ugyancsak egy fergeteges levelezés állt. Csakhogy ott két
öreg nő levelezik, itt viszont két férfias
erejére büszke érett ember: Gábor és
János. És már nem is írásban, mint Erzsi és Ciza, hanem a nagyvárosi vizsgálódás kiméletlen fegyverével: videokamerával.
Ennek a .Jevelezésnek", egy végleg

múltjuk, jelenük, feltárulnak emberi
kapcsolataik.
Az apa különös halála, amelyet János a Tisza-parton felidéz. Az anya betegsége, furcsa személyes viszonya
kint élő fiához, majd fájdalmas szívrohama, amelyet ugyancsak rögzít a video. Majd kiderül, hogy János felesége,
Judit a nyári tiszai felvételeken mint
Gábor egykori szerelme szerepel. Mi
több, a párizsi disszidens a hét év távollétet megszakitva titokban Pesten
járt és Judittal találkozott. Együttlétük
is rajta van egy felvételen. Jánosban a
felháborodáson és kétségbeesésen túl
felmerül a kérdés: kié a gyerek? Ezek
után már Juditért és a gyerekért folyik
a video-párharc, amelyben Gábor is,
János is mindent és mindenkit hajlandó feláldozni. De kit szeret Judit? A
Párizsba siető, majd onnan is sebesen
távozó asszonytól a férfiak nem tudnak meg semmit.

elnapolt, már csak a halálban realizálódó találkozásnak a története Sopsits
filmje.
Gábor hét évi hallgatás után Párizsból életjeltad magáról egy videokazettán testvérének, Jánosnak, aki Budapesten él családjával. Később egy kamerát küld neki ajándékba. És ettől
kezdve videón leveleznek egymással a
testvérek, ami szép lassan felborítja
életüket. A .Jevelekből" - a videofelvételekből és régi amatőrfilmekből - krimiszerű izgalmassággal bomlik ki

Mégsem egyszeruen szerelmi háromszög ez a film. Sokkan inkább a
mai harmincévesek. egy retardált kamaszkor filmje, amelyben nemcsak az
a kérdés, hogy kit szeret a szépséges
asszony, és ki a gyermek apja, hanem
az is, hogy ki mit ért el élete delelőjére.
Keveset, borzasztóan keveset - mondhatja el magáról a középgeneráció.
Mert bár pontosan meghatározható
hinterlandjuk - foglalkozásuk, egzisztenciájuk - nincs a film főszereplőinek.
az azért kiderül: semmire se vitték.

Hunnia Filmstúdió, Option Images, 1992
Magyarországon forgalmazza a Hunnia Plusz

Ezért aztán egymással viaskodnak
asszonyért és gyermekért.
Párizs! - kiált fel Fellininél elragadtatottan a gyaloghintóval utazó Casanova. Micsoda hely! Párizsból. a távoli
gazdag világból jönnek a videolevelek
és a ruhák Juditnak. De Párizs, ahogy
azt Judit majd később János is tapasztalja, Gábornak az ablaktalan odút, a
pincelakást jelenti. Nem azt a ragyogó
utcaképet. amelyet a Champs Elyséesn járva mutat a kamera.
Gábor kétes egzisztenciaként, afféle
kósza selyemfiúként kalandozik Párizsban. Halálát a bemutatott szűk
odúban leli, öngyilkos lesz, de úgy,
hogy a fegyver ravaszát lakása kilincséhez erősítve a gyanútlan Jánossal
huzatja meg.
A három főszereplő mellett ott csetlik-botlik a riadt tekintetű kisfiú. Gábor az ő fiktív halálát védőhálóval felszerelt balkonon akarja filmre venni,
ám a hálóról mit sem tudó Judit ezt a
felvételt az utolsó pillanatban megakadályozza.
A film tehát videokamerával megjelenitett "valós" és fiktív történetek
foszlányaiból, cserepeiből áll össze.
Olyan elementáris kohéziós erővel,
amelyelkeseredettségről és erős tehetségről vall.
Egy negyvegyéves rendező megkésett második filmjével próbál utat törni
magának, meglehetősen nehéz körülmények között.
Az októberi bemutató során a mozi
ugyan tele van, de a kritikusok elutasítják a filmet. A Magyar Nemzet azt írja, hogy a háromszög történet szegényes és kiagyalt. A két férfiről semmi
más nem derül ki, mint hogy egyazon
lányba voltak szerelmesek, és most is
őt szeretik. Hát az anya, aki elveszítette egyik fiát és akinek arcán - Szakács
Eszter beszédesre öregedett vonásaival
- a halált látjuk megjelenni? Hát a kisfiú?
Az Új Magyarország Káin és Ábel ősi
alaprnítoszát látja a filmben. Az átütóerőt és tehetséget helyenként elismeri,
de nem tudja levonni a napjainkkal
érintkező tanulságot. A szerző nem
szereti azokat a megszállott filmes hósöket, akik örökösen kamerák beállításával, fénypászmák tükröztetésével
foglalkoznak. A videomotívurnban
nem lát többet, mint napjaink kommunikációs őrületét, amely ezúttal ősrégi

történet-panelekből építkezik. Csak az
operatőrnek kegyelmez, aki szerinte
virtuóz módon zsonglőrködik a video
és a különbözö minőségű celuloid szalagok eltérő mozgóképi lehetóségeivel.
A Filmvilág, a magyar filmművészet
lapja, A sütemény halála árnrnel ironizált Sopsits munkáján, meglepő érzéketlenséggel kezelve az egész történet
elkeseredettségét.
A kritikusok arra azért felfigyelhettek volna, hogy végre tudja egy magyar rendező, hogyan kell egy történetet godard-i módon felrobbantaní.
majd elemeire bontva összerakni.
Számomra a Video blues Melis László kompozícióba illeszkedő, jó zenéjével magával ragadó film. Sopitson és a
színészeken túl (Horváth Lajos Ottó és
Epres Attila meggyőzőek, gyönyörű a
Juditot alakit6 Damyi Judit) ez valóban a kitűnő operatőrnek, Kardos Sándornak köszönhető, aki bravúrosan vegyíti a fekete-fehér amatőrfilmeket a
színes videoképekkel, miközben mindezt színharmóniában tartja a 35 mm-es
anyaggal.
A film szakmai sikertelensége megintcsak az Oldás és kötést és a Macskajátékot idézi, hiszen annak idején ezek
a filmek is megbuktak.
Sopsits munkájából sok mindenre
lehet emlékezni: a tiszai hajóra, az égő
tiszai vikendház képére, a szerelemben
összefonódó testek látványára, az
anyai arcra. Számomra mégsem a televízó monitorán megjelenő felvételek a
legbeszédesebbek. hanem egy esti játszótér képe. Három hinta lóg le a magasból. A kőzépsőben Judit ül, az
egyik, mint ahogy tőle megtudjuk. foglalt. A harmadik azonban reánk vár:
üljünk bele! Nézzük meg újra ezt a filmet!
Ember Marianne
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kegyeltjei töredékvilága múló
egésszé áll össze az új [oszeliani-filmben, a Lepkevadászatban. Mintha ugyanazt a gondolatot ismételné a rendező,
csak éppen a nézőpontot cseréli fel: első külföldön készült filmjében útra
kelt, hogy évszázadokon és különböző
helyszíneken át kövesse a pusztuló hagyományt jelképező porcelánkészlet és
az egyre fogyatkozó portré sorsát;
most viszont egy vidéki kastély és az
azt körülvevő település mozdulatlan
világában figyeli meg apró műgonddal, mint repül a szó szoros értelmében levegőbe a tapintható régmúlt. A
hagyományos életvilág elvesztése a témája valamennyi Joszeliani-filmnek, a
különbség mindig csak annyi, hogy a
tűnő tradíciót, a pusztulással szembeszegezett elevenséget miképpen ábrázolja az alkotó.
A Lepkevadászatban
tehát egyetlen
helyszínt választ - a moszkvai kitérőt
szinte kikényszeríti a dramaturgia, s
nem is ez a legeredetibb mozzanata a
filmnek -, ennek megfelelően még azt
a visszafogott, anekdotikus történeti
ívet sem rajzolja meg, amit a Lomohuilás óta megszoktunk tőle. Most sokkal
közelebb áll egy helyzet ábrázolésahoz, mint egy mese elbeszéléséhez;
szereplői is inkább alakok, típusok.
semmint jellemek. A középkori szárnyasoltárok
kihajtható
táblaképeire
emlékeztető "dramaturgia"
egymásba
nyíló történeteiemeket idéz: mindenki
ismeri a Biblia vagy a szentek életének
eseményeit, a látvány csupán elmélyiti
a már úgyis tudottat. Ilyenek a Lepkevadászat gyönyörű, levegős tablóképei.
Pusztul a világ körülöttünk, a gépek a
földet, az emberek pedig egymást
eszik meg; a tapasztalatot az információ, a beszélgetést a kommunikáció, az
ünnepi vacsorát a gyorsbüfé váltja fel.
Mindezt tudjuk, s Joszeliani nem is
mint valamiféle bölcs guru ajánlja figyelmünkbe a szintetikus valóság helyett az élet igazi zamatát. Nem reklámfilmet forgat a tradícióról. Tudja,
hogya fogyasztói társadalom nem reformálható meg, s ha a szupermarketben olajos magvakat lehet kapni, vagy
ha méregdrága felszerelésekben sportolhatunk. az ugyanúgy gyökértelenségünk része. Nem állít semmit, nem
moralizál, s főképp nem filozofál ezért sem bántóak a néha tolakodó jelképként megjelenő tárgyak, például a
gyönyörű pázsitot kitartóan szántó
traktor -, hanem az elmúlt és a múló
idő hangulatában részesít.
Istenkisértő vállalkozásnak
tűnhet
mindez, hiszen a film, a maga közvetlenségével. igazi állít6 művészet, a va-
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lóság mozgó képei nem sok helyet
hagynak a képzeletnek. Joszeliani mégis a modernitás jelképével, a filmművészettel hadakozik a modernizmus ellen. Pontosabban esze ágában sincs hadakozni, s éppen ezzel oldja fel a kifejezőeszközben rejlő paradoxont. A modern technika nála nem társuI modern
észjárással. Ismeri a film technika
nyújtotta lehetőségeit, és él is velük: a
Lepkevadászat legemlékezetesebb képsorában még trükköt is alkalmaz. (Ó maga jelenik meg mint gáláns katonatiszt
a századfordulóról az idős kastély tulajdonos hölgy álmában. Bejárja a hatal-

művész - pedig ez szinte a filmkészítők kikerülhetetlen
sorsa. Joszeliani
sokkal inkább nevezhető - bármennyire lejáratott a szó - életmúvésznek, aki
történetesen nagyon ért a filmhez.
Hiszen mennyire következetes poétikai eljárásokból bontakozik ki az a
hatás, amely nem tudat a nézővel valamit, hanem részesíti benne! Csak néhány példa, a teljesség igénye nélkül.
Vissza-visszatérő képek, beállítások
adnak ritmust a film egészének, a jelenetek tagolása roppant harmonikus, a
szerkezet szimmetrikus, zenére komponált. Ez il rend, már-már fegyelem

mas termeket, majd megáll az alvó
asszony feje fölött. Cigarettáját a hamutárcába helyezi, s eltűnik. A felneszelő egykori feleség?, szerető? már
csak az égő cigarettát találja. Szív
egyet belőle - aztán meghal. Tarkovszkij tudta hasonló atmoszférával megjeleníteni a Tükörben a teáscsészeről lecsapódott pára tűnő képével a múlt jelenvalóságát.) Joszelianinak ugyanakkor filmrendezőként nem a hatékonyságon, a világ és az emberek megváltoztatásán jár az esze; nem agitatív

mégsem korlátoz, sokkal inkább biztonságot ad. A film egészével való
együtt-létet erősítik a tágas képkeretek.
a sok nagy totál, ahol a szereplők mellett mi is részesei lehetünk a világ történéseinek. Joszelianinak természetesen
nemcsak formakultúrája. hanem szemléletmódja is ezt a közelséget sugározza. Legfőbb segítségére itt sajátos humora van, amely igen közel áll a cseh
groteszk hez, de talán még annál is kevésbé bántó, s már-már túlcsordul benne a szeretet, az esendőség elfogadása.

1992
a Budapest

Film

A "táblaképfestés" szempontjából is lényeges, hogy ez a humor legtöbbször
"helyzetkomikum": egy-egy szavakkal
leírhatatlan helyzet komikumából fakad, s nem a csattanóban teljesedik ki,
hanem - mint ahogy a régi görögök
vélték - szétárad a film "tagjaiban".
S végül idetartozik Joszeliani legjelentősebb, "legelméletibb" találmánya:
időkezelése. Pontosabban szólva hagyománykezelése, aminek persze sok
köze van az időhöz, de éppen az idő
eredendően elvont tartalmát utasítja el.
ála sohasem időugrásokról, flasch
backekről van szó; nem az idő módosítja a történet menetét, sokkal inkább
a történet az idóét. Ezért olyan természetesek Joszeliani "időutazásai": valójában nem az időben utazunk, hanem
a hagyományok terében, s ezek a hagyományok hol 18. századiak, hol 50
évesek, hol jelenkoriak. (Én el tudnék
képzelni nála még jövőbeli hagyományt is.) Időtlenné válnak a történések, illetve az eseményeknek saját idejük lesz. Jelen-múlt-jövő értelmetlenné
válik, csak az számit, ami van, vagy joszelianinál talán mindig ez a fontosabb - ami nincs. A hagyomány jelenvalóvá tétele, időtlenítése mögött húzódik meg a rendező valóban radikális
modernizmustagadása:
a lineáris időkép elvetésével, a haladás mindenhatóságának, a "holnapra mindig jobbá leszünk" elvének csendes elutasításával
a modernitást alapjaiban kérdőjelezi
meg. S persze belülről. Vagyis az ő kritikája sem áll a modernizmus alapjain,
tehát már nem is lehet kritika, csupán
észrevétel, leírás. Ennek megfelelően a
kastélyt felvásárló japánok felbukkanásában vagy a filmvégi terrorakcióban
kizárólag a furcsa, humoros "helyzetet" kell látnunk, s nem valamiféle társadalomkritikát. S ez a költői álláspont
teszi lehetővé azt is, hogy Joszeliani
ugyanazzal az érzékenységgel képes.
immár évek óta külföldön georgiai
(grúz) filmeket alkotni.
Gelencsér Gábor

Ruby,
1. Oliver Stone nemrégiben ismét bebizonyította: a filmnek nemcsak művészi
lehetőségei korlátlanok, hanem manipulációs technikái is, sőt, e kettő néha
szorosan összefügg. A JFK-ban a vágás
és az operatőri munka precíz artisztikuma az egyetlen lehetséges verziót
sulykolja, oly következetességgel, mely
túl van a műoészi formanyelv határain
és inkább a rendezoi önkényhez közelít.
A JFK a fikciós és dokumentumelemek
egymásba mosásával látszólag a nagy
posztmodern tétel illusztrációja; az
elénk kerülő történetek leírására a valódi/fikciós helyett inkább a valószerű/valószerűtlen
kategóriákat
kell
használnunk. Persze minderről nem
maga a film, sokkal inkább a film korlátai beszélnek.
2. Stone valamiféle megkésett avantgardizmus képviselőjeként meg van
győződve a felmutatott kép totális realitásáról. Kételynek helye nincs; ahol a
korabeli dokumentumok hiányosságai
nem rekonstruálják tökéletesen a történetet, nem támasztják alá az erkölcsi
ítéletalkotó szerepébe tévedt rendezőt,
ott azokat újraforgatott, archívnak tűnő jelenetek egészítik ki. Stone alapállása jellegzetes: elbűvölő magabiztossággal választ ki egy intellektuálisan
semmiképp sem igazolható magatartást, az egyértékű logikát, a kizárt bármelyik elvét. Ez a húzása persze be is jött:
filmje, mely nem egy variációt valószínűsít többféle lehetséges közül, hanem
A TÖRTÉNETET,közvetlen hatást gyakorolt az amerikai közéletre. politikai
vitákat provokált, melyek a zárolt, de
nem lezárt "JFK-dosszié" újbóli előtérbe kerülését eredményezték.
3. A JFK nem a lehetőséget - a bizonyosságot szuggerálja. Semmi más,
mint napvilágra hozatala. felelevenítése egy mítosznak, melynek alapelemei
rendkíviil szerencsésen illeszkednek az
amerikai tudatba: a fiatalos elnök (akinek mítoszát csak erősíti a frissen
megválasztott, szintén fiatalos, szintén
demokrata, szintén megvesztegethetetlennek tűnő, szintén markáns arcú kései utód) maga az antropomorf Amerika; a gyönyörű özvegy a fájdalmas
azonosulás és együttérzés tökéletes
alanya; az ifjú igazságügyminiszterszenátor bátyjához hasonlóan brutális
tragédiája; a szőkített hajú ex-íróféleség, színtén nemzeti bálvány, kinek halálát éppúgy homály fedi, mint az elnökét. Stone feldobta a kilencvenes
évek nagy témáját, csak nem veszi észre - éppúgy, mint a nyomdokában haladók =, hogy semmi újat nem mond.
Yégtelenül arrogánsan ismételgeti a
"tényfeltáró újságírás" könyvtári kötetének érveit, nem kérdéseket tesz fel,

a Kennedy-gyilkosság
másik arca
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Írta: Stephen Davis
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zene: John Scott
rendezte: John MacKenzie
Rank Film, Manifesto, Triumph, 1992
Magyarországon forgalmazza a Mokép
hanem válaszokat ad, olyan válaszokat, melyeket játékfilmnek rendkívül
veszélyes adnia, és olyan hangnemben,
amely a kételkedőket azonnal proskríbálja.
4. A folytatáshoz azonban minden készen áll: a JFK sikere, Clinton megválasztása, a szenátusi vita, a Kennedymítosz gyors újjáéledése olyan körülményeket teremtett, melyek között a
hasonló témájú filmek némi sikerrel
kecsegtetnek. A történet - közel harminc évvel a merénylet után - újra
közismert lett, a producereknek nincs
más dolguk, mint olyan forgatókönyvekre adni megbízást, melyek a sztori
felgöngyölítetlen, a mindenki által látott JFK-ban csupán felvillantott mellékszálaira összpontosítanak.
5. A beinduló dömping első két terméke elérkezett (illetve valószínűleg el
fog érkezni) hozzánk is. Az már az
amerikai kultúra szubtilisabb összefüggései közé tartozik, hogy az egyik film
címe azonos a másik alapjául szolgáló
Stephen Davis-színdarab eimével, mely
egyébként a dallasi repülőtér neve. Miután a Magyarországon áprilisban bemutatott Rubyhoz valószínűleg meglehetősen véges mennyíségű idő és pénz
állt rendelkezésre, igazi második vonalbeli stáb állt össze, ami persze meg
is látszik a film technikai kivitelén.
5.1. A nem túl neves, de megbízható,
Skóciából elszármazott rendező, John
MacKenzie már bebízonyítota néhányszor, hogy leírt politikai krimiből különösebb hibák nélkül képes lefényképezett politikai krimit fabrikálni. A nyolcvanas években Angliában már kitűntette magát egy Frederick Forsyth-regény és Graham Greene Tiszteletbeli
konzuljának
megfilmesítésével, 1990ben pedig Hollywoodban készítette el
The Last of the Finest című, szintén politikai témájú filmjét. Ám a skót mesterember ezúttal hibázott. Furcsa mutáns
született, a sémák meglepő keveréke.
5.2. A női főszereplő a Twin Peaksből
megismert, e filmben éppen platinaszőke Marilyn-epigon, Sherilyn Fenn,
aki tisztességgel megfelel az elvárások-

nak. Korrekt játéka éppen kitölti a szerepet, gondosan tartózkodik egyéni stílusjegyek alkalmazásától. amelyek
esetleg megkülönböztetnék a több tucatnyi hasonló képességű színésznőtől,
5.3. A férfi főszereplő Danny Aiello: a
némiképp becstelen, de gondolkodásmódjában ösztönösen tisztességes hazafi furcsa karakterének megjelenítője.
Ó egyébként - a Ruby círnszerepéhez
hasonló - jóságos apafiguraként már
szerepelt együtt egy másik Marilynepigonnal, Madonnával. annak Papa,
don't preach eimú klipjében. valamint
egy korai Spike Lee filmben, a nálunk
is bemutatott Do the Right Thing-ben
(Szemet szemért) alakitja a keményen
dolgozó katolikus olasz bevándorló,
keményen dolgozó protestáns WASP
sajátos ötvözetét - igen meggyőzóen.
Ez a szerepe csak újabb adalék, elmélyítendő az eddig megismert és remekül bevált karaktert.
6. Minden adott tehát, hogy egy aránylag egységes produkció jöjjön létre (a
politikum iránt élénken érdeklődő rendező, szerepeikbe tökéletesen illeszkedő színészek, stb.), mégis eldönthetetlen, hogy MacKenzie mit tart lényegesnek. A JFK esetében még úgy-ahogy
összhangban van a főtémául szánt politikai-jogi-erkölcsi "igazságtétel" és a
főhős Jim Garrison magánszférájának
két eleme - ám a Ruby-ban igen esetlenül van összeillesztve a forrásértékúségre igényt tartó politikai krimi,
az anakreóni szerelem melodramatikus
ábrázolása, az amerikai mítoszra építő
társadalmi mondanivaló, valamint a
pszichológiai esetrajz. Míndezek a rétegek hagyrnagerezdként (a metafora értelmezéséhez lásd a Mondvacsinált Ms
nagyjelenetét) esnek szét, kétségkívül
megkönnyítve ezzel az elemek analízisét.
6.1. A Ruby is beleesik a JFK csapdájába: ez pedig a hitelesség kérdése. Az
amerikai filmekre nagy általánosságban jellemző narrativitás ebben a helyzetben (csakúgy, mint a megtörtént
eseten alapuló politikai krimik akármelyiklben) különös paradoxont eredményez. A TÖRTÉNET egyeduralma

minden más verziót kizár, és ezt még a
stáblista végén megjelenő kis elidegenítő szöveg sem képes feloldani. Ellentmondásos helyzet, hiszen az ilyen
típusú filmek lényege éppen az, hogy
a szereplők azonosak a sztori eredeti figuráival. Ebben az esetben például
apologétákhoz méltó konkordanciák,
megfelelések vannak a forgatókönyv
cselekménye, a szereplők feltételezett
jelleme és a Warren-jelentés idevágó
részletei között. A jegyzőkönyvbe került figurák életre kelnek, eljárják a legapróbb részetekig programozott táncukat, hogy aztán újabb történelmi ujjgyakorlatokban tűnjenek föl, jelenlétük
újabb összefüggéseivel igazolva azok
hitelességét. Furcsa "második valóság"
alakul így ki - megfelelő számú, a témával foglalkozó film esetén párhuzamos történetek borgesi labirintusát
kapjuk, mely pusztán ellentmondásmentes összefüggései révén (az ellentmondás-mentesség pedig adva van a
filmek kiindulótézisében: "az elnökgyilkosság par exellence összeesküvés
következménye") képes kijelölni egy
újfajta realitást.
7. Ezen írás keretei sajnos nem tesznek
lehetővé egy átfogó analízist, pusztán
néhány mozzanat felvillantását, melyeket a fentiekben úgy-ahogy kifejtettünk, és legalább az említett filmek
színvonalán való ábrázolását annak a
helyzetnek, amikor a szórakoztató-médiaipar komplexum a katonai-ipari
komplexum elleni támadásokkal próbálja igazolni önmagát.
Varga Balázs - Vasák Benedek Balázs
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SZUPERHOSOK

A BÉRGYILKOS (The Hitman, 1992,
r: Aaron Norrís)
KÜLVÁROSI KOMMANDÓ (Suburban Commando, 1991, r: Burt Kennedy)
LORENZO OLAJA (Lorenzo's ou,
1992, r: George Miller)
ÖBÖL-AKCIÓ (The Finest Hour,
1992, r: Shimon Dotan)
RUBY, A KENNEDY-GYILKOSSÁG
MÁSIK ARCA (Ruby, 1992, r: John
MacKenzie)
TÖBB, MINT TESTŐR (The Bodyguard, 1992, r: Mick Jackson)
TRESPASS (1992, r: Walter nun
ÚSZÓ ERŐD (Under Siege, 1992, r:
Andrew Davis)
Kezdetben volt Rocky, aztán jött Rambo - és mára maradt sikeres alakítójuk.
Sylvester Stallone, aki a számtalan
folytatás során valóságos prototípusa
lett az amerikai szuperhőnek. Hiszen
tulajdon karrierjének története is annak
az amerikai álomnak a megvalósíthatóságát bizonyítja, amelyet a 60-as évek
végére kibontakozó új amerikai film
épp annyira megkérdőjelezett, mint a
vietnami háború jogosságát. Ebben hozott - konzervatív - fordulatot a Rocky
(1976), majd az Els6 vér (1982) átütő sikere. Megannyi vesztésre predesztinált
"antihős" után Rockynak sikerül végig
ringben. Rambónak pedig életben maradnia. Csakhogy a fanatikus kitartással edző Rocky esetében a belső harc
(az önmaga tökéletesítésében megnyilatkozó lelkierő), míg Rambó, a szadista kisvárosi seriff üldözte vietnami veterán esetében a (profi fogások arzenálját felvonultató) külső harc kerül előtérbe. Az utóbbi tendencia erősödik
fel mindkét film folytatásaiban. Olyannyira, hogya BO-asévek közepére a
dzsungelben kapott sebét útitűvel beöltögető Rambo figurája már alig különbözik a Halálosztónak (Terminátor)
becézett, önmagát szervizelő, emberformájú harci robottől. akinek hallgatag szenvtelensége hosszú időre cégjegye lett alakítójának. az izompacsirta
Arnold Schwarzeneggernek. És hála az
újabb akciófilmekben elszaporodó profi bunyósoknak (Chuck Norris, Steven
Seagal, Jean-Claude Van Damme) a
bűnügyi és háborús témájú kommerszfilmek cselekménye egyre inkább kimerül az emberfeletti szuperhősök
szakavatott tisztogatásai akcióiban.
A jól bevált recept szerint kell egy
megfelelő téma, amely eleve az amerikaiak nagyszerűségét sugallja, és hozzá egy olyan figura, aki hihetővé tudja
tenni a szuperhőst. Az Úsw erod töké-

letes megvalósítása ennek a tökéletes
modellnek. Egy atomtöltetű rakétákkal
is felszerelt hadihajót. amely az Öbölháború után éppen a hazai haditemető
felé tart, csellel elfoglal egy terrorkommandó, hogy egy észak-koreai tengeralattjáróra rakják át a rakétákat. Ezt
akadályozza meg a robosztus és markáns arcú Steven Seagal alakította szakács, aki valójában a titkosszolgálat jól
kiképzett kommandósa és fegyelmi
vétség miatt került ebbe a beosztásba.
Mindeközben van bőven verekedés,
tűzharc, robbantás és a hős sikerét kérdésessé tevő váratlan fordulat. Végezetül pedig az elmaradhatatlan nagy ünneplés - szép egyenruhákkal és nemzeti lobogóval letakart koporsóval.
Minden a helyén van ebben az észbontó történetben, mely ha Amerikáról
nem is, de Hollywoodról feltétlenül
képet ad.
Teljesen hihetetlenre sikerült viszont
az Öböl-akció, mely oly durván leegyszerűsíti az Irak-Kuwait konfliktust és
az akciófilm fenti alapképletét, hogy
akaratlanul paródiába fordul. Ennek
eredményeképpen a csatát már a "Sivatagi vihar" offenzíva előtt megvívja
a film két tengerészgyalogos hőse. Felderitik az irakiak egyik támaszpont ját
(vakuval fényképezve az udvaron sétáló katonákatl), sőt biogázkészletüket is
megsemmisítik. Az elvakult arabellenesség, mely Menahem Golan producer korábbi filmjeire is jellemző, a sematikus szovjet filmek receptje szerint
alakított ellenségképből fakad: az iraki
katonák gonoszak és főleg ostobák,
míg a két amerikai a legszélsőségesebb
helyzetben is hihetetlen teljesítményre
képes. Szinte feleslegessé teszik az óriási amerikai haditechnika bevetését. És
egyikük is csak azért hal hősi halált
(társa a vízben úszva ad be neki egy
morfiurninjekciót!), hogy megoldódjon
a konfliktus: mindketten ugyanabba a
lányba szerelmesek. Így itt is hatalmas
ünnepléssel, hősi halottal és egy boldog pár ígéretével zárulhat a film.
A háború mellett mindenekelőtt a
bűntények világa ad lehetőséget szuperhősök megrajzolására. S Amerika
igazán klasszikus hazája a bűnözésnek.
Igaz, ha kábítószerről van szó, DélAmerika éppúgy sz6ba jöhet, mint a
Távol-Kelet; a szervezett bűnözés terén
már a volt Szovjetunió is előkelő helyezést kaphat; a politika és az alvilág
összefonódása sem csak az olaszországi maffiát jellemzi, nem is szólva a terrorizmus és a rasszizmus világméretű
terjedéséről. De abban kétségtelenül az
Egyesült Államok vezet, hogy mindezt
egyszerre prezentálja, gazdag, sőt hitelességében is elfogadható anyagot
nyújtva a látványosságot, kiélezett
konfliktust igénylő kommersz filmek
készítőinek.
A bérgyilkos hőse, akit a karate-sztár

Chuck Norris alakít, éppen egy kábítószerkereskedő bandát akar leleplezni,
amikor társa váratlanul lelövi. Persze
nem hal meg, hanem újult erővel veti
bele magát a harcba. Az egyre ismétlődő véres összecsapásokat, amelyeket,
mint kiderül, rajta kívül senki nem lát
át (még a néző seml), úgy irányítja,
hogy a rivális bandák szinte kiírtják
egymást. Mivel pedig a szünetekben
egyre újabb gaztettekkel ingerlik a
hőst (pl, megölik barátnőjét), nem maradhat el a példásan kegyetlen igazságtétel ...
Némi csodálkozást kelthet ugyan,
hogyan lehet két egyszerű pisztollyal
ennyi géppisztolyos banditát leteríteni,
magyarázatra azonban aligha szorul a
dolog: olyan feltételesség ez az amerikai bűnügyi, háborús vagy western filmekben, amelyet a múfaj jellernzőjeként fogadunk el. Ezért szokatlan,
hogy a Külvárosi kommand6 megindokolja hőse szuperkvalitásait: félelmetes
űrharcos ő, akit idegkimerültsége miatt
küldenek szabadságra főnökei a Földre. Míg űrhajója elemei feltöltódnek,
kivesz egy szobát félszeg kísérletező
mérnök teljesen átlagos családjánál. A
hős, akit Hulk Hogan többszörös
pankrációs bajnok alakít, nemcsak védelmet nyújt a családnak erejével, hanem elrendezi a családfő konfliktusát
is főnökével, aki sajátjaként akarja eladni a japánoknak a mérnök újításait.
Sajnos, a múfajparódiákban általában
jeleskedő Burt Kennedy - sziporkázó
ötletek híján - egymás mellé sorakoztatott sablonokkal rágja szánkba a teljesen spekulatív történet mondanivalóját: korrupt és elembertelenedett világunkat csak szuperhősök képesek
megváltoztatni, ők pedig csak a mesében léteznek.
A Thbb, mint testdr hőse nem az
egekből érkezik deus ex machinaként,
hanem megfáradt profiként egy hasonló fizetett testőrködés után. Ráadásul a
szinészi játékra is képes Kevin Kostner
alakítja. Nem csoda, hogy egyszerűen
csak hősnek bizonyul, aki szuperképességeit munkája során sajátította el,
és érzelmileg nagyon is kiszolgáltatott.
Így tehát a mániákus fenyegetéseknek
kitett néger énekesnő védelmét aprólékosan bemutatott biztonsági intézkedésekkel szervezi meg, és éppen munkája eredményessége érdekében nem
óhajt több lenni testőrnél. Igaz, az ebból fakadó érzelmi feszültséget nem sikerül olyan izgalmas emberi drámává
sűríteni, mint amilyet Ridley Scott hozott ki hasonló témából (Test6rMrben,
1987), de Lawrence Kasdan lélektani
hitelességre törekvő forgatókönyvének
köszönhetőert mégiscsak helyet kap a
filmben a testőr és szép megbíz6ja emberi kapcsolata is. A szerelmi idill és a
veszélyeztetettség állandó váltakozása
után az ünnepélyes Oscar-díj kiosztás
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zsúfolt forgatagában kell bebizonyítania a főhősnek. hogy méltó hősi státuszára.
Aligha tekinthető hősnek - akár a
szó mindennapi, akár dramaturgiai értelmében - a politikacsinálás rejtelmeibe bepillantó Ruby címszereplője. Minden szentimentálisan kiemel t érzelmi
momentum ellenére sem jut túl a központi szereplő státuszán: balek áldozat
csupán, akinek sorsában meglehetősen
illusztratívan tükröződik környezete,
ahol az egyén tehetetlen az alvilággal
szövetkező politikai erőkkel szemben.
Modern korunk mindennapi valósága
persze nem is kedvez a hősöknek. Két
annyira különböző film bizonyítja ezt,
mint a megtörtént eseten alapuló Lorenzo olaja és a teljesen fiktív Trespass:
'az előbbi az ember nagyszerűségét, az
utóbbi aljasságát demonstrálja. Mégis,
szuperhősök
helyett
mindkettőben
Muszáj-Herkuleseket
látunk,
akik
rendkívül szélsőséges helyzetbe kerülve, nagykeservesen nőnek fel a "felada thoz". Lorenzót és feleségét kisfiuk
ritka és gyógyíthatatlan
betegsége
készteti elszánt küzdelemre - nemcsak
gyermekük életéért, hanem általában
az ALD-kór mielőbbi gyógyitásáért. A
Trespass birtokháboritói (trespassers),
két ifjú tűzoltó, egy véletlenül hozzájuk került térkép hatására indulnak el
egy rég elrejtett rablott kincs nyomába:
az aranyért, majd puszta életükért harcolnak. Eközben mindkét párosra "rázárul" a világ, és mint áldozatok, csupán kétségbeesetten fanatikus kitörési
kísérleteik által vál(hat)nak hőssé.
A Lorenw olajaoan nemcsak a szűlőket, hanem a nézőt is alaposan próbára
teszi a kilenc éven át tartó ápolás és
annak autodidakta kikísérletezése, hogyan csökkenthető a gyerek szervezetében kórosan felhalmozódó zsír szintje, mely az életfunkciókat sorra megbénító agykárosodást okoz. A Mad Max
és egyéb akciófilmek rendezőjeként hiressé vált George Miller szándékosan a
híradószerű tudósítást választja, ami
viszont erősen korlátozza a megalkuvást nem ismerő anya (Susan Sarandon) és az olykor kétségek gyötörte
apa (Nick Nolte) lelki küzdelmének érzékeltetését. Így bármennyire is ámulatba ejtő teljesítményük, hősiességük a
szentimentális melodráma sablonjait
idézi.
.
A Trespass viszont teljesen szakít a
szentimentális hősábrázolással - hála
Walter Hill rendezőnek. aki egyik leg-
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érdekesebb egyénisége a mai amerikai
akciófilmnek (486ra; Vörös zsaru). Ez a
gyakorlatilag
egyetlen helyszínen,
egyetlen nap leforgása alatt játszódó,
csupa-akció történet szélsőséges erőszakosságával audiovizuális harsányságával olyan, mint egy videoclipekben előadott allegorikus színmű: a
kapzsiság gátlástalanságot eredményez, ami pedig pusztuláshoz vezet. A
két pitiáner kincskereső elkeseredett
harca egy kábítószerkereskedő bandaval az elhagyott romos gyárépületben
kiválóan, fekete humorral érzékelteti,
mit tesz az arany az emberrel. Mégis,
ebben az erkölcsi fertőben a film eszközeivel sikerül megteremtem egy sajátos figurát, akit nem erkölcsi tartása,
hanem túlélési képessége tesz hőssé.
Az élet-halál küzdelemben profi harcossá érő két amatőr közül az marad
életben, aki képes időben feladni, Nem
éppen szuperhősre valló, de felettébb
hasznos tulajdonság. S mi sem jellemzőbb, mint hogy egy másik amerikai
film "mondvacsinált hőse" is az életét
megkönnyítő pénzt választja a dicsőség csillogása helyett.

Aceidental Hero (USA, 1992) r: Stephen Frears, f: David Webb Peoples, o:
Oliver Stapleton, z: George Fenton,
sze: Dustin Hoffman, Geena Davis,
Andy Garcia, Joan Cusack
"Hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon" - így jellemzi
a közönségfilm egyik korai klasszikusának módszerét Robert Sklar filmtörténész (Movie-Made
America,
New
York, 1975). Valóban, Cecil De Mille
nagysikeru vallási eposzaiban merészen érzéki orgiákat látunk az álomjelenetekben. de legkésőbb a film végén
megkapjuk a szentimentálisan tálalt erkölcsi mondanívalót is. Ezt a fajta jellegzetesen amerikai dramaturgiát követi - és leplezi le egyben sok (öniiróniával - a Mondvacsinált hás, melynek
csavaros fordulatokban bővelkedő, meseszerű története a hős fogalmának viszonylagosságát szemlélteti.
Bernie gátlástalan kis bűnöző, aki
Dustin Hoffman alakításában némileg
az Éjféli cowboy (1969)szakadt csavargójára emlékeztet: még az őt védő
ügyvéd nőt is meglopja. De Bernie nem
társadalmon kívülí, csupán lecsúszott
egzisztencia, aki kötéltáncos módjára
egyensúlyoz a lebukás veszélye, a
megélhetés kényszere, megbízhatóságot követelő ex-neje és hős apára vá-
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gyó kamaszfia elvárásai között. Ez az
amúgy is ingatag egyensúly borul fel
visszavonhatatlanul, amikor véletlen
.hőssé (accidental hero) válik: egy kocsija elé zuhant repülőgépből kiment
pár sebesültet. mielőtt a gép felrobban.
Jutalma nem marad el: elveszíti autóját, cipőjét, fia biza1mát és legális megélhetést bizonyító állását, így le kell ülme összes eddigi felfüggesztett büntetését. A tanulság: nem érdemes hősködni.
Hősökre azonban szükség van, vallja a szenzációt szimatoló TV-riporternő
és persze mindazok, akik vele együtt
"a l04-es járat ismeretlen őrangyalanak" köszönhetik életüket. A TV által
felajánlott egymillió dolláros jutalom
helyre is állitaná a filmi igazságszolgáltatás egyensúlyát, ha nem a hős
csavargóismerőse. John venné fel érdemtelenül. (Mint Hamupipőke gonosz féltestvére, Bernie hozzá került fél
pár cipőjével igazolja magát!) Ugyanakkor, hogy az ismert média- és reklámtrükkökkel olyan ideális és közkedvelt hőst sikerült faragni belőle, magának Johnnak is érdeme. Ez a rnondvacsinált hős annyira felnő szerepéhez,
hogy gyerekeket gyógyít karizmatikus
kisugárzásával. vagyis színészi teljesítményével. Ez hatja meg igazán a fiát
imádó Bernie-t, aki a kigyulladt repülőbe is egy síró kisfiú apját keresve
merészkedett be. A sors újabb iróniája,
hogy az égből jött próbatételt kíálló
igazi hős csak azért kaphatja meg jussát, mert nem igazán hős: ellopta és eladta a kimentett riporternő hitelkártyait, melyek végül a rendőrségen kötnek
ki. S bár a teremtményébe beleszeretett
nő sokáig nem akar szembenézni az
igazsággal, John, rádöbbenvén lebu-
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kással fenyegető, fonák helyzetére, teljesen meghasonlik. Ezzel érdemli ki
véglegesen a hős státuszát, ahogy önmagát legyőzve vált hőssé Bernie is,
aki általában igazán nem kíván mást
tenni, mint amit pillanatnyi érdeke
diktál. Így aztán egyenlő felekként osztozhatnak a hősnek járó pénzen és dicsőségen úgy, hogy mindenki - riporternő, gyerek, közönség és TV-állomás
- egyaránt jól járjon. Ennek a hollywoodiasan kidekázott happy endnek
ad még egy végső fricskát a film befejezése: a hős-státusz, bármily szűk körben tudnak is róla, kötelez. Így kerül
Bernie az oroszlán ketrecébe. Hát érdemes hősnek lenni, akár mondvacsináltnak is?!
Érdemesnek ugyan nem érdemes,
de hősökre tényleg szükség van, sugallja a film. Az utca emberének meghatóan bumfordi gratulációja [ohnnak,
az álhősnek feltárja, mennyire nem
csak a gyöznívágyást takarja a közönség hősigénye. Amikor sajnálja, hogy ő
vagy legalább egy családtagja nem volt
a lezuhanó gépen, a hős áldozatkészségében megnyilvánuló emberség és jóság közvetlen átélésére vágyik. Ennek
pótélményét kínálja az esetet rekonstruáló televízió, sőt maga ez a film is.
"A hős szimbőluma annak a jóságnak,
ami mindannyiunkban benne van" fogalmazza meg a nagydumás John a
sajtónak, miután kölcsönös életmentésseI demonstrálták a közönségnek hősiességüket Bernie-vel. Banális megállapítás - de szép törekvés a végtelenűl
unalmas és erőltetetten variált szuperhősök korában a hősit az emberiben és
nem az emberfelettiben vagy éppen az
embertelenben keresni,
A szeretnivalóan emberi Bernie
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olyan hétköznapi hős, amilyen igen
sok szaladgál a világban. Különösen
azok közőtt, akiknek nem megy valami jól, mégis gondoskodniuk kell a
családról, áldozatokat kell hozniuk. Attól azonban, hogy ilyen valós tényekből indul ki, a Mondvacsinált hcJs és hatása még jellegzetesen hollywoodi marad. Dustin Hoffman mindent megtesz
ugyan, hogy egyéniséget alkosson és
ne takarják el teljesen a demonstratív
megnyilatkozások, mégis sztereotip figura válik belőle: nem is nézi ki belőle
senki a hőst. Hiszen ahogy a gyerekének dicsekszik, ahogya pénzhez viszonyul vagy ahogy a börtönben viselkedik, csupa bármikor elővehető cselekvéssor, mely sok mindenkire ráillik.
Ehhez a külsőséges és ezért olykor
szentimentális emberábrázoláshoz kapcsolódik a hatásvadászat. Hiszen ha
igazi emberi drámát nem sikerült teremtem, akkor a hatásgyakorlás eszköze az érdekessé tevés marad (Bernie
"festői" lakása, hőssé válásának bizarr
körülményei, a valódi és az álhős kiegyezésének magaslati helyszíne, stb.).
Csakhogy itt mindennek szándékos
parodizálásáról is szó van, aminek fő
módszere, hogy egy "normális" hőst
helyeznek szuperhősöknek való helyzetekbe (az öngyilkosjelöltek lehozása
a felhőkarcolók párkányáról Clint Eastwood és Mel Gibson szakterülete). Az
ironikus utalások tudatosítják a nézőben azt a manipulációt, ami a színvonalas kommerszfilmekben szinte észrevétlen marad. Ugyanakkor hála a profi
amerikai forgatókönyvíró, D.W. Peoples (Nincs bocsánat) és az eredeti, nagyon is európai humorú angol rendező, Stephen Frears (Én szép kis mosodám) ambivalenciára érzékeny együttműködésének, ez a manipuláció lemeztelenítettségében is hat. Így egyszerre élvezhetjük a beavatottak felsőbbrendű mosolyával és az átlagnéző
boldog önfeledtségével, hogy manipulálnak bennünket.
Berkes Ildikó

Zolnay

magyar film, 1966, Mafilm, 2.
Stúdió, fekete-fehér, r: Zolnay Pál,
f: Módos Péter, Zolnay Pál, o:
Szécsényi Ferenc, z: Durkó Zsolt,
sze: Iglódi István, Kiss Manyi,
Dayka Margit, Szirtes Ádám,
Koltai János, Pap Éva, Szabó
Tünde, Haumann Péter
... hogy szaladnak a fák! - Lina néni, az
idős parasztasszony szavai ezek a teherautón, hazafelé menet a csatkai búcsúból. Mennyi gondolat és érzelem
egyetlen szerény mondatban. Aki keserves-dolgos élete percekre beosztottságában eddig csak földi teendőire figyelt, kénytelen észrevenni az élet múlását, élete utolsó homokszemeinek lepergését. ... hogy szaladnak a fák! - Milyen kevés is volt ez az élet, s munkán
kivül nem jutott semmi egyébre, kikapcsolódásra, szórakozásra, búcsúbajárásra. Pedig ... hogy szaladnak a faK! Életvágy és belenyugvás. Rajta már
nem segít a felismerés, de nevelt fián
talán még igen.
Simon egy átmulatott éjszaka után,
különös vágytól hajtva vetődik egykori
nevelőanyja Balaton környéki házához.
Pár órás maradásra, kijózanodásra számit, de a rövidre tervezett látogatásból
néhány nap lesz. S akaratlanul is jóval
több annál. Az (újra) ismerkedés mellett belső számvetés, szembesülés a
múlttal, szembesülés a jelennel.
Simon (Iglódi István) a nevelőszülők gondoskodása révén lett városi entellektüel, történész, aki elkerülvén a
faluból, jó tíz éve már semmi életjelt
nem adott magáról. Olyan emberré
vált, aki elszakadva gyökereitől elveszítette a valahova tartozás fontosságának érzését is. Lina néni (Kiss Manyi)
egész életét a faluban élte le, mindennapjait kitöltötte a kis közösségben
vállalt természetes szerepe. Így aztán
nehezen érthetik meg egymást; s Lina
néni jogos szemrehányásaira csak hallgatás a felelet.
Simon ismerkedik a rég nem látott
tájjal, az ismerős-ismeretlen helyekkel.
az új és régi emberekkel. A találkozások emlékeket idéznek: villanásnyira
egymás mellé kopírozódik múlt és jelen. De van, amikor be kell érnie az érzelmileg felértékelődött - emlékképpel. A nevelőapa két éve halott.
A találkozások nemcsak emlékeket,
de emberi sorsokat hívnak elő, bepillantást engedve - ha csak percekre is -
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a legrejtettebb zugokba. Az új agronómus elhidegülő házasságába, melynek
egyik oka az értelmiségi feleség háziasszony-céltalanságba fúlt élete; az
óvónő - felajánlkozása mögötti - társtalanságába; az elöregedő falu asszonyainak nehéz munkájába, halált előrevetitő, nyomasztó álmaiba.
Zolnay hőse a városi ember mentalitásával bolyong a faluban; idegennek
érezve a helyet és átmeneti tétlenségét.
Megnyilatkozásaira a felszínes kapcsolatfelvétel jellemző (talán minősítve
történészi munkáját is); mégis egyre
inkább érdekeltté kezd válni abban,
amit maga körül lát és tapasztal. Elvándorlás, elmaradottság, szervezetlenség, bürokratikus akadályok. Aki
valami nagy dologba vágja fejszéjét,
mint az agronómus - csak emberfeletti
erőt kívánó munkával érhet célt, egyszemélyes voluntarista akciójától remélhet eredményt, mintegy önmagát
visszaigazolandó, mert "kell néha valami diadal is".
A Hogy szaladnak a fák! az új gazdasági mechanizmus bevezetése előtt,
1966-ban született, bemutatójára 1967.
április 6-án került sor. Akkor, a társadalmi és gazdasági váltást előkészítő
években, a művészeti területeken is
szűkségszerűen és sürgetően vetődtek
fel a történelmi és a személyes-indivi-

Ádám robusztus derűje, kiegyensúlyozottsága, életszeretete...
Zolnay Pál filmjének sajátossága az
elbeszélés természetessége, közvetlensége, képeinek hangulatfestő ereje. A
Hogy szaladnak a fák!-ban a rendező és
Szécsényi Ferenc kamerája olyan keresetlen egyszerűséggel számol be a találkozásról, majd az azt követő eseményekről, hogy szinte ott érezzük magunkat, megélve a falut, vagy épp - az
atmoszféra ereje által - előhíva magunk emlékeit a "fekete dobozból".
Tücsökciripelés nyitja a filmet egy sötétben bukdácsoló alakkal. A parasztház kívül és belül mindennapos, nem
a későbbi, skanzenné felstilizált világ.
Simon szobájában családi képek, használati tárgyak, feszület és árvalányhaj.
Kint a ház és környéke, néptelen utcák, a reggeli falu hangvilága. A közösségi találkozás céljaira szolgáló,
igénytelenséget árasztó belső terek. A
határban, a krumpliföldön sötéten hajladozó öregasszonyok sora. Az agronómus félkész háza, mely maga az átmenetiség: már itt élnek, de még nem lakják: a ház bevakolatlan, a hátralevő
benti munkákat a feleség végzi. A sertéstelepen, a részeg gondozó hazakül-

duális "honnan" kérdései. Zolnay Pál
esetében a témaválasztás két okra is
visszavezethető. Egyrészt, a magyar
értelmiség nagy részének meghatározó
élménye a falu. Másrészt, Zolnay - bár
Budapesten született - mindig is hangsúlyozta, hogy gyökerei sokkal mélyebbre, távolabbra nyúlnak vissza, s a
film e gyökerek egyfajta kereséseként
is felfogható.
Zolnay nem akar szocioképet adni a
magyar faluról. Hősének személyes találkozásai, élményei mélyebb tartalmakra irányítják a figyelmet. A változóban is meglevő és ható morális, megtartó értékekre. Ezeket az értékeket az
akarat, a hit, a szeretet kötőanyagai
tartják egyben, s teszik átadhatóvá
egyének és generációk között. ilyen Lina néni rendíthetetlen munkaereje,
munkabirása, a földdel, a faluval
szembeni kötelesség- és közösségérzete; az agronómus megszállottsága,
melybe már individuális motivációk is
belejátszanak, hiszen magának (is)
akarja bizonyítani, hogya hátráltató,
akadályozó körülményeken, erőkön
úrrá tud lenni; vagy ilyen a szomszéd,

fák!

dése miatt, magukra maradt malacok
sívalkodása,
Simon
burleszkszerű
ügyetlenkedése ...
Zolnay már második játékfilmjében
erős hangulatteremtőként,
kozérzetiestdként jelentkezett. A Négy lány egy udvarban (1964) négy tanítókisasszony
magányát, kedélyvilágát járja körül, reményekről és csalódásokról szól. Hősnői külön-külön, saját életútjuk. természetük, vágyaik szerint élik meg a kollektív magányosságot.
Lazán még
összeköti őket hivatásuk és kiüresedő,
szürke-szorongató
magánéletük,
az
élettér mindennapjai.
Vágynak arra,
hogy bezárkózzanak cellamagágyukba,
de még jobban az összetartozás, az
együttlét, az egymásra utaltság akolmelegére.
Négy lány, négy különböző típus,
akik számára Zolnay olyan szituációkat teremt, melyek túlmutatnak önmagukon. Mintha csak hagyná színészeit:
hadd éljék a maguk szokott-szokatlan
életét! Nem mélyed el a pszichologizálásban, képein mégis a magány lélegzik. Az a testetlen, nyomasztó valami,
mely apró, szinte láthatatlan gesztusokat tesz; hol kihívó, hol szemérmesen
lemondó, hol kitárulkozó, hol pedig
visszahúzódó. "Szín" - és hangulatfoltokban jelentkezik, akár egy festő vásznán. Mindebben a legnagyobb szerepe
Törőesik Mari természetes jelenlétének
van. Ó nem olyan, mintha magányos
lenne, ő maga az egyedüllét.
A rendező ebben a munkájában érzékenyen felrajzolt egy élethelyzetet,
"termékeny" pillanataiban - rebbenéseiben - ragadta meg a közérzet belső,
lassú szétporladását, azt az érzelmi
eróziót, mely csak kiüresedéshez, korai
közöny höz vezethet.. .Másfajta közérzetről számolt be Zolnay első játékfilmje, az Áprilisi riad6 (1961), melyről
önkritikusan jegyezte meg alkotója:
"még nem volt benne a saját világképem, de benne volt a kedélyvilágom" .
Az Áprilisi riad6 az 1946-os koalíciós
időket idézi, komikus eposz formájában. A filmet többen épp azért támadták, sematizmussal vádolva, mert nem
merték fölvállalni a múfaj sajátosságait. Zolnay vette a bátorságot, hogy szatirizáló-karikírozó
megközelítésnek
vesse alá a sorsfordító időket. S ma talán éppen azt hiányolhatjuk, hogy nem
élt eléggé ezekkel az eszközökkel.
Filmje így is szórakoztató panorámáját
nyújtja az újjáépítés és a politikai ellentétek lázában élő kisvárosnak. melyben
különösen két figura jut szerephez. B0rok Vince (Óze Lajos) a pártiskoláról
visszaérkező hős, aki nagy lendülettel,
a hóna alatt ·hozott marxizmus szellemi poggyászávallát neki, hogy váro-

sában végbevigye az igazi forradalmat.
Közben minden a legjobb úton halad,
hogy a feje teljére álljon, kicsússzon
Vince valamint (elv)barátja, a - mégcsak brosúra-ideológiáig. -cselekvéstanig sem jutott - rendőrkapitány (Szirtes Ádám) kezéből.
A rendező görbe tükröt tart a kisváros társadalmának, s ebből a görbületbői kinek többet, kinek kevesebbet juttat. A legkevesebb csipkelódést Vince
kapja; nem így a rendőrkapitány. Vérbő figurája, bumfordi tehetetlensége s
kijelentései ("házi őrizetbe veszem az
egész várost" vagy "rendőr vagyok razziázok")
az adott
szituációban
mélységesen mulatságosak, de magukban rejtik annak reális (később beigazolódott!) veszélyét, hogy a hatalom és
a félelemmel párosult ostobaság milyen tragikus szakadékokba sodorhat
egy közösséget. egy országot.
A film fő erénye mégis képeinek dinamizmusa. Az a friss és üdítő fuvallat,
mely már az első kockáknál megcsapja
a nézőt. Az eleven és mozgalmas elbeszélő stílus - lehiggadva ugyan - jellemzője a Hogy szaladnak a fák!-nak is.
Itt főképp két arc közeljei válaszolnak,
reflektálnak szakadatlanul a külvílágra. Van ugyanakkor Zolnay Pálnak egy
filmje, az Arc (1970-ből), mely szinte
dramaturgiai,
konstrukciós
elvként
épül a közelik és totálok váltogatására.
Az Arc hőse szökésben levő fiatal
ellenálló, aki elvesztette kapcsolatait, s
így kellene visszatalálnia elvtársaihoz
és a feladathoz. Mindez 1944 telén, a
nyilasuralom dühöngése idején történik, a mindenki-mindenkitől-fél neurotikus légkörében.
A rendező operatőrével
(Ragályi
Elemér) végigköveti a Fiú tétova járkálásait,
mozdulásait,
próbálkozásait;
eközben érzékelteti, hogy hősét valamiféle láthatatlan burok veszi körül és
választja el (le) a többiektől. Kivetettségében a történelem és saját élethelyzetének tragikus meghasonlottsága találkozik. Egy olyan világban, melynek
összetartozó
elemei
vegervényesen
szétszakadtak énre és másokra. A figyelő-kereső, tiszta tekintetű arcra és a
bizalmatlanságba
menekült-merevült
környezetre.
Zolnay kivülről ábrázolja egyén és
világ megbomlott viszonyát, ami ezúttal kevésnek bizonyult. Részben mégis
kárpótol, hogy mintha rejtett kamerával, magánhasználatra
készült híradó
tud6sftana a mozgalomba visszavezető
utat kereső Fiúról.
Zolnay Pál filmkészítő gyakorlatának ugyanis egyik központi kérdése: a
spontán filmezés lehetősége. Azaz, a
dramaturgiai és jelenetépítkezési konvenciókkal leszámolva, hogyan lehet a
játékfiImet a dokumentumfilmezés természetességével feltölteni. Szándék és
megvalósítás első lépésben - ha nem is
forgatókönyv nélkül - szerencsésen találkozott a Hogy szaladnak a fák!-ban.
. A film betetőzése az alkotás utolsó

egyharmadát kitevő csatkai búcsú jelenetsora. Zolnay addigi költött valósága
a közvetlen valósággal szembesül, s
egyiknek sincs szégyenkezni valója a
másik miatt. A költői valóság hitelességével, a direkt valóság sűrítettségével
töri át a fikció és a dokumentum között húzódó képzeletbeli falat. Így a
filmnek nincs két része, kétféle metódusa. A színészek is csak tovább élik
szerepüket. folytatják természetes játékukat az egyszerre vallásos-hitbéli és
vásári-evilági forgatagban. A film ezzel
a 7<k!s években kibontakozó "budapesti iskola" egyik előfutárának is tekinthető.
A búcsú nagyon kelet-európai, nagyon ismerős világában egyszerre lehetünk részesei vidéki-felllnis pillanatoknak (amit a zene is aláhúz időnként), s a magyar filmművészet megszakítatlan folytonosságának. A kádári
konszolidáció korának Hogy szaladnak a
fák!-ja ugyanis hidat képez a korai Fábri politikus Körhintája és Huszárik örök
értékekre figyelő 5zindbádja között. A
fekete
ruhás,
fejkendős
parasztasszonyok kórusának halált idéző, de a
halállal szembeszegülö szigorú tömbjével majd a költő-festő-filmművésznél
találkozunk ismét. Az sem lehet véletlen, hogy Zolnay falusi odüsszeiájának
egyik munkatársa, dramaturgja éppen
Huszárik Zoltán.
Bujkáló, szemérmes és személyes líra. Zolnay képei természetes módon
telítődnek érzelemmel: gyengédséggel,
szeretettel. Azt a filmmúfajt, amit oly
következetesen és magas szinten gyakorol, sokan nevezik-nevezzük lirai dokumentarizmusnak.
Melyben az anyag
önkibontó jellege találkozik az alkotói
megformálás - filmmatériának alárendelt - spontaneitásra, hitelességre, egyszerűségre
és eredetiségre
törekvő
módszerével. Mely képes a képek,
képsorok átlelkesítésére; arra, hogy a
képi kifejezés természetes eszközeivel
rnindig többet mondjon el a puszta
történetnél.
A Zolnay-filmek meghatározó hangulati leütéssel kezdődnek. Egyáltalán
nem mindegy az sem, milyen évszakban játszódik a cselekmény. Az Áprilisi
riad6 tavasza, a Négy lány ... és a Pr6féta
voltál, szioem ősze, a Hogy szaladnak a
fák! nyara, az Arc tele úgy lelki, mint
társadalmi táj, tény.
Kis leíró négysorosnak tekinthető,
amint Zolnay kamerája a főhős szemével szétnéz a Hogy szaladnak a fák! parasztszobájában az első éjszaka után.
Múlt és jelen "érzelmi összemontírozása" (Galsai Pongrác), amikor a gyermekkori
emlékek akaratlanul
előhívódnak. Vészjóslóan drámai, tragikus akkord, amikor a film végén Lina
néni hazaútját köveljük a teherautón.
Az idős asszonyt Simon karjaiban látjuk, s közben egyre rövidülő snittek-

ben bevágva az elsuhanó fák koronáit.
S amint kifogy az élet, kifogy a mozgás. Váratlan állókép adja tudtul az
ítéletet. S a következő képen már a sírgödörbe zuhogó göröngyöket látjukhalljuk, néma asszony kórus karéjában.
Ennél egyszerűbben, ennél keserúbben
és egyértelműbben aligha találkoztunk
filmvásznon a halál tényével.
Egészében lírai szervezésű a Kelj fel
és járj! című rövid filmköltemény is
(1969). Egy kórházi elfekvő idós bentlakóit látjuk, a "már" és a "még" határmezsgyéjén, a végső távozást megelőző stádiumban. Zolnay közelijei az
elesettségben is méltóságot sugároznak. Fájdalmat, szépséget, akaratot,
emberséget. Az alkotó azonosul a
szenvedőkkel, melléjük áll, szól hozzájuk: "ne adjátok föl!", s szinte együtt
teszi meg velük a nehézkes, súlyos lépéseket.
A betegség lehet önként vállalt létálIapot is, mint a Pr6féta voltál, sziuem
(1968) újságirója esetében. Zolnay
adekvát filmi formát talált hőse bemutatására,
jellemzésére.
A mentális
egészségében megroppant Szabadost a
maga töredezett tudatállapotában állítja elénk. Az egymás mellé kerülő, egymásra csúszó tudat- (emlékezet-) mozaikokat az alkotói szándék rendezi
koherens egésszé. S mivel Zolnay filmnyelve a természetes tudati mozgásokra, asszociációkra épít, az összkép töredékességében is egységes, meggyőző.
A képi látásmód, szokatlansága ellenére, nem válik túl hangsúlyossá. megmarad a matéria, a kőzlendő szolgálójának.
A Hogy szaladnak a faK! Simonja egy
hazalátogatás során szembesül önmaga
és mások értékeivel. s távozása azt sejteti, más emberként tér vissza a városba, hiszen az összepakolt (emlék)tárgyak batyuja olyasmit őriz, ami nem
pusztán tapintható, nem váltható készpénzre, nem is dísz csupán, de szellemi, érzelmi és intellektuális útravaló.
Ezzel szemben a Pr6féta voltál, szitem
hőse - alig két év múltán - a tudatos
leépülés, az emberi és szakmai széthul-

lás példáját mutatja. Zolnay a végállapot felől közelit. ami valóságos és
szimptómaértékű
egyben. A főhős
visszahúzódása (a megőrzött belső értékek világába"), önsajnálata és ellehetetleniilése nem mentes az ironikus felhangok tól. Ugyanakkor az egyén mentális elfajulása mögött társadalmi fajtalankodások
rossz" házasságok" ,
kompromisszumok,
értékvisszatartások, hierarchia- és státuszféltések - húzódnak meg. Ilyen értelemben Zolnay
filmje nem csak alkati, de társadalmi
diagnózis is egyben. Szabados a határozottabb cselekvés helyett a ki- és elvonulást választja. Darvas Iván játéka
súlyt ad a súlytalanodó, kiűresedő,
apátiába tartó figurának. Józan őrület?
1968-at írtunk. Talán inkább előérzet.
A filmi !irizálás egyik érdekes példája a természet bomlásával. a "történet" előrehaladtával (a hős széthullásával) párhuzamosan a kép lebomlása.
Ami úgyis a fehér felé tartott, a visszaemlékezés utolsó kockáin már vállaltan
hozzákezd önmaga felszámolásához:
szemcsés, kődős, kontúrtalan. elmosodó képekké (f)oszlik: egy entellektüelt
látunk, aki feladva személyisége integritását, a nyüzsgő forgalomban, villamossínek és járművek között téblábol...
Az Embriókban (1985) a szemcsés,
szürkés tejfehérség az egész filmet
meghatározza. Egyszerre hivatott a
lágyság és a drámaiság kifejezésére.
Hogy aztán az abortusz előtt álló orvosnő víziójában már rusztikus keménységgé váljék a bezárt folyosókból
még sivárabb kinti tájba menekűlő,
majd embrióformába - védelemkeresóen és szirnbolikusan - összekuporodó
alak köriil.
Zolnay ebben a filmben is megtalálja a módját, hogy keresetleniil kifejezze, hová húzzák érzelmei, hol szeretné
látni a miénket. Ennek ellenére mégsem
meggyőző a produkció, mivel egy
módszer - improvizatív játékfilmezés önmagában nem üdvözítő. Nem elegendő a témában rejlő gyújtóanyag
sem, szituációk kellenek, melyek egy
ponton "belobbannak", tágítják vagy
szétvetik az adott kereteket. Ezek nélkül a döntés hetében nyomon követett
egyediil élő asszony közérzetdrámája
csak olyan, mintha egy leendő film
munkaudzlate lenne.
Pedig épp Zolnay Pál pédázta, hogy
fikció és dokumentum nem ellentétes,
nem egymást kizáró megközelítései az
emberi életnek; avatott rendező kezében egymásból táplálkozhatnak, egymásba simulhatnak. A Fotográfia (1972)
játékfilmes változatában a fotós és a retusőr ugyanazzal a dilemmával találja
magát szembe, mint a művészet hívatásosa: hogyan ábrázolja a valóságot?

A fikció főszereplői kemény, megkeseredett emberekkel, valóságos sorsokkaI találkoznak. Egyszerre kell színészként és civilként reagálniuk. Iglódi István retusőre hivatása határain beliil érdeklődő, Zala Márk fotósa mindig tovább éber, a zsigerekre lemeztelenített
igazságig hatolóan érdekelt. Kiilönösen
így van ez, mikor a Nyerges-házaspár
tragédiájával szembesülnek.
"Eltérített film" - írta Lázár István,
kritikája címében. S valóban, teljesen
elfeledkezünk arról, hogyan is indult a
játékfilm, hol is vagyunk tulajdonképpen, csak azt tudjuk-érezzük, a lét
mélységesen mély, pokoli bugyraiba
zuhan tunk, ahonnan nincs kilátás, ahol
nincs élet, nincs cél, nincs ítélet, csak
valami nagyon súlyos, nyomasztó tehertétel. Szeretnénk szabadulni, szerétnénk újra friss levegőt szívní, szerétnénk újra élettelenre retusált emberi
maszkokat látni. De a rendező nem engedi el a kezünk, még el kell mennünk
a gyilkos asszonyhoz is ...
Zolnay egyetlen színes játékfilmje, a
Sámán (1977) lírai kísérlet, esszéköltemény. Az értelmiségi helyét keresi a
változó, rohanó világban. A film félretol mindenfajta hagyományos dramaturgiát, csak az érzelmi-gondolati én
belső dramaturgiáját hajlandó követni.
Nincs lineáris története, nincsenek
egyértelműsített filmalakjai. Mégis teljes utat próbál bejárni, a mivégre vagyunk a földön? vissza-visszatérő kérdésére keresve a választ.
Bizonyára alapos elemzést igényel-

ne, hogy mára mi maradt értékálló ebből a - bemutatása idején sokat vitatott
és támadott - műböl, Annyit azért
megállapíthatunk, Zolnay olyan alkotó, aki nem tekinti egyszer és mindenkorra véglegesnek és adottnak a film
eszköztárát. játékterét.
De térjünk vissza a Hogy szaladnak n
faKI-hoz. A film fogadtatása a bemutató
idején egyértelműen pozitív. B. Nagy
László úgy méltatja az alkotást, hogy
miközben a köznapi dolgok igézetéről
beszél, a filmköltészet régióiba emeli.
A kritikusok egyetértenek abban, hogy
jelentős mű sziiletett, mely nem kis
részben a közvetlen filmkészítő metódusnak, a helyenkénti cinéma verité
módszernek köszönhető. A film csúcspontjának és szemléleti betetőzésének
tekintik - mind intenzitásban , mind
szépségben - a csatkai búcsút A természetes színészi játék, a tömör dialógusok, a hivalkodástól mentes, költőien realista operatőri munka, a hatásos
és drámai zenei aláfestés ugyancsak
meleg szavakat kapnak. A filmstílus
kettőssége (dokumentumszerűség
és
hagyományos filmrealizmus) kissé elbizonytalanít egyes ítészeket. de ez a
végső értékelést komolya n nem befolyásolja. Néhány felemlegetett negatívum: a dráma súlyának áttolódása az
idős parasztasszony ra (Térfy Tamás);
az agronómusék kidolgozatlan mellékszála (Geszti Pál); a falu helyzetének
bemutatása elmarad az egyéni szál
erőssége mellett (Vilcsek Anna); a külső cselekményelsorvadása (M.G.P.).

Többen említik a téma fontosságát.
Attól a megjegyzéstől, hogy a film magasabb eszmék és olyan fogalmak átélését segiti, mint otthon és haza
(Térfy), egészen odáig, hogy "a végső
dolgokról van szó: hogyan élték le az
életüket száz- meg százezren. milliónyian, lenn a tanyákon, a falvakban,
öröm nélkiil ... rr (Geszti).
Az egyértelműen elmarasztaló kritikai értékítélet (Szombathelyi Ervin)
hátterében ideológiai megfontolások
húzód nak meg. A recenzens nem tartja
jelentősnek és elgondolkoztatónak Zolnay munkáját. Divatnosztalgiázást emleget, hiányolja a pozitív változások
dokumentálását, s a leverő állapotok
láttán még a művészí őszinteséget is
megkérdőjelezi .
Zolnay filmje - mint minden igaz
alkotás - akkor hat, ha előítélet- és
prekoncepció-mentesen közeledünk feléje, s fogadókészek vagyunk mindarra, ami filmszerűségével, mély emberségével és erkölcsiség ével elér hozzánk. Zonay filmje épp azért állja ki az
idő próbáját, mert alapelve a természetesség és egyszerűség, nem holmi
ideológia vagy kérészéletű izmus.
Ahogy Molnár Gál Péter írja: a valóság
tárul fel benne - látszólagos meg tervezetlen hevenyészettséggel, mégis megkomponált célszerűséggel. És Zolnay
Pál minden munkájában ott feszül a
kliséktől és közhelyektől való szabadulás erőfeszítése.
Lalík Sándor

3. Kecskeméti

Animációs

Filmfesztivál

1. Kecskeméti Animációs Filmszemle 1985. június 13-16.
2. Kecskeméti Animációs Filmszemle 1988. június 8-11
3. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál 1993. június 9-12.
4. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál 1996. június
Az EXPO kiegészítő rendezvénye, "Magyar animációhatárok nélküli kommunikáció"
1993. június 4-én, 18.30-kor
Az ÖRÖKMOZGÓ
bemutatja

Rendező szervek:
Animációs Filmművészetért
Alapítvány
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
FILMUNIO
Kecskeméti Ifjúsági Otthon
Kecskemét Megyei [ogú Város
KECSKEMÉTFILM KFT
Magyar Film- és TV Művészek
Szövetsége
Magyar Mozgókép Alapítvány
Magyar Televízió
Művelődési és Közoktatási
Minisztérium
PRIVÁT PROFIT Üzleti Központ
Kecskemét
TfT Bács-Kiskun Megyei Szervezete

Hat alkotóműhely

Balázs Béla Filmstúdió
Magyar Televízió
Nemzetközi Rajzfilm Ügynökség
KECSKEMÉTFILM KFT
Pannónia Film Vállalat
Varga Stúdió Kft
73 filmet nevezett.
Az előzsűri tagjai:
Báron György
Dr. Veress József
Szemadám György
48 filmet javasoltak versenybe
(3 egészestés rajzjátékfilm,
25 rövidfilm, 15 TV-sorozat és
5 művelődéstörténeti film).
A fesztivál díszvendége

John Halas

A 3. Kecskeméti Animációs
Filmfesztivál zsűrije:
Elnök: Lugossy László filmrendező
Tagok: Giannalberto Bendazzi
filmtörténész
Kányádi Sándor költő
[ean-Francois Laguionie filmrendező
Iosko Marusic filmrendező

A fesztivál helye:
Tudomány és Technika Háza
Kecskemét, Rákóczi út 2.
Ifjúsági Otthon
(Otthon Moii)
Kecskemét, Széchenyi tér 7.

a

JIDYLL és a HOUDINI
KILENCEDIKE
című filmeket

A vetítés után a filmek alkotója, YEHUDA YANNAY találkozik a közönséggel. A beszélgetést Antal István filmesztéta vezeti.
Yehuda Yannay zeneszerző, karmester és filmrendező Temesváron
született. 1951-ben kivándorolt Izraelbe. Zenei tanulmányait Izraelben
és Amerikában (University of Illionis) végezte. Zenei és filmes produkcióit a hatvanas években indult
avantgárd irányzatokhoz sorolják.
Yannay a látvány és a hangzás különleges együttesének megteremtéséről ismert. Különböző korszakok
és helyzetek képi megfelelőjét zenei
műveibe integrálja, hogy ezzel sajátosan új filmnyelvet alkosson.
JlDYLL - 1990, 31 perc, színes
A zenére és burleszkszerű jelenetekre épülő film hőse a bolygó zsidó,
aki ezúttal az amerikai Közép-Nyuga ton, Milwaukee városában tűnik
fel jelképes - és valóságos - sárga
csilla gávaI. Formai szempontból a
sárga csillag áll a történet középpontjában. Mi mindent lehet csinálni vele, illetve belőle: húslevestésztát, süteményt, ringatózhatunk a tetején egy tipikus kertvárosi ház
úszómedencéjében. Ha kell, a pszichoanalitikus díványául szolgál...
HOUDINI KILENCEDIKE - 1970,
30 perc, színes és fekete-fehér
A film a hatvanas évek amerikai
"anti-zenei színházának" dokumentálása. Ráébreszt arra, hogy menynyire nem értjük Beethovent, az
embert és művét, a IX. szimfóniát.

Reinhard

Hauff,

a szkeptikus

Reinhard Hauffot a valóság érdekli.
Pályafutásának kezdete azonban nem
ezt tükrözi: a Michael Pfleghartól és
Rolf von Sydowtól kapott képzés után
a televíziós szórakoztatás eszképista
világában kezdett dolgozni. Nem véletlen, hogy 1968-ban, a diáklázadás és
a társadalmi átalakulás évében Hauff
faképnél hagyta a show business-t és a
kinematikus formák felé fordult, melyek által, úgy érezte, közelebb kerülhet a valósághoz. 1968-ban és 1969-ben
két dokurnenturnfilmet készített: az Alsó ember - Fe/56 embert (Unterrnann Obermann) két korosodó cirkusztagról,
melyben "megpróbáltuk az ő szemszögükből ábrázolni a német történelmet";
és a Nincs kiút - Vallomások egy életr61
(Ausweglos - Aussagen über einen Lebenslauf) című szocio-riportot egy nőről, aki megölte szeretője feleségét.
Nagyjából e filmekkel egy időben két
komoly televíziós filmje is elkészült. A
lázadás (Die Revolte) szintén egy
1968/69-es film, "történet egy átlagemberről. akit a lázadó diákok 'elnyomott
munkásként' használtak fel, és ez a ráosztott szerep a vesztét okozta". Az
1970-ben készült Nyl1t gyr1/ölet az ismeretlen ellen (Offener Hass gegen Unbekannt) dokumenturnfilrn egy fiúról,
"aki féltékenységből ittas állapotban
megkéselte, súlyosan megsebesítette
barátnőjét" .
Már ezek a társadalmi orientációjú
korai munkák is arról tanúskodnak,
hogy rendezőjük szívesen használja fel
a valóságot történeteinek forrásaként
és alaptémájaként. A valóság: saját hazája - a Német Szövetségi Köztársaság
az 1970-es és 80-as években. Hauff továbbra sem hagyott fel a dokurnenturnfilmezéssel: 1984-ben 10 nap Calcuttában (10 Tage in Calcutta) címmel filmet csinál az indiai rendezőről. Mrinal
Senről. és alkalomadtám riportokat készít a "Spiegel-TV", a német televízió
magánszektorának politikai hírrnagazinja számára. Úgy érezte azonban,
hogya dokurnentumfilmek egyszeruen
nem érhetik el azt a hatásfokot, ahogy
egy játékfilm tud szólni a társadalom
lényegéről - az erőviszonyokról. a társadalmi küzdelmekről és ellentmondá-

sokról. "A játékfilmekben" - mondta "több lehetőség kínálkozik a nézők érzelmeinek megközelítésére."
Reinhard Hauff 1971-ben fejezte be
első játékfilmjét. A Mathias Kneissl tévéfilm volt, melyet a mozikban is bemutattak. Első pillantásra meglepőnek
tűnhet, hogy Hauff, akinek első négy
filmjét a kortárs nyugatnémet valóság
iránti élénk érdeklődés fémjelzi, hirtelen egy századfordulós, történelmi motívumot választott alaptémául. Ám
nyilvánvaló, hogy miért éppen erre a
történetre esett a választása: a legenda,
a mítosz vonzotta, amelyben a rabló "a
szegények bosszúállójaként" jelenik
meg: Hauff a címszereplót hetvenkedő
hősként is megjeleníthette volna. Elfordult azonban a társadalmi romantika
cukorrnázas világától és keresztüIhúzta
mindazok számítását, akik egy német
Robin Hoodra ácsingóztak. Demitologizálta hősét. Mathias Kneissl, a rabló
nagyon is emberi és semmi esetre sem
hősies figura, sorsa világosan bemutatja korának társadalmi igazságtalanságait. Tragikuskörűlmények arra kényszerítik Kneissl-t, hogy kívülálló és
számkivetett
legyen:
védekezésre
kényszerül korának nyomorúsága, a
családjával való igazságtalan bánásmód és az ellenállását megtörni akaró
társadalom ellen. Szembeszegül a rendőrséggel és a törvénnyel, miáltal sorsa megpecsételődik. Hauff később még
visszatért a társadalmon kívüliség motívumához Stammheim círnú filmjében,
bár itt a közeg jelenidejű és inkább politikai, mint történelmi. A két film különbségeinek ellenére azonban nyilvánvaló út vezet Mathias Kneissl-től Andreas Baaderig.
Matthias Kneissl valójában csak
egyike azoknak a társadalom vagy a
politika perifériáján álló figuráknak.
akik Reinhard Hauff filmjeiben központi szerepet kapnak. Egy társadalom
erényei, gyengeségei és ellentmondásai
a kisebbségekhez való viszonyulás, a
perifériára szorultakkal szembeni bánásmód fényében mutatkoznak meg.
Igazabb kép tárul elénk egy társadalomról, ha perem ei felől szemléljük; a
börtönök vagy a kis vidéki tanyák viszonyai leleplezőbbek. mint egy elegáns sétány, vagy éppen egy kényelmes polgári lakás látványa. Ezt a meggyőződést támasztja alá Hauff filmjeinek többsége a Mathias Kneissl-től
kezdve a Stammheimen át a Kékszemr1ig
(Blauaugig). Hauff következetesen a
gyöngék, a nélkülözők, az elnyomottak
mellett foglal állást mind politikai,
mind erkölcsi és érzelmi szempontból.
A Mathias Kneissl után, két alkotás

optimista

erejéig, Hauff visszatért a televízióhoz.
Az 1972-ben készült Ház a tengerne?
(Haus arn Meer) egy dolgozó nő története, aki valóra váltja álmát egy tengerparti házról, melyben barátait is el
akarja szállásolni. Rá kell ébrednie
azonban, hogy önzetlensége messze
túlszárnyalja lehetőségeit és anyagi
függetlensége veszélyben forog. Az
1972/73-as Katasztrófa (Desaster) egy
bankrablóról és egy rendőrről szól,
akik véletlen körülmények folytán közös "munkába" kezdenek.
1973-ban Hauff megkezdte együttműködését a szinész-író Burkhard Driest-tel. Hauff minden filmjének forgatókönyve olyan írókkal való együttműködés eredménye, mint Martin Sperr,
Phillippe Pilliod, Peter Schneider,
Christel Buschmann, Stefan Aust, Volker Ludwig, Dorothee Schön és végül,
de nem utolsó sorban, Burkhard Driest. Driest, Hauff régi iskolatársa, nem
volt hajlandó polgári pályán, jogászként elhelyezkedni, és börtönben is ült
egy ideig. Hauff-fal évekkel az iskola
befejezése után találkoztak újra. Driest
ekkor éppen író akart lenni. Ez az ember, aki megtagadta a nyugatnémet
társadalom norrnáival való együttélést
és bűnöző lett, egyszeruen nem kerülhette el Hauff figyelmét; valóban, Driest mintha Hauff egyik filmjéből lépett
volna elő. Közös munkájuk eredménye
négy film, melyből kettő - a Franz
B/um eldurvulása (Die Verrohung des
Franz Blurn) és a Lassú támadás (Endstation Freiheit) - Driest életére reflektál.
Mindkét alkotás Hauff alaptémáját
dolgozza fel: hogyan jelennek meg a
peremre sodródott egyének életében a
társadalmi problémák. Franz Blurn annak köszönheti sikereit, hogy felismeri:
mindig az erősnek van igaza - üzletben, politikában és minden egyéb társadalmi kapcsolatban =, ugyanakkor
elég okos, cinikus és korrupt ahhoz,
hogy saját erkölcsi értékeinek hátat
tudjon fordítani. Esetleges, hogya történet éppen egy börtönben játszódik,
hiszen a börtön-történet a "külső" társadalom parabolája. A Lassú támadás
Nick Dellmann-ja annak a keserű tapasztalatnak jut a birtokába, hogy aki
börtönviselt, a társadalom szemében
örökre az marad, és nem kerülheti el
az újabb búntényt, amivel aztán igazolja is a társadalom előítéleteit a "börtöntöltelékekkel" szemben.
Mindkét filmben jelen van egy másik motívum is: a saját út gyötrelme.
Franz Blurn börtönbe kerüL Szeretné,
ha békén hagynák. A többiek azonban
képtelenek elfogadni, hogy egy rabtár-

suk ne az ő befolyásuk alatt és törvényeik szerint éljen. (Az, hogy lehetetlen kiszakad ni a közegből. amelyben
élünk, előkerül majd más összefüggésekben a későbbi Kékszemü című filmben is.) Franz Blum elhatározza, hogy
alkalmazkodik a többiek által felállított
szabályokhoz. de csak azért, hogy
könnyebben felhasználhassa őket saját
céljaira, és a hatalmi hierarchia élére
kerülhessen. A film egy meglehetősen
szokatlan erkölcsi dráma, melynek
üzenete, hogy az ember csak akkor
boldogulhat egy közösségben, ha magáévá teszi annak törvényeit, és ideiglenesen (vagy végleg) megfeledkezik
saját erkölcsi értékeiről.
Hauff filmjei erkölcsi példázatok a
társadalmi kényszerről és a vele szembeszálló egyénekről. akik óriási találékonysággal vívják harcukat. ám végül
mégis veszítenek. A társadalom tálcán
kínál bizonyos viselkedés-mintákat, értékeket és ideológiákat, csakhogy Hauff szereplői elégedetlenek a kínálattal.
akárcsak Hauff maga. Akik egyéni karriert szeretnének, azoknak nincs más
választásuk, mint alkalmazkodni és
magukévá tenni a társadalom nézeteit
és ideológiáit. Ez az alapprobléma.
A Gyutacsok (Zündschnüre) 1974ben készült el; forgatókönyvét Burkhard Driest írta Franz [osef Degenhardt regénye alapján. Nem mondhatni, hogy ebben az időszakban túl sok
nyugatnémet film készült volna a Harmadik Birodalornról. A Gyutacsok
szembeötlő tudatossággal ütött meg
egy disszonánsnak tűnő hangot. Az
1950-es és 1960-as években a Német
Szövetségi Köztársaság kevés babérral
dicsekedhetett azért, ahogy a múltjával
bánt; azt is mondhatnánk, hogy úgy
fojtotta el kollektív bűnét, mintha csak
ez lett volna az előfeltétele a háborús
vereségből, pusztulásból és szégyenből
való felépülésének, és csak így tudta
volna megteremteni azt az új magabiztosságot, amely büszkén hirdette: "Újra vagyunk valakik". A sötét és még
túlságosan is közeli múltat elkendőzték az iskolákban, a színházakban, a
mozikban és az irodalomban. Reinhard
Hauff Gyutacsok círnú filmje az emlékezetet állította szembe ezzel az általános
feledékenységgel, a történtek tudatosítását, ami nélkül egy nemzet sem alkothat felelősen képet saját jelenéről és
jövőjéről. A Gyutacsok az ellenállásről
szól, gyerekekről, akik maguk és szüleik nevében küzdenek a fasiszta elnyomás ellen. Később Hauff protestáló filmet csinált a közeli múlt egyik jelenségének tudatos elhallgatása ellen is. A
Stammheim témája a terrorizmus (és a

lövést kap egy rendőrségi támadás során. Az ekkor felmerülő kérdésre,
hogy ki is ez a Hoffmann valójában,
némelyek azt válaszolják, hogy "terrorista", mások pedig, hogy "a rendőri
terror áldozata". Senki sem akarja belátni, hogy Hoffmann egész egyszeruen csak egy nyomorék, akit tragikus
módon megfosztottak emékezőtehetségétől és személyiségétől. Reinhard Hauff nem hagyja, hogy a történet megfeleljen egyik vagy másik ideológiának.
Ez az álláspont filmjeinek egyik központi irányelve. A Kés a fejben egy emberről szól, akinek teljesen elölről kell
kezdenie mindent, hogy személyiségét
visszanyerje. A mú nem propagál semmilyen konkrét ideológiát. A férfi a berlini falon (Der Mann auf der Mauer) című filmjében Hauff ennek az "ideol6giák közötti" állapotnak talált megfelelő szimbólumot Kabe személyében, aki

emlékét egyáltalán felidézte valaki, sokakat érzékenyen érintett: voltak, akik
úgy érezték, hogya film rossz fényt
vet az igazságszolgáltatásra, mások
szerint Baader és Meinhof mártir-szerepét kérdőjelezte meg. Mindez elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy nyilvános lázongásokat szítson a film ellen.
Reinhard Hauff ragaszkodik a tényekhez. Egyben azt is kinyilvánítja,
hogy mindkét fél tévúton jár, vakon
kapaszkodik régi nézetekbe és ideol6giákba, melyeket ő sem elfogadni, sem
propagálni nem óhajt. Egyik oldal mellett sem akar kiállni.
AStammheim
mérföldkő volt Hauffnak a német valósággal való filmes
konfrontációjában. Az 1980-asévek közepének társadalomkritikája senkinél
sem nyilvánult meg határozottabban.
De a rá jellemző sajátos megközelítés,
nevezetesen a Szövetségi Köztársaság

és munkájáról. Tapasztalataink és kép- a berlini fal tetején egyensúlyhoz és
zelőerőnk révén nem nehéz tovább- képtelen választani a két oldal között.
. gondolnunk a látottakat. A történet Re- Ennek az 1982/83-ban készült filmnek
inhard Hauff számára sem fejeződött is Peter Schneider írta a forgatókönybe: a Paul Paulanderrel erkölcsi felelős- vét. Hauff szkeptikusan viszonyul az
séget vállalt azért a fiúért, akivel a fil- ideológiákhoz - legyenek azok bármimet készítette. Vajon meg tud-e felelni lyenek. Az ő szemében a politikai álennek a vállalásnak? A f6szerepl6ben er- láspontok elvesztették hitelüket; inre a kérdésre próbált választ adni, to- kább fojtogató, mint felszabadító hatávább bővítve azoknak a filmeknek a súak. Ezért hagyja szereplőit egy harsorát, amelyekben az értelmiségi fele- madik, emberibb útról álmodozni.
lősségét feszegető erkölcsi kérdések
A rendező szekpticizmusát elemeztársadalmi konfliktusokkal és ellent- ve az 1985/86-ban, Stefan Aust forgamondásokkal keverednek.
tókönyve alapján készült stammheimről
Az 1970-esévek végére a Szövetségi sem szabad megfeledkeznünk. A
Köztársaság politikai és ideológiai tá- Stammheim Hauff összes filmje közül a
borai
egyre
szilárdabbá
váltak. legellentmondásosabb és a legtöbbet
1978/79-ben Reinhard Hauff Peter vitatott. A film a "Vórös hadsereg frakSchneider forgatókönyvéből elkészítet- ció" vezető tagjainak, köztük Andreas
te a Kés a fejbent (Messer im Kopf). A Baader és Ulrike Meinhof stammheimi
film a korabeli politikai élet konszoli- tárgyalását mutatja be. A tárgyalást hidálódott frontjainak hiteles dokumen- -teles dokumentáció alapján rekonstrutációja. Egy Hoffmann nevú ember fej- álták. Maga a tény, hogy a tárgyalás

fejlódésének filmes szemmel való nyomonkövetése és kommentálása ekkorra
már kifutotta magát. A módszer 1%8
társadalmi zűrzavarából eredt; esztétikai elveit és humanizmusát a háború
utáni realista európai film-iskolákból
meritette. Az idő másfajta filmeket követeit. És a következő filmek már különböztek is az eddigiektől. Az l-es vonal (Linie 1) cimú musicalt, a kis berlini GRlPS-Színház produkcióját Hauff
1987/88-ban adaptálta mozivászonra
(a forgatókönyvet Volker Koch írta). A
Kékszemü, melyet Dorothe Schön forgatókönyve alapján 1988/89-ben forgattak Argentínában, politikai krimi, egy
férfi története, aki csatlakozik a katonai juntához, és mindaddig nem veszi
észre annak kegyetlenségeit, mígnem
saját lánya is a hunta áldozatává válik.
Hauff ezt a történetet, mely a németeknek a náci rezsimhez való vak alkalmazkodásának búnét idézi fel, sokkal

nemzet hadjárata a terrorizmus ellen),
mely téma addig tabunak számitott.
Következő két filmjében Hauff tovább tökéletesítette realista módszerét
(Paule Paulander, 1975, ITta: Burkhard
Driest; A f6szerepliJ, Der Hauptdarsteller, 1975, írta: Christel Buschmann Hauf közreműködésével). A Paul Paulander a kisgazdálkodók mindennapi létharcait mutatja be. A társadalmi konfliktus itt egy apa és fia közötti családi
konfliktuson keresztül jelenik meg. Ez
a film fényesen demonstrálja, hogy milyen szoros kapcsolatban állnak Hauff
filmjei a valósággal. Bár a Paul Paulandemek van kezdete és befejezése, a történet a nyitó jeleneteknél jóval előbb
kezdődik, és egyáltalán nem ér véget,
amikor a film befejeződik. Egy fejezetet látunk csak egy sokkal szerteágazóbb és hosszabb történetből, amely
teljes képet ad a földművesek életéről

Hauff-retprospektív
június 7-17.

inkább "akciófilmként" kezeli, mint
bármely más addigi munkáját.
Mindkét alkotás műfaji film: Az l-es
vonal musical, a Kékszemü pedig politikai krimi. De mindkét filmet Reinhard
Hauff rendezte, ami azt jelenti, hogy
egyik sem veszíti el a kapcsolatot a valósággal, abból táplálkozik, legyen a
helyszín akár Berlin, akár Buenos Aires. Mindkét múnek van azonban egy
közös új vonása. Az előző filmekben,
például a Paul Paulanderben vagy A 16szerepl6ben, a valóságos történet realisztikus narrációs technikát igényelt.
Az Egyes vonalban és a Kékszemúben
azonban a realisztikus elem populáris
filmműfajokban került megjelenítésre.
Hauff világszemlélete a régi maradt,
csupán a kifejezési formák változtak
meg. Ha végigtekintünk a rendező
filmjein az 197O-es évek elejétől az
1980-as évek végéig, megállapíthatjuk,
hogy szinte minden munkájában valami új narrációs módszerrel kísérletezik,
így próbálja bővíteni - több-kevesebb
sikerrel - esztétikai skáláját. Reinhard
Hauff egyszeru, realista narratív filmműfajokkal dolgozik: történelmi legendával, pszicho-thrillerrel, nemzetközi
politikai krimivel, klasszikus udvari
drámával, rikító, mesterséges musicallel és groteszk komédiával. A közelmúlt egyik termése egy kis televíziós
sorozat, A bohócokkal jöttek a könnyek
(Mit den Oowns kamen die Tranen),
amely 1989/90-ben készült Mario Simmelnek a gén-kutatás következményeiről szóló regénye alapján. Hauff szívesen dolgozik populáris műfajokkal, ám
olyan tartalommal ruházza fel őket,
hogy éleslátása és mondanivalója bennük is a szokott kifejezőerővel érvényesül.
Reinhard Hauff szkeptikus. Bizalmatlanul, gyanakodva szemléli a világot irányító ideológiákat. És optimista.
Mert kimeríthetetlen erőt és fantáziát
ad szereplőinek, mielőtt útjukra bocsátja őket, hogy megvalósítsák álmukat egy jó és igazságos világról. (Reinhard Hauff: The Skeptic. The Optimist.
In: Reinhard Hauff: Sceptic or Optimist.
Goethe Institut, München, 1992, 313.0.)

Klaus Eder
Balogh Dorka fordítása

CD.
BERLINALE-MOST
A különbőző megszállási övezetekre
osztott Berlinben 1951-ben rendeztek
először nemzetközi filmfesztivált. azzal
a nem titkolt szándékkal, hogy ha lehetséges, legalább a kultúra, a filmművészet terűletén találkozhasson egymással Kelet és Nyugat, az akkori világ - politikában nem éppen párbeszédképes - két féltekéje. Elsősorban
persze Kelet és Nyugat-Európa művészeire gondoltak az alapítók. Az első
találkozásra azonban várni kellett egy
ideig, bár Keletet a szó legszorosabb
értelmében vett Távol-Kelet (India és
Japán filmgyártása) jelentős művekkel
és alkotókkal képviselte. 1955-ben Kelet-Európából első fecskeként a jugoszláv alkotók műveit mutatták be a
fesztiválon, majd az 1965. évi nagy
fesztiválreform (a bemutatott filmek
száma - harminc-negyven - megnégyszereződött) után már csehszlovák filmeket is bemutattak. 1974-ben vettek
részt először szovjet filmek a BerlinaIén, s nyomukban már szabad volt az
út a többi szocialista ország alkotásai
számára is. Az 1974-1989 közti időszakban teljesítette leghívebben misszióját a Berlinale. Kelet- és Nyugat-Európa
filmrnűvészei, filmszakemberei
nemcsak egymással, de a Távol-Kelet,
Latin-Amerika, Ausztrália, s persze
Észak-Amerika szakembereivel is értékes találkozókon, fórumokon vettek
részt. A fesztivál kezdetben meghirdetett kettős célkitűzése: - kulturálisfilmművészeti tapasztalatcsere. illetve
kultúrpolitikai-filmpolitikai kapcsolatok kiépítése - mellett a Berlinale a BOas évektől a filmgyártás, a filmművészet fejlődését szinte teljességgel meghatározó gazdasági kapcsolatkiépítések, üzletkötések színterévé is vált. A
nagy európai politikai változásokat követően érdemes megvizsgálni, hogyan
változott meg, alakult át a berlini fesztivál műsorszerkezete az elmúlt öt-hat
évben. A programstruktúra változásainak, s az éppen aktuális díjazások okainak és következményeinek puszta
kultúrpolitikai-filmpolitikai túlértékelése értelmetlen, de a repertoár láttán
mégis levonhatunk egy-két érdekes következtetést.
A bőség megtévesztő zavarát (évente 4SO-5OO
filmbemutató) elkerülendő él
Berlinale két, nemzetközi értékelése
szempontjából legfontosabb szekciójáról, a versenyprogramról. illetve az
1970 óta műkődő, önálló fesztiválként
is felfogható Fiatal Filmek Fórumáról
•érdemes szót ejteni.
A versenyprogram az elmúlt évtizedekben többé-kevésbé hűen tükrözte a
világ filmgyártásának főbb irányvonalait. Az ötvenes években a nyugat-európai, amerikai, mexikói, és indiai filmek domináltak. míg a hatvanas években az európai új-hullárnok alkotásai
voltak meghatározóak. A hetvenes
évektől kezdődően a már említett ke-
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let-nyugati érintkezés tűnik a legfontosabbnak, a nyolcvanas évek közepetől
viszont a sokszor meddőnek tűnő
"párbeszédet" a gazdasági racionalitás
kényszere váltotta fel. Az NSZK mint
az USA egyik legfőbb külhoni piaca a
nagymogulok vadászterületévé vált. A
Berlinale 25-30 filmből álló versenyprogramjának egyharmada "európai
bevetésre kész", vagy éppen Oscarra
váró filmek próbaterepe lett. Az elmúlt
hat év mindegyikében kapott valamilyen dijat amerikai film [1988-Hunter:
A hiradá sztárjai (Ezüst Medve); 1989Lewinson: Es6ember (Arany Medve);
1990-Costa Gavras: Music Box (Arany
Medve); 1991-Coppola: Keresztapa III.
(Spec.Arany Medve); 1992-Kasdan:
Grand Canyon (Arany Medve)]. A versenyprogram másik hasonlóan állandó
jellemzője a kinai filmek diadalútja.
Zsang-Ji-Mu 1988-as, nagydíjas Vörös
cirokmez6kje óta alig van olyan év
(1991, 1992), amikor ne kapna a versenyben szereplő egy-két kínai film valamilyen díjat. [1989-Wu-Zi-Niu: Esti
harangok (Ezüst Medve); 199O-XieFei:
Fekete hó (Ezüst Medve); 1993-XieFei:
Asszonyok ... (Arany Medve) és Ang
Lee: Menyegz6 (Arany Medve)]. A nyugatnémet, vagy még inkább a mögöttük álló amerikai producerek, impresszáriók Kínában kiépítendő hídfőállásait jelzik a díjak, avagy a kínai kultúrpolitika globális méretú propagandájának részei inkább? Vagy egész
egyszeruen csak jó filmeket csinálnak a
kínai rendezők? Mindhárom dologban
lehet valami. A többi nagymúltú filmgyártással rendelkező távol-keleti ország már szinte csak udvariasságból,
mindössze két-három évente képviselteti magát a Berlinálén.
Bennünket persze az európai filmek
sorsa érdekel inkább. A hetvenes évek
óta tartó érdeklődés a kelet-európai alkotások iránt a nyolcvanas évek politikai változásait remélve tovább fokozódott. 1988-ban hét, 1989-ben nyolc,
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199O-benszintén nyolc film szerepelt a
versenyprogramban. A művek lelkes
hangú sajtófogadtatása jelentős gazdasági segítség reményét jelentette az
egyik, előnyös befektetési lehetőségek
kihasználását a másik oldalon. A KeletEurópában elhúzódó, ügyetlenkedéstől
sem mentes filmípari privatizáció, s az
elmúlt negyven évben kialakult filmgyártási stratégiák nehézkes átértékelése miatt a nyugati érdeklódés egyik
évről a másikra illant el. (1991-benmár
csak három, 1992-ben kettő, s az idén
is ennyi film képviselte régiónkat.)
Csúfos végeredménye ez a hajdani
másfél évtized közös tervezgetéseinek.
Sovány vigaszként csak annyit, hogy a
nyugat-európai filmeseknek sem sokkal rózsásabb a helyzete. A hatvanas
évek nagy filmgyártói, a franciák, az
angolok, az olaszok évek óta kőzönyősen szemlélik a Berlinálét. Évente bemutatásra kerülő egy-két filmjük a lehető legkonzervatívabb stílusú, széles
nézőrétegeknek (?) szánt, monumentális, unalmas képeskönyv. Az amerikai
konkurencia lehetséges kiiktatása érdekében az utóbbi két évben készített koprodukciós vállalkozások még tovább
erősítik a fenti tendenciákat. Ha lehet,
még nagyobb szabású, még látványosabb, még unalmasabb produkciók
születtek. (1992-ben például az angolnémet-dán lITZ, a svájci-francia Nem
több, mint hazugság stb.) A kisebb tőkeerejű európai gyártók, a spanyolok, és
a skandinávok érdekes téma és formavilágú, s egyúttal eladhatóbbnak is tűnő művekkel jelentkeznek folyamatosan (Jan Troell: A kapitány, 1992;Almodóvar: Kötözz megi, 1990; Fernando
Trueba: Belle Epoque, 1993). A versenyprogram maradék egyharmadába a világ különféle területeiről érkező alkotások kerülnek. E művek legalább egzotikus helyszíneikkel. témáikkal keltenek némi érdeklődést. Tetszik, nem tetszik, a kelet-európai régió filmjei is ebbe a harmadik harmadba kerültek.

Látva például az idei fekete-afrikai filmeket, ez önmagában véve még nem
is lenne baj. Persze kellemetlenebb az
egykoron reflektorfényben fürdő kvázi
"fentről", mintsem a titokzatos reményeket sejtető "lentről" érkezni ebbe a
különleges harrnadba.
Reményt keltő lenne természetesen
megállapítani, hogy a nagy reputációjú
amerikai és kinai filmek mellett továbbra is vannak még kiadó helyek. A
kérdés csak az, hogy ide a nyugat-európai Eurirnage-, Media-, vagy Euro
Airn-koprodukciók (közeljövő), vagy
az újjáéledő kelet-európai filmgyártások reprezentánsai (távolabbi jövő), netán a két régió közös alkotásai (egészen távoli jövő) futnak-e be. Esetleg filmgazdasági érdekeiket félretéve - a
Berlinale szervezóinek kultúrmissziós
tudata győzedelmeskedik, s a harmadik világ filmjeit tárják nagyobb mértékben a közönség elé (jelenleg utópisztikus elképzelés). Kissé elszomorító
mindenesetre, hogy a szervezők sokszor egymással homlokegyenest eltérő
érdekeken alapuló válogatásai következtében mivé lett a kilencvenes évek
Berlinaléja. Nemrégiben az egyes országok még jelentős emberi, társadalmi, művészi problémákat felsorakoztató műveikkel képviseltették magukat,
a legutóbbi években azonban egyszeruen a legdrágább, leglátványosabb filmek mustrájává vált a fesztivál versenyprogramja.
1970-ben egyszer már megbukott a
teljességgel elkommercializálódott hivatalos fesztivál. Ennek ellensúlyozására, s ugyanakkor a várost megmozgató
diáklázadások részbeni lecsillapítására
hozták létre az Ulrich Gregor vezette
Fiatal Filmek Fórumát. Az évente 40-SO
filmet bemutató ellenfesztiválnak manapság már nem csekély a szerepe a
megroggyant művészi tekintélyű hivatalos versenyprogram presztizsének
fenntartásában sem. A Fórum három
deklarált célkitűzéssel indult útjára annak idején: új filmművészeti irányzatok bemutatása, avantgárd és kísérleti
filmek műsorra tűzése, s a harmadik
világ filmművészetének európai propagálása. Akár e több, mint két évtized, akár csak az elmúlt öt év programjait nézzük, csak elismerés illeti a
köztudottan egyéni módon válogató
Gregor-házaspárt. Majdnem minden
évben sikerült egy-két színes egyéniséget, vagy valamely különleges irányzat
alkotásait felfedezniük. Vannak gyengébb évei is a Fórumnak. mikor kicsit
több az érthetetlen, lila mozgókép,
vagy túl hosszúra sikeredik egy-egy
távoli ország retrospektívje. Mindezektől függetlenül, szinte már generációkba lehet sorolni a Fórumon is feltűnt,
azóta világhírű "idősebb", "középkorú", avagy "egészen fiatal" alkotókat.
Az "idősebbek" közül elég Greenawayt, Angelopoulost, a "középkorúak"
közül Szokurovot, [armant, Kaurismakit, Szergej Bodrovot, Jon [ostot,. a
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ténylegesen fiatalok közül pedig Atom
Egoyant, Kenchi Iwamotot vagy Tom
Kalint megemlíteni. Művészi karrierjük
kiépítésében talán nem kis része volt a
Fórum teltházas vetítéseinek. s a különleges bemutatókat minden évben
szemmel tartó több száz fős sajtóhadsereg koncentrált figyelmének. Az új
tehetségek zajos sikerei mellett kevésbé
figyel a még oly liberális szellemiségű
nyugat-berlini közönség is az egzotikus országok filmjeire. Annál inkább dicséretes a több, mint húsz éves hagyomány. A hetvenes években a latin-amerikai országok kerültek sorra, a nyolcvanas években pedig a távol-keleti országok filmjeit tűzte műsorra a Fórum.
Befejezésként még egy megjegyzés.
A kissé merev Berlinalé-szervezők körében már megkövesedett tradíció lett,
hogy visszahívják az előző évben,
vagy korábban sikert aratott alkotókat.
A Fórum szélesívű programjában még
csak elfogadható mindez. Az itt feltűnő különleges figurák come-backje valóban üdítő élmény, bár néhány alkotó
(Jon [ost, Derek [arman, stb.) egységesnek és egyenletesnek cseppet sem
mondható életművét ennek folytán
szinte már kívülről fújja a Fórum-látogató külföldi is. Aversenyprogram
egykori sikerembereinek visszahívása
azonban még kevésbé kívánatos. Az
érdekeltek legtöbbször nem is jönnek
szívesen. Woody Allen a Búntények ... r
Jacques Doillon A kis búnöz6 bukása
után igencsak kényelmetlenül érezhette magát, míg az Es6emberrel egykor
mennybeszált Lewinson tavaly benevezett Bugsyjával egyszeruen el sem mert
jönni. Cseppet sem aggódunk persze
az érzékeny lelkületű vesztesek láttán,
de tény, hogy gyenge vagy közepes
filmjeikkel a szűkös versenyprogramban vesznek el néha több helyet is a
fiataloktóL Pedig manapság, sajnos,
már egy neo-konzervatív fiatal (Kenneth Branagh vagy Ricky Tognazzi) is
"új arcnak" számít a főprogramban.
Kiss Tibor
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AMERIKAI

FILMTÜKŐR

Ez a fesztivál hidegháborús légkörben
fogant, tulajdonképpen csillogó kirakatnak szánták az ellentábor politikai
és művészi befolyásának ellensúlyozására. Hosszú időn át nem is vettek
részt rajta a moszkvai érdekszféra tagjai. Csak a hetvenes évek közepén változott meg a helyzet: ekkor mindenki
elásta a csatabárdot s kiszélesedett a
mezöny (az első esztendőben Mészáros
Márta mindjárt nagydíjat is kapott az
Örökbefogadásért).
Nem
állíthatjuk,
hogy a műsorban mindig az amerikai
szellemiség dominált - Antonionitól
Bergmanig számos európai nagyság al-

kotása innen indult világsikerű útjára , ám kétségtelen: Hollywood prod uktumai sokszor adták meg az alaphangot, a szervezők általában lankadatlan
energiával csábítottak át hírességeket
az óceánon túlról, és tagadhatatlanul
presztizst jelentett, ha a mammut-stúdiók a berlini seregszemlét választották
forgalmazási
próbaterepnek.
Amennyiben kevés izgalmat kínáltak a
versenyfilmek. a kommentátorok előszeretettel vitatkozgattak arról, sok-e
avagy kevés az Egyesült Államokból
érkező alkotás, vagy hogy miért telepszik rá hatalmas amerikai árnyék a
berlini fiestára? A szaroasuadász emlékezetes botránya után ritkábban élezték ki ezt a konfliktust, bár egyszerkétszer még a közelmúltban is fölerősödött az elégedetlenkedők kórusa
(például tavaly, amikor a zsűri - tételezzük fel: jóindulatú elfogultsággal a meglehetősen középszerű Grand Canyont tüntette ki Arany Medvével).
1993-ban visszaszorultak a mai amerikai mozi nagysága i, noha látványos
felvonulásban most sem volt hiány.
Danny DeVito vitte el a pálmát, mert
Jimmy Hoffa című opuszához elképesztően harsány propaganda-akciókat terveztek a kampányfőnökök, s maga a
színész-rendező is lelkesen igyekezett
ápolni saját kultuszát (Hegyi Gyula
volt az egyik kiválasztott, akinek nyilatkozott). Ugyanakkor leplezetlen csalódottsággal jelenthetjük ki: többnyire
közhelyekbe fulladtak még a sokat ígérő mesék is. Közös volt bennük a dekoratív kiállítás, a patetikus hangvétel,
az indulatok tobzódása, a csöpögős
szentimentalizmus. Mindezek ősrégi
hatáselemek, a minták megtalálhatók
Capránál és a papa egyéb mozijaiban.
Felfedezésekre ezzel szemben hiába
vártunk: a fárasztóan részletező stílusban megformált példabeszédek a dramaturgia bevett sablonjait követve
cammogtak a szokásos végkifejlet felé.
A Jimmy Hoffában - maradjunk
egyelőre Danny DeVitónál, aki, úgy
látszik, nem elégszik meg a komikusi
szerepkörrel, s fölöttébb jól érzi magát
a felvevőgép másik oldalán is - a titokzatos sorsú karnionos szakszervezeti vezető küzdelmei elevenednek meg.
Tárgyalások, csatározások, manipulációk - a tömegek megnyerésének kísérletei. A címszerepet Jack Nicholson alakítja meghökkentő maszkban. de nem
igazán meggyőző szenvedéllyeL Mitől
lehetne izgalmas egy ilyesfajta közjáték? Attól, ha az ambiciózus sikergyáros Jimmy Hoffa mindenes-titkárának
hálás szerepét is magára osztó rendező
a törekvések lélektani hátterét, a cselekvések rejtett mozgatórugóit is feltárná. Csakhogy Danny DeVito a felemelkedés és a bukás markáns ábrázolása
helyett beéri a sémákkal (belesüppedve a verbalitásba, leegyszerűsített karaktereket felvonultatva). Akadt kritikus - talán viccelt,talán nem -, aki a bol-

sevista mentalitás bélyegét sütötte a
politikusra és megörökítőjére egyaránt.
Ami ebből a freskóból emlékezetünkben megmarad: a Robert Kennedyvel
folytatott heves purparlé, néhány romegje1enet feszültsége, a korrajz hatásossága. De hát ennyi kevés egy vérbő
portréhoz.
Még kínosabb a fiaskó a Malcolm X
esetében, pedig Spike Lee terjengős
drámáját szintén óriási csinnadrattával
vezették elő. A népszerű életrajzi regény szolgált a forgatókönyv alapjául,
ám pillanatok alatt kiderült: a szelekció - sajnos - nem erőssége a feladatát
alázattal és öntudattal végző művésznek (tollforgatók soha nem részesültek
olyasfajta kioktatásban. amilyet a küldetéstudattal megáldott szerzö megengedett magának). Hatalmas anyagot
ölel fel a sztori: a néger polgárjogi harcos köz- és magánéletbeli megdicsőülésének krónikáját - egészen a tragikus
fináléig. Denzel Washington illúziókeltően adja Malcolm X figuráját, maga a
film viszont dermesztően sematikus,
akárcsak egy ötvenes évekbeli biográfia-füzér. Két fő kifogásunk: a képszerkesztés - egy-két lendületes epizód ellenére - ódivatúan illusztratív, s úgyszólván patikamérlegen adagolt a
"jók" és a "rosszak" tulajdonságainak
bemutatása. Spike Lee kétségbevonhatatlanul nemes ügy érdekében buzgólkodott, de sokkal differenciáltabban
kellett volna feltárnia a véres események szereplőinek tetteit és gondolkodását. A Malcolm X végére beiktatott
összefoglalás elnyújtott, akárcsak A
diktátor végső szózata. Nem sokkal ér
többet a tévé-híradók végén látható
summázatnáL
Politikumot és érzelmességet mixel
Jonathan Kaplan (ahogy szokta) A szerelem mezeje című melodrámában. Kár,
hogy ő sem jut tovább szakállas evidenciáknál, miszerint a faji előítéletek
károsak. emberi szolidaritásra pedig
minden körülmények között szükség
van. A cselekmény alakulásában fontos
dramaturgiai szerepet játszik 1963 Dallasa a közismert szomorú eseménnyel,
a napjainkig elnyűhetetlen Kennedyszindrómával. A temperamentumos
Michelle Pfeiffer viszont megdönteni
látszik azt a feltevést, hogy az isten a
szépséget soha nem párosítja tehetséggel. Kétségkívül ő a legszebb szín a
giccs szivárványában.
Az Elhasznált emberekről és a Játékokrói (előbbi Beeban Kidron, utóbbi
Barry Levinson munkája) elég annyit
megjegyezni: csikorgó programozás
szerint összeütött divat-termékek. Kidronnál néhány kitűnő színész igyekszik menteni a menthetőt (Marcello
Mastroianni, Shirley MacLaine, Jessica
Tandy egyaránt illúziókeltőek), noha a
film így is a Szomszédok összefércelt
epizódjait juttatja eszünkbe. A Játe7<ok
banalitásait még a tüneményes Robin
Williams sem képes feledtetni. Ernir
Kusturica összehasonlíthatatlanul karakterisztikusabb rendezőnek mutatkozik az Arizonai álmodoz6kban. Az édeskés cím megtévesztő. A posztmodern
stílusban előadott, allegóriákkal feldúsított mű a repülés értelmét igyekszik
bizonyítani egy szabálytalan férfi-nő
kapcsolat hullámzó sztorijával. Megfér

benne egymással a couleur locale buja
pompája és a csipkelődő irónia. Persze,
az igazat megvallva, ez sem átütő erejű opusz. Ami megragadó benne - az
Észak-északnyugat című Hitchcock-thriller és A keresztapa tiszteletteljes hommage-a =. inkább csak ötlet és betét, a játékosság rendszerínt ellaposodik, még
érzelgős felhangok is megbontják az
alaptónust. Az Arizonai álmodoz6k természetesen nézhető és élvezhető film,
csakhát az égvilágon semmi sem kapcsolja a rendező előző remekeihez, a
Dolly Bell-hez meg A papa szolgdlaii útra ment című vitriolos szatírához. e
múltunkat és közérzetünket is feltérképező tragikomédiákhoz.

KELET-EURÓPAI
VÁLTOZATOK
Néhány évvel ezelőtt hat-nyolc film is
képviselte a mezőnyben térségünket, a
"létező szocializmust". Később mi, magyarok sem voltunk képesek biztosítani a folyamatosságot, pedig eleinte
szinte állandóan szerepeltünk Berlinben. A kelet-európai filmművészet bizony haldoklik, vagy kíméletesebben fogalmazva: megdermedt - s ezen még az
a tény sem változtat igazán, hogy itt-ott
azért pislákolnak a remény fényei.
Nem árulok el titkot, amikor említést teszek róla, hogy a Hoppá, Maár
Gyula keserű vallomása megosztotta a
hazai kritikusokat a fesztivál helyszínén is. Akadt könyörtelen ellenzője:
ítélete szerint művi az alaphelyzet és a
konstrukció egyaránt, érdektelen a
megvalósítás, hiteltelenek még a kiváló
színészek is. Mások úgy vélekedtek,
hogy az önéletrajzi mozzanatokban bővelkedő mű - bizonytalanságai és döccenői ellenére - érzékletesen felidézi
Magyarország mai feszültségeit s az
átmenet véresen mulatságos és kacagnivalóan szomorú ellentmondásairól
helyenként szórakoztató könnyedséggel tudósít. Berlinben megértő elismeréssel fogadták a Hoppát. A birá lók
méltányolták a szándékot, epés megjegyzéseket inkább csak közállapotainkra tettek (amiben - valljuk meg tökéletesen igazuk volt).
A román Mircea Daneliuc jegyzi a
Családi ágyat (nem a népszerű komédia
adaptációja!). Ez is "negatív lenyomat", noha a harsány betétek és az oldott hangulatok sem hiányoznak belőle. A rendező a teljes szétesésről beszél:
semmi esély sincs arra, bizonygatja,
hogy a Ceausescu-rezsirn után beköszöntsön az értelmes cselekvés korszaka, mivel hiányoznak a hiteles emberek, a megtisztító eszmények, az ígéretes kondíciók. Daneliuc helyzetjelentése mozgalmas, helyenként mégis szívesen elfordítanánk a fejünket a képekről: túl sok a tocsogó vér és az elídegenítő effektusok viszolyogtatóan naturalisztikusak.
A "keleti összeomlást" ábrázoló vo-

nulatnak új darabja az Orosz énekesn6,
melyet ugyan dán rendező, Morten
Arnfred készített, de moszkvaiak a koprodukciós partnerek, s fontos képsorok színtere a riasztó arcait mutató
orosz főváros is. A film elképesztően
rossz, noha a nyomorúságot megörökítő dokumentumok hitelesek. Ponyvaklisék keverednek banális krimi-fordulatokkal a cselekményben. Rejtély, hogyan keriilt a csizma az asztalra, azaz
e dilettáns csacskaság a negyvenharmadik berlini fesztivál reprezentatív
mezónyébe.
A lengyeleket - nem vagyok benne
biztos, hogy indokoltan - ezúttal kizsúrizték. Az oroszok, a csehek és a
bolgárok szintén hiányoztak a födíjakért vetélkedők sorából. Néhány sorozatban azért még beleszagolhattunk a
közép-kelet-európai levegőbe. Az experimentumok között, a fiatal filmesek
fórumán vetítették Szergej Bodrov Látni akartam az angyalokat című sokkoló
drámáját. Témája: a "minden egész eltörött" felismerése, a vergődés kilátástalansága. Az utóbbi időben Amerikában élő rendező, akiért - az Iszkussziuo
Kino cikke szerint - nem kisebb pártfogó harcolt a montreáli fesztiválon,
mint Szabó István, erőteljes nyelven
beszél, atmoszférateremtő képessége
kivételes (a rockzene lüktetően festi alá
a dokumentárisan nyers képsorokat),
legfeljebb azt vethetjük a szemére.
hogy túlságosan sok amerikai mintát
használ. Az amatőr Alekszej Baranov
minden bizonnyal személyes élmények
alapján kelti életre a szegény orosz
szelíd motorost, aszaratovi
Romeót,
aki - a versenyek világából kikopva maffiózóknál vállal megbízatást, de
maguk alá gyúrik a könyörtelen körűlmények. Szergej Bodrov - jól jegyezzük meg ezt a nevet. Sokszor fogunk
még vele találkozni.
Felfokozott várakozással tekintettünk Dusan Makavejev talányos című
műve, a versenyen kívül hirdetett A
gorilla délben fürdik premierje elé. Makavejev mindig pontosan értette, mi
játszódik le mifelénk a társadalmi- és
magánsors szféráiban, miféle gondokat
jelent az emberek számára a megélhetés, az alkalmazkodás, a hitíetlenség),
a türelmetlenség. A genius loci szintén
meghatványozta a film jelentőségét, az
igaz mese ugyanis Berlinben, a nyílt
városban játszódik (egyébként a filmet
németek finanszírozták).
A gorilla délben fürdik hőse Viktor
Boriszovics, a néhai Szovjet Hadsereg
dezertáló őrnagya. A korábbi normák
szerint hazaáruló, valójában azonban
kifejezetten rokonszenves fiatalemberkihasználva a nagy felfordulást - szokatlan, de nem is annyira borzalmas
viszonyokkal ismerkedik meg. Kalandjai (melyek a berlini capriccióban többnyire önálló életet élnek) a "váltás" folyamatát és a káosz terjedését örökítik

meg. Szétfürészelik a monumentális
Lenin-szobrot. Játékos élőképen megelevenedik a Moszfilm-embléma. Egy
ellopott kisgyerek köriil bonyodalmak
támadnak. Vlagyimir Iljics ezúttal a víziókban támad fel (persze könnyed
irónia fátylán át). A moszkvai álomgyár Berlinje ugyancsak beúszik a történetbe: nem igazán lehengerlő ellenpontozásként Csiaureli "hőskölteményéból" láthatunk részleteket. A talpig
hős Borisz Andrejev, a robusztus szocreál-példakép bizony álmában sem
igen gondolt arra, hogy utódai olyan
korcsok lesznek, mint szegény Viktor
(Szvetozar Cvetkovics játssza), aki horribile dictu! - még otthonra is talál a
metropolisban. Makavejev elképzelését
Erich Honecker inspirálta. A bukott
pártvezető néhány nappal a falornlás
előtt kinyilatkoztatta, hogy az építmény még száz év múlva is állni fog.
Megjósolhatjuk: sokan fognak még ebből a szerencsétlen jóslatból kiindulva
kabarétréfát, esszét, tanulmányt, színdarabot, írásműve t, filmet stb. készíteni. Az egykori jugoszlávok renegát
filmrendezőjének ezúttal nem sikerült
egységes stílust teremtenie. Koncepcióján kicsit túllépett az idő. Prófétikus
jóslatai tartalmasabbak voltak, mint ez
a szórakoztatóan publicisztikus jegyzetfüzet. Az epés humor és a sístergő
indulat mellett ezúttal szerényebb a
gondolati tartalom.
Különben állatkert és gorilla is van
a filmben. Bízzunk benne, hogy hamarosan nemcsak vázlatok, hanem szintézisek is megörökítik a vásznon szűkebb világunk robbanásait.
Veress József

@

ÚJ NÉMET FILMEK
A versenyfilmek. a Fórum, a Panoráma, valamint a retrospektív filmek
nemzetközi kavalkádja mellett a német
filmek is helyet kaptak a programban.
Külön szekcióban mutatták be az elmúlt két évben, a már egyesített Németországban készült filmalkotásokat.
Milyenek az új német filmek? Melankolikusak. Melankolikusak, még ha
némelyik bizonyos (ön)iróniával dolgozza is fel a rég-, a közelmúlt illetve
a jelen eseményeit.
A dokumentumfilmesek az NDK-s
múlt nyomába eredtek. Voelker Koepp
'Tarka-barka összevisszaság' (Sammelsurium) című filmjében tételszerúen sorolja
fel, hogy miből állt az NDK. NDKmárka, NDK-himnusz, NDK-zászló,
úttöróegyenruha, szovjet katonák kaszárnyái és a szigorúa n ellenőrzött határ. A film kulcskérdése, hogyan viszonyulnak az egykori NDK lakosai ezekhez a rekvizitumokhoz.
Barbara és Winried Junge már mélyebbre hatol. 'Forgat6könyv: Az id6k'
(Drebuch: Die Zeiten) című 284 perces
filmkrónikájukban egy kis közösség
sorsát követve térképezik fel, hogy milyen volt az elmúlt 30 év az NDK-ban,
illetve hogyan élik meg ezek az emberek az új politikai helyzetet a határok
nélküli Németországban. Az alkotók

1961-ben, a DEFA megbízásából kezdtek el forgatni Golzowban, egy kis kelet-német faluban. Akkor az első osztályba kerülő kisdiákok mindennapjait
örökítették meg. 30 éven keresztül hűségesen visszajártak ebbe a községbe,
tanúi voltak személyes örömöknek és
kudarcoknak. A celluloid szalagon
egymást követik az esküvők, válások,
kinevezések és elbocsátások. és ha éppen nem történik különleges esemény,
akkor általános életformájukról vallanak a szereplők.
A tíz részből álló filmmonstrum
(minden idők leghosszabb azonos szereplőkkel készült dokumentumfilmje ld. Guinness-Film Facts & Feats, London, 1985 - pedig akkor még "csak"
24 éve forgattak) egy kicsit az NDK
filmgyár (DEFA) története is, melyet
Junge (önlkritikusan kommentál. A film
egyrészt érdekes kísérlet, másrészt kordokumentum. Egyetlen hiányossága,
hogy a szereplők egymáshoz való viszonyáról keveset mond, pedig az egykori
osztálytársak nagy része a mai napig
ugyanannak a kis falunak a lakosa.
Arpad Bondy és Margit Knapp csak
egy szereplőt faggat a múltról. Ó viszont egy híres ember, zeneszerző, akinek legnagyobb sikere a Lili MarIene
volt. Norbert Schulze karrierje akkor
kezdődött, amikor a zsidó zeneszerzők
helyére árja utánpótlás kellett. 1936-tól
kezdve a nácik "házi zeneszerzője"
lett. Nemcsak propaganda filmek zenéjét szerezte, hanem azokat az indulókat is, melyeket a náci csapatok Calaistól Sztálingrádíg harsogta k. A 82 éves
Norbert Schulze ül és mesél, elbeszélését ritkán szakítja meg, akkor is csak
azért, hogy a zongorán eljátssza valamelyik szerzeményét.
A film alkotói nem kérdeznek, csak
kommentálnak. mégpedig úgy, hogy az
élő felvételek mellett vágóasztalon látjuk
a félkész filmet, az érdekesebb részeket
visszapörgetik, megismétlik, kiegészítik
saját kutatásaik eredményével. A komponista maga teszi fel a kérdést: "Hát
náci voltam én?" Nem, ő csak művész
volt, aki a dolgát végezte. 1948-ban ezt
hivatalosan is megerősítik. Bondyék ehhez csak annyit fűznek hozzá, hogy
megmutatják a Nemzeti Szocialista Párt
tagsági igazolványát (Schulze nem emlékszik rá, hogy párttag volt) és hagyják, hogy a dalok önmagukért beszéljenek. ('Az ördögöt fenéken cs6kolta'; Den
Teufel am Hintem geküsst).
Több játékfilm is foglalkozik a náei
múlttal. Roland Grill alkotása, 'A borostyánszoba nyomában' (Die Spur des
Bernsteinzimmers) egy fordulatos krimi.
A szereplők egy kincseket rejtő szoba
nyomába erednek, amelynek létezéséről náci aktákból szereznek tudomást.
A nyomozás során többen életüket
vesztik, mert az azóta új egzisztenciát
teremtett egykori tiszteknek érdekükben áll, hogy a titok titok maradjon.
Hasonlóan vélekedik Helmut Dietl is,
aki Schtank címmel forgatott filmkomédiát a pár évvel ezelőtt nagy visszhangot kiváltott Hitler-napló hamisításról.
A második világháború végén játszódik Wolfgang Kolhaase legújabb
filmje. Itt a háború csak kulisszaként
szolgál (sajnos elég elnagyoltan ábrázolva). A lírai hangvételű film Kali és

Inge szerelmének tőrtérietén keresztül
a kamaszok érzelemvilágába nyújt bepillantást. Clng«, április, május'; Inge,
April, Mai).
Fiatalabb gyerekek a főszereplői a
'Gyerekjátékok' (Kinderspiele) című filmnek, mely Wolfgang Becker alkotása. A
filmet nézve szemtanúi lehetünk annak, hogya
szűlői szeretet hiánya,
majd a szülök kegyetlensége hogyan
változtat meg egy eredendően ártatlan
és jóhiszemű kisfiút.
Valószínúleg kallődó gyerekek lehettek azok a bőfejűek is, akik csak
heccből kínozzák a messziről jött idegent, ám kegyetlen játékuknak egykori
osztálytársnőjük esik áldozatul. (Helke
Misselwitz: 'Szioszakadás'; Herzsprung).
Az idegengyúlölet a témája annak a
különlegesen szép filmnek is, amelyik
a 'Féleiem árnye'ka' (Schatten der Angst)
címet kapta. Rendezője Konstantin
Schmidt. A kafkai hangvételű film egy
menekült kálváriáját mutatja be. Az
Ember elveszik az intézmények, a bürokrácia útvesztőjében, s hiába akad
egy-két segítőkész társ, a gépezettel
szemben ők is tehetetlenek.
'Az északi kanyar' (Nordkuroe) című
filmben is felbukkan a Németországban most oly aktuális téma, ez alkalommal egy török fiú az áldozat. Pedig
ő is szurkoló, még sincs helye még saját csapatának táborában sem. Adolf
Winkelmann filmje kritikusan mutatja
be a labdarúgó barátok körét, kamerája
elé kerülnek a szurkolókon kívül maguk a foeisták, edzők, klubvezetők. riporterek is, valamint a kocsmatulajdonos és a virsliárus. A történet sajnos
elég közhelyes. az Élet ennél már sokkal izgalmasabb sztorikat produkált.
Korrupció a labdarúgásban. Ez nem ismeretlen számunkra.
Egészen más miliőt mutat be Uwe
Schrader a Mau ma u-ban. A sztriptízbárok alkalmazottjairól és vendégeiről,
lecsúszott egzisztenciákról mesél realistán, de sok szeretettel.
Ugyanilyen szeretettel és gyengédséggel mutatja be hőseit Nina Rippel is
'Az elsuttogott filmben (Der geflüsterte
Film), amely látóknak és világtalanoknak készült. Már a film círnlistája is eltér a megszokottól, a neveket nemcsak
olvashatjuk, hanem halljuk is. A megdöbbentő bevezető mondatokban egy
vak mesél filmes élményeiről. A továbbiakban megismerkedünk egy kairói
zenekarral, amelynek tagjai vak kislányok, egy vak szobrásszal és egy vak
fényképésszel. Világtalanok világa tárul elénk. Nina Rippel láthatóvá teszi
azt, amit a vakok érzékelnek. Számukra nem létezik a horizont, ezt a művésznő sajátos kameravezetésével adja
vissza. A kép is eltér a szokásostól, helyenként a színes felvételeket fekete-fehérek váltják fel, majd teljesen eltűnik
a kép, csak a hang marad.
Milyenek az új német filmek? Melankólikusak. Akár a nemzet Achillesinát (náci múlt, az NDK-problematika,
idegengyúlölet) mutatja a kamera, akár
egy bizonyos miliőben filmez. Legfeljebb elmosolyodhatunk olykor, de legtöbbször még ez a mosoly is az arcunkra fagy.
Gulyás Réka

SALMONBERRIES
(német, 1991, r. Percy Adion)
Dirigido, 209. sz. 199311: Rafel Miret kritikája
SHADOW OF THE WOLF ('A farkas árnyéka', kanadai-francia,
1992, r. Jacques Darlmann)
Dirigido, 209. sz. 199311: Antonio José Navarro kritikaja
SIDEKICKS
Rlm-Diensl,

o Kban

FILMekLAP

(USA,

1992, r: Aaron

SIMPLE MEN ('Egyszerü
emberek', USA, 1992. r.
Hal Hartley)
Rlm-Diensl,
1993/1: Stefan Lux kritikaja, 22.0.
Segnocinema,
59. sz. (1993): Gianni Canova krijikaja, 57-58.0.
SNEAKERS
(Komputerkémek,
Alden Robinson)
Rlm-Dienst,
1993/1: Ev jelzésü

ABOUT

LOVE,

TOKYO

('A szerelernről,

pán, 1992, r: Milsuo Yanagimachi)
Gahiers du dnéma
199311: Jousse,
tentaculaire.
(elemzés) 18-21.0.

ToI<i6', ja-

Thierry.

La vie

ARIZONA DREAM (francia, 1992. r: Emir Kusturica)
Gahiers du dnéma
199311: Kusturica
en voyage
d'affaires. (kritika) 61-62.0.
BEAUTY AND THE BEAST (A szépség és a szörnyeteg, USA, 1991, r: Gary Trousdale és Kirk Wise)
Segnocinema,
59. sz. (1993): Marcello Carofallo és
Roberto Pugliese kritikaja, 47-50.0.
ÜGY, EGY ld. FEW GOOD MAN, A

BELLE NOISEUSE,
LA (francia,
Rivette)
Dirigido, 209. sz. 199311: Cartos
zése 46-49.0.
BHUMIKA
gal)

('A szerep',

indiai,

1991,

r. Jacques

F. Heredero

1977, r. Shyam

Gahiers du cinéma 199311: Magny,
spectacie. (kritika) 58-59.0.

Joel.

elem-

Bene-

La loi du

BOB ROBERTS (USA, 1992, r. Tim Robbins)
Segnocinema,
59. sz. (1993): Daniela Catelli krijikája, 43-44.0.
BODYGUARD,
THE (Több, mint testőr, USA, 1992,
r: Mick Jackson)
Segnocinema,
59. sz. (1993): Flavio De Bemardinis
krijikája, 56-57.0.
Film-Dienst,
1993, 199311: Franz Everschor krijikája, 24-25.0.
Sight and Sound 1993. január: Uzzie Francke (kritika), 40-41.0.
BRAM STOKER'S
DRACULA
(Drakula,
amerikai,
1992, r: Francis Ford Coppola)
Gahiers du dnéma
199311: Rauger, Jean-Francois.
(kritika) 50-51. o.
Dirigido, 209. sz. 199311: Antonio Castro elemzése
30-35.0.
Segnocinema,
59. sz. (1993): Paolo Cherchi Usai
kritikája, 41-42.0.
Sight and Sound 1993. január: Richard Dyer. Dracula and Desire ('Dracula és a vágy' - elemzés), 812.0; lain Sinclair. Invasion of the Blood ('A vér inváziója' - összenasonttás
a regénnyel és társadalomlélektani értelmezés),
15.0.
CANDYMAN
Film-Dienst,
kája, 26.0.

(USA, 1992. r: Bamard Rose)
199311: Ro~-Ruediger
Hamacher

kriti-

209.

sz.

EGEREK

CHAPLIN (bdt, 1992, r: Richard Attenborough)
Sighl and Sound 1993. január: Jonathan
Romney
(kritika), 42-43.0.
CHASSE
AUX PAPILLDNS,
LA (Lepkevadászat,
francia-némel-olasz,
1992, r: Otar Joszeliani)
Kino, 199311: Andrzej Kolodynski kritikája, 38-39.0.
Segnocinema,
59. sz. (1993): Paolo Tassi kritikaja,
46-47.0.
COOL WORLD
('Hűvös
világ', r. Ralph Bakshi)
USA,I992,
Dirigido, 209. sz. 1993/1: Ouim Casas krttikaja 7778.0.
Sight and Sound 1993. január: Jeremy Glarke (kmika),45.0.
DAMAGE (A végzet asszonya, brij-francia,
1992, r.
Louis Malle)
Segnocinema,
59. sz. (1993): Marcello Garofallo kritikája, 59-60.0.
DEATH BECOMES HER (Jól áll neki a halál, USA,
1992, r: Robert Zemeckis)
Gahiers du cinéma 1993/1: Strauss, Frédéric. (kritika) 46-49.0.
Segnocinema,
59. sz. (1993): Alberto Pezzotta kritikaja, 36-39.0.
DNYI ZATMENYUA
(Elsötétülés,
szovjet,
1988. r.
Alekszandr Szokurov)
Gahiers du cinéma
199311: Ostria, Vincent.
Les
montagnes hallucinées (kritika), 59-60.0.
ld BRAM

STOKER'S

angol,

1991, r: Derek Jar-

1993: Antonio

ÉS EMBEREK

Castro

krttikaja,

DRACULA

ld. OF MICE AND MEN

EGY NAP NEW YORKBAN

ELSÖTÉTÜLÉS

r. Mi28.0.

FEW GOOD MAN, A (Egy becsületbeli
ügy, USA,
1992, r: Rob Reiner)
DirigiOO, 209. sz. 1993/1: José Maria Latorre elemzése 38-41.0.
Film-Diensl,
1993/1: Franz Everschor krijikája, 2829.0.
Sighl and Sound 1993. január: Kim Newman (kritika),46.o.
GLENGARRY
GLEN ROSS (USA, 1992, r: James
Foley)
Gahiers du cinéma 199311: Krohn, Bill. Jeux de pistes (kritika), 56-57.0.
HERCEGNÖ
ÉS A KOBOLD, A (The Princess and
the Goblin, brit-magyar,
1992, r. Gémes József rajzfilm)
Sighl and Sound 1993. január: Leslie Felperin Sharman (kritika), 50-51_0.
HYENES/RAMATOU
('Hiénák', 1992, r: Djibril Drap
Mambety)
Kino, 199311: Oskar Sobanski kritikája, 39.0.
Le film africain, 10. sz. (1993): Filmismertetés
és
seitöszernle,
1., ill. 4.0.
HONEY, I BLEW UP THE BABY (USA, 1992,
Randal Kleis""
Film-Diensl,
199312: Stefan Lux (kritika), 27.0.

r.

HOWARDS END (angol, 1991, r: James Ivory)
DirigiOO, 209. sz. 199311: Carlos F. Heredero elemzése 22-24.0.
('Nyugatra',

ír, 1992, r: Mike Ne-

1993.. január:

Claire

Monk

(kriti-

10 SPERIAMO
CHE ME LA CAVO (Én Reméljük
meguszom, olasz, 1992, r: Una Wertmüller)
Segnocinema,
59. sz. (1993): Roberto Ellero kritikaja, 58-59.0.
JÓL ÁLL
HER

NEKI

KOMPUTERKÉMEK

A HALÁL

ld.

ld. RAISING

DEATH

209. sz. 199311: Samuel

MEMOIRS
OF AN INVISIBLE
MAN (A láthatatlan
ember emlékiratai,
USA, 1992, r. John Carpenter)
Segnodnerna,
59. sz. 1993/1: Gianni Canova kritikája, 39.0.

BECOMES

CAIN

ld. SNEAKERS

MIDNIGHT

EBÉD ld. NAKED
STING

ld ÉJFÉLI

LUNCH
BUNYÓ

MINDEN
REGGEL
(Tous les
francia, 1992, r. Alain Comeau)
Sighl and Sound 1993. január:
ka),54.o.

matins

du

monde,

Paul Tarrago

(kriti-

NAKED
LUNCH
(Meztelen
ebéd,
USA-kanadai,
1991, r: David Cronenberg)
Kino, 199311: Wojtek W. Kowalski kritikája, 37-36.0.
NIGHT AND THE CITY (USA, 1991192. r. Irwin
Winkler)
Film-Diensl,
199312: Ro~-Ruediger
Hamacher (kritika),21.0.
NIGHT ON EARTH (Éjszakai taxisofór, USA, 1991,
r: Jim Jarmusch)
.
Segnocinema,
59. sz. (1993): Adelina Preziosi kritikája, 44-45.0.
NINCS

BOCSÁNAT

ld. UNFORGIVEN

OF MICE AND MEN (Egerek és emberek,
USA,
1992, r: Gary Sinise)
Segnocinema,
59. sz. (1993): Roberto Pugliese kritikája, 35-36.0.
Sighl and Sound 1993. január: Geoffrey Macnab
(kritika), SO.O.
OH PARDON!
TU DORMAIS...
(Bocsánat!
Aludtál. .. , francia, 1992, r: Jane Birkin)
Gahiers du cinéma 199311: Taboulay, Camille. Se
faire une (mise en) scéne (kritika). 4.0.
OLIVIER, OLIVI ER (Olivér, Olivér, francia, 1992, r:
Agnieszka Holland)
Dirigdo, 209. sz. 1993/1: Antonio Castro elemzése,
14-15.0.
ON THE TOWN
(Egy nap New Yorkban,
USA,
1949, r: Gene Kelly, Stanley Donen)
Sighl and Sound 1993. január:
David Parkinson:
Dancing
ing the Streets
(Az utcákon
táocotva),
elemzés, 30-33.0.
ORLANDO (angol, 1992, r: Sally Potter)
Film-Diensl,
199312: Günther Bastian (kritika), 2223.0.
Segnocinerna,
59. sz. (1993): Laura Neri kritikája,
45-46.0.

KORCZAK
(Iengyel-német-francia,
1990, r: Andrzej
Wajda)
Segnodnema,
59. sz. (1993): Sandro Mauro kritikaja, 60-61.0.

PATRlOT
GAMES
(Hazafias
játszadozás,
USA,
1992, r: Phillip Nayce)
Segnocinema,
59. sz. (1993): Giuseppe Ascione kritikája, 52-53.0.

LACOMTE LUClEN (Lucien Lacomte, francia,
r: Louis Malle)
DirigiOO, 209. sz. 199311: kritika, 70-71.0.

PLAYER, THE (A játékos, USA, 1992, r. Robert Anman)
Segnodnerna,
59. sz. (1993): Flavio De Bernardinis
kritikaja, 37-36.0.

1973,

LEAGUE
OF THEIR OWN, A (A női liga, USA,
1992, r: Penny Marshall)
Segnocinema,
59. sz. (1993): Mario Molinari kritikaja, 54-55.0.
LEOLD (kanadai-francia,
1991, r: Jean-Claude
zon)
Film-Diensl,
199312: Peter Strotrnann (kritika),
LEPKEDVADÁSZAT
LA

ld. CHASSE

Lau25.0.

AUX PAPILLDNS,

L. 627 (francia, 1992, r. Bertrand Tavernier)
Sighl and Sound 1993. január: Chris Darke (krifika),
49.0.
LONG DAY CLOSES, THE fA Hosszú nap vége',
angol, 1992, r. Terence Davies)
DirigiOO, 209. sz. 199311: Ouim Casas kritikaja
MALCOLM X (USA, 1992, r: Spike Lee)
Fitm-Dienst,
199311: Franz Everschor tanulmánya,
9-11.0.
MANILA PALOMA BLANCA (olasz, 1992, r. Daniele
Segre)
Segnodnema,
59. sz. (1993): Adelina Preziosi kritikája, 55-56.0.
MAN IN THE MooN, THE ('Ember
1991. r. Robert Mulligan)

a holdan',

USA,

PUBLIC EYE, THE (USA, 1992, r. Howard Franklin)
Film-Dienst,
199312: Hans Messias (kritika), 23.0.
Segnocinema,
59. sz. (1993): Giuseppe Ascione kriti kaja, 42-43.0.
PUERTO
ESCONDlTD
Salvatores)
Segnodnema,
59. sz.
kritikaja, 34-35.0.

(olasz,

USA,

1991,

kritika,

21.0.

r. Phil

R. César kritikaja

MAN TROUBLE (USA, 1992. r. Bob Rafaelson)
Dirigdo, 209. sz. 199311: Antonio Weinrichter elem-

MEZTELEN

ld. DNYI ZATMENYIJA

INTO THE WEST
weil)
Sight and Sound
ka),48.o.

Dirigido,
76-77.0.

SOFT TOP, HAR D SHOULDER
('Lágy felső, kemény váli', brit, 1992, r: Stefan Schwartz)
Sighl and Sound 1993. január: Philip Kemp (krijika),
52.0.

zése 26-28.0.

ld. ON THE TOWN

ÉJFÉLI BUNYÓ (Midnight Sting, USA, 1992,
chael Rijchie)
Film-Diensl,
199311: Peter Strotrnann kritikája,

KÁIN ÉBREDÉSE

C'EST ARRIV-É PRES DE CHEZ VOUS (belga,
1992, r: Rémy Belvaux, André Bonzel, Benoit Poelvoorde)
Sighl and Sound 1993. január: Philip Strick (kritika),
41-42.0.

DRACULA

II. (II. Edward,

82.0.

ACCIÓN MUTANTE (Változó tevékenység,
spanyol,
1992. r. Alex de la Iglesia)
Dirigido, 209. sz. 1993/1: Esteve Rimbau elemzése,
42-45.0.

BECSÜLETBELI

EDWARD
man)
DirigiOO,

Norris)

1993/1: Hannah Dütsch kritikaja, 25.0.

1992,

r. Gabriele

(1993): Flavia De Bernardinis

RAISING CAIN (Káin ébredése, USA, 1992, r. Brian
De Palma)
Dirigdo, 209. sz. 199311: José Maria Latorre elemzése, 18-20.0.
RESERVOIR
DOGS (USA, 1991, r: Ouentin Tarantino)
Sight and Sound 1993. január: Kim Newman (kritlka), 51-52.0.
RESZKESSETEK,
BETÖRÖK
2 (Home Alone 2:
Lost in New York, USA, 1992, r: Chris Columbus)
Sighl and Sound 1993. január: Tom Charity (kritika),
47.0.
RUBY (Ruby, a Kennedy-gyilkosság
másik arca,
USA, 1992, r: John Mackenzie)
Dirigido, 209. sz. 1993/1: Ouim Casa elemzése, SO52.0.

SPOTSWooD
(ausztrál, 1991,
Sighl and Sound 1993. január:
ka),53.0.

r.

Mark Joffe)
Geoff Brown

(kriti-

STALINGRAD (német, 199111J2, r: Joseph Vilsmaier)
Film-Diensl,
199312: Wo~gang Brudny (kritika), 2627.0.
STRANGER
AMONG
US, A (Idegen
közöttünk,
USA, 1992, r. Sidney Lumet)
Segnocinema,
59. sz. (1993): Roberto Pugliese kritikaja, 53-54.0.
TÉLI MESE (Conte d'hiver, francia, 1992, r: Eric
Rohrner)
Sight and Sound 1993. január: Philip Strick (krttika),
44.0.
TETSUO (japán, 1989, r: Shinya Tsukamoto)
Dirigido, 209. sz. (199311: Tamas Femandez
kritikája
TÖBB,

MINT TESTÖR

ld. BODYGUARD,

TRUST (USA-angol,
1990, r. Hal Hartley)
Dirigido, 209. sz. 199311: Antonio Castro
78.0.

Valenti

THE

kritikája,

UN COEUR EN HIVER (Hideg sz;", francia, 1992, r:
Claude Sautet)
Segnocinema,
59. sz. (1993): Roberto Ellera kritikája, 38-37.0.
UNFORGIVEN
(Nincs bocsánat, USA, 1992, r. Clint
Eastwood)
Segnocinema,
59. sz. (1993): Paolo Cherchi Usai
kritikája, 33-34.0.
UTZ (angol-olasz-néme~
1991, r: George Sluizer)
Rlm-Diensl,
199312: Günther Bastian (kritika), 2425.0.
VERZAUBERT
('Elvamzsolva',
német, 1992, r: Dorothee von Diepenbroick,
Jörg Föckele, Jens Golombek, Dirk Hauska, Sylke Jehna, Claucia Kattenbach,
Ulrich
Prehn,
Johama
Reutter,
Katrin
Schmersahl)
Rlm-Diensl,
1993/1: Eva Hoherberger
kritikája,
23.0.
... VIEL ZU VIEL VERSCHWIEGEN
('Túlságosan titkos', német, 1992, r. Annette von Zitzewitz, Chris
Karslaedt)
Rlm-Diensl,
199311: Eva Hohenberger
kritikája, 2324.0.
UNA ESTACIÓN DE PASO ('Útbaeső állomás', spanyol, 1992, r. Gracia Ouerejeta)
Dirigido, 209. sz. 1993/1: Cartos F. Heredero elemzése, 36-37.0.
UTOLSÓ MOHIKÁN, AZ (The Last of the Mohicans,
USA, 1992, r: Michael Mann)
Film-Dienst,
1993/1: F. Everschor kritikaja, 26-27.0.
WE WERE STRANGERS
('Idegenek voltunk', USA,
1949, r: John Huston)
Sighl and Sound 1993. január: Michael Eaton: EverEnding Story ('Véget éré történet' - a film befejezése körüli prbblémákról),
5.0.
WHITE MEN CAN'T JUMP (USA, 1991,
Shetton)
Film-Diensl,
199312: Rolf-Ruediger
Hamacher
ka),28.0.

r. Ron
(kriti-

WSZVSTKO,
CO NAJWAZNIEJSZE
fMinden,
ami
a legfontosabb',
lengyel, 1992, r. Robert Glinski)
Kina, 1993/1: Tadeusz Sobalewski esszéje, 6-9.0.
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TALAN EGY
CSAVARHÚZÓ
Csapongó beszélgetés Otar ]oszelianival

A, sokjelz6s vagy_ hosszúra nyúlt címek (alcímek) gyakran bizony talansagot takarnak. Igy van ez jelen interjú esetében is. Otar Joszeliani csak
~gy szűk hétvégét töltött Budapesten, és ez id6 alatt, a filmje bemutatóJát követ6 Szindbád mozi-beli Filmvilág-klub beszélgetésen kívül is szdmos interjú t adott. Mi vasárnap reggel kilenckor látogattuk meg az
Erzsébet szállóban. Aznap ez már a második interjúja volt. Nem va~unk biztosak benne, hogy az itt következ6 szövegb61 kitűnik Joszelianl türelme és állóképessége, amellyel az egymást sorra váltó kérdez6ket
változatlan kedéllyel és nY11tsággal fogadta. A mondatfüggöny mögött
tehát ott a ezeméluiség. Egy filmrendez6, aki jobban szereti, ha müiei
beszélnek helyette. Paradox helyzet: az interjú nem kritika. Nem a filmet - az alkotót szólaltattuk meg. Mozgókép helyett álljon itt ez a
mozdulatlan szöveg.
• Új filmje, a Lepkevadászat meglehetásen
szódik. Főszereplői idős hölgyek, asszonyok.
vétve tűnnek fel benne, a krisnásokat kivéve.

zárt miliőben játFiatalok csak el-

Ez egy jó kérdés, bár elég bizarrul van feltéve. Nem lehet egyszerre mindent felvetni vagy egyszerre kérdezni, hogy miért
vannak madarak, és miért nincsenek másfajta élőlények.
Filmemben elvben meghatározott korhoz kötött élőlényekről
van szó: az öregekről. Valóban nincsenek gyerekek. De ez nem
azért van, mert nem lehet ábrázolni minden kor vagy minden
szociális réteg szereplőit. Egy ember, mint én, egy bizonyos korban már végigélte az élet minden lehetséges szenvedését. Életének legutolsó szakasza a legérdekesebb, amikorra már mindent
megélt. Nálunk, Georgiában (ne Grúziát - ez egy orosz szó - hanem Georgiát mondjunk!) a gyerekek teljes egyenlőségben élnek
a felnőttekkel. Tisztelik őket, mert szenvednek, mert élniük kell,
és már bizonyos, hogy rosszul fogják végezni. Ez a film - a fiatalok szempontjából - arról szól, hogy a jövőjük, a reményük el
van vágva. Az öregasszonyok sokkal fiatalabbak. Különösen a
vágyaikban. Álmaikban, emlékeikben a fiatalságukból indulnak
e~:Mert ~.ho?y'.az emberek a fiatalságukat megélték, az úgy rögzul bennuk orokre. A Lombhullás című filmemben, amelyben fiatalok szerepelnek, az a fontos, hogy az első kompromisszumok
a.bban a korban köttetnek, amikor a fiatalság még tiszta lap. Egy
fiatalember életében az első cselekvések egyben az első írásjelek
ezen az üres lapon. Ez adja fontosságukat is: ha az első lépései
tisztess,égt~lenek,.. akkor az élete hátralevő része ugyanígy fog
folytatodm. Az oregasszonyok láthatóan nem követtek el ilyen
vétkeket.
• Filmjében ezek az öregasszonyok
mindenféle életkori illetve
társadalmi szerepet átvállalnak.
Vadásznak, célba lőnek, mint a
férfiak, gyerekként játszanak ...
Pontosan. Csakhogy ez nem normális helyzet, megmutatkozik

a Lepkevadászat kapcsán

benne egy másik aspektus is. Ezek a nők korán elveszítették társaikat, a férfiakat. Először jött az első, majd a második világháború. Georgiában a férfiaknak egy teljes generációja tűnt el. Az

]oszeliani-2
Va.nnak mázlista1c. Például Sze1cely Gabriella és Gazdag Gyula,
akik évekkel ezel6tt Otar Joszelianinál vendégeskedtek Tbilisziben.
Együtt piknikezhettek a grúz rendez6vel, együtt eheuék a közösen
sütött bárányt.
Joszeliani, aki 10 éve Párizsban él, március 26-án a Szindbád
Mozi vendége volt. A Filmvilág-klubban levetítette1c Lepkevadászat cimü filmjét, majd a "mázlisták" kérdezgette1c. Nem volt
könny6 dolguk, Joszeliani nem egyszerű interjúalany. Udvariasan
meghallgatja a kérdést, majd arról besze1, amir61 akar vagy szokott.
- Amikor az ember bizonyos korba lép, fontosnak tartja
megörökíteni, amit fiatalon átélt. Az a véleményem, 16 éves
korunkra már teljesen megformált emberek vagyunk. Bizonyos kulturális alapon megformálódtunk, és úgy is fogunk
meghalni. Megváltozhatnak az életkörülményeink, megváltozhat az anyagi helyzetünk, de amit a gyerekkorunkból
hoztunk, az sosem változik meg. Igazán nagy rendezők filmjeiben a gyermekkori képek folyton visszatémek ... Az egyetlen dolog, ami vidámságra ad okot a múlt ...
De ez a múlt azért szomorú is egyben, mert sose lehet
visszahozni. És ez a művészek egyik módszere. Ki kell használnunk a szomorúságot, hogy megteremtsük a néző és a
művész közötti kapcsolatot. A teljesen kétségbeesett ember
már se!llmiben nem reménykedik. Én mindig optimista vagyok. En vagyok a nem jól informált pesszimista. A művészek másik módszere, hogy pesszimista szemlélettel figyelik
a jövőt. Ok a nagyon jól informált optimisták. A pesszimizmus egyszerűen egy játékszer. Ha megnézzük, az indulókon,
a mazurkákon, a valcereken kívül mindegyik zene szomorú,
egyik se vidám. Persze nem a rockról vagy a popról beszélek. Szerintem a zene: szomorú. A zene mindig halk. A zene
az emberek intim kapcsolatának kifejezőeszköze. A film számomra szerkezetileg a zenéhez hasonlít. Úgy építem, mint a
zenét, ezért a történetnek nagyon kis jelentőséget tulajdoni-

apáinkat vagy deportálták, vagy kivégezték, ezért a mi felnevelésünk minden felelőssége az anyák vállára került. Ők visszautasították, hogy nőként éljenek és teljes életüket gyermekeik felnevelésére szentelték. Innen származik generációm nagyfokú tisztele-

te a nők iránt. Az élet folytatódik, de az asszonyok (ebben a
filmben) végig úgy cselekszenek, mint a kislányok. Megőrzik
emlékeikben férjüket.
A franciaországi életet a moszkvaival összehasonlítva nemcsak
a nők viselkednek másként, de amellettük feltűnő férfiaknak is
egészen más a szerepük.
A férfiaknak nincs választásuk. Egy ilyen rezsimben a becsület
megőrzésének a lehetősége szinte a nullára redukálódik. Sokkal
erősebb a túlélés ösztöne. A konformizmus az élet szabálya lesz.
tok. Nagyon szeretek hosszú ideig nézegetni egy szőnyeget.
Tökéletes képet jelent számomra, egy alkotást. Ha megfigyeljük, a szőnyegeket zene alapján alkották. Régen az üzemekben zene szólt, és a szővőnők a dal elemeinek változásánál
változtattak a fonal színein vagy a csomókon. A film lényegéhez csak akkor lehet eljutni, ha az ember teljességben megnézte, megfigyelte minden egyes elemét. A zene és a zenei
módszerek nagyon fejlettek. Ezért támaszkod~m inkább zenei formákra, mint dramaturgiai elemekre. Ugy tartom, a
népzenénél jobb zene nincs. Nagy baj, hogy eltűnőben van.
Be lehet zámi a koncerttenneket is, operába is csak a sznobok járnak. Elfelejtettünk énekelni az asztal mellett, és majdnem leszoktunk a lemezhallgatásról. A telefon mellett pedig
leszoktunk a levélírásról. A zene elvesztette különleges jelentését életünkben. Georgiában - mely a polifonikus zene őshazája - most igazi népzenével csak a profik foglalkoznak. Szerintem legokosabb dolog, ha ezt az örökséget mindenki saját
tehetsége és módszerei szerint felhasználja. Nekem a fiatal
filmművészek üresjáratai nagyon nem tetszenek. Mint fesztiválok zsűritagja többször vagyok tanúja annak, hogy nagyon
tehetséges emberek elhanyagolt műveket mutatnak be. Elfelejtik, hogy a filmnek ritmusa, szerkezete van, és csak valami
zagyvalékot hoznak össze. Semmi újat nem találnak ki, ők is
csak olyan bohócok, mint az elődeik. A régi módszerek és
hagyományok megismerésével senkit nem lopunk meg, egyszerűen csak tovább folytatjuk a hagyományokat. Ezért a
legjobban azt nem szeretem, ha nekem valami újító szerepet
tulajdonítanak. Mi, filmrendezők olyan világról alkotjuk a
filmjeinket, mely körülöttünk zajlik és létezik. Ezen alapul a
szemléletünk. Kritériumok és a neveltetés alapján. Egy filrnkritikus számára az én filmern anyag, mely szerint ő saját modellt alkot. A saját életéből indul ki felfogása és neveltetése
alapján. A világ filmesei is saját modellt alkotnak. Ezekkel ismerkednek a kritikusok. Mindenki megy a saját útján, és
senki nem hisz senkinek.

Ozsda Erika

Azok a férfiak, akik meg akarják védeni a családjukat, kompromisszumokra kényszerülnek. És ha nem történik bűntény, ez a
kompromisszum meg is bocsátható. (Egy kis kompromisszum,
mint például belépni a kommunista pártba.) A Szovjetunióban

mindenki szerencsétlensége volt, hogy együtt kellett élni a rezsimmel. S bár a Szovjetunióra gondolunk, igazából ez nem a
Szovjetunió, hanem Moszkva. Ez volt az egyetlen hely ebben a
nagy országban, ahol enni lehetett (? - a szerkesztő kérd6jele), ezért
az emberek az összes tartományból mind Moszkvába mentek.
Nem volt hely: egy-egy lakásban, helyiségben öten-hatan zsúfolódtak össze, ami rendkívül kényelmetlenné tette az életet. Ebben is a rendszer szörnyűsége nyilvánult meg.
• Filmjeiben gyakran választja kisközösségek életét témául, legyenek azok akár egy afrikai falu, toszkán monostor, vagy francia vidéki kastély lakói.
Extrapolációs módszer. Egy kis jelenséget vizsgálva helyzetünk
olyan, mintha laboratóriumban dolgoznánk. Sokkal nagyobb
körre lehet általánosítani. A kisközösségek lényegében az emberiség különböző köreit, színtereit képviselik. Persze ez egyszeruen csak a módszer. Én úgy gondolom, hogy a művészetnek nem
feladata az általánosítás. Ádám és Éva, Káin· és Ábel története
nem nagy ügy. Jézus Krisztus története teljesen apró dolog, viszont az élet legtöbb motívuma megtalálható benne: a szerelem,
az árulás, a vágy, a hatalom ...
• Ahogy a Lepkevadászat kisközösségében
ezentálódik.

is több kultúra repr-

Ez nem a kultúra, hanem az elvándorlás, a letelepedés kérdése. A krisnások is jöttek valahonnan, egy olyan kultúrából, amely
számukra nem tiszta. A maharadzsa Indiából jött, valószínűleg
azért, mert otthon nem érezte túl nagy kényelemben magát. És
vannak mások is, akik feltűnnek, átutaznak a falun; ott a vonat,

háttal vet keresztet; a kastély ősi kovácsoltvas
távirányítós bejáratra cserélik.

kapuját modern

- Ez egy nagy kérdés, hiszen a japánok egyébként képesek
voltak tökéletesen lemásolni bármit. Utánozni mások találmányát - ez a feltaláláson és gondolkodáson élősködő parazitizmus. Ahogy a Grundigot a Sony utánozza. Ez visszavisz minket
a keleti kultúrákhoz, ahol például a festő feladata az volt, hogy
korábbi munkákat másolt le. Ez a másolási elv eszköz a mai japán iparban is.
Szerintem a művészetben valójában nem másolásról, hanem
imitálásról van szó. Mint ahogya klasszicizmus sem volt soha
klasszikus. Például Poussin klasszicizmusa is reflexió volt korábbi korszakok festészeti módszereire. A görög Polybios után ott
voltak a rómaiak, akik az ő munkáit imitálták. Azután később
jött a quattrocento,' ami már az imitáció imitálása volt.
A kultúra egész története talán nem egyéb, mint előző korszakok, generációk tudásának, tapasztalatainak elsajátítása. Egyfelől
van tehát a folytonosság. Csakhogy mire lenne jó az elhibázott
tapasztalatok megismétlése? Gyermekeinket tanítva ezekkel a
rossz, veszélyes élményekkel szemben nem kell toleránsaknak
lennünk. Minek átadni ezeket? A lényeg, hogy a gyermekek békében élhessenek. Csöndben, nyugalomban. Igy a kultúra mindenekelőtt az emberi kapcsolatok szabályrendszere. Tudni, hogyan kell egymással kapcsolatba lépni, kapcsolatot tartani. A
kultúra egyik tanítása, hogy jobb adni, mint elvenni. Elsősorban
tehát nem a műveket jelenti, nem is a fegyverek rendjét, hanem
életstílust, az élet művészetét.

amely mindig megjelenik, elmegy és otthagy valakit. Ez az emberek elvándorlásának a gondolata. Kanadában például felfedeztem egy török közösséget. Abszolút semmi közük sincsen Törökországhoz. Vannak ukránok is Kanadában, sokan. Talán emlékeznek egy részre A kis hercegből. A kis herceg megkérdezi egy
virágtól, hogy hol vannak az emberek. Sosem lehet tudni, hol
vannak. Egyszer elmennek, máskor visszajönnek, mondja a virág. Az a baj, hogy nincs gyökerük, nincs mibe kapaszkodniuk.
• Egy új közösségbe, csoportba belépve fontos korábbi értékeink, elveink megőrzése, de szükségszerű az alkalmazkodás is.
Ebből a szempontból érdekes a krisnások szerepe. Ők látszatra
beilleszkedtek. A temetésen azonban, míg szinte mindenki fekete
ruhában, fekete esernyővel áll a zuhogó esőben, ők rikító színű
ernyő k alatt, hagyományos öltözetükben álldogálnak. Van ennek
valami kitüntetett szerepe?
Az öltözék mindig egy csoporthoz való tartozást is jelent. A
ruha - uniformis. Meghatározza a csoporthoz tartozást. A csoport, amihez tartozni fogsz, meg fog téged védeni, cserébe az engedelmességért. Alkalmazkodni kell a törvényeihez. Ez a csoportlét szabálya, ami az ilyen közösségekbe belépő egyén tehetetlenségét jelenti. Vegyük a krisnásokat. Belülről nem tudnak
krisnások lenni, de úgy érzik, azt a légkört hozzák létre, mintha
azok lennének. Végül is paraziták. Az összes szerzetes parazita.
Ebben a filmben a paraziták kűlőnböző típusai jelennek meg.
Vannak szellemi vagy anyagi értelemben vett paraziták. ..A vendéglátás tradíciójában az igazi nyertes az, aki befogad. Ó sokkal
többet kap, mint akit megvendégel.
• És a japánok? A Lepkevadászatból úgy tűnik, ők képtelenek
alkalmazkodni. A külsőségeket veszik át, de néha azokat is brutálisan átformálják. Egyikük a templomból kijövet az oltárnak

• Műveiben egyik gyakran megjelen ő alkotómódszere a sokat
említett zenei szerkesztés. Igen fontos még a játékosság, a töredékesség.
- Ez nemcsak az én filmemben van így, hanem a moziban általában. Ha bemennek egy moziba és nem értenek semmit, akkor
igazából nem egy filmet látnak. Valamilyen fordításra, fordító
közegre van szükség. A zene alkalmas lehet erre. Jó esetben akkor is értenek mindent, ha becsukják a szemüket. Ez ilyen egyszeru .
• Nemcsak a töredékesség, a töredékek érthetásége a lényeges,
hanem az ezzel szoros kapcsolatban lévő tárgyak szerepe is. Talán ezért tűnik fel több filmje'ben is egy-egy régiségkereskedő,
aki különböző tárgyakat közvetít, régi és új tulajdonosokat fűz
össze.
- Vegyük a Hold kegyelt jeit. A tárgyakban reflektálódik azoknak
az élete, akik készítették őket, de visszatükrözik azt a személyt
is, akinek a tulajdonai voltak. Ha egy új helyre kerülnek, az új
gazdák már nem ismerik ezt az előtörténetet. Ezért szeretek új
dolgokat venni magamnak, és nem régieket, használtakat. Ami a
festészetet illeti, képtelen vagyok például megérteni egy festményt, ha nem ismerem azt, aki csinálta. Az a kép nem nekem
van címezve, nem mond semmit nekem. Ha lenne egy Velasquez
kép a szobámban, semmit sem tudnék vele kezdeni.
• Adódik hát a kérdés: mik a kedvenc tárgyai? Ugyanazok Párizsban, mint otthon, Georgiában?
Az én kedvenc tárgyaim a munkaeszközeim. Akár otthon vagyok, akár Párizsban. Fényképezőgépek, kamerák, vágóasztal,
ilyenek. Vagy egy csavarhúzó. Igen. Talán egy csavarhúzó.
Neer József - Poór Tünde - Varga Balázs

Can Togay

A telelő
A

kauniaineni uszoda kávézójában
ülök. Ha most a kamera az asztalon levő műanyag alátétről nyitna, akkor először narancssárgában, halványpirosban és zöldben játszó virágokat látnánk, buja mintázatú pillangókkal, a levelek között megbújó
finomrajzolatú csigákkal és bogarakkal, majd egy rántással szemünkbe
csapódna az ablaküveg mögött meghúzódó táj: hófoltok, fenyők, egy
kanyargó út, egy szürkés-vöröses ház, egy rikító stoptábla, és az úton
színes, műszálas anorákokban hazafelé tartó iskolásgyerekek. ..

A

minap - hetekkel ezelőtt - a tévé
előtt ültem. Pesten voltam, itt ért Forgács Iván ajánlata, hogy írjak valamit a Filmkultúrába, valamit, talán a finn filmművészetről. vagy hogy
miért nem járnak az emberek moziba, valamit. Tehát az ágyon ültem a
tévé előtt akisszobában. Kékeszölt fények vibráltak felém, egy ismert
film alakjai mozgolódtak egy alagút mélyén. Felismertem őket és felismertem magamban azt az érzést is, ami megindítja az ember kezét a
távirányítású csatornaváltógomb felé, hogy megtudja, "mi van még",
hogy valami hirtelen és váratlan esemény (egy másik csatorna műsora),
egy ritmikusan mozgó alak (MTV), egy ökölcsapás (Sportscreen), egy
beforduló tárgy (reklám) vagy egy tömören fogalmazó hírbemondó
(CNN, Sky News) egy csapásra kitörölje az alagútban imbolygó alakoknak még az emlékét is. Áltattam magam, hogy ugyanazzal a mozdulattal akár vissza is térhetek hozzájuk, ha "nem találnék valami
érdekesebbet" .
Megindult a kezem, de nem váltottam át. Egy szemvillanás ra ugyanis
felötlött bennem az az alkalom, amikor Ferenczi Gáborral, Sas Tamással
és még egy-két osztálytárssal a filmművészeti főiskolaról először láttuk
ezt a filmet egy körúti moziban, a nyolcvanas évek elején.
Az a mozi is olyan volt, mint egy alagút. És az alagút végében
ugyanazek az alakok mozogtak, ugyanazek a lépések csörrentek, ugyanazek a vizek csobbantak, ugyanazek a hangok kongtak. Feszengtünk és
unatkoztunk a film láttán, de ugyanakkor éreztük, hogy valami egészen
különleges élményben van részünk, valami kiváló dologban: Egy végtelen szelídségű ember vezetett valakiket egy tájban egy homályos cél
felé. A cél elérhetetlennek tűnt, és nem azért, mert váratlan akadályok
bukkantak fel, hanem mert azok ott az opálzöld fényben keresték az akadályokat, amelyek megnehezítették a célhoz való eljutást. (Annak, aki a
dolgok kirnenetelére kíváncsi, nincs bosszantóbb ennél a nyilvánvaló
önkénynél.)
A kínzó unalomnak és a tudatos érdeklődésnek ezt a szorongató elegyét nem akkor éreztem először, de akkor merült fel bennem először jelentősége. Azt jelezte, hogy túl kell lépnem magamon, hogy megtudjak
valamit, amit - és ez elengedhetetlen feltétel - megtudni vágytam.
És ott a tévé előtt észrevettem, hogy az elmúlt években sok minden
változott bennem e film nézése kapcsán. Egyedül voltam, nem támogatott senki és semmi érdeklődésemben. sem egészséges sznobéria, sem
szakmai kíváncsiság. Egyedül voltam a tévével, és a tévéből elősugárzó
filmmel. És ottmaradtam.
A szelíd tekintetű férfi az évek során továbbszelídült, az akadályok
még esetlegesebbé váltak, az író még csökönyösebb és menthetetlenebb,
a tudós még bogarasabb és tehetetlenebb, és minden sokkal, de sokkal
egyszerűbb és áttekinthetőbb lett.
Érthető és egyszerű volt a vizek csörgése, az előrehajított útjelző röptének íve, a telefon csörgése az elhagyatott szobában, az asszony szerelme férje iránt, a sztalker lányának arca, amint tekintetévellesodorja a
poharat az asztalról. ..Hiszen minden ott volt a szemem előtt. Tulajdon
szememmel láttam mindezt, és nem merült már fel bennem, hogy várjak-e valami másra. Hihettem a szememnek.
A TV és a mozi. Ez lehetne írásom egyik tárgya.

Syd Field könyvét olvasom a forgatókönyvírásról. Egy film három részből áll: kezdőrész (kb. 20 perc), középrész (kb. 50 perc), befejezés (kb. 20 perc). A film első tíz percében
kell kiderülnie, hogy miről szól a film, mi a témája, ki a hóse. A kezdőrész vége előtt röviddel következik be az első fordulat, az első plat-point.
A középrész mintegy rátekeredik az első fordulat okozta feszültségre,
addigra már tudnunk kell, mit akar a hős, mi a célja. Akaratának, szándékának útjába akadályokat, újabb fordulatokat, plat pointokat kell elhelyeznünk, ezek legyúrése alkotja a bonyodalmat. A középrész vége előtt
röviddel következik egy újabb nevezetes plat point, amely a megoldás
irányát szabja meg. A befejezés erre az irányra tekeredik rá. Nem célszerű nyitott véget választani a történetnek, a nyitott végek kora a hetvenes
években lejárt. A néző határozott kimenetelű történést vár. Bukott hőst
választani meggondolandó. Minden film a fenti paradigmára épül, még
a Tavaly Marienbadban is. Aki nem hiszi, járjon utána.

B

ill Clinton eskütételi beszédét
közvetíti a tévé. "Ki fogjuk kényszerítetni a tavaszt" - mondja. Kennedy
eskütételi beszédében a központi fordulat a "we stand for it or die for
it" volt. "Kiállunk mellette, vagy meghalunk érte". Reagen weszternhős
volt. Bushról Csernyenko és Andropov jut az eszembe, vagy a Wojtylát
megelőző pápa. A fordulat előtti halogatás ...Az IBM elérte növekedésének határait, a mamut lábai reszketni kezdenek, saját súlya alatt összedől. Szét kell hullania darabokra, ha életben akar maradni. (Ami
hülyeség egy mamut esetében, még igaz lehet az IBM-re.)Hollywood is
újabb válságciklusban van: a szuperprodukciók kimerítették az előző
függetlenek sikerreceptjeit (Spielberg, Lucas, Coppola ... ), lassan ismét a
szabadcsapatoké a szó.
Clinton eskütételi ünnepségén egy fekete költönö verset szaval.
Hosszú, hosszú verset. Többszázmillió ember hallgatja türelmesen. Senki
sem üvölt fel, hogy nem érti. Mindenki hegyezi a fülét. A vers egy tájat
ír le. Ismétlődő képekben. A végéhez közeledve a tájat buzik, törökök,
arabok, írek, zsidók, kinaiak, angolok, németek, indiánok, nők, férfiak
népesítik be, a vers a schilleri örömóda modern átiratává változik. Másnap többmillió amerikai keresi a verseskötetet a könyvesboltokban ...
Művészet és politika. Korszellem és divat. Ez lehetne írásom másik
tárgya.
Mika
Kaurismaki a fejét ingatja,
amikor sugdolózásunk vége felé felmerül Tarkovszkij neve.
A Finn Filmintézet keverőstúdiójában ülünk. Délután van, odakint
mínusz tizenöt fok. Hetek óta az első igazán hideg nap. A vásznon lapp
táj. Örökké derengő fényekben egy dúshajú színész guggol rénszarvasbőrbe bújtatottan, cserjés dombok rejtekén. Hunyorgó kék szeme az eget
kémleli. Lökhajtásos vadászgépek fenyegető köteléke zúg el a néptelen
vidék fölött. - Mi ez? - kérdezem suttogva. - Polgárháború dúl a közelben - súg vissza Mika. A férfi valahonnan Európából való, a börtönből
szökve itt rejtőzik északon. - Mikor játszódik? - kérdezem. - A közeli

jövőben. - Közben a férfi egy fakunyhó ajtaján lép be imbolygó fények
közé. - Aha - lehelem érdeklődve,
A kunyhóban egy nő várja a férfi jövetelét. Zavart tekintettel nézi magát a tükörben, ő is állatbőrt visel. Amíg a tekercs elejére állnak, megtudom, hogy a lány oroszországi menekűlt, aki elvesztette az emlékezetét.
A tekercs elején egy jelenet, amit még nem láttam: egy motoros geng
robban elő a kamera mellől és dörög végig a délután vöröses fényeiben ... A férfit egy angol színész játssza, a nőt egy francia színésznő.
Csak a legpongyolább fogalmazással tudom őket hirtelenjében leírni: jó
pasi és jó csaj. Nem úgy a harmadik, Mika Kaurismaki állandó színésze,
Kari Vaananen, aki egy lapp bennszülötte t alakít. Ó Kaurismaki személyes választása, a másik kettőt a hármas koprodukció és az anyagiak
igazolhatják, gondolom én. Vaananen az előkéverésre kerülő felvonásban elborult tekintettel közelít az amnéziás lány felé, aki egy csirkeólban
tevékenykedik. - Lappföldön vannak csirkék? - csodálkozom.

E

gy taxisofőr botladozik a berlini
éjszakában. Olasz apósa, Nino Manfredi szűköl, hogy piához juthasson.
Egy orosz kamionos végzetesen szerelmes egy kurvába. Ó a taxisofőr
igazi barátja, kiáll mellette, megvereti magát, amikor a finn Vaananen
belekeveredik egy amerikai francia maffia kábítószerügyletébe.
Közben
a lakásban az ikrekre az após vigyáz, de néha azért lemerészkedik a közeli olasz kocsmába, hogy hallatlan történetekkel kápráztassa el honfitársait. A pénzzel teli aktatáska kézről kézre jár, Berlinben mindenki tört
angolsággal közlekedik egymással, a taxisofőr hasztalan próbál megszabadulni két maffiózó hullájától. a maffiavezér - Samuel Fuller - beszé-

det tart az őt üldöző taxisoknak. míg Vaananen elkéri a benzinkutas,
Wim Wenders flintáját és finnül káromkodva száll szembe az emberrablókkal. Végül minden jóra fordul, a nagy halom pénzt barátaink kapják
meg, az olasz taxis feleség megbocsájt megáltalkodott
finn férjének, az
após leihatja magát, és Samuel Fuller egy vízbe süllyedő autóroncson
szivarozva
elmélkedik újabb gonosztettén ... Helsinki-Napoli Ali Night
Long (Helsinki, Nápoly) - élveztem Kaurismaki filmjét, amit találkozásunk előtt még egyszer megnéztem videón.

E

lőször tettem meg ezt az utat kocsin egyedül Kaunianenből
Katajanokkára,
a kis helsinki félszigetre.
"Helsinki a világ legérdekesebb mezővárosa" - írta a minap egy angol
újság. Jól jöttem, a forgalom egyenletesen haladt, egyszer se tévedtem
el. A kikötő nagy komphajói. a tenger szürkesége megnyugtatóan jelezték, hogy elértem célomat. A Filmintézet vöröstéglás épület, valamikor a
kikötőhöz tartozhatott. Jobbára stúdióhelyiségekból,
vágószobákból áll.
Elhessegetem magamban a Szalay utcai hajdani filmfőigazgatóság kafkai irodáinak képeit, és benyitok a vetítőbe. Mika felnéz, maga mellé
tessékel. Hátradőlök a fotelban. és a vászonra szegezem tekintetemet.
Valamit írjak, mondta Forgács Iván, hogy miért nem járnak az emberek
moziba, a finn filmművészetről. vagy küldjek egy szinopszist, valamit ...

T

izenhat éves lehettem. amikor betévedtem a Csendre. Egy idegen szálloda folyosóin jártam, körülöttem
doh és fertőtlenítő szaga, faburkolat, félhomályba vesző régi képek a fa-

lakon, eltévedt nyikorgás a lépcsőkön. A Városban idegen nyelven beszéltek, hadarva, talán "jugoszlávul", lánc talpak nyikorogtak, kiszívott
fehérben és sötét árnyékokban rémlett föl az utca. Gunnel Lindblom a
szálloda folyosóján összetalálkozott a pincérrel, egy erős állkapcsú, kopaszodó férfival. Mint egy alagútban, úgy álltak egymással szemben,
Gunnel Lindblom keze megindult, és megérintette a férfi nadrágjának
zsebét, majd továbbcsúszott, a férfi ágyéka felé. Később a szállodai szobában Gunnel Lindblom, arcán különös nyugalommal, hátat fordított a
férfinek, belekapaszkodott a nagy franciaágy réztámlájába, míg a föléje
magasodó férfi szorosan mögé lépett és fölhúzta a nő szoknyáját...Egy
másik, fehéren világító jelenetben Ingrid Thulin kétségbeesetten ragadta
meg húga kezét a fürdőszobában, halálos betegségében rettegve és szenvedve kérte és fogadta el annak érintését. Lélegzetvisszafojtva álltam a
szálloda folyosóján, a fürdőszoba ajtajában, és az utcára néző ablakban.
Ez volt az első Bergman-film, amit láttam.

T arkovszkijt

túlbecsülik, és Bergmant is - suttogja Mika, miközben a vásznon a főhős töltényeket pattint
egy puska t~rába. - A Sztalker eleje az igen, de a többitől ne~ vagy_ok
elájulva. - Es Orson Welles? - kérdeztem megszeppenve. - O zseru mondja Mika határozottan.
- A hetvenes évek végére a művészfilmekkel kiüldöz ték a nézőket a
mozikból, akik amúgy is csak röhögni jártak már a finn filmekre, és
egyre nehezebb visszanyerni a bizalmukat. Nekünk (a Kaurismaki fivéreknek) már van egy állandó közönségünk, de ez még mindig igen kevés. A paletta másik végén az össznépi blődli található, bizonyára hallottál Spedéről. neki milliós nézőtábora van.
Bólintok, Spede kvízműsorokat is vezet a tévében, ahol a versenyzők
többnyire aerobic-dresszes lányok, akik pingponglabdákat fújnak hajszárítóval egy műanyagkosárba.

A

szónok elfoglalja a helyét a pulpitus mögött, megkocogtatja a mikrofont, belefúj. A sistergő hang körbeszalad a termen, sipolva begerjed, majd elhal. - Miért nem jártok
moziba? - kérdezi a teremben ülőktől. - Mert unatkozunk! - harsog az
egyöntetű válasz. - Miért unatkoztok? - Mert nem történik semmi érdekes! - zengi a kórus. - Miért, mit vártok a mozitól? - Hogy váltson
meg! - Mitől? - Magunktól!
Második csapó: A szónok elfoglalja a helyét a pult mögött. Megköszörüli a torkát, megütögeti a mikrofont. A kocogtatás ekhókban verődik
vissza a falról. - Miért nem jártok moziba? - Mert inkább bekapcsoljuk
a tévét, az nem kerül semmibe, és kényelmes a széke! - hangzik a skandáló felelet. - Mert örülünk, hogy luk van avalagunkon! - jegyzi meg a
hásó sor.
Főiskolai
rendezó-tanárom,
akit
egyszer láttam csak izgalomba jönni film kapcsán, amikor Welles Aranypolgárát elemezte, felvonta szemöldökét: - Mit akar maga, Togay, bulvárfilmet
készíteni?
kérdezte,
amint
letettem
elsőéves
játékfilmtervemet az asztalára. - Én humanista filmet várok magától! Azóta, megbékültünk egymással, de a humanizmussal való kapcsolatom
határozott mélypontja volt az a pillanat.
És még valami jut az eszembe: - Nem léphetsz kétszer ugyanabba a
folyóba - mormogja egy távoli hang.

S

ohasem tudtam eldönteni igazán,
hogy szerétem-e a filmet vagy sem. Nemcsak a műfajt, hanem az egészet. A filmes embereket, a színészeket, a kamerát, a vetítővásznat, a keverőpultot, a mozi mítoszait, legyen az hely, személy vagy történet.
Néha heves vágyakozás fog el irántuk, de nagyon gyakran taszít minden, ami a filmmel kapcsolatos. Ilyenkor elfelejtem, hogy miért is akarok filmet csinálni, vagy hogy mit is jelentett az, hogy .Rosebud" .
Ilyesmikre gondoltam hazafelé menet Mika Kaurismaki filmjének elő-

keveréséről. Kaurismaki szereti a filmet, ez látszik a munkáján, úgy szereti, ahogy valaki, aki ért is az autóhoz, szereti azt: belehallgat a motor
járásába, tuningoló furatokat fúr, babrál vele. Aki, az öccse (A gyufagyári
lány, Leningrad Cawboys) inkább röhög a járművön - ő az utat élvezi.
Ilyen utolsó munkája, a Bohémélet is. Vele nem tudtam találkozni. Ilyenkor télen Európában van - közölte a Villealfa titkárnője telefonon.
Szóval Európában.

,A

man has to do, what a man has
to do", - mondja a taxisofőr Mika Kaurismaki Helsinki-Napoli All Night
Long című filmjében, miután tucatjára a földre került, és ismét talpra áll,
hogy megszerezze a pénzt, megmentse a családját, vagy bosszút álljon.
Az Amazonas hőse - egy elvált finn férfi - borostás arccal és két gyerekével támolyog végig a brazíliai őserdőn. Az Értéktelenek kisember-fősz ereplője egy reggel úgy vág neki a világ legérdekesebb mezővárosa
mindennapjainak, hogy mellékesen pisztolyt is vesz magához, hogy alkalomadtán megküzdjön egy burleszkrajzolatú képrablóbandával. Jobbára Aki írja a párbeszédeket: stilizált, csehovi mondatok kerülgetik
egymást, egy-egy szó találkozik, és új fordulatot hoz az események menetében. Mika egyensúlyozgat "Európa" és "Amerika" között.

A

minap - hónapokkal ezelőtt Halikkóban jártam, száz kilométerre Helsinkitől. Hosszú sétát tettünk
meg a háztól a szomszéd faluba. Mökivárának hívom magamban a helyet, mert a nevét sehogyan sem tudom megjegyezni. Mökivárában van
a környék idegszanatóriuma. Nevezzük csak bolondokházának. A nap
vakitóan ragyogott a hó fölött. Ahogy ott sétáltunk a parkban, különféle
bolondokat láttam. Az egyiken világoskék köntös volt, látogatójába karolt és mosolyogva hallgatta annak beszámolóját. A másik egy pad mellett álldogált, kezét a pad tárnláján nyugtatta és cigarettázott. Egy
harmadik igencsak eltávolodott az épületek től, karjait enyhén eltartva
testétől csoszogott a földek irányába.
Egyre mélyebben jártunk már a szövevényesnek tűnő ösvényeken,
amikor ellenállhatatlanul rámtört a képzet, hogy nem találjuk a szanatórium kertjéből kivezető utat. Tán csak nem fogok örök időkre ittragadni? - ágaskodott bennem a pánik. Ekkor fölbukkan t előttünk az iménti
bolond, aki addigra megkerülte a szanatóriumot, és már csoszogott is
vissza a főépület felé. Az ő nyomait követve találtuk meg a hátsó kijáratot. ..

A

z uszoda kávézójában ülök. Idesejlik Budapest. A kopott falak, a lépcsőházak hűvös szaga. A tömegben
csoszogó öregember, a köpés a járdán, a politikusok egyre torzuló arckifejezése, és egy huszonéves reklárnfilmes mondata az Egocentrum pincéjéból: - A keleti partra menj, Amerikába, ott kell filmre összeszedni
pénzt - mondja és hátradől a kopott fútőtestnek, lábait keresztbe rakja,
fejét felveti.
De idesejlik Másik János arca is, amint azt mondja: - A hülyeséget
már ismerem, a totális hülyeségre nem vagyok kíváncsi.
És látom a többi barát arcát is, sorban. Ma nincs honvágyam, majd
holnap lesz.
Kiiszom a kávémat, elpakolom a füzetet. Amikor kilépek az utcára,
csikorogva fékez mellettem egy autó. Előretartott fegyverekkel betuszkolnak a kocsiba. Valami filmalapítványtól kérik értem a váltságdíjat.
Szép kilátások. Jövő héten küldik az egyik fülem. Nem baj, így is elélek
egy darabig. Elegendő képet gyűjtöttem már össze. "A man has to do,
what a man has to do."
(Helsinki-Budapest)

Töprengés

a filmhosrol
A hősök

A valóság
rr ••• már egy százfőnyi csoport is olyan tömeg, amelynek
szellemi táplálék gyanánt közhelyekre van szüksége."
Marguerite Yourcenar
"Egy előítéletben van valami közös az eszmével."
Graham Greene

A hős a valóságban ugyanúgy szellemi szükségletet elégít ki, mint például a vallás. Nem véletlen, hogy bizonyos rokonság alakult ki a szentek és a hősök között - már csak azért is, mert a mítoszhoz és a
legendához kapcsolódtak. Amítoszban megszemélyesülnek a valóság
erői, és ezek a mitologikus hősök zömmellegendákká válnak. A legendák pedig, a meséket is ideszámítva. igen fontos szerepet játszottak abban az időben, amikor a tudományok - fejletlenségük folytán és
tájékoztatási lehetőségek híján - még nem sokat jelentettek a tömeg számára. Az emberek élő történeteket hallgattak hősök cselekedeteiről, arról, ami a tömeg életéből a leginkább hiányzott: győzelmekről és
csodálatos felemelkedésről.
Az emberiség gyermekkora éppúgy nem képzelhető el legendás hősökről szóló mesék nélkül, mint az egyén gyerekkora. A szocializálódásnak - vagy az emberré válásként értelmezett civilizálódásnak - szükséges eszköze a hős mint példakép. Kétségtelenül önmagában is hat a maga példamutatásával. hiszen segítséget nyújt olyan helyzetben, amelyet
Goethe nagy életismeretével így jellemzett: rr ••• semmi sem ellenszenvesebb a többségnél. mert nem áll másból. mint néhány erős vezetőből.
helyezkedő csibészekből. alkalmazkodó gyöngékből és a tömegből, mely
utánuk kullog, anélkül, hogy sejtelme lenne arról, mit akar ... " Valakinek
tehát tudnia kell, hogy mit akar, és ez - hatását tekintve - a hőstől várható, nem pedig a hatalmat akaró vezetőktől. De a hős ugyanakkor elválaszthatatlan a mesétől, amely a világ képét a morális aspektus felé
mélyíti, s amely rádöbbenti a mese befogadóját saját erejére, és kijelöli
helyét a többi ember között.
Nyilvánvaló, hogy mindez a hőst igénylő mesebefogadó színvonalához igazodik. Így az emberi (tudományos) gondolkodás fejlődésével, a
világ átfogóbb és mélyebb megismerésével némileg csökken a felnőtt
emberek meseigénye, illetve a hősökhöz és történeteikhez való ragaszkodás a társadalomnak egy bizonyos - igaz, nagyon széles - rétegére
korlátozódik. Akár az egyén a felnőtté válás folyamán, fejlődése során
az emberiség is "kinövi" hős- és meseigényét, melynek korábbi kizárólagosságát a megismerés más formái váltják fel. Ezt mutatja többek között
az is, ahogy a protestantizmus megfosztja híveit a szentektől, megtagadva azokat. Mindebből az következik, hogya hős történelmi kategória.
Más - valóban meseszerű - volt kezdetben, és mássá válik később, amikor főleg az irodalomban és általában a művészetekben jelenik meg, és
azok változásával újra meg újra átalakul. De ekkor is megmarad két
alapvető vonása, mely elengedhetetlen a hatásához: az érzékletesség és
bizonyos "közhelyszeruség". Mindkettő arra utal, a hőst - a mesét úgy kell strukturálni, hogy ne egyszeruen a valóságot adja vissza, hanem a közönség felfogásának is megfeleljen, amely - éppen mert tömegekről van szó - nem lehet mentes a közhelyszerúségtől. (De nevezhetjük ezt közérthetőségnek vagy másnak is.)
Hősökre tehát szükség van, de maga a valóság, különösen ahogy mélyebben megismerjük,' nem feltétlenül gondoskodik magától hősökről.
Ezért teremteni kell őket. Hősök nem feltétlenül születnek, de mivel
igen széles körben (hazafias nevelés, tekintély tisztelet, stb.) van rájuk
szükség, mesterségesen, sokszor erőltetetten létrehozzák őket.

" ... a nagy tömeg soha nem fogadja el az ígazi igazságot,
hanem mindig csak azt, amelyik az ő korlátolt felfogóképességének megfelel."
Alexandra RachInanova
"Az ember gyilkos, pusztító fenevad ... A tegnapi vértanúból lesz leggyakrabban a mai zsarnok ... Nem véletlen,
hogy a legtöbb emlékművet gyilkosoknak emelték - lettek
légyen akár hazafias gyilkosok, akár forradalmi gyilkosok."
Isaak B. Singer
A hőssé válásnak kétségtelenül vannak feltételei. közülük is a legfontosabb a történelem. Mint Lengyel József frappánsan megfogalmazta: "Mi
egyes emberek azzá lehetünk csak, amik vagyunk. De a történelem tehet velünk csodákat." Nagyon sok hős, akit a történelem tett azzá, emberi minőségében aligha tartható annak. A tiszta hősök időben oly
távoliak, hogy behatóbb vizsgálatnak már nem is lehet alávetni őket.
Persze vannak, akiket nem is akarnak különösebben vizsgálgatni. Kiderülne ugyanis, hogy egy hazafias, vallásos vagy egyéb eszme védelmén
túl aligha minősülnének hősöknek. Mivel azonban az eszmék változnak,
a hős státusz mégiscsak mulandó, sőt sokszor a legnagyobb hősök degradálódnak leginkább, még akkor is, ha emberi minőségük maximálisan
pozitív volt. A történelem változása átértékelésekkel jár.
Az emberiség hősteremtő tevékenységét leginkább az minősíti, kik lehetnek hősök és kik nem. Mivel a hős széles tömegek számára teremtetik, eleve szükséges bizonyos reprezentativitás. Jurij Gagarin, mint első
űrhajós, hős lehetett, jóllehet azt az utat tette meg, amit előtte Lajka kutya, de nem váltak hősökké a szellemnek azok az emberei, akik az űrhajót megalkotva lehetővé tették Gagarin útját. Szükség volt tehát a vállalás kockázatosságára és külsőségességére - enélkül a "reklám" nem érvényesült volna. A szellem emberei még akkor is nagyon ritkán válnak
hőssé, ha tudományos vagy művészeti tevékenységük életveszéllyel jár,
mint például Giordano Brunoé. Túl bonyolultnak tűnik, hogy valaki
azért vállalja az üldöztetést, sőt a máglyát, mert kitart a heliocentrikus
világképről vallott nézetei mellett. Mennyivel egyszerűbb, s főleg
mennyivel kézzeIfoghatóbb a maga érzékletességével, a hőssé válás kritériumának vitathatatlanságával, ha csatában hal meg. Valójában persze
ez a kritérium nem is olyan vitathatatlan: a II. Magyar Hadsereg doni
katasztrófájával kapcsolatban nem véletlenül csaptak össze a katonákat
hősnek, illetve áldozatnak minősítő vélemények. Hős-e az, aki belekényszerill a halálba? Ez a több oldalról is körüljárható kérdés túl messzire
vezetne. A film számára két következtetés vonható le egyelőre a hősre
vonatkozóan a valóságos hősök kapcsán. Egyrészt, hogy szükség van
hősökre. és ezek meghatározott történetekkel együtt léteznek. Másrészt,
hogyahősteremtésnek
megvannak a maga történelmi és formai kötöttségei.

A filmhős
"Manapság nem csak lenni, hanem látszani is kell valakinek. .."
Malcolm Bradbury
rr ••• úgy élnek, mint a vakok: csak a szemüket meresztik,
de semmit sem látnak, csupán azt, amiben hisznek."
Makszirn Gorkij
Bármelyik esztétikai lexikon hősmeghatározása elfogadható. Nagyjából
mind így hangzik: a hős a műalkotásban ábrázolt emberi figura, aki
szerkezeti helyét tekintve lehet főhős vagy mellékszereplő. Ami az esztétikai ideáIhoz való viszonyát illeti, az ideálnak megfelelő a pozitív

hős, a vele szemben álló negatív hős. A két pólus között természetesen
végtelen számú változat lehetséges. Jelen esetben a vizsgálat tárgya kizárólag a főhős és a pozitív hős, illetve átalakulásuk a filmművészetben.
A filmművészetnek is megvolt a maga gyerekkora, amikor - részben
a belső világ ábrázolásának korlátai miatt, részben a nagyközönség elvárásainak megfelelően - meglehetősen szélsőséges hősöket állított a néző
elé. Olyanokat, amilyeneket a publikum elképzelt magának: akik minden tekintetben felette állnak és rendkívüliek. Fritz Lang NibeLungokjának Siegfried hőse éppúgy ennek az ideálnak felelt meg, mint Jean Epstein Hűséges szív című filmjének teljesen más közegben élő szerelmes hőse vagy D.W. Griffith filmhőseinek egész sora. Bizonyos megszorításokkal romantíkusnak nevezhető a filmművészetnek ez a szakasza,
amennyiben itt is megnyilvánult a romantíka tiltakozása a polgári társadalom mindennapi prózaisága ellen, az egzotíkumba, az extrémbe menekülés.
E tekintetben nem sok változott a következő fejlődési szakaszban,
mely a naturalista ábrázolással tűnt ki. Legfeljebb annyi (igaz, ez nem
csekélységl), hogy a hősök már nem olyan egysíkúak, és korlátaik leküzdésével válnak igazán pozitív hősökké. Ez egyként vonatkozik Vszevolod Pudovkin Anyájára, Georg Pabst Bánatos utcájára, de még inkább
Carl Theodor Dreyer Jeanne d'Arc szenvedéseinek Johannájára vagy Charles Chaplin Kölyök című filmjének tisztaszívű hősére.
Jelentősebb változást hozott a hangosfilm. Nem a szemléletben, hanem az ábrázolásban. mivel lehetővé vált a hősök lelkivilágának mélyebb feltárása, az egyénítés, a hős és a néző közvetlenebb, mondhatnánk, intimebb kapcsolata. Akár katonakéntIA nagy ábránd, Csapajev),

akár cowboyként (A hatosfogat), akár politíkusként (Becsületb61 elégtelen)
jelent meg a hős, mindig érzékelhető volt, hogy az egyén a maga eszével, ügyességével, erejével és persze becsületességével és tiszta érzelmeivel képes szembeszállni a világgal és győzni a gonoszság felett. Leginkább ez az, ami megragadta a tehetetlen nézőt, aki egyre inkább a sors
játékszerévé vált és mindig alulmaradt a társadalommal szemben. Azonosulhatott ezekkel a hősökkel. és - legalább a vetítés idejére, ahogy
részt vett harcuk veszélyeiben és győzelmük örömében - ő is erősnek
érezte magát. Nem mérlegeIt, mert hitt, hinni akart ezekben a hősökben
és abban a lehetőségben. hogy ilyenné lehet válni, sót egy kicsit ilyenné
is vált. Szuggesztív ábrázolással teremtették meg számára a látszatot azt, amit megkövetelt.
Csakhogy bizonyos társadalmi körülmények - a háború és még inkább az azt követő nyomorúság - lehetetlenné tették a további látszatteremtést és naív gyerekmesének minősítették az effajta ábrázolást. Ez elsősorban az olyasfajta filmekre vonatkozik, mint a Csapajev, amely ké-
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szítése idején, ha számított is az ifjúságra, mégsem volt kifejezetten ifjúsági film. A társadalmi és művészeti változások tették azzá - sok más
filmmel együtt. Ebben az időszakban - a 30-as és 40-es években - a gazdasági válság, a népfrontos mozgalmak, a hitleri Németország létrejötte,
a háború amúgyis a figyelem középpontjába állította a film és a társadalom kapcsolatát. Ekkor meglehetősen direkt orientációt igyekeztek adni
a hősökkel. amit maximálissá fokozott a háború alatti filmek agitációs
hangvétele.
A neorealizmus azonban olyan változást hozott a hősábrázolásban.
amelyet a filmművészet "többé nem hevert ki". Voltak ugyan ennek az
ábrázolásnak előzményei, főleg a bűnügyi és szerelmi témájú filmekben,
de ennyire nyílt társadalmi összefüggésben a neorealizmus jelenítette
meg először. A pozitív hősök általában cselekvő, a világot változtatni képes emberek voltak; éppen ettől lehettek pozitívak. mégha életükbe kerűlt is a változtatás, legyen bár az csak egyeszmébe vetett hit megerősítése. Az olasz neorealizmus az adott - nyomorúságos, változtatásra lehetőséget nem adó - társadalmi helyzetet csak olyan hősökkel volt képes megjeleníteni, akik nem cselekvők, hanem áldozatok. Nem egyedi
esetként, hanem áramlatként - hangsúlyozottan társadalmi közegben és
éles társadalomkritikával - ekkor jelentek meg a passzív áldozat-hősök,
akik ugyanakkor pozitív hősök voltak. Bármennyire megfelelt ez a valóságot társadalmi helyzetnek, nem felelt meg a nézők széles rétegének,
akik egészen mást vártak. A később művészfilmnek nevezett alkotások
csoportja ekkor vált el szinte véglegesen a tömeg- vagy sikerfilmtől. melyet bizonyos megszorítással nevezhetünk kommersznek is. A neorealista filmeknek katasztrofálisan csekély volt a hazai közönsége és az akkori filmtámogatási törvények is a nagy közönséget vonzó filmeknek kedveztek. De persze nem csak ez okozta a neorealizmus válságát. Felvetődött ugyanis a kérdés, hogy ha ennyi rendes ember - pozitív hős ennyire szenved ettől a társadalomtól. akkor miért nem változtatják meg
- cselekvő hősként. Az olasz film erre a kérdésre nyilván nem válaszolhatott forradalmi agitációval, mely cselekvő hősök harcát mutatja be
példaként. És nem is elsősorban cenzurális okok miatt, hanem mert közben stabilizálódott a kapitalizmus, sőt olyan gazdasági lendület bontakozott ki, amely mintegy megteremtette a fogyasztói, sót a jóléti társadalmat. Annak viszont nem felelt meg sem az esetleges forradalmi agitáció, sem a szenvedő hős. A munkásosztály a paradicsomba megy című
filmjében Elio Petri valósághűen rajzolta meg a gyárba kocsin járó munkás figuráját. A jelenség a szenvedés és a tehetetlenség helyett egy új
magatartás - az apolitikusság - felé mutatott. A film művészeti vonulata
új irányt vett, de a közönség továbbra sem mondott le a meseszerű hősökrőL Ennek az igénynek a kielégítésére épült az a filmgyártási gyakorlat, amely igen nagy számú kommerszfilmet produkál.

A mesék világa
"Síkvidéken élünk, és mítoszaink a hegyek. Azért teremtjük meg őket, hogy érdekesebb legyen az életünk."
John D. MacDonald
"Nincs olyan képtelenség, amit az emberi elme ne tudna
kigondolni."
Ryszard Kapuscinski
A mesének egyaránt lehet a világgal összekötő és attól elválasztó szerepe. A film többek között áru is, amelyet el kell adni, ezért általában a
vevő igényeinek megfelelő filmárut gyártanak. Lehet természetesen a
vevő ízlésén változtatni, de az ún. kulturális forradalom - elegendő
pénz, idő és persze szándék híján - csődbe jutott. Marad az ízlésváltoztatás eszközeként a reklám, amely inkább kiszolgálja az ízlést, semmint
alakítja. A kommerszfilm szórakozási igényt elégít ki, és elsősorban hatni akar. Éppen ebben különbözik a művészfilmtől, amely a megismerés
egyre újabb eredményei alapján olyan esztétikai viszonyt teremt a néző
és a valóság közőtt, amely változásra késztet. A művészfilm, mely a
megismerésbe akar bevonni, feltételez bizonyos formanyelvi ismeretet és
készséget arra, hogy részt vegyünk e folyamatban, illetve megfeleljünk a
változás követelményének. Nem lehet nem más szemmel nézni a vilá-

got, miután átéltük az emberi természet feltárulását a modern film alkotóinak - Antonioni, Fellini. Bergman, Resnais - műveiben. De éppen ettől tart a közönség széles rétege: optimizmusa elvesztésétől. Ahogy ezt
Arthur Bloch oly találóan megfogalmazta: "Az optimista azt hiszi, hogy
a létező világok legjobbikában élünk. A pesszimista attól fél, hogy csakugyan abban élünk." Azt a nézőt, aki megőrizte gyermeki naivitását és
csodára vár, két vonalon "foghatja meg" a filmgyártás a maga árujávaL
Egyrészt, megkíméli a megismeréssel, a filmkulturáltság megszerzésével
járó fáradságtól. Olyan jelzésrendszert használ, amely a köznapi valóságban megszokottat felnagyítva teljesen egyértelmű - egy gyerek számára is felfogható - világot ábrázol. Másrészt, ez a világ a maga
szélsőségeivel (gyilkosságok, katasztrófák, rémtettek, aberrációk és végletes szenvedélyek) egy olyan álvalóságot hoz létre, amelyben általában
győz a - köznapi értelemben vett - igazság, kiteljesedik a szerelem, elbukik a gonosz és így tovább. Vagyis nincs ezen a világon semmi változtatni való, különösen, ha maguk a filmek elég változatosak. Más
kérdés, hogy nem azok, hogya sablonok uralkodnak, de végül is a gyerekek is szívesen hallgatják újra ugyanazt a mesét.
Ezeknek a filmeknek a hősábrázolásával. amely szuperhősökig és lehetetlenségig fokozza a szésóségeket, nem szükséges foglalkozni. A művészfilm további alakulásával azonban még vázlatosan is érdemes. A
hős vonatkozásában (!) ugyanis nincs merev határ a művész- és a kommerszfilm között.

A modern filmművészet
"A kulturáltság azonos az önálló véleménnyel."
Walter M. Diggelmann
"Semmi sem hamisítja meg annyira az igazságot, mint a
tények."
Örkény István
A cselekvő hőshöz hozzátartozik a cselekvésével kiküzdött eredmény, és
éppen ennek a kapcsolatnak az elfogadtatásával oktrojálja rá leginkább
a közönségre a maga véleményét az alkotó. A passzív pozitív hősök ábrázolásával azonban megváltozik ez a mesetípus. Csapajev harcol és
győz, Smith, a Becsületból elégtelen hőse harcol és győz, Maréchal A nagy
ábrándban harcol és győz. De Sica Biciklitolvajok című filmjének hőse,
Ricci viszont tehetetlen és nem győz. Nem ő cselekszik, hanem vele cselekszenek; tárgya, nem pedig alanya a történéseknek. A halmozódó negatív hatások miatt a közönség sajnálhatja. ám ehhez legalább némi
objektivitásra van szükség Ricci megítélésében. Az oktrojálás még nem
tűnt el" de visszafogja az ábrázolás dokumentáris jellege. Milyen hős felel meg annak a társadalmi helyzetnek, amelyet jóléti társadalomnak neveznek? Milyen történettel kapcsolódnak össze ezek a hősök?
A film, mint konfliktusra épülő drámai rnűvészet, alapvetően kritikai
alapállás ú a világgal szemben. Kevéssé képes a közvetlen dicséretre,
amint ezt az illusztratív és sematikus propagandafilmek meg is mutatták. Az 50-es és 60-as évek konjunktúrája sem késztethette erre, hiába
hozott jelentős gazdasági, szociális és egyéb javulást. Ugyanakkor a
filmművészet nem maradhatott meg a korábbi ábrázolási modellnél. A
neorealizmus számára könnyű volt a polgári társadalom bírálata, hiszen
látványos külsőségekben nyilvánult meg a nyomor és a tehetetlenség.
Az adott társadalom lényegi negatívuma közvetlen jelenségekben mutatkozott meg. Amikor azonban a munkásság egy rétege már saját autóján jár dolgozni, le kell számolni az ilyesfajta demonstráló ábrázolással.
Mivel a valóság nem mutatja meg lényegét a maga közvetlen jelenségein keresztül, a szó szoros értelmében vett megismerésre volt szükség. (A
megismerés mindig a lényeg kibontását jelenti a jelenségből. amely esetleg elrejti, sőt néha ellenkező látszattal el is leplezi azt.) Ennek a helyzetnek más hősök feleltek meg. Többnyire értelmiségiek, sőt polgárok, akik

anyagi gondoktól mentesen, belső világukból tárták fel a külső társadalmi környezet torzító hatását: az elidegenedést.
A modern filmművészeti irányzat fő reprezentánsainak (Az éjszaka,
Nyolc és fél, A nap vége, Tavaly Marienbadban) hőseivel alig történik valami kűlső vonatkozásban. Ez mégsem jelenti azt, hogy a neorealizmus
hőseihez hasonló, passzív pozitív hősök, hiszen a film folyamán lelepleződnek. Az író, a filmrendező, az orvosprofesszor és a gazdag magánzó
tiszteletreméltó külseje mögül előbukkan a belső üresség vagy akár torzultság. Általában van ugyan rezonőr is, elsősorban mégis köznapinak
látszó eseményekben lepleződnek le ezek a hősök, és a közönségnek az
a feladata, hogy partner legyen ebben a rendkívül tartózkodó objektivitással elé tárt lelepleződésben. Segítségére van, hogy a filmek ismert társadalmi és kulturális kódokat használnak, mégha azok jelentése nem is
mindenki számára egyforma. Ilyen a betegséghez, szexhez, rokonokhoz
való viszony, vagy az "édes semmittevés", melyek már jelentést kaptak
a valóságban és a megismerés ben.
Kétségtelenül negatív hősök ezek, de az alkotók célja elsősorban nem
az ő minősítésűk, hanem a valóságé. Itt tulajdonképpen deheroizálás
történik: a belső világba bepillantva látnunk kell, hogy a tiszteletreméltő
kűlső mögött is rejtőzhet negatív emberi lényeg. Logikus ellenpólusa ez
annak a filmművészetben régóta érvényesülő ábrázolásnak, amely a
külsőleg negatív figurákat, például bűnözőket. belső világuk - vágyaik,
érzelmeik, szándékaik - alapján pozitív hősökké emeli. (A modern filmművészetben többek között Jean-Luc Godard Kifulladásig című filmjének
hőse példa erre.)
A lényeg az, hogy az ábrázolás gazdagodásával és mélyülésével a
filmművészet leszámolt a romantikus vonásokkal jellemezhető, kűlsőséges hősökkel. akik oly nagy teret kapnak a kommerszfilmekben. Erre
éppen azáltal volt képes, hogy vállalta a lényeget feltáró megismerést a
demonstráló-oktrojáló ábrázolás helyett. Ez a deheroizálás akkor is folytatódott, amikor a modern filmművészet mint irányzat megszúnt, bár
hatása nem tűnt el teljesen. Különösen a nyílt politikai filmekben (például Kiálts szabadság) történt bizonyos visszalépés, ami azonban, talán
az amerikai filmet kivéve, nem vált általánossá. Ezt bizonyítják azok az
alkotások, amelyek, a látványosság új lehetőségeit kihasználva, az emberi bomlást ábrázolják (John Waters vagy Peter Geenaway filmjei, Tom
Kalin Ajulása vagy Jurij Kara Baltazár lakomája című munkája). Itt már
nemcsak arról van szó, hogy a hősök a világ hatásaira szellemi-érzelmi
aberrációkkal reagálnak, hanem bizonyos fokig ki is szakadnak a társadalmi valóságbóL

Csalódottság

és tehetetlenség

"Nem szörnyű elpusztulni az eszmékért. Az a szörnyű, ha
az eszméink pusztítanak el... Hősiesség a halálfélelmen
aratott győzelem? Marhaság! A hősiesség az élettől való
félelem felett aratott győzelem."
Jurij Davidov
"Ez a világ sora, nincs mit tenni. Elfordítom a fejem... rr
Szenes Iván
André Bazin filmteoretikus azt írta a filmművészetről. hogy ábrázolási
lehetőségei tekintetében legalább ötven évvel elmaradt az irodalom mögött. Mivel 1958-ban meghalt, nem élhette meg a modern filmművészet
hozta változásokat, amelyek - a korábbi külsőséges ábrázolás korlátait
lerombolva - a teljesebb emberábrázolás lehetőségét adták meg a filmnek. Mindez a filmhősök jelentős átalakulását eredményezte. De nem
csupán immanens belső fejlődésről van itt szó. Maga a valóság is a hősök ellen hatott. Az úgynevezett szocializmus csődjével hitek és remények foszlottak semmivé. Bűnnek vagy ostobaságnak minősült az
áldozatos .kiállás bizonyos eszmék és az azokat valló közösségek mellett
- anélkül, hogy az ígért jobb világ elérkezett volna, s egyre kérdésesebb.
hogy a modelljéül szolgáló nyugati típusú demokrácia kellő biztosíték-e
elérkezéséhez. Herman Wouk így érzékelteti a probléma bonyolultságát:
"A fehér ember demokratikus halandzsáinak is befellegzett, miután demokratikusan olyan alakokat sikerült megválasztania, mint Chamberlain, Daladier és Hitler. ..A demokráciát pedig egy elmaradott vagy
ingatag országban egyszeruen zsebreteszi a legjobban szervezett hatalmi

klikk." Ebből a helyzetből. mely természetesen ilyen sommásan nem intézhető el, az következett, hogy a filmművészet egyre inkább elfordult a
társadalmi vonatkozást is érintő témáktól a fantasztikum és még inkább
az intim szféra felé, hiszen a szerelemben még némi lehetőség nyílt a
felmagasztosulásra, az emberi minőségek megnyilvánulására. Persze
nem ilyen egyszeruen, mondhatni régimódian, fordultak el a hősi magatartástól. Ha az eszmék melletti elkötelezettség, a közösség szolgálata
nemhogy tartalmat, de még megfelelő lehetőséget .sem ad az élethez, akkor a csalódás nyer kifejeződést. Jó példa erre Stephen Frears filmje, a
Mondvacsinált hefs. A főszereplő belekényszeriil, hogy segítséget nyújtson
egy megsérült repülőgép utasainak, s később belenyugszik abba, hogy
más jelentkezik e hőssé minősítő tett végrehajtójaként a dicsőségért és a
pénzért: ő csak a pénzből követel részt magának. A tömegkommunikáció
mindent megtesz, hogy felmagasztosítsa ennek az egyébként elemi szintú
jótettnek a végrehajtóját - hiszen a hősöket csinálják. De ez sem hatja meg a
film hősét. Ó élni akar, ha lehet, egy kicsit könnyebben, és nem kér ebből a
dicsőségből, amely tulajdonképpen nem más, mint a társadalom lelkiismeretének megnyugtatása annak hangoztatásával, hogy milyen nagyszerű
emberek vannak, és milyen megbecsülés övezi azokat, akik a saját érdekükön túllépve cselekszenek.
Ez a film némi magyarázatot ad a kialakult helyzet egyes jelenségeire,
de a helyzet, következményeit tekintve sokkal súlyosabb. Ismeretes,
hogya jog nem - vagy legjobb esetben sem feltétlenül - kapcsolódik
össze az erkölccsel, s az erkölcs sem az esztétikával. Egységük persze
kívánatos lenne, de ez ugyanazon okból nem lehetséges, amiért az
egyértelműen és nyíltan pozitív tetteket végrehajtó hősöket sem lehet
ma már hitelesíteni: a társadalomnak nincs szüksége hősökre. Ez pedig
azt jelenti, hogy a világból eltúnt a hős mivoltának egyértelmű kritériuma. A reklám az eladhatóságot kívánja befolyásolni, kritériuma tehát az elvárásoknak való megfelelés. Ez érvényesül a kommerszfilmekben.
Ha pedig nincs olyan kritérium, amelynek elsősorban nem politikai,
hanem erkölcsi gyökere van, akkor nincs szilárd alapja a hőssé minősítésnek. Akkor a társadalomtól elfordulva a hős a társadalmi normáktól
is elfordul, és maga próbál megküzdeni a relativizmussal. maga ítélkezik. Így válik hőssé Szabó Ildikó Gyerekgyilkosságok című filmjének gyerekhőse, aki megöli a "besúgót" . Nem irnmoralitásról - erkölcstelenségről -, hanem amoralitásról - erkölcsön kívüliségről - van szó, azaz bizonyos értelemben kényszerű társadalmon kívüliségről és annak pozitív
esztétikai minősítéséről. A nyugati és a keleti filmeket nézve úgy tűnik,
hogy a társadalom nem képes biztosítani tagjai jelentős részének emberi
létét, még kevésbé biztonságát, legkevésbé pedig a létezéshez való szellemi kötődését, hogy értelmét érezze életének. Így hát nyugaton és keleten - az egyformán megmutatkozó regressziónak megfelelően - főleg a
kommerszfilmekben találják meg helyüket a hagyományos értelemben
vett hősök. A filmművészet válságának egyik legfontosabb kifejeződése
éppen a filmhósök eltúnése vagy - jobb esetben - átalakulása olyan hősökké, akik már dramaturgiai értelemben sem képesek az ábrázolás
koncentrálására, még kevésbé strukturálására. Ebből fakad a kommersz
arányának jelentős megnövekedése és az, hogya művészfilmek alkotói
olyan kísérleti vagy álkísérleti ábrázolásba menekülnek, amelyben nélkülözni lehet a hőst, mert a klippszerúség ezt lehetövé teszi. Az ilyen
ábrázolás lehet művészi, lehet színvonalas, de igen csekély mértékben
képes összekapcsolni a nézőt a valósággal.
Nemes Károly

FILM
ES FILMMUVESZET
~

Két fogalom,

~~

~

amelyek nem zárják ki, de nem is fedik egymást

E problémafelvetés kapcsán néhány olyan kérdésre keresünk választ, amelyek - jelentőségükből adódóan - időnként heves viták
kereszttüzében álltak a film közel száz esztendős története során.
A vita ezzel a kérdéssel kezdődött: művészet-e a film? Majd így
folytatódott: egészében vagy egyes, egyedi, eseti megnyilvánulásában? És ha igen - kérdezték a kétkedők =, sajátos-e ez a művészet? Ha pedig sajátos, egyszersmind önálló-e? Nézzük, milyen
választ adott e kérdésekre az esztétika, a szociológia, végül a
szemiotika.

Beszéliünk a tényekro1
Sajátos, önálló, egyedi, művészet. Olyan fogalmak ezek, amelyek
mindegyike jelentős, lényegbevágó elméleti kérdést takar. Alapvető kérdéseket, amelyek szinte a film-tudat (a film sajátosságainak észlelése, azoknak bizonyítása nélkül) kialakulása óta
csaknem valamennyi elméletalkotó fejtegetéseiben szerepeltek.
Létezésének első két évtizedében a film önálló jellegét egyöntetően kétségbe vonták. A tízes évek végén - az olasz, de főként az
amerikai film, azon belül is Griffith eredményei láttán - az az
egyöntetű vélemény alakult ki, hogy igenis önálló művészet.
A húszas évek elméletalkotói az önállóság jó néhány bizonyítható tényezőjére rámutattak, érveléseikben ezekre támaszkodtak. Sikerült is elfogadtatniuk - főként művészeti körökben a film önálló művészet voltának tényét.
A társadalmi tevékenység bármely területéről legyen is szó
azonban, az egyén értékítélete a társadalmi munkamegosztásban
elfoglalt helyzetének megfelelően magán viseli e helyzet sajátosságát. Egyetlen társadalmi szereplő sem képes önmaga tevékenységének objektív megítélésére, értékkel ruházza fel, jelentőssé növeli, sőt jelentőségteljessé nagyítja azt, de legalábbis törekszik erre. Ez a törekvés jellemezte a húszas-harmincas évek elméletalkotóit is, akik így vagy úgy - alkotók, kritikusok lévén - valamennyien kötődtek a filmhez.
A második világháborút követő évek filmológiai irányzata,

majd a hatvanas évek közepétől a film szemiotikája viszont az
érdekszférán kívül álló kutatók köréból indult el, és legfontosabb
célkitűzése nem a film sajátosságának deklarálása, hanem e sajátosság tényeken alapuló bizonyítása volt.

Múvészet-e a film?
A különböző kulturális és művészeti értékeket alkotó tevékenységek és eredményük, a művészi alkotás nem ugyanazon elbírálásban részesül egy adott időpontban és az adott társadalomban.
A művészi alkotások értéke, megbecsültségük mértéke területenként jócskán eltérhet egymástól. A kűlönböző kifejezésmódok
társadalmi megítélése - bár különféle egyének értékítéletén alapul - függetlenedik az egyéntől, és csoportok, rétegek egyéni értékítélet fölött álló, hierarchikus értékrendjét tükrözi. Ez az
értékrend más minőséget képvisel, mint azt az egyéni értékítéletek összeadásának mechanikusan kialakuló végeredménye
sejtetné, mert meghatározza, kifejezi a kulturális legitimitást, annak fokozatait. Tükrözi azt, hogy mit és milyen mértékben tekint
művészinek, művészetnek adott időpontban a társadalom; mit
tart olyannak, amelynek esélye van, hogy egy nap majd a művészetnek tekintett tevékenységek szférájába emelkedjék, s mit vet
el, mint rövidebb távon esélytelent.
Azoknak a tevékenységeknek és produktumaiknak megítélése
esetében, amelyeket a társadalom nem ismer el a művészet részeként, a .fogyasztók" értékítélete szabadon "lebeg", belátásuktól függ. Megítélésüket nem kötik egységesítő, korlátozó szabályok, esztétikai normák: a műélvezet fogyasztói jellege kendőzetlenül jelenik meg, nyíltan vallott, sőt proklamált.
Ezzel szemben - ami az elmondottakból logikusan következik
- a társadalmi gyakorlat szerint elismert művészeti tevékenységek produktumait illetően a megítélés már korántsem az egyéntől függ, hanem a produktumok kötelező érvényű értelmezését
biztosító társadalmi-kulturális szabályozórendszer hatása alá rendeltetik. Történeti perspektívában vizsgálva, úgy tűnik, hogy a
film bejárta a legitimitás irányába tartó, a művészetté válás útján
lévő tevékenységek és eredményeik kötelező stációit. Míg a hagyományos művészetek legitimitását társadalmi presztizzsel rendelkező intézmények szavatolják, időtlen idők óta szaktudományként tekintett elméletek bizonyították (illetve biztosították),
addig a művészetté válás rögös útját bejáró könnyűzene, a fotográfia és a film hosszú időn át egymásnak ellentmondó értékítéletek tárgya volt, amelyek mindegyikük esetében megnyújtották a legitimitációs folyamatot. Azaz, a huszadik század folyamán mindig akadtak olyan jelentős társadalmi rétegek és csoportok, amelyek kérdésessé tették a fent említett tevékenységek mű-

vészet voltát, megtagadták tőlük a hagyományos művészeteknek
kijáró legitimitás t és a vele járó presztizst.
Ebben a kérdésben persze elsősorban nem a művészet "magasztos voltának" előkelő címe bírta harcra a szembenálló feleket. Pozícióharc volt ez, a szó konkrét és átvitt értelmében egyaránt, harc a politika szféráját is érintő kulturális befolyásért, az
abból származó megannyi előnyért.
A film esetében a társadalmi elismertetés késleltetéséért részben viszonylagosan rövid múltja (az elismerésre méltó eredmények viszonylagosan kicsiny száma), az "érdekvédelmet" biztosító intézmények (a "filmtudomány" , filmoktatás) hiánya vagy
kezdetlegessége, illetve a meglévő intézmények (filmkritika) komolytalannak ítélt jellege a felelős. Ráadásul itt olyan új "formanyelvről" volt szó, amelynek megértése és megítélése még a társadalmi elismerést biztosítók körében is nap mint nap nehézséget jelentett, véleményeltérést
váltott ki, vitákat okozott. Sőt,
mintha a mai napig nem tudná a társadalom, hogy miként értelmezze ezeket a jelentésrendszerekké összeálló, új kifejezési formákat. Mintha még ma is a hagyományos művészetek megítélése és értékrendszere szolgálna zsinórmértékül. Egyszóval, úgy
tűnik, a legitimitációs folyamat még nem zárult le. Bizonyság erre a nemzeti alaptanterv (NAT) művészetfelfogása, amelyet még
mindig nem érintett meg a közel évszázados mozgóképkultúra.
Mindezek a tényezők - egyenként és összességükben - megmagyarázzák, hogy a kétségtelenül jelentős művészi produktumok sorozata ellenére miért késik a film művészet voltának társadalmi elismerése (amit nem pótolhatnak a hangzatos kijelentések, vagy az olyan szerény, és eredményüket tekintve kétséges
kísérletek, mint a "művészfilm-forgalmazás", art-kíno hálózat,
stb.). Bizonyos, hogy ez a helyzet nem a művészi erőfeszítés
megsokszorozásával változtatható meg. Egyedül a legitimitást
biztosító intézményrendszerek gyöngülése, társadalmi presztizsük csökkenése hozhat döntő fordulatot e téren, és rendezheti
át a kulturális legitimitás "tájképét" .

kevéssé hatékonyak, mert hiányzik belőlük az egységes ítélkezéshez oly nélkülözhetetlen háttér, s rezignáltan vallanak a magányossá vált szerző mind kilátástalanabb
helyzetéről,
elszigeteltségéről.
A legitimitásért vívott küzdelmet mind ez ideig többféle, a
film intézményrendszeréből vagy a rajta kívül állók köréből kiinduló kezdeményezés jellemezte. Különféle társadalmi csoportok
más és más stratégia alapján tettek rá kísérletet. Az egyik stratégia (amelyik az esztétikában, a kritikában öltött testet) jellemzője
az volt, hogy nem a filmalkotások összessége, hanem csupán
azok egy csoportja számára követelt művészi elismerést. Azaz a
film mint kifejezésmód egészén belül hajtott végre szelekciót olyan különböző kritériumok alapján, mint a valóság hű tükrözése, az esztétikum feltárása, a valóság megváltoztatásának képessége -, önmaga végezvén el a filmek egy csoportjára redukálva azt, amit a társadalom a kifejezésmód egészének megítélésével kapcsolatban igényelt: a minősítést. Kiemeit egyes alkotásokat, amivel egyszersmind ki is rekesztett másokat. Az esztéta
film és film között fogalmazta meg a különbséget.
A szemiotikus számára ezzel szemben valamennyi filmalkotás
a művészet tartományába sorolható. A film szerinte társadalmi
státuszából, intézményrendszere jellegéből adódóan funkcionál
művészetként: az emberek társadalmi munkamegosztásban szakosodott egyik csoportja társadalmi tevékenységek széles spektrumát tükrözve viselkedésmintákat, magatartásmodelleket, normákat és értékeket alkot, s intézményrendszerén keresztül biztosítja azok terjedését. Ebben a meggyőződésében a szociológus is
megerősíti a kutatót. A film azonban - teszi hozzá a szemiotikus
- mindezt sajátos módon, önálló formanyelv et teremtve, egyedien "cselekszi". A film a valóság leképezésének sokáig egyetlen,
egyedülálló technikai eszköze volt, mégsem csupán a valóság
"objektív" feltárására tett kísérletet ("dokumentumfilm"), hanem
mindenkoron a művészetek között kereste helyét, művészetként
igyekezett legitimáltatni magát. Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy születése pillanatától a fiktív valóságábrázolás (tehát a művészi alkotás), és nem a "mechanikus" (optikai) leképezés lehetősége jelentette az új kifejezőeszköz. illetve kifejezésmód
igazi vonzerejét.
Az elmondottakból talán világosan kirajzolódik, hogy a film
fogalma nem azonos az esztéta, a szociológus, illetve a szemiotikus szempontjából. Mindennekelőtt tehát a film fogalmát kell tanulmány tárgyává tenni, hogy eltérő tartalmú jelentéstartománya
megfelelően körvonalazódjék.

Film és filmalkotás

E két fogalom megkülönböztetésében Gilbert Cohen-Séat-é az úttörés érdeme. A francia filmológus kísérelte meg elsőként, hogy a

Múvészet-e

a film egyedi megnyilvánulásában?

Mivel társadalmi konszenzus a film művészet voltát illetően még
korántsem alakult ki - sőt, az újabb "eredmények" láttán egyre
gyengül -, a tudományos alapon álló vagy azt nélkülöző értékítélet-rendszerek csupán szerzőik eltérő társadalmi helyzetét, érdekeltségét, felkészültségét tükrözik. Részlegesek, s így aztán

tudományos érvelésre jellemző elvonatkoztatással és fogalomalkotással körülhatárolva vizsgálata tárgyát, különbséget tegyen az
észlelés számára adott, konkrét, egyedi (a filmalkotás), és a tudományos elmélet szempontjából egyedül elfogadható, konstruált
jelenség (a film) között, csokorba kötve jellemzőiket. Munkássága fordulópont volt a filmelmélet történetében. Az egyedi filmjelenség (a filmalkotás) csupán része, összetevője egy folyamatnak,
az eltérő jellegű jelenségek halmazát tömörítő film-fogalomnak.
E jelenségek között vannak objektiválódott folyamatok (gyártás,
forgalmazás), amelyek közül egyesek az alkotás megszületése
előtt, mások utána, megint mások a forgatás alatt fejtik ki hatásukat, alakítják így vagy úgy a végterméket, az alkotó tudatát,
környezetét. E tényezők közös jellemzője, hogy a filmalkotáson,
mint az objektiváció eredményén kívül helyezkednek el.
Cohen-Séat munkásságának jelentőségére Christian Metz irányította rá a figyelmet (1971) alapvető filmelméleti (szemiotikai)
értekezésében.
Miként az ember beszéd-megnyilvánulása
is csak részlegesen
tükrözi a kifejezés anyagaként szolgáló természetes nyelvet, a
filmjelenség vizsgálata során is meg kell különböztetni az egyedit az általánostól, a közlést a rendszertől. Ezt az elvet operacicnalizálva vezette be Metz - a saussure-i beszéd/nyelv analógiájára - a film és a filmalkotás fogalmát, amelyek eltértek a CohenSéat által meghatározott kategóriáktól. Az első az általános, az
elvont rendszerszerű, az utóbbi az egyedi, az érzékletes. A filmalkotások vizsgálata hozzásegít a film-fogalom feltárásához, de a
filmalkotások összessége még nem egyenlő magával a filmmel.
Ez a fogalom mindazokat a létező vagy virtuális (tehát még el
sem készült) alkotásokat magában foglalja, amelyek optikai vagy
mágneses képrögzítéssel, mozgóképpel fejezik ki magukat. A film
tehát nem az alkotások összessége, hanem azoké a jegyeké, amelyek csak mozgóképpel rögzített alkotásokban fedezhetők fel, és
amelyek egy - eleinte csak intuitíve, később bizonyíthatóan - sajátosnak érzékelt szemiotikai (nyelvi jellegű) rendszer leglényegesebb összetevői s jellemzői. A film tehát e jegyek ideális, feltételezett összessége, azon tárháza (s egyszersmind kombinatorikája),
amelyből létrejötte folyamán valamennyi filmalkotás merít, építkezik, még ha - természetszerűen - egyik sem használja fel valamennyit (éppen a kiválasztásból és a kombinációból adódik az
egyediség, s egyben a sajátosság). Ezek a jegyek érzékelhetően és értelemszerűen - kötődnek a kifejezési eszközhöz, meghatározzák a kifejezés módját.
A Metz által kimunkált filmi jellemz6 jegy és e jegyek összessége, a film lényegesen eltér a Cohen-Séat-féle film-fogalomtól. A
filmológus olyan tényezőket is nyelvi jellemzőnek tekintve formalizál, amelyen nem azok. Ezek nem sajátos, hanem ún. filmbeli
jegyek - Metz kifejezésével élve -, amelyeket más kifejezésmódok
is használnak. Ezek fokozatos elkülönítésével, majd kizárásával
jutunk el a jellemző filmi jegyek virtuális összességéhez. Ezek a
jegyek - attól függően, hogy a kifejezés melyik összetevőjére irányulnak - önálló rendszereket képeznek, kódokat alkotnak. A filmi kódok mint a kifejezésmódra jellemző jegyek rendszerei teremtik meg a film sajátosságát; kijelölik a film helyét az ember által kimunkált, maga és a világ objektiválására módot adó technikák rendszerében (a szó konkrét és átvitt értelmében).
A filmalkotáson belül a filmi jegyek tartománya csak csekély

része a filmbeli jegyek tartományának, azaz a filmre egyedül jellemző jegyek száma - az eszköz sajátos jellegéből adódóan - jóval kisebb, mint a nem jellemző jegyeké. A filmalkotás egyedi,
egyszeri, tehát megismételhetetlen közlés, a film pedig a kifejezésmódra jellemző jegyekből kialakult rendszerek összessége. A
filmalkotás az elmélet kiindulópontja, a film-fogalom pedig a
célja.
További lényeges különbség a kettő közt, hogy a film olyan
rendszer (kód), amely több filmalkotást (szemiotikai szóhasználattal élve "szöveget", közléshalmazt) fog össze, míg a filmalkotás olyan közlés-sorozat ("szöveg"), amelyben egyszerre több
kód munkál.

A természetes nyelv és a film
A korai filmelméletnek kedvelt metaforája volt a nyelv. Előbb a
szavakat, később a mondatot azonosították a beállítással. A film
sajátossága azonban éppen a természetes nyelvvel összevetve válik nyilvánvalóvá.
A filmben a legkisebb, még önálló jelentést hordozó egységnek
- amelynek mibenlétéről évtizedek óta meddő vita folyik - nincs
egyszer és mindenkorra állandósult "jelentése", míg a természetes nyelvekben a morfémák vagy mo némák jelentése (többjelentésű szavak esetében ilyenből több is van) hosszabb időszakra
stabilizálódott, általánosan elfogadottá vált. Bár a jelentés - a
szövegösszefüggésből adódóan - árnyalatokat kaphat, a módosulás nem terjed túl bizonyos határokon.
A filmben viszont ezek a legkisebb, önálló jelentéssel bíró egységek aszövegkörnyezettől
függően jelentékeny mértékben változhatnak, sőt, minden korábbi jelentésüktől függetlenedve, értelmüket is veszthetik. Amit filmnyelvnek (formanyelvnek) neveznek, sokkal kevesebb ilyen egységból alakul (ki), mint a természetes nyelv. Épp ezért kevésbé egységes annál (ezt szociológiai tényezők is magyarázzák).
A nyelv eszköz, amellyel alkotásokat hoznak létre. Az irodalom a nyelv nélkül elképzelhetetlen lenne. Senki sem vonja kétségbe azonban, hogy a kettő nem ugyanaz, mert míg az irodalom (egyéb jellemzőitől most eltekintve) a nyelv, addig a nyelv
nem csak az irodalom.
A film esetében nincs meg ez a kettősség. A film nemcsak
,,(forma)nyelv", a kifejezés anyaga, de formanyelv is (a nyelhasználat egyedi eseteinek összessége), amelyben a művészi és a köznapi kifejezésmód (nyelvhasználat) nem különül el egymástól.
Ezért groteszk és megalapozatlan a nyelvhasználók társadalmi
helyzetéből kiinduló minőségi különbségek esztétikai normarangra emelése akkor, amikor bizonyíthatóan azonos a nyelv (az
eszköz) használata.

A játe1cfilm némje

A sajátosság kérdése
A film alkotásonként is egyedi rendszerek összessége. Sajátosságát azonban nemcsak a benne munkáló rendszerek egyediségének köszönheti, hanem sajátos kifejezési anyagának is. A
sajátosságot kétségbevonhatatlanul bizonyítja, hogy a film maradt az egyetlen olyan kifejezésmód (a mágneses képrögzítés
megszületése ellenére), amelyik sorozatban, mozgó-képek formájában fejezi ki a látványt, a világot.
A kifejezésmód sajátosságát tehát a kifejezés anyaga is meghatározza, amelyben a közlések (az egyedi alkotások) testet öltenek. A film esetében ez nemcsak maga a látvány, a mozgó kép,
hanem a szín, a hang, a zene, a természetes nyelv együttesen jelentkező és egységbe fonódó jelensége. A kifejezésmódok (szemiotikai rendszerek), a "művészeti ágak" felosztása a kifejezési
anyagon alapul. Valamennyinek saját kifejezési anyaga van,
egyik-másik esetében nem is egy, hanem több, ilyenkor ezek elegyedéséből alakul ki a saját(os) matéria.
A filmi jegyekből kialakuló kódok jellegét éppen a kifejezés
anyagához való kötődésük adja. Ha sorrendet kell felállítani annak eldöntésére, hogy mi mennyiben járul hozzá a film-sajátosság képződéséhez, a kifejezés anyaga mint specifikum-teremtő
elem lényegesebbnek tűnik a filmi jegyekből alakuló kódoknál,
amelyek történetileg később keletkeztek és a kifejezés anyagára
épültek. A kódok változnak és átmenetiek, míg a kifejezés anyaga, a mozgókép örök és maradandó.
Különösképp helytállónak tűnik ez a rangsorolás, ha figyelembe vesszük, hogy egy kód többféle szemiotikai rendszert is jellemezhet. Így például az időbeliség érzékeltetése nem csupán a
mozgókép, illetve a film sajátossága. A tapasztalat is bizonyítani
látszik, hogy a sajátosság mértékében is felfedezhetők fokozatok.
Minél kevesebb rendszerre jellemző a kód, minél kevesebb rendszerrel osztozik vele egy kifejezésmód, annál jellemzőbb rá mint
sajátosság. A sajátosságok is hierarchizált rendszert képeznek tehát, amelynek alapzatát a sok rendszerrel, közepét a kevéssel kőzös, csúcsát pedig a csak a filmre jellemző kódok alkotják.
A film sajátossága - amelyet előbb kódokra lebontva, majd a
kifejezés anyagára koncentrálva igyekeztünk megközelíteni összetett kérdés. A kódok halmazokat alkotnak. Ezeknek a halmazoknak van közös, és van egymástól elkülönülő tartománya.
A sajátosság kérdése azonban nem tisztázható, ha megfeledkezünk a kifejezési anyagról; a kódok és a kifejezési anyag sajátosságából adódó követelmények együttes vizsgálatáról (és annak
következményeiről); viszonyba állitásukról, hiszen csak a kettő
. összefüggéséből válik világossá és egyértelművé, hogy a sajátosság nemcsak anyagszerú (az anyagból eredő), de rendszerjellegú is
(azaz kódok létezéséből, működéséből adódik).
Láttuk, hogy a sajátos része az önállónak, de azt nem meríti
ki. Ami önálló, abban feltétlenül van valami sajátos, de a sajátosság nem egyedüli jellemzője. Amiben van sajátos, még nem magától értetődően önálló. Bizonyos tehát, hogy a film sajátos művészet, de bizonyosnak tűnik az is, hogy nem önálló művészet.
Más kérdés, van-e ilyen?

o

A hagyományos filmelmélet - elégedjünk meg pillanatnyilag ezzel az elnevezéssel, olyan elméleteket fogva össze benne, amelyek időben megelőzték a filmszemiotikát - a film sajátosságát
abban látta, hogy a felvevőgép képes "gépiesen" (tehát hűen")
tükrözni a valóságot. A film - vallották - nemcsak visszatükrözi
a valóságot, hanem szinte "lelket önt" a képekbe, amelyek a vetítés során "megelevenednek" . Ez a megállapítás abba az elméleti irányvonalba illeszkedik, amelyik a mimézist,az utánzás t vagy
másolást a művészet meghatározó kritériumának tekinti. Ez a
filmelmélet-típus - ismét Bazint idézzük - a mozgófénykép történeti jelentőségét annak tulajdonítja, hogy tehermentesítette a
többi művészeti ágat a valóság hű ábrázolására irányuló törekvés nyűgétől, átvállalva ezt a szerepet, amelynek aztán tökéletesen meg is felelt. A fénykép, s főként annak mozgó változata
elégítette ki igazán az emberiség immár megszállottsággá vált
valóságigényét.
Bazint különösen érdekelte a mozgófényképezés ontológiája. A
film ontológiájának - amelyen Bazin oly fáradhatatlanul munkálkodott, csekély elméleti hozadékkal - megújítása mégsem az ő,
hanem Christian Metz nevéhez fűződik. A képzeletbeli jelöld (1977)
című művében - három önálló fejezete magyarul is megjelent Jázsa Péter fordításában a hajdani Filmtudományi Szemle különszámaként - a francia filmszemiotikus radikálisan megújította a
filmről írott, ontológiai fejtegetések alapján kialakult elméleteket,
mégpedig a vizsgálódás tárgyának megváltoztatásával.
Míg korábban a tárgy (a filmalkotás) állt a vizsgálat középpontjában, addig Metz azt a viszonyt helyezte oda, amelyik a nézőt a tárgyhoz (adott esetben a játékfilmben látható valósághoz)
fűzi. Elődeivel szemben úgy vélte, hogy a valóság érzetét nem
kizárólag a felvevőgép ábrázoló képessége, a technika, a látvány
teremti meg a nézőben, hanem az utóbbi lankadatlan vágya,
hogy maga is a vásznon megelevenedő valóság részévé váljon,
azonosuljon a látottakkal.
"Miért szeretnek az emberek moziba jámi" - teszi fel látszólag
naivan a kérdést magának és az olvasónak -, "amikor erőszakkal
senki sem kényszeríti őket?" Hogyan képesek megérteni azokat
a "játékszabályokat", amelyek rendkívül bonyolultak és történetileg tökéletesen újak voltak? Miért váltak önként és kényszer
nélkül "fogaskerékké" egy "gépezetben", miért sétáltak be egy
intézmény csapdájába, amelyet mozinak neveznek? E kérdésekre
se a filmológia, se a szociológia nem adott kielégítő választ. A
filmimádat csak annak a bonyolult, társadalmi és lelki folyamatnak a vizsgálata alapján érthető meg, amely a "nézővé lett" ember agyában és "szívében" lejátszódik.

Egy kozmopolita
filmkölto:
Mauritz Stiller
(1883-1928)
A svédek egyik legnagyobb és legeredetibb filmrendezőjének,
Mauritz Stillernek egy csepp svéd vér sem folyt az ereiben. Moshe Stiller 1883. július 17-én született az akkor Oroszország fennhatósága alatt álló finn fővárosban, Helsinkiben. Édesapja belorusz származású zsidó zenész, édesanyja egy lengyel zsidó tanító lánya. Moshe az ötödik gyerek volt a családban, akit még egy
öccse követett. Otthon a jiddis nyelvet beszélték, az iskolában
azonban - mivel Finnország 1814-ig Svédország egyik tartománya volt - a finn mellett a svéd nyelvet is elsajátította. "Állampolgári" anyanyelvével, az orosszal csak tizenhárom éves korában ismerkedett meg, amikor szülei halála után apai nagybátyja
sapkakészítő üzemében dolgozott. Huszonegy évesen Svédországba utazott, hogy a katonai szolgálatot elkerülje. A dél-svéd
fővárosban, Malmöben telepedett le, ahol színésznek csapott fel.
1905 februárjában lépett először színpadra. Olyan tehetségesnek
bizonyult, hogy 1906-tól kezdve már Stockholmba szerződtették,
a keleti városrész legjobb színházába. 1910 decemberében anyagi
problémák miatt bezárt August Strindberg híres színháza, az Intima Teatem. Ekkor egy vállalkozó kedvű színházi rendező és
barátai - köztük Stiller - megvásárolták a nagynevű színházat,
ahová természetesen Stiller is elszerződött. Az új hely Lilla Teatem (Kis Színház) névvel nyitotta meg kapuit, és a tízes évek
egyik legjelentősebb svéd színházává vált. Itt debütált Stiller rendezőként is, 1911-ben. Számunkra azért érdekes ez, mert Molnár
Ferenc Doktor úr című darabját vitte ekkor színre, és eljátszotta
Puzsér, a betörő szerepét is. Lehet, hogy ez a sikeres bemutató
előlegezte meg későbbi affinitását a magyar színdarabok iránt,
hiszen 1920-ban Herczeg Ferenc Kék rókáját, 1926-ban pedig (már
Amerikában) Bíró Lajos Hotel Imperiálját filmesítette meg.
Életrajzírói máig sem tudták pontosan kideríteni, hogyan kezdődött kapcsolata a filmmel. Egyes források szerint színésznek
ajánlkozott, más források szerint egy forgatókönyvet nyújtott be
Charles Magnussonhoz, a korabeli vezető svéd filmvállalat igazgatójához. Ez 1912-ben történt, amely - akárcsak a magyar filmtörténetben - az első normál hosszúságú játékfilm elkészítésének
és a rendszeres játékfilmgyártás megindulásának az éve volt
Svédországban. 1912 emlékét azért is őrzi a svéd filmtörténet,
mert ekkor ismerkedett össze Stiller Victor Sjöströmmel, aki szintén ebben az évben szerződött a Svenska Biografteaternhez.
Sjöström Stillerhez hasonló utat járt be, ő is színészként kezdte
különböző vidéki társulatoknál. 1913-tól kezdve, néhány éven
keresztül, kettejük filmes munkássága szorosan összefonódott.
Egymás filmjeiben játszottak, egymás forgatókönyveit rendezték.
Együttműködésük példaértékű a filmes szakmában, hiszen 1917
után - egyéni stílusuk kialakítása után - sem lettek riválisok, ha-

svéd

nem egymást segítették tanácsaikkal, s később az országot is
együtt hagyták el egy hollywoodi meghívásnak eleget téve, a
nemzetközi siker reményében.
Stiller első mozidarabjait a korabeli dán film inspirálta. A déli
szomszéd Európa filmes nagyhatalmai közé tartozott a tízes
évek elején. A dán jegesmedve - a Nordisk filmvállalat szimbólurna - Európát, sőt Amerikát is elárasztotta filmdrámáival,
filmsztárjai pedig az egész kontinens moziközönségét elbűvölték
Párizstól Moszkváig. Stiller harmadik filmje, a Fekete álarcok már
nagy sikert aratott, és külföldre is eljtutott. Szerenesés módon
fennmaradt a film 1912-ben írt forgatókönyve, a rendező saját
kezű jegyzeteivel. A Fekete álarcok arról tanúskodik, hogy Stillernek jó érzéke volt a filmrendezéshez, ösztönösen tudta, mi a hatásos, hiszen Griffith-hez hasonlóan ő is párhuzamos montázst
alkalmazott ebben a kémtörténetben, és - a feljegyzések szerint többféle befejezéssel készítette el a filmet.
Stiller tehetsége, filmszerű látásmódja évről-évre mélyűlt, műfaji skálája pedig szélesedett. Első, teljes egészében fennmaradt
filmje, az 1916-ban készült Riporter kisasszony új műfajt teremtett
a svéd film történetében, az ironikus vígjátékot. Ez a műfaj és
stílus a két Thomas Graal-filmben teljesedik ki, amelyeket előtanulmánynak tekintenek a pikáns szalonvígjátékhoz, a KeK rókához (Erotikon, 1920).
Egyes filmtörténészek szerint Ernst Lubitsch húszas évek elején készült munkáira a KeK róka volt a legnagyobb hatással. A
könnyed, szellemes házassági komédia stílusa leginkább Ingmar
Bergman ötvenes évekbeli korai trilógiájában, a Várakozó n6kben,
a Szerelmi leckében és a Nyáréjszaka mosolyaban élt tovább.
A svéd némafilm 1916 körül kezdett új utakat és kifejezési formákat keresni, és néhány éven belül kialakult az északi hagyományokhoz, életérzéshez, és az irodalomhoz erősen kötődö jellegzetes, svéd némafilmstílus. Sjöström Ibsen elbeszélése alapján,
1916-ban készült Terje Vigen című filmje volt az első, amelyben
fontos dramaturgiai szerepet kapott az északi táj, a vad természet, hogy következő filmjében, az Üldözöttekben már a dráma
főszereplőjévé lépjen elő. A svéd némafilm másik két jellegzetessége a hiteles alapokon nyugvó emberábrázolás, más szóval,
pszichológiai realizmus, illetve az erős irodalmi ihletettség. Stíller és Sjöström elsősorban a késő-romantikus Selma Lagerlöf regényeit választotta előszeretettel alapanyagul. Az írónőnek a
dombos-tavas közép-svédországi vidékeken játszódó, az úgynevezett udvarház-romantika jegyében fogant, lírával átszőtt regényei
rendkívül népszerűek voltak a tízes években, amikor a svéd irodalmat és festészetet a lassan kihalóban levő régi parasztkultúra,
és a vidéki idill iránti lelkesedés fűtötte.

Stiller és Sjöström sok tekintetben különböző felfogásának
összeolvadásából alakult ki a svéd némafilmstílus. Sjöströmöt
erősebb szálak fűzték a parasztsághoz, a folklórhoz, Stiller viszont még akkor is modem városlakónak bizonyult, amikor
múltból vett témákat filmesített meg. Sjöström általában belülről
formálta filmjeit, érzelmeit a konfliktus elmélyítésével és a színészi játék intenzívebbé tételével közvetítette, Stiller viszont inkább
külsőleges eszközökkel, a felvevőgép mozgatásával és a vágás
eszközeivel élt.
Stiller első világsikere az 1919-ben forgatott Arne úr kincse volt,
Lagerlöf regénye alapján. A XVI. században játszódó szerelmi
dráma a rendező dinamikus kameramozgatásaira és gyors vágásaira épült. A filmtörténetekből ismert, hogy Stiller vágástechnikája nagy hatással volt Dreyerre, Mumaura és a szovjet némafilm klasszikusaira is. Eizenstein és Pudovkin nyilatkozatai arra
vallanak, hogy jól ismerték a svéd némafilmeket. Nemcsak realizmusukat és sajátos természetszemléletüket kedvelték, de a jellemábrázolás, a mimika és a festői montázs használatában is sokat tanultak a svédektől, forradalmi irányban továbbfejlesztve
eszközeiket. Az Arne úr kincse leghíresebb jelenete a halott főszereplő, az árvalány temetésének utolsó képsora. A felülről fényképezett beállításban a menet a jégen halad a lány koporsójával,
közelükben a jégbe fagyott hajó, a film egyik vezérmotívuma. A
gyönyörűen komponált jelenet Eizensteintől Ingmar Bergmanig
több filmrendező t is megihletett később.
Stiller utolsó Svédországban készült filmjében, a kétrészes,
nagyszabású Gösta Berlingben még tovább fejlesztette vágástechnikáját. A legjelentősebb képsor itt a híres szánkójelenet, az egyre
gyorsuló vágásokkal. A filmet másrészt az teszi jelentőssé, hogy
egyik főszerepében debütált Stiller felfedezettje, a fiatal Greta
Garbo. A még félig amatőr színésznőt a Stockholmi Drámai Színház iskolájából szerződtette a rendező Elisabeth grófnő szerepére. A film Berlinben olyan nagy sikert aratott, amelyhez csak a
Patyomkin páncélos fogadtatása volt mérhető. Stillert Hollywoodba hívták. A Metro Goldwyn Mayertől kapott ajánlatot azzal a
feltétellel fogadta el, ha felfedezettjét, Garbót is magával viheti.
Senki sem sejtette még ekkor, hogy a kezdő színésznőt - aki az
MGM vezetőinek nem is tetszett - néhány év múlva már "isteni"-ként emlegetik az egész világon. Garbo ösztönös tehetség
volt, de nagyon sokat köszönhetett Stillemek. Mindazt, ami
olyan egyedi és titokzatos volt az egyéniségében és a játékában,
Stiller alakította ki és fejlesztette, csiszolta egyre jobbá. A sors
iróniája, hogy Stiller számára viszont a hollywoodi meghívás pályája hanyatlását jelentette, mert nem kapott megfelelő feladatokat. Sjöström jobban érvényesült Amerikában, annak ellenére,
hogy odahaza ő készítette a "nemzetiesebb" filmeket. Stiller már
éppen a hazatérés gondolatával foglalkozott, de ebben meggátolta 1928-ban bekövetkezett halála.
Sjöström és Stiller nem egyszerűen filmrendezők voltak, hanem a korabeli kulturális élet vezető egyéniségei. Svédországban
mindenki művészként tisztelte őket, népszerűségük pedig a
filmsztárokéval vetekedett.
.
A húszas évek elején lassan európai nagyvárossá formálódó
Stockholm egyik legnépszerűbb személyisége kétségtelenül Mauritz Stiller volt. Nem volt nehéz őt észrevenni. Közel két méter
magas volt, hatalmas lapát-kezeivel a karikaturisták kedvelt célpontja, gurgulázó nevetése messzire elhallatszott. Sárga bundát
és csizmát hordott, és piros sportkocsijával száguldozott a stockholmi utcákon, a közlekedési rendőrök bosszúságára. Ehhez az
extravaganciához azonban a legnemesebb extrovertáltság járult.

Stiller mindenkiben bízott, mindenkit felkarolt, mindenkinek segített. Nagyon szerette az embereket. Ugyanígy szerette kis harapós kutyáját, akit rajta kívül kevesen viseltek el, és akit a rossz
nyelvek szerint főnökéről nevezett el. Stiller mániákusan magával hurcolta mindenhova, a filmforgatásokra, tárgyalásaira, ezért
a húszas évek elején szinte minden fotóján ott ül a kis mérges
Charlie.
Stiller élete végéig finn akcentussal és zsidós hanglejtéssel beszélte a svéd nyelvet. A svéd állampolgárságot csak 1921-ben
kapta meg, két évvel azután, hogy világhírűvé vált az Arne úr
kincsével. Alakja mégis olyan erős filmrendező-mítoszt teremtett
Svédországban, amely halála után is élő maradt, és az ötvenes
évek végétől kezdve Ingmar Bergman személyében folytatódott.
Czakó Ágnes

Propagandatechnikák
Harmadik Birodalom
játékfilmjeiben
címmel rendezték meg mareius 8. és
19. között a Magyar Filmintézet és a
budapesti Goethe Intézet közösen szervezett szemináriumát a Filmintézet Budakeszi úti archívumában. Mindkét sorozatot Karsten Witte, a berlini Freie
Universitat professzora vezette, aki a
témakör nemzetközi hírű szaktekintélyének számít. Hasonló szemináriumokat tartott már az Egyesült Államokban, Japánban, valamint Európa, Ázsia
és Afrika több országában is. Személyében nemcsak egy kiemelkedő filmtörténészt, hanem egy kiváló pedagógust is megismerhettünk. Ezt bizonyították "órái", melyeket a humor és
a tanári következetesség megfelelő arányú és ütemű adagolása, lebilincselő
előadásmód jellemzett.
A szemináriumok keretében a résztvevők nyolc, 1993 és 1954 között készített
német propagandafilmet is megtekinthettek. A programot két harmincas évekbeli
szovjet és két, a negyvenes években forgatott magyar proyagandafilm vetítése,
valamint Szilágyi Akos és e sorok írójának előadásai egészítettékki.
A filmeket csak "kiválasztottak" láthatták, híszen Németországban rendkivül szigorú törvények tiltják a náci
korszak uszító filmjeinek nyilvános bemutatását. A rendezvények ily módon
csak külön, személyre szóló meghívóval voltak látogathatók. A korlátozott
számú közönség elsősorban filmtörténészekből, egyetemi oktatókból és a
korszakkal foglalkozó diákokból állt.
Witte professzor első előadásaiban a
náci korszak filmtermésének utóéletével foglalkozott. Az akkor készített közel 1100 filmet 1945-ben a Szövetséges
Ellenőrző Bizottság szakemberei tekintették meg először, és száz film nyilvános vetítését - nyílt propagandajellegük miatt - azonnal megtiltották. Ezt a
tiltást később a Német Szövetségi Köztársaság arra hivatott szervei megerősítették, így ezek a filmek azóta sem láthatók. (A Goethe Intézet által válogatott nyolc film többsége ebbe a kategóriába tartozik.) A fennmaradó közel
ezer film azonban zöld utat kapott, és
a németországi és ausztriai mozik
nyugdíjasok számára rendszeresített
előadásain, a magántelevíziók kábelcsatornáin máig is műsoron vannak. A
korabeli döntés következményei annyiban vitathatók, hogy ezek a filmek
mintegy "felmentést kaptak" a náci
eszmék terjesztésének vádja alól. A
döntés politikai szempontból nézve

minden bizonnyal helyes volt, valószínűleg ma sem szorul felülvizsgálásra.
A propagandatechnikák
vizsgálata
azonban nemcsak a betiltott filmek
esetében járhat eredménnyel. Ezt bizonyítja a náci korszak filmjeivel foglalkozó szakirodalom áttekintése is. Először 1962-ben az Oberhauseni Fesztivál
keretében rendezett szemmanumon
foglalkoztak elmélyilltebben a korszak
filmjeinek vizsgálatával. Erwin Leiser
és D. S. Hall korai kutatásai elsősorban
arra kerestek választ, hogy mi tekinthető par excellence fasisztának a betiltott filmekben. Francis Courtade és Pierre Cadars Hisioire du Cinema nazi című, 1972-ben megjelent kötete már
nem szoritkozott a szűk értelemben
vett náci propagandafilrnek vizsgála tára. Munkájuk kiterjedt a korszak jelentős műfajainak (melodráma, vígjáték)
elemzésére. Innentől kezdve nyílt lehetőség a Harmadik Birodalom filmjeinek nemzetközi kontextusban való kutatására, hiszen a melodráma és a vígjáték nem tekinthető speciálisan német
jelenségnek. Akárcsak máshol, Magyarországon is vezető műfajai voltak
az 1930 és 1945 közötti filrntermésnek.
Karsten Witte korábbi publikációi is
műfaji alapon vizsgálták a korszak
filmjeit. Az utóbbi időben azonban egy
másfajta komparatisztika felé fordult:
újabban az ún. tengelyfilmekkel, tehát
a korszak német, olasz és japán filmjeinek összehasonlító elemzésével foglalkozik. Ugyancsak új módszer megjelenésére utal a német filmtörténeti kutatások legfrissebb hozadéka, Klaus Kreimeier minden bizonnyal korszakos jelentőségű műve (Die uta ston), amely
már túllép az alkotó-központú, kronologikus vagy műfaji elemzéseken és
egy új, önálló filmtörténeti diszciplína
alapjait teremti meg Európában - a
stúdió-történetét.
Witte professzor szemináriumainak
első napjain a náci propagandafilmek
két fontos darabja, Hans Steinhoff Hitlerjunge Quex és Veit Harlan Jud Süss
című 1933-ban illetve 1940-ben készült
filmje volt látható. A két film jól reprezentálja a német propagandafilm történetének két korszakát: az 1933-as
"átmeneti" időszakot és a háború alatti
periódust, amelyet a propagandafilm
"fénykorának" tekinthetünk. A Hitlerjunge Quex elsődleges célja a tömegek
megnyerése volt. Elsősorban a munkásság és az ifjúság számára készült.
Az 1933-as hatalomátvétel kiikta tta a

politikából a nagy hagyományokkal
rendelkező szervezett munkásmozgalmat, és megszüntette az addig virágzó
német proletárfilm műfaját, amelynek
reprezentánsai Phil [utzi, Lupu Pick,
Werner Hochbaum és Slatan Dudow
voltak, s amely Piscator és Brecht támogatását is élvezte. A Hitlerjunge
Quex a baloldali tradíciókon nevelődött munkásság átnevelésének volt az
eszköze. A munkanélküliség ugyanúgy
központi szerepet játszik benne, mint a
korábbi proletárfilmekben. Az orosz
montázs alkalmazása formailag is aláhúzza a tematikai rokonságot. Heini
Völker, a film kamasz hőse fellázad
kommunista apja ellen, aki a fiút az ifjúkommunisták hedonista, promiszkuitáson alapuló, züllött szervezetébe próbálja belekényszeríteni. A naiv, tiszta
jellemű fiú azonban a Hitlerjugend soraiba vágyik, és több viszontagságos
kaland után a mozgalom mártírja i közé emelkedik: gyilkos kommunista merénylet áldozata lesz.
A Jud Süss tartalmi és formai szempontból egyaránt a kiteljesedett náci
propagandafilm reprezentatív darabja,
magán viseli a műfaj specifikusan német jegyeit. A náci propagandafilmet
elsősorban a markáns ellenségkép jellemzi. Ez különbözteti meg például az
angol háborús propagandafilmektől,
amelyek nem az ellenség megjelenitésével, hanem a nemzeten belüli szolidaritás felébresztésével kívánták hatásukat kifejteni. A német ellenségkép a zsidó, a náci propagandafilm tartalmi specifikuma, s ami a tengelyhatalmak filmjeitől is megkülönbözteti - az
antiszemitizmus. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az ellenségkép megjelenése a filmekben német találmány lenne. Mint dramaturgiai
szükségszerúség megjelent már a film
történetének
kezdetén,
gondoljunk
csak a Griffith ábrázolta feketékre,
vagy a későbbi időkből John Ford westernjeinek indiánjaira. A zsidó Süss
azonban démonikus erejű belső ellenséggé válik. Veit Harlan filmjében figyelhetjük meg a politika esztétikumba való átlépésének formai eszközét, a
láthatatlan vágást, az áttúnést (Überblendung). A film elején Württemberg
címere változik át héber címetré. majd
a Süss által az asztalra dobott pörgő
aranypénzről a beiktatási ceremónián
fellépő balettkar képeire vált a kamera.
A film végén, a tárgyalási jelenetben a
borotvált vádlott visszaváltozik paje-

a

szos, elhanyagolt zsidóvá. Ugyanezt az
áttúnést alkalmazta Fritz Hippier Az
örök zsidó (Der ewige Jude) című, 1940ben készített kompilációs ál-dokum entumfilmjében. amikor a varsói gettó
pajeszos zsidóját borotvált arccal látjuk
viszont a harmincas évek Berlinjének
elegáns polgári szalonjában. Az áttúnések nemcsak a zsidó praktikákra derítenek fényt, hanem leleplezik az örökké alkalmazkodó, "maszkot" viselő
zsidó "igazi" és változatlan arcát is.
Hasonló funkciót tölt be a filmben
Werner Krauss több szerepben való
felléptetése. A zsidó lehet uzsorás, lehet ősöreg rabbi, lényegét tekintve
mindig ugyanaz. A náci propagandafilmekben Ferdinand Marian játszotta
az ellenséget. Legyen az Cecil Rhodes
a Krüger apoban (Ohm Krüger, 1941),
vagy Cagliostro grófja a Miinchausenben (1943).
A 19. századi angol gyarmati politikust és a 18. századi híres-hírhedt mágust a német mozinéző egyaránt Süss
zsidóval rokonitotta. Az ellenségképek
ilyen értelmű "montírozása" szintén a
náci propaganda tudatos fogása volt.
Az ellenségkép mellett egy másik pszichológiából kölcsönzött fogalommal is
találkozhatunk Veit Harlan filmjében: a
projekcióval. Amit Jud Süss mint politikus cselekszik - az abszolút uralom
megteremtésére biztatja uralkodóját -,
az összehasonlítható a náci hatalomátvétel eseményeivel. A nácik a zsidókat
vádolják azzal, amit valójában ők tettek, s hogy "búntelenné váljanak", bűneiket kivetítik az ellenségre.
A Stuka1c (Stukas), Karl Ritter 1941ben készült filmje a propagandafilm
háborús variánsának tekinthető. A repülös tisztek körében játszódó történetben nagy hangsúlyt kapnak a zenés
jelenetek, a zenei motívumok. A film
így különösen alkalmas a politizált
esztétikum vizsgálatára. A magas kultúra (Chopin és Hölderlin) és a tömegkultúra (a pilóták dala: "Mi vagyunk a
levegő fekete huszárjai") esztétizálják a
bevetéseket. Wagner zenéje és Bayreuth varázsa csodákra képes, jóval
többre, mint az odaadó ápolónő látens
szexuális vágyakozást is magában rejtő
gondoskodása. Terápikus hatást gyakorol a sebesült pilótára, aki a koncertteremben "felgyógyul", és azonnal bajtársaihoz siet, hogy részt vehessen az
Anglia elleni légitámadásokban. A film
utolsó jelenete a vizuális szimfónia példája. Wagner zenéje "képpé válik", il-

letve a képek zenében oldódnak fel. A
vizuális szimfónia német változata
Walter Ruttmann-tól, az avantgárdistából nácivá vedlett operatőr-rendezőtől
származik. Ritter filmjének montázstechnikája, akárcsak Ruttmanné, tudatosan él a "gyorsítás" eszközével: a
mozdulatsorok úgy követik egymást,
hogy az egyes mozdulatok végét levágják, és már egy új mozdulatsor
kezdetét mutatják. Az "akcelerált" vágás eredményeképp egyre gyorsuló,
mind lendületesebb mozgást észlelünk,
amelynek hatását a zenei aláfestés tovább nyomatékosítja.

A háború alatt Németországban betiltották az amerikai filmeket. Mariene
Dietrich helyett Zarah Leanderrel, Ginger Rogers helyett Marika Rökk-kel
kellett beérniük a nézőknek: margarinnal vaj helyett. Hollywood hiányát melodrámák és revüfilmek pótolták. Eduard von Borsody Kívánsághangverseny
(Wunschkonzert, 1941) és RoH Hausen
A nagy ezerelem (Die grosse Liebe,
1942) című filmjében is tettenérhető a
politikum. Ezt bizonyították az egyes
jelenetek mikro-elemzései, amelyekbe
Karsten Witte a hallgatóságot is bevonta. Az előadások itt valóban szeminári-

ummá váltak: dialógus során bontakozott ki előttünk egy-egy beállítás, kosztüm jelentése. Hasonló elemzések kísérték a Krüger ap6 vetítését is.
Külön előadás foglalkozott a filmgyártás területén 1933 után bekövetkezett strukturális változásokkal. A hatalomátvétel után elsőként hozták létre
Göbbels vezetésével a propagandaminisztériumot. Betiltották a filmes szakszervezeteket, felállították a filmkamarát, és megalapították a Filmhitelbankot, amely a filmgyártás államosításának eszköze volt. 1934-ben filmtörvényt hoztak, 1936-ban formálisan is

betiltották a filmkritikát. Így aztán
Göbbels nyugodtan adhatta át 1942ben a filmgyártás irányitását Fritz
Hippier főintendásnak. A német filmgyártás centralizált, államosított iparággá változott.
A szemináriumokat Karsten Witte és
Szilágyi Ákos előadásai zárták le, amelyek a német és a szovjet propagandafilmek technikáit hasonlították össze.

mek. Az üvegfalú műtermekben természetes fénynél forgattak, a fény-árnyék hatást függönyrendszerek mozgatásával érték el. A húszas évek folyamán a technika fejlődésével bekerültek a stúdiókba a fényszórók, és a
rendezők ki is használták a technika
kínálta új lehetőséget. Ekkor készültek
a német expresszionista filmek, a fekete-fehér korszak eme remekművei.
amelyek mai napig hatnak az egyetemes filmművészetre. E stílus vitathatatlan mestere Fritz Lang, akinek három műve, a Dr. Mabuse - a játékos, a
Niebelungok valamint a Metropolis került be a 21 kiválasztott film közé.
Fritz Lang 1921-ben került az UFAhoz, amikor az legnagyobb konkurensét, a Dec1a-Bioscopotbeolvasztotta saját vállalkozásába. Ezzel az akcióval
nemcsak anyagilag lett erősebb az
UFA, hanem kiváló szakemberek és
munkaeszközök birtokába is jutott. Ekkor alakult ki az a műhely, ahol az emberek, a fantázia és a technika szervezetten együttműködött. Ennek a csodálatos team-munkának talán legjobb
példája a Metropolis. A kiállításon ismét
láthattuk Fritz Lang utópisztikus városát, melyet az építészek a legnagyobb
pontossággal kiviteleztek. Ehhez társult a trükkmesterek és az operatőr kiváló munkája, a színészek felejthetetlen játéka, és így jött létre az, ami
az UFA-t világhiressé tette, amiért a világ minden tájáról idevándoroltak a
filmes szakemberek, amire az UFA és a
német film máig büszke lehet.
A kiállítás rendezői gondoskodtak
arTÓI,hogy az illúziókeltés tökéletes legyen: a Joe May Aszfaltját bemutató teremben például filmekben használatos
gumi-macskaköveken lépdeltünk.
Újra meg újra visszakerülünk azonban a történelem reális világába. A legnagyobb porosz film, az 1923-ban készült Fridericus rex valóságos politikai
összetűzések kiindulópontja volt. (Rendezője a magyar származású Cserépy
Arzén). A mozi fennállása óta egyetlen
témát sem dolgoztak fel olyan gyakran
a németek, mint Frigyes király életét.

"Ha egy pillantást vetünk a filmtörténetre, világosan láthatjuk, hogy a p0rosz téma a jobboldali erők speciális
területe volt és marad" - írja a kiállításhoz kiadott füzetek egyikében Gerhard Schoenberner. A négyrészes p0rosz eposz nagy sikerrel ment a mozikban, és hiába jelentek meg a baloldali újságokban protestáló cikkek, már
érezhető volt, hogy megkezdődött Németország jobbratolódása.
Ám mielőtt a nád ideológiát kiszolgáló filmekhez érünk, vessünk ismét
egy pillantást a technikai fejlődésre.
Egy mozitermen keresztül, ahol folytatólagosan mennek a némafilmek, a fejlődés következő állomásához érünk.
Egy hangosfilmstúdióban találjuk magunkat, felharsannak az ismert UFA
slágerek, és a fényszórók kereszttiizében ott állnak a sztárkultusz teremtette
hősök.
Ez már a zenés filmek kora, a filmoperetteké, a fiilbemászó melódiáktól
gazdag filrnkomédiáké, amikor a sztárképeslapok mellé a rajongók gyújteményébe bekerülnek az első filmzenéket
tartalmazó gramofonlemezek. (Az UFA
műhelyeiből kikerült első zenés-táncos
film a Hárman a benzinkútnál volt). A
színészek már nem csak némán gesztikulálnak, hanem énekelnek és táncolnak. Megjelennek a filmdívák és ki is
képviselhetné őket jobban, mint MarIene Dietrich. Mariene, aki hatméteres
óriásként magasodik fölénk. A KeK angyalból ismert pózban, ezüst cilinderben és magassarkú ezüstcipőben. kacéran ül egy hordón, mig lábai alatt híres

Sándor Tibor

UFA
Filmtörténeti kiállítás
a berlini Német Történeti
Múzeumban
Az UFA több volt, mint a Mabuse, a
Metropolis és Mariene mítosza. Az UFA
1917 és 1945 között egyet jelentett a
német filmmel. A filmgyár alapításának 75. évfordulójára rendezett kiállítás a mindenkori politikai eseményekkel párhuzamba állítva mutatja be a
"német Hollywood" történetét, mivel
az Universum-Film Aktiengesellschaft
politikai célokat is szolgált; nemcsak
álomgyár volt csillogó sztárokkal és
szórakoztató filmekkel. hanem többek
között a nád propaganda szószólója.
A kiállítást nézve végigkisér bennünket ez az ambivalens érzés, amire a
rendezők, a Német Történeti Múzeum
és a Stiftung Deutsche Kinemathek
munkatársai törekedtek. Az 1917 és
1945 között az UFA-nál forgatott filmek közül kiválasztották azt a 21-et,
amelyek valamilyen szempontból mérföldkövek voltak a filmgyár történetében. Ez a 21 film képezte a kiállítás gerincét, ehhez kapcsolódtak a többi filmek, melyek részben tükrözik a
politikai történéseket, részben ellentmondanak azoknak.
A filmgyár az illúziókeltés otthona;
a kiállítás bejárata is "olyan, mintha"
egy mozi ajtaján lépnénk be, fejünk fölött neonreklám hirdeti, hogy ma az
UFA vendégei vagyunk.
A rendezvénysorozatot régi UFAslágerek hangjaival nyitották meg, a
meghívottak között ott voltak a filmgyár egykori dolgozói és sztárjai. A köszöntő szavak elhangzása után megkezdhettük sétánkat a termekben felállított kulisszák között.
Az első teremben a filmgyár alapításának történetével ismerkedhettünk
meg. 1917januárjában a Legfelső Hadvezetés utasítására megalakult a Kép-

és Filmhivatal (Bild- und Filmamt /
Bufa), mégpedig azzal a céllal, hogy a
semleges külföldi országokban a szövetségesek propagandáját terjessze, valamint hogyahátországban
és a fronton egyre erősödő harci fáradság (az
első világháború 4. évében vagyunk)
ellen hasson. Ez az intézmény azonban
nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és így Ludendorff tábornok javaslatára egy magánvállalatot hoztak
létre, melyhez csatlakozott az Északi
Filmtársaság (Nordische Filmgesellschaft / Nordisk), valamint a Messterés az Union Konszern is. Így alakult
meg 1917. január 18-án az UFA (Universum-Film Aktiengesellschaft), egy
részvénytársaság,
amelynek
részvényesei a politikai-, az iparí-, és a
pénzügyi élet képviselői voltak. A vállalkozás alaptőkéje 25 millió Reichsmark volt, ebből a tetemes összegből
gazdálkodhatott a vállalkozás, amely a
filmipar minden ágát felölelte: filmeket
gyártott, forgalmazott, kölcsönzött, és
saját mozikat üzemeltetett.
Az UFA már a húszas években emberek millióit csábította filmnézésre, és
a hazai sikereken túl a külföldi piacot
is meghóditotta. Az első nemzetközi
siker Ernst Lubitsch Carmenje volt. A
némafilm kedvelt műfaját, a történelmi
filmet is egy Ernst Lubitsch film képviselte a kiállításon, a Madam Dubarry.
1919. szeptember IB-án ezzel a filmmel
nyitották meg az UFA-Palotát, azt az
1000 személyes mozit, amely a mai napig jelentős filmes események (többek
között a Berlinale) otthona.
A kiállítás bemutatta, hogy a filmgyártás e korai szakaszában hogyan
nézett ki egy filmstúdió, milyen körülmények között készültek a német fil-

filmjei forognak. (Mind a kritikusok,
mind a látogatók ezt a kiállítási tárgyat
bírálták a legjobban: egyrészt imagerombolásnak tartották, másrészt a művészi kivitelezés kívánnivalókat hagyott maga után.)
Ezek a filmek a "boldog békeévek"
utolsó termékei, még csak szórakoztatni akartak.
A következő terembe lépve azonban
már elérkeztünk a náci filmek birodalmába. Az 1933-asHajnalpír a "nemzeti
filmek" iskolapéldája. Ez az első film,
amit Hitler (Goebbels-szel együtt) a
hatalomátvétel után látott. Még nem a
propagandaminisztérium
utasítására
készült, de mondanivalója :már megegyezik a náci ideológiával. Háborús
film, egy tengeralattjárón játszódik,
amelyet a történet végére a vesztes angoloknak sikerül megtorpedózniuk. A
tíz túlélő közül kettő önként áldozza
fel magát, hogy a többi nyolc katona
megmeneküljön, és a következő ütközetben is részt vehessen.
1993 februárjában megjelenik a német filmgazdaságot újjászervező terv.
Március 28-án Goebbels beszédet intéz
a német filmipar vezetőihez. másnap
minden zsidó munkatársat elbocsátának, egyeseket erőszakkal távolítanak
el a filmstúdiókból. A németek közül
sokan önként emigrálnak. Még ebben
az évben elkészül az első náci propagandafilm, a Hitlerjunge quex, melynek
alcíme így hangzik: "Film a német fiatalság áldozatkészségéröl." Ebben a
filmben hangzik el először az a dal,
mely a Hitlerjugend indulója lett. A
film tanítása: "A zászló több, mint a
halál."
1934 februárjától a propagandaminisztérium minden filmet cenzúráz.
1935-ben kerül a mozikba az Amphitryon, egy szórakoztató vígjáték, amely
kétértelmű politikai kijelentéseket tartalmaz.
A szerencse gyermekei főszereplője a
kislányos arcú Lilian Harvey, a közönség kedvence. Ez a produkció képviselte azokat a filmeket, amelyek a nyomasztó körülmények ellenére is szórakoztatóak és politikától mentesek maradtak.
Következő állomásunk az Új partokhoz. Ez egy klasszikus melodráma zenei aláfestéssel, főszereplője a svéd
származású Zarah Leander. Az elbocsátások következtében a filmgyár személyi állománya igen megcsappant. A
náciknak. akik tudták, hogy a film milyen fontos propagandaeszköz. gon-

doskodni kellett utánpótlásról. A közönség továbbra is sztárokat akart látni, ezért a propagandaminisztériummal együttműködő UFA-vezetés mesés
összegekért külföldi színészeket szerződtetett. Így került az UFA-hoz Zarah
Leander is, aki pályafutását Svédországban kezdte, majd a Premier című
filmben, egy revüénekesnő szerepében,
különlegesen mély hangjával a német
közönséget is meghődította. Ettől
kezdve az UFA kivételezett sztárja lett,
egymás után forgatták vele a propagandafilmeket, amelyekért mesés őszszegeket, évente kb. 400 OOO birodalmi
márkát kapott. A "német Garbo" nézők millióit csábította a moziba, A nagy
szerelem című filmjét (ez is propagandafilm volt) 2 év alatt 27 millió néző
látta.
A kor másik nagy sztárja Rökk Marika volt, aki az operett- és revüfilmek
kedvence lett. Az életvidám, tűzrőlpattant magyar színésznő ének- és tánctudásával belopta magát a nézők szívébe. A Hallo [anine, a Forr6 vér, az Egy
májusi éjszaka az UFA legsikeresebb
filmjei közé tartoznak. A revüfilmek
forgatókönyvírói a primadonna karakterének megfelelő szerepeket írtak, kiszolgálták a nézők elvárásait (például
ha valaki magyar, akkor legyen tűzrőlpattant), és lassan kialakult a zenéstáncos filmek sajátos koreográfiája, a
megfelelő háttérrel és kulisszákkal, a
lépcsővel, a csillogó ruhakölteményekkel és természetesen asztárokkal.
1937-tőlállamosították az UFA-t,így
a politikusok még inkább beleszólhattak a filmgyártásba. A Kfvánsághangverseny című film már a propagandaminisztérium megrendelésére készült, és
dokumentumfelvételeket mutat be az
1936-osberlini Olimpiáról.
1942. december 8-án ünnepelte az
UFA 25 éves fennállását, s erre az alkalomra készült el a Münchausen báro kalandjai. Az UFA addigi legköltségesebb
filmje elsősorban híres trükkfelvételeivel vonult be a filmtörténetbe. A németek a frontokon vesztésre álltak, a propagandaminisztériumnak semmi sem
volt drága. A Kolberg elkészítése nyolc
és fél millió birodalmi márkát emésztett fel. (187 OOO katona állt statisztaként a rendező, Veit Harlan rendelkezésére).
Az egyik utolsó UFA-film, Helmut
Kautner A hidak alatt című munkája,
már csak a háború után kerülhetett a
mozikba. 1945 áprilisában készült el az
utolsó UFA-produkció. Még ugyanebben a hónapban légitámadás éri a stúdiókat. s röviddel ezután a Vörös Hadsereg katonái elfoglalják a filmgyár területét. A filmgyártás 1946-ban indul
meg újra, de ez már egy másik történet, a DEFA története.

Gulyás Réka

FILMrőlLAPOKban
mersed in Film ('Elmerülve a filmben' - visszaemlékezés a glasgowi Toledo moziról), 35.0.
MŰFAJ
Fi/m-Dienst
199312: Rainer Knepperges. Nervöse
Liebe (gondolatoka ScrewbaJlComedy-fól), 18-19.0.
Kino, 1993/1: Aicja Helman. Horror wedug Kubricka i Kinga (Horror á la Kubrick és King), tanulmány,
25-27.0.
Sight and Sound
1993. január: Kim Newman:
Bloodlines ('Vérvonalak' - a Drakula-filmek rövid
történeti áttekintése), 12-13.0.

AMERIKAI FILM
1993/1: Saada, Nicolas. L'atre
cinéma idépendant (A másik független film. Roger
Corman, Wes Craven, sam Raimi műveL) 36-37. o.;
Krolln, Bill. Générique de fin (Vége főcim, elemzés),
45-47.0.
Cahiers

du cinéma

CYBERMOVIE
Segnocinema,
59/1993/: Elio Girlanda: La creazione
atto secondo (A teremtés második felvonása). Tanulmány, t 4-16.0; Alberto Pezzotta: L'estetica del
sacche99io (A rablás esztétikája). Tanulmány, 16t 7.0; Marcello Pecchioli: Lo spazio della mutazione
(A változás tere). Tanulmány, 18-20. o; Waner Bruno: One more kiss my dear (Még egy esőket, drágám!). Tanulmány, 20-23. o; Marcelio Cella: Virtual
poIis (A lehetséges város). Tanulmány, 24-27.0; Gianni Canova: Le protesi dell' utopia (Az utópia rnűvégtagjai). Tanulmány, 28-29.0; Flavio De Bernardis:
Campo contro campo (Beáll~ás-ellenbeállítás). Tanulmány, 30-32.0; Claudia Azzalin: Filmografia essenziale cyberpunk (A .cyberpunk"-filmek legjelentösebbjei). Filmográfia, 15-31.0.

DOKUMENTUMFILM
Cahiers du cinéma 1993/1: Niney, Francois. Récotte
sanglante (Véres aratás, ismertetés), 14.0; Danton,
Amina. La main qui trace (A rajzoló kéz, ismertetés},15.0.
FILMFELÚJiTÁS
Film-Dienst,
1993/1: Franz Everschor: Eine neue
"Brücke arn Kwai"... (Egy új "Hid a Kwai folyón"...),
áttekintés a hollywood-i filmfelújMsi munkákról,
41.0.
Segnocinema,
5911993/:
Michele Gottardi: Gary
Grant dubutta a Venezia (Gary Grant Velencében
kezdte). Ismertetés, 65.0.
FILMIPAR
Daniel Kolhenschune. König für
einen Tag (látogatás a Párizs mellet1i"Euro Disney"ben), 35-37.0.
Sight and Sound 1993. január: Geoffrey Macnab:
Going, going... gong ('Elöször, másodszor...elken' a Rank-cég gongos emlémájának eladásáról), 6.0.
Film-Dienst

199312:

FILMZENE
Film-Dienst,
1993/1: Thomas Karban: Siene eigene
Musik schreiben (A saját zenéjét megalkotni). Laurence Rosenthal zeneszerző bemutatása és "Az ifjú
Indiana Jones kalandjai" zenéje, 36-37.0.
Film-Dienst,
199312: Thomas Karban. Stahlgewitter
(Norbert-Jürgen Schneider zeneszerző a .stanngracf cimű film zenéjének komponálásáról), 34.0.

IRODALOM ÉS FILM
Kino, 1993/1: Wojciech Grabowski. Schulz w Krakowie (Schulz Krakkóban), esszé, 32-33.0.
JAPÁN RAJZFILM
Segnocinema,
59/1993/: tuca Raffaelli: /I cartoon di
formazione (A nevelő rajzfilm). Tanulmány, 11-12.0.
KÉPZÖMŰVÉSZET ÉS FILM
Rlm-Diens~
1993/1: Josef Nagel: Der Mythos der
ersten Ulopie (Az első utópia mitosza). A frankfurti
"Szergej Eizensten és az orosz avantgarde 19201925" c. filmtörténeti kiállitás bemutatása, 18-20.0.
Film-Dienst,
199312: Hans-Jörg Marsilius. Individualismus als Prinzip (ismertetés egy amerikai váiogatású filmsorozatról, melyet fotóművész-rendezók
munkáiból állftottak össze), 40-41.0.
KiNAI FILM
Cahiers
du cinéma
1993/1: Reynaud, Bérénice.
Cherchez la femme (Keresd a nőt, forgatási napló),
76-78.0.

MOZI
Sight

and

Sound

1993. január:

Peter Wilson: Im-

NÉMET FILM
Film-Dienst,
1993/1: Volker Baer: Erst einmal in die
Probleme hineinsehen (Előszőr is a problémák mélyére látni). Találkozás Reinhard Hauff-fal, a DFFB
(Deutsche Film-und Femsehakademie in Berlin) új
igazgatójával, 12-13.0.
Film-Dienst,
199312: Volker Baer. Das Schiff und kein Kapitán (Bertin-Brandenburg filmfelelős nélkül),
17. és 42.0.
RETROSPEKTIV
Mariolina Diana: Ombre e
rnusíca (Ámyak és zene). Ismertetés, 66-67.0.
Segnocinema,

5911993/:

TELEVíZIÓ
Cahiers du cinéma 1993/1: Krohn, Bill. La télévision
des auteurs (A szerzői televiziózás), 8-9.0; Tesson,
Chartes. L'ailleurs en déríve. (Sodródás, elemzés)
52-53.0.
Film-Dienst,
199312: Hans Messias: Schadensbegrenzung (játékfilmek német tv-adók t 993-as rnüsorán},20.0.
Sight and Sound 1993. január: Cento Veljanovski,
Peter Goodwin: Green Papers Blues ('Zöld Dolgozat blues' - egy bal- és egy jobboldali elmarasztaló
vélemény a kormány BBC-átalakftási tervezetéről),
20-21.0; Andrew Goodwin: Riding w~h Ambulances
- Television and its Uses ('A mentőkkel tartva - A
televizió és alkalmazásaf - elmélkedő áttekintés az
új .való életböl vett" amerikai TV-sorozatokról), 2528.0; Jenny Diski: Skeletons and Corpses ('Csontvázak és hullák' - angol TV-sorozat kritikája), 4.0.

TÓMEGKRITIKA
Segnocinema,
5911993/: Silvio Danese: Le volpi e
I'uva (Rókák a szőlöben). Tanulmány, 3-6.0.

•

ANDREW, DANA - amerikai szinész
FilmDienst,
1993/1: HPK (Horst Peter KolI) megemlékezése, 17.0.

Kino, 1993/1: Miroslaw Przylipiak. Dwa pocalunki
Dustina Hoffmana (Dustin Hoffman két csókja), 2324.0.

HOLLAND, AGNIESZKA - lengyel rendez6nő
Dirigido, 209. sz. 1993/1: interjú, 16-17.0.
KEITEL, HARVEY - amerikai színész
Sight and Sound 1993. január:
David
Harvey Keffel va!), 22-25.0.

Staying

Power

(interjú

Thompson:
filmográfiá-

KENNEDY, JULIA - amerikai producer, forgalmazó
Kino, 1993/1: Manana Chyb interjúja, 40.0.
KERTÉSZ MIHÁLY ld. CURTIZ, MICHAEL
LAVARONE, FRANCO - olasz filmszilész
Segnocinema,
5911993/: interjú, 72-75.0.
MANN, MICHAEL - amerikai rendező
Film-Dienst,
199312: Olaf Möller. Agonia (portré), 913.0.
MEKAS, JONAS - amerikai rendező, kritikus
Cahiers du cinéma 1993/1: Rollet, Patrice. Les exils
de Jonas Mekas (Jonas Mekas száműzetései)
(portré), 68-72.0.
MIZOGUCHI,.KENJI - japán rendező
Cahiers du cinéma 1993/1: Doucher, Jean. Mizoguchi: la réflexion du désir. (életmű elemzés) 24-29.0;
Cinéma, vie, art (Film, élet, művészet), Mizoguchi
vallomása, 30-31.0; Otani, Iwao: Le son venu du
vent (A szél hangja, emlékezés) 32-33.0. Suzuki,
Akinari: Rencontre au Mont Fuki (Találkozás a Fuji
hegyen; egy producer emtékezése), 33.0.
NOWOWIEJSKI, MAREK - lengyel producer
Kino, 1993/1: Manana Chyb interjúja, 4-6.0.
POLANSKI, ROMAN - amerikai rendező
Film-Dienst,
1993/1: Margret Köhler interjúja, 1416.0.

CRAVEN, WES - amerikai rendező
Cahiers du cinéma 1993/1: Jousse, Thierry; Saada,
Nicolas. (interjú) 40-43.0.
CRONENBERG, DAVID - amerikai rendező
Kino, 1993/1: Jerzy Szylak portréja, 16-19.0.
CURTIZ, MICHAEL - amerikai filmrendező
Film-Dienst,
1993/1: Josef Schnelle por1réja,4-8.0.
Film-Dienst,
199312: Josef Schnelle. "Ali Right My
Hearties, FoIlow Me" (portré, 2. rész), 4-8.0.
DJIBRIL DIOP MAMBETY - szenegáli filmrendező
Le film african, UYI993/: interjú, 2.0.
FELDMAN, KRYSTYNA - lengyel szinésznő
Kino, 1993/1: Robert Jaworski, Maciej Maniewski interjúja, 28-30.0.
GLlNSKI, ROBERT - lengyel rendező
Kino, 1993/1: Tadeusz Sobolewski interjúja, 11-13.0.
HART, JAMES V. - amerikai forgatókönyvíró
Sight and Sound
1993. január: Henry Sheehan:
Trust the Teller ('Bizz a mesemondóban" - interjú),
14.0.
HARTLEY, HAL - amerikai rendező
Fi/m-Dienst,
199312: Margret Köhler. Liebe ist unvermeidbar (portré), 14-16.0.

MÖRDERINNEN IM FILM ('Női gyilkosok a filmben',
FrauenFilmlnitiative, Elefanten Press, Bertin, 1992.)
Rlm-Dienst,
199312: Eva Hohenberger, 33.0.
NARRATIVE COMPREHENSION AND FILM (Edward Branigan: 'Narratív felfogás és film', Routiedge, 325 o.)
Sight and Sound 1993. január: Anthony Easthope.
Story lime, 38-39.0.
SHARED PLEASURES (Douglas Gomery: 'Megosztott élvezetek', University of Wisconsin Press I BFI
PUblishing, 381 o.)
Sight and Sound 1993. január: Barry Salt. Going to
the Movies, 39.0.
TEXTUAL POACHERS: TELEVISION FANS AND
PARTICIPATORY CULTURE (Henry Jenkins: Szövegorzók: tévéörültek és részvevő kultúra', Routiedge, 343 o.)
Sight and Sound 1993. január: Unda Ruth Williams.
Fantastic Voyages, 38.0.
VISIBLE FICTIONS (Johs Ellis: 'Látható fikciók', Routiedge, 301 o.)
Sight and Sound 1993. január: Bob Ferguson. Future Visibility Poor, 38.0.

RAIMI, SAM - amerikai rendező
Cahiers du cinéma 1993/1: Jousse, Thierry; Saada,
Nicolas (inlerjú), 44-45.0.
SIODMAK, ROBERT - német-amerikai rendező
Dirigido, 209. sz. 1993/1: tanulmány, 54-61.0.
YANAGIMACHI, MITSUO - japán rendező
Cahiers du cinéma 1993/1: Vatrican, Vincent portréja, 22-23.0.
WELLMAN, WILLIAM - amerikai rendező
Dirigido, 209. sz. 1993/1: tanulmány, 62-69.0.

BORZAGE, FRANK - amerikai rendező
Sight and Sound 1993. január: Tom Gunning: Essays in Mad Love ('Esszék az őrült szerelemről' Borzage némafilmjeinek elemzése az 1992-es Pordenone-i némafilmfesztivál kapcsán), 16-19.0.
CORMAN, ROGER - amerikai rendező
Cahiers du cinéma 1993/1: Jousse, Thierry; Saada,
Nicolas. (interjú) 38-39.0.

AL AESTHETICS OF AVANT-GARDE FILM (William
C. Wees: 'Időben mozgó fény: tanulmányok az
avantgárd film vizuális esztétikájáról', University of
CaI~omia Press, 211 o.)
Sight and Sound 1993. január: David Curtis. Light
Reading, 37-38.0.

AMIENS
Cahiers

du cinéma

1993/1: Ostria, Vincent, 10.0.

PÁRIZS - CINÉMÉMOIRE 1992
Cahiers du cinéma 1993/1: Morice, Jacques, 6-7.0.
Rlm-Dienst,
199312: Daniel Otto. Im Dienste der
Film-Geschichte, 38-39.0.
DUNKERQUE
Cahiers

ARMIN MUELLER-STAHL: SEINE FILME - SEIN
LEBEN (Gerard Hőlzl és Thomas Lassonczyk: 'Armin Mueller-Stahl: Filmjei - élete', Heyne Filmbibliothek, München, 1992)
Film-Dienst,
199312: Ev. 33.0.
BATMAN: LEGENDS OF THE DARK KNIGHT
(wagner, Matt: 'Satman: A Fekete lovag legendája',
Comic-Vertag DC, 1992. - képregény, Hommage a
Tod Browning)
Film-Dienst,
1993/1: Olaf Möller, 34-35.0.
CINÉMA POLONAIS, LE (Jacek Fuksiewicz: 'A lengyel film', Les Ed~ions du Cerf, Paris, 1989)
Kino, 1993/1: Tadeusz Lubelski recenziója, 44-45.0.
CINÉMA POLONAIS, LE ('A lengyel film'. Szerk:
Boleslaw Michalek, Editions du Centre Pompidou,
Paris, 1992.)
Kino, 1993/1: Tadeusz Lubelski recenziója, 44-45.0.
DIETRICH (Donald Spoto: Dietrich, Bantam Press,
307.0.)
Sight and Sound 1993. január: Claire Monk. Falling
Stars, 36-37.0.
FIRST CUT: CONVERSATIONS WITH FILM EDITORS (Gabriella Oldham: 'Az első vágás: beszélgetések filmvágókkal', Univers~ of California Press,
426 o.)
Sight and Sound 1993. január: Nicky Hamlyn. Cutting It Out, 36.0.

HAUFF, REINHARD - német rendező
Film-Dienst,
1993/1: Volker 6aer beszélgetése, 1213.0.

JUDY GARLAND (David Shipman: Judy Gartand,
4th Estate, 522 o.)
Sight and Sound 1993. január: Claire Monk. Falüng
Stars, 36-37.0.

HOFFMAN, DUSTIN - amerikai szilész

LIGHT MOVING IN TIME: STUDIES IN THE VISU-

du cinéma

1993/1: Vatrican, Vincent, 13.0.

GDYNIA - XVII Lengyel Filmtesztivál
Kino, 1993/1: Bozena Janicka írása, 14-15.0.
SAN SEBASTlAN '92
Kino, 1993/1: Jerzy Plazewski írása, 34-36.0.
TORINO (Cinema Giovanni - Az új film nemzetközi
szemléje), 1992.
Segnocinema,
59/1993/: 66.0.
TUNISZ -1992
Film-Dienst,
1993/1: Dorothée Kreuzer, 38-40.0.
VANCOUVER
Sight and Sound 1993. január: Berenice Reynaud:
Tales of Modem~ ('A modemitás meséi' - fesztiválbeszámoló), 7.0.

A szemlézett folyóiratok megtalálhatók a Magyar
Filmintézet kőnytárában.
Munkatársak: Berkes Ildikó, Perjési Zsuzsa, Torzsa
Margit, Traser Mária, Szilágyi Gábor.
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Korányi
Az Örökmozgó áprilisi tárlatán szereplő Korányi Gábor főiskolai diploma
nélkül lett rangos képviselője a mai
magyar grafikának. Jelenléte, folyamatosan készülő művei is bizonyítják: az
autodidaktaság csak bizonyos értelemben kényszerpálya. hiszen a kerülő út
során beszerezhető élmények, a kirekesztettség sokrétű tapasztalatai, a bizonyítási vágy közben megtanultak
sokszorosan kamatozhatnak az életműben. Korányi Gábor az önmegvalósítóknak ebbe a pozitív kategóriájába sorolható.
A Nyomdaipari Szakközépiskolában
érdeklődése, szorgalma és tehetsége révén elmélyült ismereteket szerezhetett
a nyomdai-grafikai sokszorosító eljárások minden területén. s ha közvetetten
is, de olyan elődöket fogadhatott mesterei közé, mint Rembrandt, Paul KIee,
Vajda János, Kassák Lajos, Kondor Béla. Épp ezért nem meglepő. hogya kiállításon szereplő, az utóbbi évek
(1989-1992) terméséből
válogatott
anyag tematikailag és technikailag
egyaránt gazdag, sokszínű.
Első pillantásra szembeötlő és elismerésre méltó, hogy Korányi kezéből
egyformán magas színvonalon kerül ki
színes litográfia és rézkarc, tus és kréta, vagy a technikák téma kivánta vegyítésével megvalósított grafika. Esetenként szívesen kisérletezik a képek
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Gábor grafikái
egyes felületeinek térben történő megmozdításával, kiemelésével, mintegy
"körbeárkolja" a mű központi részét
(Kis Universum Maszk, Copfos kép), vagy
az egyes kompozíciós elemek eltérő
magasságának és megmintázásának
kontrasztjaival (Érzelmi húros) teszi
hangsúlyosabbá. E játékosság ellenére
minden esetben maximálisan gondos,
kiegyensúlyozott, harmóniára törekvő
komponálásmód jellemzi.
Jellegzetes színhasználata is. Az általában visszafogott színek harmóniája
mellett különleges, izgalmas hangsúlyt
kap a vörös és a fekete telített és kontrasztos megjelenése (Égjáró, Faust motívumok). Szívesen használja a fémes
ezüst és arany fakó vagy csillogóbb
változatait is (Predator).
Korányi nem ismer korlátokat. Minden érdekli. Megjeleníti és újraértelmezi a távoli (Kis Universum Maszk) és a
közelebbi múlt (Égretör6, Égjáró) vagy
éppen a jelen (Predator) különböző kultúrkörökhöz tartozó, esetenként mármár feledésbe rnerűlő, vagy éppen sztereotippé koptatott formáit, jelképeit. A
gondolati asszociációkat. allegóriákat,
mögöttes tartalmakat különböző, szellemiségükben sokszor egymástól igen
távol álló motívumok egyedi felhasználásával új összefüggésekbe helyezi, grafikai metamorfózist valósít meg.
A konkrét és elvont formák, kallig-

Minkenkinek
mindent tudnia

ráfiák, népművészeti motívumok, jelképek együttesei - Korányi nagyméretű grafikái - egyidejűleg pontosak és
oldottak, töprengően játékosak. líraian
szürreálisak, túnódésre késztetőek. és
mindig befogadhatóak!
A táblaképméretű grafikák mellett
szerepel nyolc színes minirézkarc is.
Ezek részben önálló művek, részben a
nagyobbak variánsai. Feltűnőerr szépek. A Kis Copfos törékenyebb és líraibb, mint a nagy, az Elszálltak a gtJermekévek kiterített papírrepülőgépe törékeny, álomszerű nosztalgiákat hordoz.
Az 1caros variációk színben és vonalban
megoldott szárnyegyüttesei a keretükbe komponált ki- vagy behajló félszárnymotívumokkal tökéletesen fejezik ki a magasba szárnyalás eufóriáját
és a zuhanás kudarcélményét.
Egy kamarakiállítás nem törekedhet
a teljességre, a megtett művészi út
összegzésére, végiggondolása, elemzése nem alkalmas súlyos, komoly értékítéletek kimondására. Pillanatnyi állapotot rögzít, az életmű egy kis szeletét
mutatja - mint egy kilométerkő vagy
útjelzőtábla. Bármelyik hasonlatot is
választjuk, annyi kiderül, hogy Korányi Gábor eredményesen halad előre,
jó úton jár. (Képünkön: Copfos kép.
László János felvétele)
Lencsó László

kell

David Hare: Vissza a fegyverekhez

Nem tudunk meg semmit. Mintha egy
ismeretlen nyelvű bűnügyi filmet néznénk valamelyik műholdas csatornán.
Mindenki csak beszél, beszél, sok idegen név, meg sem jelenő szereplők, zavaros história. Van két halott, de csak
egy hulla. Vannak gyanúsítottak: bankár, u)saguo, spiritiszta állatorvos,
pénzember-bártulajdonos és egy házvezetőnő (ja nem, ő csak később került
oda). No és persze van nyomozó is, a
magányos hős fajtából, húga eltűnésének körülményei után faggatózó tékoz-

ló fiú. Az önszorgalomból detektíveskedő derék fegyverkereskedő velünk
együtt próbálja meg kibogozni, hogy
ki kinek a kicsodája, melyikük a zsaroló és melyikük a zsarolt, ki jutott diliházba és ki az ápoló, hogyan került
idomított véreb a sötét lakásba, de főleg: mi történt az elhagyott tengerparton? Gyilkosság? Öngyilok? A zűrös
életű lány elvesztését mintha mindenki
megkönnyebbüléssel
nyugtázná. Ki
volt ő, paranoiás hisztérika, az igazság
bajnoka vagy csak afféle elit-hippi?

§
Nem értünk semmit. Aztán mire a mozaikokból összeáll valamennyire a kép,
rájövünk, hogy átvertek. Ez egy álkrimi. Nincs halott, nincsenek gyilkosok.
Csak töméntelen erkölcsi hulla, hazugságban tapicskol ó tisztes polgárok,
pénz, üzlet, hatalom.
A történet nem fontos. A ragadós
mocsok, amely ellep mindent, feleslegessé teszi a sztorit. Mint egy ismeretlen nyelvű filmben: a gesztusok be-

szélnek, a mimika árulkodik, a mozdulatok fecsegnek. Mert pontosak, kidolgozottak, precízen megkomponáltak,
akár egy boncolási jegyzőkönyv.
§
Most már azt sem tudjuk, hol áll a fejünk. Hogy mi ez? Angolföldről importált társadalombírálat. példabeszéd
a tőke hatalmáról? Magyar 'vigyázz',
ez a sors vár édes hazád ra? Hol vagyunk? Ne tessék fintorogni. nem sze-

rrunanumon, sem pártnagygyúlésen,
de még a szociális demagógok hálóját
is elkerültük. A Budapesti Kamaraszínház Asbóth utcai szobácskájában
ülünk. Színházban. A színlap mézesmadzagként krirnit ígér, a darabban tenyésző romlottság mennyisége morális
igazságszolgáltatás után kiáltana, az
előadás pedig - bár épp csak irnitálja a
detektívtörténetet, s közben a didaktikus erénycsőszködés kényszerét is elegánsan kikerüli - izgalmas, felháborító,
szórakoztató, kár is a jelzőket tovább
keresgélni: profi.
§
"Mindenkinek mindent tudnia kell" -

mondogatják egymásnak a darab szereplői szlogenként a kárnforrá vált
lány meggyőződéssel vallott kijelentését. Komolykodva keresgélik az igazságot a totális hazugság, sumák, mismás, korrupció és cinizmus birodalmában. Mindez mégcsak nem is gyomorforgató. Hétköznapi, mondhatni otthonos történet. Aki nyomoz, semmivel
sem tisztább ember, mint akikről kideríti, hogy panamáznak, paráznák, perverzek. A mű, amelyből mindez kikerekedik, nem remek. Színpadraállítója,
Bezerédi Zoltán azonban tud valamit,
amit mindenkinek tudnia kellíene), aki
rendezéssel foglalkozik: hangulatot, feszültséget teremteni, színészekkel bán-

ni, belőlük a maximumot kihozni.
(Ámulva láthatjuk, hogy Kerekes József felná a rendező keze alatt, s a joviális alkatú, kamaszhangú színészből a
legjobb formában levő kemény fickó
válik az előadás során. Robosztusan ellentmondást nem tűrő fiacskájával
szemben a nyájasságot, a kenetteljes
nyugalmat, az intellektusba burkolózó
pózt jeleníti meg Iglódi István, törékenyen és hihetetlen eleganciával, s Tóth
József motyogó, életveszélyesen agresszív önpusztító figurája sem hagyható említés nélkül: félelmetes, ahogy
egy pillanat alatt darabokra hullik az
arca - összeomlik korrumpálódott, kisstílű élete.)

§
Mindenki mindent tud. A leleplezés
nem éri igazából váratlanul a nyomozásba belefásuló fegyverárust sem. Egy
lány elment, egy ingatlan gazdát cserélt; valaki belehalt, más meggazdagodott az üzleten. A következő áldozatot
már kiszemelték. A fegyver csöve ránk
szegeződik. Tudjuk. Na bumm?
Magyar Judit Katalin

Szonáták
es interlúdiumok
~

John Cage műve zongoraszakos
eloadásában

John Cage Szonáták és inter/údiumok ámű sorozata 1946 és 1948 között készült, preparált zongorára. Az azóta eltelt idő megmutatta, hogy ez a mű
nemcsak szerzője életművének egyik
kulcsdarabja, hanem a legújabb korí
zenetörténetnek is fontos eseménye,
határkő, fordulópont. A Cage által feltalált hangszer, a preparált zongora, az
egy játékos által kezelt "ütőhangszerzenekar" - hiszen mindegyik billentyű
egyedi tulajdonságú ütőhangszerként
viselkedik - ebben a műben elért lehetőségei maximumához: a preparáció
igen komplikált és gazdag (ehhez nyilván kellett a hangszer első alkalmazása óta eltelt csaknem évtizednyi idő tapasztalata). A stílus ma már jólláthatóan egy korszak lezárultát jelzi: a formai keretek még Cage előző periódusának gyakorlatát mutatják (az előre
meghatározott ritmikai struktúra szabályozza az egyes darabok lefutását),
az irnprovizatívan kitalált (a komponá-

lás során persze pontosan rögzített)
hangzó anyag azonban már inkább a
következő időszak véletlen módszereket alkalmazó darabjainak alapanyagát
előlegezi. A hangzás maga, az eredeti
intenció szerint, pontosan meghatározott kellene hogy legyen, vagyis a preparálásnak minden előadáson azonosnak-hasonlónak kellene lennie - a gyakorlat azonban megmutatta, hogy ez a
fajta precizitás lehetetlen, mivel minden hangszer más, mindegyik másként
reagál a preparálásra (a preparálás
anyagai sem lehetnek egyformák): így
a hangzás - előlegezve a következő
művek intencióját - a szerző szándékaitóI függetlenül is indeterminált.
Cage e sorozata ma minden zenetörténet-könyvben szerepel; számos
teljes és válogatott lemezfeIvétele készült el. Hangverseny-előadása - a
reprezentatívnak szánt Cage-fesztiválok kivételével - mégis meglehetősen
ritka. Indokolja ezt egyrészt a mű terjedelme (mintegy hatvan perc), s maga
a preparáció is. A rendezők félelme,
páníkszerű iszonyata a preparálástól:
tönkremegy a drága hangszer. Hiába
mondják sokan, hogy a szakszerűert
végzett preparálás nem árt a zongorának, a félelmet a szakemberek is szítják - pedig egy tehetségtelenül végzett
javítás, sőt hangolás legalább ugyanannyit, ha nem többet ronthat egy zongora állapotán; arról nem is beszélve,
hogya hazai zongorák már évtizedek
óta nincsenek olyan állapotban, hogy
az effajta félelem jogos legyen ... (A
hangversenyrendezők, és sajnos az előadók is, csak kevéssé mérték fel, hogy
az elmúlt évtizedekben hatalmas re-

növendékek

pertoár készült preparált zongorára,
fontos darabok íródtak, amelyeket
aligha szabadna kirekeszteni a hangversenygyakorlatból.)
Magyarországon a Szonáták és inter/údiumok (néhány részlet előadása kivételével) tudtommal egyetlen ízben
hangzott el, a hetvenes évek közepén,
amikor az Új Zenei Stúdió egyik rendezvényén Fenyő Gusztáv játszotta el.
Nem firtatom most, hogy miért nem figyel fel erre a darabra a működő zongoristák java, és miért nem tananyag
(más 20. századi remekművekkel
együtt). Konzervatív szemlélet, igénytelenség, tájékozatlanság szerepelhetne
az okok között. Könnyű lenne azt
mondani, hogy az újabb értékrend
megteremtése és képviselete egy újabb
generáció feladata - ám ez a közvetlenebb kortársaknak nem adhat felmentést. Mégis úgy tűnik azonban, hogy a
lehetőség már a fiatalabbaké. Erre vall
legalábbis az a sajnos felettébb ritkaságszámba
menő
kezdeményezés,
amelynek eredménye egy 1993. április
16-án rendezett hangverseny volt. Cage Szonáták és inter/údiumok című sorozatát a Bartók Béla Zeneművészéti
Szakközépiskola és Gimnázium öt
zongoraszakos tanulója, Berényi Zsuzsa, Nagy Orsolya, Héja Domonkos,
Köpösi Zoltán és Márton Dávid adta
elő. Felosztották egymás között a rnű
húsz tételét, s egymást váltva játszották el a darabokat. Azt hiszem, tökéletesen működőtt ez a józan, az erők
pontos felmérését tükröző döntés: ha a
darab egészét még nem is, öt tételt
minden bizonnyal át tud látni, meg
tud oldani egy a szakmáját még csak

most tanuló növendék. Nem volt így
sem könnyű dolguk: szokatlan maga a
hangszer, hiszen a preparált zongorán
másként kell játszani; szokatlan volt
maga a stílus, hiszen még felvételeket
hallgatva sem sajátítható el könnyen e
művek zenei világa, artikulációs rendje, élő tradíció híjával lévő előadói gyakorlata.
A koncert azonban jóval több volt,
mint elismerést, támogatást kívánó elszánt kezdeményezés: Cage műve a
szó valódi értelmében megsz6/alt ezen
az estén. ÓSzinte és hiteles volt ez az
előadás, ami természetesen a tanárok
dicséretére is szolgál, hiszen a jó technikai és zenei színvonal mellett ezek a
fiatal zongoristák már most rendelkeznek valamivel, amire a későbbiekben
igen nagy szükségük lesz a pályán, ez
pedig a zene, a művek iránti felelős
komolyság. S egyelőre még tudnak valamit, amit végképp nem volna szabad
elfelejteniük: a kiváncsiságnak, a felfedezésnek azt az izgalmát és örömét,
mellyel minden új, még ismeretlen felé
fordulni kell.
Wilheirn András

+

+

Kelet-Európa s benne Magyarország ismét beleragad t saját történelmébe. Ez a fejlődés normális
menete. Nagyobb politikai változások idején az éppen uralkodó
gondolkodásmód rendre megkérdőjelezi a térség történelmi determináltságát, de aztán mindig kiderül, hogya történelemnek nincs
kezdete és vége. És jön a nagy kiábrándulás ...
Az a mítosz, melyet manapság
a magyar értelmiség "legjobbjai"
terjesztenek magukról a legkülönbözőbb sajtótermékekben. igen
egynemű: "új reformkorban, az átkos 40 év romhalmazán, a nép támogatásával új hazát, nemzeti demokráciát és szabad piacgazdaságot építünk". Ez az önmagára
büszke értelmiség Kossuth nyomdokain haladva kétségtelenül beírta nevét a történelembe, s lassan
szobrot is állíthat magának Marx
és Engels - netán Osztapenko megüresedett helyén. Lázas reformátori tevékenysége eredményeképpen valóban jelentős sikereket
ért el az utcanévtáblák és szobrok
lecserélésében, az állami vagyon
kiárusítása, a munkanélküliség kiszélesítése terén. Áruvá tudta tenni a kultúrát, sikerült több helyen
is bevezetnie a tandíjat, megszüntetnie a hátrányos helyzetű fiatalok és a munkások privilégiumait
a felsőfokú képzés illetve az üdültetés terén...

~

Ertelmiségi
A magyaros értelmiségi virtus
azonban mégiscsak a többpártrendszer kiharcolásában mutatkozott meg igazán. Micsoda harc
folyt itt a diktatúra ellen a 80-as
években! Gorbacsov és Bush csak
bámulták a lenyűgöző eseményeket, végül a szovjet vezetőt rendszerváltásra ihlette a küzdelem hevessége és nemessége. És jöhettek
a könnyfakasztó jelenetek, ahogy a
parlamenti szószékre fellépő entellektüelek magukra aggatták a
múlt relikviáit, szimbólumait, s
hősi pózba merevedve elindultak
népükkel az igaz úton ...
Itt azonban már vége a romantikának. Az új hősök sem feledkeznek meg arról, hogy a nagy küzdelem gyümölcseit a parlamenti
választásokon rájuk szavazott nép
nevében elfogyasszák. Őrhelyeik.
privilégiumaik védelmében nem
ismernek tréfát. Követik a régiek
és a még régebbiek hagyományát.
Kutatják a dzsentri vagy nagypolgár ösöket, a romlatlan magyar
erényeket, s közben egyre azt hajtogatják, hogy lesz itt polgárság
meg lágy kenyér, csak az első sikereket kell valahogy átvészelni.
A "nemzeti" és a "liberális" értelmiség nagyon vigyáz arra, hogy
ki ne derüljön: létezik egy harmadik meg egy negyedik szárny is.
Ezek a "harmadikok" és "negyedikek" azonban nem a kor nyelvén
beszélnek. Nem dicsérik eléggé az
új nemzetes demokráciát, nem rajonganak senkiért és semmiért,
nincsenek bálványaik (ha voltak,
már ledöntötték őket). A politikától elfordulván mentik munkahelyeiket, egzisztenciájukat. És ők
vannak többségben az értelmiségen belül. Kifulladóban a tegnap
még szentnek és megdönthetetlennek látszó, nagy ideológiákba vetett hit! Már a marxizmus elleni
értelmiségi lázadás éle is kicsorbult, hiszen a vallás nem fog a tudományon. De az etnikai nacionalizmus sem az a szellemi táplálék,
amely ma mozgósítani tudná a
mindennapi megélhetéssel foglalatoskodó értelmiségieket, akik közül ráadásul sokan újra félnek...
Nehéz helyzetben van tehát az

kijózanító

ideológia-csinálók csoportja. Alig
3-4 éve, hogy az említett heroikus
harc árán kisöpörték a diktatúrát,
és meghonosították a demokráciát,
de mintha máris minden bölcsességük kiment volna a divatból. A
marxizmus helyére állított "nemzeti" és "piacgazdasági" politológia egyre nehezebben tartható. A
dolog törvényszerű, hiszen "feltalálóik" nem vették észre, hogy a
nyugat-európai intézmények átvétele önmagában nem oldja meg a
komoly problémákat, mivel a hazai történelmi hagyományok, szociológiai strukturák, pszichés beidegződések ezt az intézményrendszert is kelet-európai irányba
terelik.
Azok a tudósok, akik negyven
évig Marx nagyságáról, a szocializmus fényes perspektívájáról, az
utóbbi években pedig mindennek
az ellenkezőjéről írtak könyveket,
most megint bajban vannak, mert
időközben összeomlott az emberarcú kapitalizmus, a SZABAD PIAC utópiája is. Alighanem elérkezett a "szintézis" időszaka. Ezeket
a szellemi fordulatokat azonban
nem olyan egyszerű megtenni,
mint ahogy az a könnyed tévé- és
rádió-nyilatkozatok alapján tűnik.
Egy idő után elszédül tőlük az
ember, arról nem is beszélve, hogy
az egymásnak ellentmondó tudományos tételekből álló életművek
általában valahogy maguktól őszszeomlanak.
A rendszerváltás ideológiája felett eljárt az idő, s ezt a gyors "divatváltozást" bizonyára tovább
pörgeti majd Clinton győzelme és
az oroszországi válság mélyülése.
Mindez persze - mint azt nyugati
tapasztalatok is mutatják - nem jelenti azt, hogy ne lehetne akár évtizedekig is együtt élni a tegnapi
jelszavakkal, elavult értékekre ala-

pozott tankönyveket és egyéb
szellemi termékeket gyártva a
rendszer szolgálatában. Csupán
egy kis cinizmusra van szükség
hozzá, ami a pártállam pozícióharcain és az utóbbi négy év pálfordulásain edződött entellektüelek
többsége számára aligha jelent
problémát.
A valóban progresszív értelmiség azonban újra eszmél. Lassan
rájön arra, hogy túlbecsülte saját
forradalmi szerepét, és a rendszerváltással nem "osztályhatalornra" (Konrád-Szelényi), hanem
egy új osztályhatalom szolgálatának státuszába jutott. A mindennapi árulások leszámolásra késztetik erkölcsi felsőbbrendűségével,
hiszen világossá vált, hogy a szellem emberei bárkit és bármit szívesen szolgálnak, ha abból anyagi
hasznuk származik. A komprádor
értelmiség könnyedén igent mond
a társadalmi egyen1őtlenségre, az
állami tulajdon és az ország kiárusítására, a rendszer ellen tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépésre,
a mítoszokra, a múlt meghamisítására ... Hiába, a történelem középpontjában a gyarló ember áll.
Semmilyen nagy eszme sem képes
az égből úgy alászállni. hogy egy
csapásra átrendezze prózai világunkat. Minden igazi humanistának - a marxista kommunistáktól
a keresztény demokratákon át a liberálisokig - számot kell vetnie
azzal, hogy a történelem szoritásából sem messianisztikus, sem
pragmatikus
küldetéstudattal
nincs menekvés.
Krausz Tamás

