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Pemaldo dl GIAMA.TTSO:
FILM ÉS 1PJUSÉG

A& ÜHESCO felügyelet# alatt működő Nemzeti Ifjúsági film™ .
központ rendezésében nemrég Rómában mimkaértek®;*let aaálptt 1©*
Milyen az ifjúság és a film kapcsolata? Milyen. veszedelmet fcépv±«
sál a film? Mit értsünk
ifjúságnak stgfelelö film alatt? II*lyen intézkedésekkel biztosíthatja a film és az ifjúság termék
kenyefeb /és nem káros/ kapcsolatait? Körülbelül ezek voltak a ta
lálkozó témái* A szokásos témákat egyes fel&zéialókg különőímxi
Luigi VolpIceXlij Sívelina farroni, Ersesto Valentinig
Guicto
Colmccl és franco ferraeuti meglehetősen szokatlan módon tárgyal^
ték» Ezek a szakemberek a következőket mondották* ne ijedhetek
meg, a film nem szörnyetag óe ha az is volna, meg tudnánk szeli™
ölteni, hiszen szigorúan történelmi alapra helyezhetjük a prob«lémát, egyfelől elemeEhetjük a filmeket és a filmmüvészét törté
netét, másfelől pedig az emberek pszlohológiáját és a társadalom
felépítését® .A veszély legfeljebb abban rejlik., hogy egyesek nem .
tulajdonítanak történelmi értéket a fllmmüvéesetnek éú nem isme** |
rik el, hogy átalakítható olyan komoly kulturális akcióval, amely
nem csak a gyártásra terjed ki, m m « az iskolára is, éa arra fa
számos intézményre , amely szivén, viseli problémáinkat *
E b a reális "bölcseeóg” nem győzte meg a nnaegriadtakatn»
Bőt,még nagyobb riadalmat okozott közöttük, mert ezek azt gondol
ják, hogy az első vonalban harcoló csapatok /pszieholőgus ok, szo
ciológusok, pedagógusok, kriminálisték/ legkisebb megingása hoszszabb távlatban végzetesnek fog bizonyulni® A film - a csúnya, a
rossz, a szörnyű film - egyre jobban áttöri a frontot. & akkor,
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meneküljön, aki tud! Egy fiatal milánói jezsuita atya, Eugenio
Brunó "fájdalmas kiáltása"a szükségesnél jobban keringett a M e g 
riadtak" feje fölött. "Ha azonnal közbelépünk - irta Bruno atya
a Központ kiadványában - akkor megmenthetjük a fiatalság nagy ré
szét, amely ma még nem fertőzött, de hamarosan az lesz, ha a
társadalom nem védi meg* Várjuk az uj filmtörvényt, kérjük az
államot, hogy tanúsítson nagyobb megértést a probléma iránt és
közben telnek a hónapok. Mielőtt beletörődnénk abba, hogy ennyi
fiatalkorú esik a mohó filmspekuláció áldozatává, először, biz
tosak kell legyünk abban, hogy a jelenlegi helyzetben valóban nem
tehetünk semmit". Siessetek tehát, ég a ház*
A két tézis - az egyik csoport történelmi-kulturális szem
lélete és a másik csoport moralista álláspontja - egyszer sem
bókült meg a találkozó során* Állandóan farkasszemet néztek egy
mással. Könyörtelen háború volt ez. folt, aki a tűzoltóság azon
nali beavatkozását követelte /cenzúra, tilalmak, specializált
gyártás/ és volt, aki a tények vizsgálatát javasolta /a ház nem
lángol, mondjátok meg, hogy mi ég, hátha csak rémképek gyötörnek
benneteket/* Hosszasan csevegtek egymással, hol szívélyesen, hol
szenvedélyesen, de nem egyeztek meg.
Nyilvánvalóan nem tehették. Próbáljuk megérteni, hogy mi
ért nem. Abból indulunk ki, hogy bizonyított ténynek tekinthet
jük, hogy ez a probléma komoly súllyal jelentkezik a mai film
művészet fejlődésében. Ezután megállapítjuk - a megbeszélés szü
neteiben hallott Ítéletek és a megbeszélések során kifejtett vé
lemények alapján, - hogy hazai és nemzetközi viszonylatban már
legalább tiz esztendeje játszadozunk a film és az ifjúság kap' csolatának problémájával, anélkül, hogy különösebb eredményt ér
tünk volna el. Nincs olyan épelméjű ember, aki kétségbe Vonná a
pszichológia, a szociológia és a kriminalisztika módszereinek és
eredményeinek tudományos hitelességét. Tény azonban az is, hogy
mind a mai napig "az emberről szóló tudományok" körében nincs
egyetértés az alapvető téma és a kutatás elsőrendű tárgya te
kintetében: hogy milyen hatást gyakorolnak a filmek az egyénekre
és a tömegekre. Egyesek szerint a filmek bizonyított negatív ha
tást gyakorolnak az ifjúság lelki életére, /egyesek úgy beszél
nek a filmekről, mint a bűnözés közvetlen ösztönzőiről/, mások
szerint viszont - még ha el is ismerik ezt a hatást - a feltó-

telezett veszély jelentéktelen, az emberekben már meglévő ten
denciákat erősít, amikor a bűnözés ©gyes technikáit mutatja b©&
Egyik tábor sem bizonyított be azonban sémit kísérleti alapon,
fan számos ré&zletvizsgálatwk, de ezek értéke kétes* Megvilágít
ják a probléma néhány vonatkozását, de nem szolgálnak általános
következtetések alapjául.
Ezt pszichológusok, szociológusok és kriminálisták mondják.
Álláspontjuk, amint látjuk, becsületes, de lehangoló* Tiz év után
ott vagyunk, ahol elkezdtük. így fest tehát a "realisták" és a
Megriadtak" mély ellentéte. Mindkettő ösztönösen cselekszik. És
a fi lm-ifjúság probléma továbbra is mozdulatlan valami marad. így
bájos szobor, amelyet központok, intézetek, szervezetek és tudó
sok minden reggel gondosan letörolgetnek, hogy napközben jobban
gyönyörködhessenek benne. Felesleges gonoszság volna azt monda
ni, hogy meg is elégszenek ezzel. De képmutatók lennénk, ha azt
mondanánk, hogy a központok^ intézetek, stb. magatartása szép
látvány.
Mi most nem akarunk belemenni a kérdés részleteibe, mert
ehhez túl sok hely kellene és valószínű, hogy még korai az idő
pont. Esrico Fulchignoní többször is azét kért azok védelmében,
akik több mint tiz éven át végeztek kutatásokat az ifjúsági film
gyártás berkeiben* Ékesszólóan, őszintén nyilatkozott, de egyet
len bizonyítékot sem tudott felhozni ennyi kutatás hasznossága
mellett. "Dolgozunk, baráti támogatásra, együttműködésre
van
szükségünk", mondotta konkrétabban Ernesto Valentin!* A kérdés
lényegéhez érkeztünk el*
És ez a következő: szociológusok ás pszichológusok elszige
telten dolgoztak, ki-ki a maga szűk körében, egy olyan monománia
hatására, amely talán Silóért Cohen-Séat "filmológus" nyakatokért
filozófiájára vezethető vissza. Furcsa módon megfeledkeztek arról
a nyilvánvaló tényről, hogy ha egyszer létezik a filmművészet ha
tása alatt álló egyén /felnőtt és kiskoru/akkor létezik egy film
gyártás is, vagyis filmek /filmtipusok, iskolák, tendenciák, nem
zeti áramlatok, a filmművészeti tevékenység minden ágára kiter
jedő ideológiai vita/, amelyekről el kell ismerni, hogy a tanul
mányozott pszichológiai és szociológiai jelenségek konkrét oko
zói. Lapozzuk fel a nagytekintélyű "Bevue Internationale de filmologie" néhány számát. Találni fogunk benne tanulmányokat, tta

filmművészeti folyamatokról* mint kondicionáló tényezőkről”, a
pszicho- fiziológiai reakciókról és az egyéniség problémáiról”,
"a, modern statisztika hozzájárulása a vizuális technikák mégis™
méréséhez” eimü tómáról* de egyetlen filmcímet sem találunk* né™
hány dicséretes kivételtől eltekintve. Mintha a filmek, a kuta
tás élő tárgyai nem is léteznének* A kutatók szorosan a valóság
mellett akartak maradni /vizsgálatok, körkérdések, stb./ ás a
végén, anélkül* hogy észrevették volna, már a hold körül kering
tek*
Be ne álljunk meg ezen a ponton* A filmművészeti kritika*
a filmtörténészek és mindenki, akit illet, szintén súlyos hibá
kat követett el® k hibák feledákenysógből erednek. Ilihez kezd
jünk a pszichológiával, mi közünk a szociológiához? Ez volt a
filmművészet kételye * Mire azt felelték,hogy "semmit" és a vál
lukat vonogatták. Megemlíthetjük Kr&cauert* Arnhelmot. Balázat.
Griersont.Lawsont és néhány más szerzőt és ezzel már ki is merí
tettük a filmművészeti kritika tudatos "kapcsolatait" a szocio
lógiával és a pszichológiával. Kezdeményezésüket nem fejlesztet
ték tovább úgy, ahogyan kellett volna. Nagyjából még mindig a
kiindulópontnál vagyunk* Inkább az Ideológiai vitában haladtunk
előre, de anélkül, hogy felhasználtuk volna a pszichológia és a
szociológia valamennyi rendelkezésre álló eszközét.
Ne lepődjünk meg tehát, ha a szociológusok és pszicholó
gusok boldogan keringenék a hold körül* Tissza kellett volna
hoznunk őket a földre, megfelelő ellenrakéték segítségével. Nem
tettük meg* Azon se lepődjünk meg, hogy a "megriadtak" annyira
remegnek, és villámokat szórnak a szörnyű filmgyártás elles,
amelyről azt hiszik, hogy Ismerik, pedig nem ismerik. Senki se
magyarázta meg nekik türelemmel, hogy a félelem mindenkor rossz
tanácsadó, senki se bizonyította be nekik adatokkal, hogy ez a
gonosz filmművészet csak a fantáziájukban született, senki sez
győzte meg őket arról, - a történeti kutatások eredményeivel hogy általánosítanák ott, ahol különbséget kellene tenni, hogy
elhanyagolják annak a kulturális hátországnak a vizsgálatát,
amelynek ismerete nélkül nem, lehet szó a fiatal nézők "megvédé
séről", vagy még inkább "megsegítéséről". Ne lepődjünk meg sem
min. Mi Ölhetett kezekkel élveztük mások bizonytalanságát.
Tételezzük fel, hogy a "megriadtak" jóhiszeműen jeleznek
tüzet, /ha nem volnának azok, felesleges lenne velük vitázni,
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elég volna őket képmutatássál vádolni*/ Ebből az követke zik,hogy
le kell küzdenünk saját lustaságunkat, vagy csüggedésünket, vagy
közömbösségünket, és előbbre kell vinnünk egy vitát, amely nem™
csak a filmművészeti kifejezésmód fejlődése szempontjából lehet
fontos, hanem az olaszországi nevelési problémák helyse felveté
se szempontjából is«
A filmművészet fulladozik, ha továbbra is üvegben tartjuk*
Engedjük ki onnan, hozzuk össze a "megria&takkal". Nem azt kell
megtudnunk, hogy ég-e a ház, /mert ha valóban égne, akkor azok a
bizonyos tűzoltók nem tudnák eloltani a tüzet/, hanem inkább azt
kell megtudni, hogy mit képvisel Vlsoonti. vagy ffelllni filmmű
vészetei mi értelme az uj hullám, vagy az amerikaiak anti-konformista filmművészeti kísérleteinek; milyen értéket képvisel az
erőszak és szadizmus felmagasztalása azokban a történelmi és mi
tológiai filmekben, amelyeket a fiatalok néha a szülők, a köz
pontok, egyesületek engedélyével néznek meg; mi a legújabb olasz
rendezői nemzedék munkáinak kulturális súlya, milyen mértékben
megengedett és szükséges a szexuális problémák tárgyalása a
filmművészetben, stb.
Meg kell tehát vizsgálnunk esetről-esetre a különböző je
lenségek közötti kulturális összefüggéseket, fel kell tárnunk a
jelenségek okát és a fiatalokra gyakorolt hatást /de nem az öszszes fiatalokra vagy a korcsoportokra, hanem az egyes társadalmi
kategóriákra, nevelés, földrajzi megoszlás szerint stb./. Meg
kell határoznunk a különböző filmművészeti tendenciák ideológiai
rugóit és mindenkor a tények fényében. Tan itt munka mindenki
számára, nemcsak a pszichológusok, a szociológusok és a "megri
adtak" részére. Sokkal hasznosabb munka Tolna, mint az, amely
csak azzal törődik, hogy "belevegyünk-e egy családapát a cenzú
rabizottságba vagy nem?". Történelmivé kell tennünk a problémát
- mondta Volpicelli. Gondoljuk, éppen erre célzott. Kár, hogy
nem tettük meg előbb, de sohasem késő.
/Biancoe Nero 1961* 6. sz,/

BESZÉLGETÉS ALAIN RESNAIS-VEL ÉS HŐBBE - GRILLET-VEL

Ez a ‘beszélgetés csaknem kizárólag Alain Resnais második
játékfilmbe , a Tavaly Marienbadbaa /L9aané© derniere a Mar len*
bad/ körül forog. 1 beszélgetésben a francia regényirodalom uj
hullámához számító Robbe-Grlllet f a film forgatókönyvirója Is
résztvett* á Cahiers du Cinéma 1961 szepteniberi /123/ számában
közölt, magnetofon segítségével készült beszélgetésnek az aláb
biakban csak a lényeges részeit foglaljuk Össze.

A beszélgetést Alain Hesnais kezdte ©1#
A "Tavaly Maríehbadban" sem allegóriákat, sem szimbólumo
kat nem tartalmaz. De megengedi a szimbolikus értelmezést is.
így pl. gondolhatnánk a Graal-mitossra vagy egyebekre. Ez a film
minden mitosz irányában nyitva van,. Ha például tiafajta mitólogiai vagy realista kulcs segítségével törekednénk megfejteni,
hatvan vagy nyolcvan százalékig meg is közelíthetnénk az értel
mét, teljesen azonban soha.
Hesnais vallomása szerint őt ebből a filmből leginkább a
párhuzamos világképek érdekelték. Lehetséges, hogy valamennyi
szereplőnek igaza van. Ez azonban nem szándékos, eleve elterve
zett megoldás. A forgatókönyvet iró Robbe-Grillet munkamódszere
egy kissé a hires festőéhez, a finánc Rousseau-éhoz hasonlít,aki
a vászon baloldalán kezdett festeni, ott minden részletet alapo
san kidolgozott, azután a jobboldalon fejezte be. Ebben a film
ben épp az volt az érdekes, hogy csak úgy "frissiben" csinálták,
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a forgatókönyv utolsó oldalait még gépelték, amikor már forgatni
kezdték az elejét* Az volt a szándékuk, hogy bizonyos mértékben
mindvégig inspiráció alapján dolgoznak. Az ilyenfajta filmekről
azt szokták mondani, hogy forgatásuk után húsz-huszonöt-féle vá
gás lehetséges. Egyáltalán nem ez történt. A vágás teljesen az
előre elképzelt eredményt hozta.
Bobbe Grillet is, jómagam is valamiképp kívül vagyunk ezen
a filmen, úgy tekintünk rá mint egy tárgyra, egy dologra....,
mondotta Alain Hesnais, majd Így folytatja: Az volt a szándé
kunk, hogy & hagyományostól eltérő valamit adjunk, olyan képe
ket, amelyek kontempláciét, meditációt hordoznak, tárgyukat épp
ezért egyszerre a legkülönbözőbb oldalról akartuk megközeliteni,
valahogy úgy, ahogy egy szobrot előbb közelről, azután távolról,
majd ilyen vagy olyan szögből nézünk meg.
Számomra a film mindig valamilyen vizsgálathoz, valamilyen
ankéthoz hasonlít, azt vizsgálom, hogy hol vannak a zsákutcák,
az útkereszteződések® Egészen bizonyos, hogy a mostani filmemben
is -akadnak ilyenek. Bevallom, hogy még túl közel vagyok hozzá
ahhoz, hogy ezt fel tudjam mérni. Az egyik kritikában azt olva
som, hogy hideg, Mallarmé-i müvet alkottam, mások szerint gyen
gédet és szenvedélyeset. A filmmel kapcsolatban lényegében véve
ez a két, egymással teljesen ellentétes felfogás alakult ki. Ma
gam sem tudok többet mondani. Valószínű, hogy mind a két felfo
gás igaz, hogy egy kissé film-tükörről van szó."
Kérdés azonban, hogy nincs-e valamilyen csapda abban az
elgondolásban, amely a nézőt a jelenből a múltba vagy a jövőbe
irányítja? Akik másodszor nézték meg, azoknak az volt a benyomá
suk, hogy inkább a valóság és a képzelet, mint az idő összefüg
géseiről van szó benne.
Valójában az a helyzet, hogy ebben a filmben a realitás
különböző fokozataival találkozunk. Vannak pillanatok, amikor á
valóság teljes mértékben kitalált vagy belső jellegű, pl. amikor
a kép a beszélgetést adja vissza. A "belső monológ" ugyanis so
hasem a hangszalagon jelenik meg, hanem csaknem mindig magán a
képen, amely még akkor is, ha az a múlttal függ össze, az érde
kelt személy számára jelen időben van. Akár jelent, akár múltat
mutat be, végeredményben mindig olyan dolgokról van szó, amely
azalatt zajlik le, amig ez a személy beszél.
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- A film értelmesésének egyik leginkább nyitott kérdése a
következői Hőbbe « Grillet pl. a tartalom lényegét abban foglal*
ja össze, hogy egy férfi arról akar meggyőzni egy nőt*hogy múlt
ja van.*
Hesnais szerint,ha elfogadjuk azt a felfogást, hogy minden
film tartalmát el lehet mondani egy mondatban ,akkor ennek a "Ta
valy Mariénbadban avagy a Meggyőzés” elmet adhatnánk* Ez is egy
lehetséges értelmezés. De más értelmezések is elképzelhetők.
Egyesek szerint a film mintha azt mutatná meg9 hogy a szó«
banlévő múlt tulajdonképp a jelen, s hogy az asszony visszauta
sítja a múltat, a férfi pedig egy kissé a pszichoanalitikus sze
repét játssa, aki arra kényszeríti az asszonyt, hogy önkéntes
cenzúrának vesse alá a múltját. Resn&ia maga is azt állítja,
hogy valami ilyesmire törekedett,, A pszichoanalitikus látásmód
egyébként az egész filmen keresztül érvényesül, a tágas szobák
pl. narcizmusra vallanak, a férfi és a nő közötti feszültség pe
dig a pszichoanalitikus kúrákra jellemző feszültségnek felel
meg.
Egy további érdekes értelmezés, hogy Álbertazzi tulajdon
képpen a Halállal azonos, a filmben előkerülő kert pedig mintha
egy temetőhöz hasonlítana. Ezt a filmet Hesnais szerint is jog
gal kapcsolatba lehet hozni azzal a2 ősrégi breton legendával,
hogy a Halál eljő áldozatáért, aki egy év haladékot kapott. Eb
ben a vonatkozásban is hangsúlyozza azonban, hogy nem volt szán
dékukban valamilyen meghatározott jelentést adni a történetnek,
hanem többféle értelmezés irányában is nyitva hagyta*
A "Tavaly Marienbadban" kockái között nincs abszolút reá
lis vagy abszolút képzeletbeli. Mégis, a film első negyed részé
ben ábrázoltak aránylag a realitás magas fokát érik el, a film
további részei azonban fokról fokra távolodnak ettől az ábrázo
lásmódtól, az utolsó kockákon azután újra visszatér a reális
szemlélet, sőt lehetséges, hogy épp ez a legreálisabb. A film
"klimaxa" kb. a közepén van, amikor az asszony felismeri a szob
rot, attól kezdve a történet az emlékezés irracionális világába
csap át, bár az asszony számára ez az utóbbi is igaz. Azt aszonban a néző sohasem tudhatja, hogy az előtte elvonuló képek az
asszony vagy a férfi fejében forognak-e. Tulajdonképp kettejük
között hullámzónak. Alapjában véve azt is el lehet képzelni,hogy
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az egészet az asszony “
beszéli el. Toltak nézők, akik mindezt úgy
értelmezték, hogy az asszony már rég halott, hogy mindaz, amit
látnak, & holtak birodalmában játszódik le. Ez az értelmezés
azonban már nem felel meg a rendezők szándékainak.
árra a kérdésre, hogy milyen elvek szerint sorakoztatták
fel a képeket, Hesnais igy válaszolt!
- i legérdekesebb az, hogy a forgatás közben soha semmifé
le nézeteltérés nem volt köztem és a színészek vagy a technikai
munkatársak között* Többször is elgondolkoztunk azon,
hogy az
egyik vagy másik jelenetet igy vagy úgy lehetne csinálni, de ha
marosan rájöttünk, hogy az egyik megoldás illik a film hangula
tához, a másik pedig nem.Az ilyen kis viták azonban sohasem tar
tottak egy percnél tovább. A filmnek megvolt a maga vonala,
amelyről nem térhettünk le. Egy bizonyos logika, szabatosabban
paralcgika rabjai voltunk valamennyien, ezért nem volt nézetel
térés kÖzÖttünk,sőt gyakran az egyetértés olyan irracionális já
tékai alakultak ki, amelyek, erősen tetszettek volna André Bre
tonnak vagy Jean Cocteaunak. Az volt az érzésem,hogy a film for
mája tőlem függetlenül, mintegy eleve létezett s az egész, magam
sem tudom hogyan, a szürrealisták automatikus Írásához hasonlóan
született meg. Egyébként akár rövidfilmet, akár játékfilmet csi
náltam, észrevettem, hogy nem teljesen tőlem függ, hogyan mozga
tom a szereplőket. A "Marienbad" rendezése közben is többször
történt velem ilyesmi. A rendező sohasem azt a filmet csinálja,
amit eleve eltervez.
- Számomra minden film kísérlet, egyelőre még nagyon durva
és primitív kísérlet, hotry megközelítsem a gondolkozás bonyolult
mechanizmusát. Egyelőre még csak nagyon kis lépést tettem abban
az irányban, ahová bizonyosan eljutunk majd egy napon. Meg va
gyok győződve arról, hogy az életben nem gondolkozunk kronológikusan, hogy Elhatározásaink sohasem egy határozott logika nyomán
jönnek létre. Számtalan homályos, a logika világán kívüleső moz
zanat befolyásolja tetteinket. Nagyon érdekel ennek a sajátos
világnak a felfedezése, az igazság, sőt az erkölcs érdekében is.
Ilyenkor azonban mindig fenyeget az a veszély, hogy amit teljes
szabadságban, kötetlenségben gondolunk el, azt a másik teljesen
mechanikusnak tekinti. Mindenfajta közlés ezzel a veszéllyel
jár#
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Resnais ezután arról beszélt, hogy újszerű filmeket saeretne c sin álul és ennek érdekében & fii® addig megszokott ©évkö
zéitől eltérő irányban akar haladni, Mindez azonban nem valami
széplelkü arisztokratizmusból szárma sulk,épp ellenkezőleg, ellen
sége az elefántc sonttoronynak és minden olyan kísérlet e&exnredélyesen érdekli, amely hozzásegíthetné az elefántcsonttorony fa
lainak szétrombolásához* A film egyik hivatása, hogy korunk mo«
dern világképét vulgarizálja, épp ezért a rendező akkor is Jó
utón jár, ha a nagy Írók és festők ujitó kísérleteinek nyomén
halad* Helyesen állapította meg valaki, hogy ha Tan Gogh vagy
Picasso abban találtak volna szórakozást, hogy Delacroix-t vagy
Velasquest másolgassák, ebből is uj kép, uj festészet születik
meg* A film azonban még durva fapapucsban ballag a festészet
után, a konkrét kép földre húzza.Még mindig folyik a vita Malién
lumiera között, legfeljebb sírról van szó, hogy a két hagyo
mány néha egymásba olvad.
A továbbiakban a beszélgetés a film rendezésének külső kö
rülményeihez kapcsolódik, Resnais René Clair következő mondatát
idézi: "A forgatás mindig csak durva munka"* A maga részéről ab
szurdnak tartja ezt' a megállapítást» Számára a forgatás a megvi
lágosodást, az ihletet jelenti. Igaz ugyan,hogy a forgatás előtt
is készít apró vázlatokat, de ez csak a maga megnyugtatására, és
elsősorban technikai célokat szolgál, a film végső formáját
a
forgatás közben nyerte el.
Egyébként arra törekszik, hogy minden kép élő legyen. Ha
igaz az, hogy Pudovkín számára egy-egy kép olyan, mint egy«*egr
szó a mondatban, Eisenstein viszont minden képet eleven valóság
nak tekint, akkor Resnais képei Elsenstein-i jellegűek. Még a
díszleteket sem szereti hozzá alakítani a kamerához, helyesebb,
ha a kamera keresi meg a díszleten belül azt, amire szüksé
ge van* A kamera alkalmazkodjék ahhoz, amit felvesz* Ugyanez ér**
vényéé a színészek játékára is.
A beszélgetésbe ezután a forgatókönyv Írója, Hőbbe-Grillet
is bekapcsolódik. A "Merienbad" idő-koncepciójárói beszél*
- A film képei tulajdonképp mindig jelaniáőben vannak,Tolt
idő, amikor azt,hogy a kép a múltban játszódik, valamilyen tech
nikai trükkel, általában elhomályositással jelezték, legújabban
azonban a jelen és a múlt érzékeltetésére egyforma tisztasága
képeket használnak. A múltnak és a jjekennek ezt as egymásba-ját1?

szását legtisztább formájában Cocteau. Orpheuszában láttuk; ha
sonló megoldást találtunk a Szerelmem Hiroshima-bam is, ott
azonban a néző általában tudta, hogy miről van szó s a képeket
minden nehézség nélkül el tudta helyezni a történet időrendjé
ben* Természetesen voltak olyan képek, amelyekről az első pilla
natban nem lehetett tudni, hogy "jelen időben" vagy "múlt idő
ben” vannak-e? Ilyen például az a kép, amely a német katona ké
pét mutatja meg. Íz a kép már az első pillanatban belevág a né
zőbe, de igazi értelmié csak később bontakozik ki. A kép elgon
dolásánál egy bizonyos pszichológiai realizmus vezette a rende
zőket, az asszony maga mellett látja a japán férfit, azután hir
telen halott szeretőjére gondol. Két kép van előtte, egy külső
és egy belső, de nyugodtan mondhatjuk azt, hogy abban a pilla
natban egyforma erővel látja mind a kettőt, helyes tehát, hogy a
film a német katonát teljesértékü, reális képpel ábrázolja.
A ”Marienbad"-ban számos ilyen megoldást találunk. És ez
tulajdonképpen a realizmus diadala, hiszen aligha lehet kétsé
ges, hogy az a régi retorika., amelyik a multidöt egy bizonyos
jellel szerette jelölni, semmivel sem indokoltabb, mint egy más
fajta. Nézzünk meg egy példát. Valakivel egy negyed órát beszél
getünk* Azután hirtelen abbahagyjuk és azt mondjuk neki "Látta,
hogy most mi történt. Itt vagyunk egy vendéglőben és ebédelünk.
Én a nyári szabadságról, - tengerről beszéltem. Vájjon mindazt,
ami ezalatt a negyed óra alatt történt velünk, akkor irom-e le
a legrealisztikusabban, ha azt Írom le, hogy ketten itt ülünk és
beszélgetünk, vagy pedig akkor, ha a. tengerpartot, hullámokat
ábrázolom? Vagy az egészet talán úgy lehetne a legjobban érzé
keltetni, hogyha azokat a képeket idézném fel, amelyek a beszél
getés közben felmerültek bennünk, azt ahogy válaszoltunk, vagy
ellentmondtunk egymásnak? Egy ilyen megoldás kétségtelenül elüt
a szokásostól, a közönség által elfogadott közlési módoktól, ez;
utóbbiak azonban egyáltalán nem funkcionálisan következnek az
emberi agy tevékenységéből. Csak egy bizonyos kialakult szokás
ról, közhelyszerű látásmódról van szó, nem pedig eleve szükségszerű pszichikai megnyilatkozásról. Ha az előbbi jelenetből in
kább a vendéglőt, mint a tenger hullámait mutatják meg, az csak
puszta konvenció, vagy nevezzük a nevén, puszta formalizmus.
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A múltnak a szokáséból élt?érő ábrázolásával már régebben Is
találkoztunk, de csak alkalomszerűenbobbó-kavéssbé $ísabálysérbő
jelleggel,A "Tavaly Maxienbadtogsé1 képei épp ssért hozzák zavarba
as átlagos megoldásokhoz szokott né25őket, mert következetesen
megvalósítják az előbbiekben
pszichológiai realizmus
szemléletét* Amikor a realitásról besséliiak* termés Kát esen nem
csak arra gondolunk* ami a si«Msünk, előtt van* ami a szemünkkel
. 1 átható-} hanem arra
ami aa agyunkban lezajlik* Azt a jelene-*
tets amikor károm ember beszélget a magnetofon elftttn-. hitelesen
úgy lehetne filmképekkel visszaadni,hogy egyszerre lásauk a mag
netofon előtt ülő émberekats vél® egyidőban gyt amiről beszél
nek s továbbá azokat a tobbé-kevésbé átmeneti jellegű képeket£
amelyek ilyenkor a beszélők agyában megfordulnak, Itt a film még
általában nem csinálja, de a "Tavaly Mar ionba dbaxü iaár valami
ilyesmire történt kísérlet* Ha közelebbről megnéssílk ennek a
filmnek a képeit, azt tapasztaljuk,s hogy egyes képek kétértelmű
ek és valóságértélűik meglehetősen kétséges* Más képeinél telje
ses nyilvánvaló , hogy hamis képekről , a hazugság képeiről vas
szó*
Á díszletek alkalmazása is meglehetősen jellemző* Amikor a
hálószobának rendkívüli módon komplikált,barokk jellege van,ahol
a falak lehetetlenül cikornyás oszlopokkal vannak körülvéve, ak
kor alighanem agy*kétes valós ágért ókü, több étkévé ebé habiig kép-*
ről van szó. Vagy amikor pl* a hősnő ugyanazt a fényképet három
száz példányban veszi ki a fiókjából, egy erősen irracionális,
inkább pszichológiai, mint objektív képet látunk, áe ha ezt a
jelenetet szigorúan az
objektív realitás jegyében akarták
volna ábrázolni, az asszony csak egy fényképet vett volna ki a
ezt nézte volna háromszáznak*
A "Tavaly Mariéabadban" képeinél legelőbb is az lep meg
bennünket, hogy ez a fiija teljes mértékben igénybe veszi a né
zőt, teljes odaadást, figyelmet követel és maseszövés alkotó
követését kívánja tőle• Olyan, mint ha a valóság töredékét lát
nánk,
Róbb e-Grillet erről a problémáról a következőket mondotta*
- A lényeges az* hogy vájjon az a bizonytala,s@ág> amely filmünk
képeit kíséri, falfokozottább-e, mint azoké a képeké, amelyek a
mindennapi életben vesznek körül bennünket, vagy pedig más tér-
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mészetü. Nekem az a benyomásom, hogy a dolgok a mindennapi élet-**
ben is épp igy zajlanak le, 1 szereplők egy szenvedélyes kalan
dot élnek át* de épp az ilyen kalandok tartalmazzák a legtöbb
kétséget* ellentmondást és meglepetést. Á "Tavaly Marienbadban"
elmondott történet valóban nem eléggé világos, nem eléggé átlát
szó* sokminden homályban marad benne* vagyis épp olyan, ahogy
érzelmi válságainkat , szerelmeinket, az egész érzelmi életünket
átéljük. Épp ezért, ha ezt a filmet azzal vádolják, hogy nem
elég világos, az ugyanannyi * mintha érzelmi életünket vádolnánk
meg azzal, hogy sokminden homályos benne.
Hőbbe-Grillet előbbi szavaival kapcsolatban a beszélgetés
egyik résztvevője az alábbi ellenvetést tette s
- Bz az utóbbi megállapítás esetleg félreértésre adhat al
kalmat* Ha ugyanis a "Tavaly Marieribadban"-t homályosnak talál
ják, annak esetleg az lehet az oka, hogy a film alkotói valamit
elrejtettek előírnak, hogy épp azt nem mondják el, ami az egész
történetet megvilásogithatta volna.
Bobbe Grillet erre az alábbiakban válaszolt:
- Falóban igy is van. XU ugyan mindent megmutatunk, de eb
ben a filmben olyan dolgokról van szó, amelyeket nem lehet egy
szerű magyarázatokkal elintézni. A különös az, hogy az emberek
egészen természetesnek találják, ha a mindennapi életünkben egy
sereg irracionális, vagy legalábbis kétértelmű dolgokkal talál
koznak, ugyanakkor azonban mindjárt panaszkodni kezdenek,mi
helyt képzőművészeti alkotásokban, regényekben vagy filmekben
találkoznak hasonló megnyilatkozásokkal* Azt hiszik, hogy a mű
vészi alkotásoknak a világ megmagyarázása, az emberek megnyugta
tása a feladatuk. Hz egyáltalán nem igaz. Ha a világ bonyolult,
azt a maga bonyolultságában kell megmutatni. Még pedig épp a re
alizmus érdekében.
Be még ennél is tovább kell mennünk.Sokan azt hiszik, hogy
az a valóság, ami a müveken kívül létezik, ez azonban egyáltalán
nem bizonyos. Így műalkotás az emberi tudathoz hasonló valami.
Az ember számára a világ igazában véve csak akkor tekinthető lé
tezőnek, ha létezik olyan tudat, amely felfogja azt; - & műalko
tások esetében is hasonló helyzettel találjuk szemben magunkat.
A műalkotásban elmondott dolgok igazában csak a műalkotáson be
lül léteznek.
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A ‘továbbiakban azután arról esik szó,hogy a },Mar±enbadH-ot
egyesek formaiizmussal vádolták* Ezt a vádat Besnais is, BóbbeGrillet is határozottan visszautasítják és egyenesen furcsának
találják, hogy épp azok beszélnek erről, akik egyébként nagyon
is tiszteletben tartják az eleve meghatározott gyártási szabá
lyokat, a recepteket, normákat és hasonlókat* Ezek az emberek
úgy gondolkoznak, mintha léteznék valamilyen, már a mü előtt lé
tező valóság s pusztán arról lenne szó, hogy a rendezőnek meg
kell találnia azokat a formai megoldásokat, amelyek lehetővé te
szik, hogy a közönség minél jobban megértse a történetét. Hang
súlyozzák, hogy számukra viszont a film meséjének önmagában sem
miféle jelentősége sincs, a feldolgozás módját, magát a megvaló
sítást, a teljes filmet tartják lényegesnek*
Mások irodalmi hatásokat emlegetnek a filmmel kapcsolatban
és Malraux esztétikájának igazolását keresik benne.Malraux egyik
alaptétele ugyanis az, hogy minden műalkotás a már meglévő műal
kotások hatására születik meg* Hesnais bevallja,hogy valóban ma
ga is közel áll Malraux felfogásához, Bobbe-Grillet viszont ha
tározottan leszögezi, hogy a műalkotás mindig a valóságból szü
letik, tulajdonképpeni varázsa épp abban áll, hogy olyan dol
gokkal találkozunk benne, amelyeket pusztán a valóság hatására
lenne kedvűnk megtenni. Az igazi lökést mindig a valóság adja,
a mü erre válasz, vagy talán a valóság valamilyen megvilágítása.
Pranz Kafka müveit például azért szerette meg, mert hozzá hason
lóan látja a világot, amit tőle kapott, az csaknem teljesen azo
nos volt azzal, amit már előzetesen átélt. Egy-egy film képei is
akkor hatnak rá, ha saját élményire döbbentik rá. És ha ez nem
lenne igy, a művészet semmitsem közölhetne, a művészeti alkotás
kifejezetten szubjektiv megnyilatkozássá válnék, amelyet senki
sem érthetne meg.
Egy további érdekes probléma, amelyet a ^Tavaly MarienbadbanM felvet, hogy vajon ki a film tulajdonképpeni alkotója,
Resnais vagy Robbe-Grillet?
Ezt a kérdést tulajdonképp nem lehet eldönteni. Egyformán
igazunk lenne, ha azt mondanánk, hogy egy Hesnais vagy ha azt,
hogy egy Hobbe-Grillet filmmel állunk szemben, két rokonlélek
szerencsés összetalálkozásáról van szó.
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Majd azt a kérdést vetik fel, hogy tulajdonképp mennyi idő
alatt játszódik Xe a fiijáén látott esemény, amire Robbe-Grillet
azt válaszolja, hogy e másfél óra alatt, ami azt jelenti, hogy a
filmen elmondottak valóságos időtartama azonos a film leforgat ác
sának időtartamával, azaz mintegy másfél óra* A "Tavaly Mariénbadbán" tehát csak egyfajta időtartam átélésével érhető el s nem
lehet ast mondani, hogy ez a másfél óráig tartó film tulajdonképp
két óra, két nap vagy nyolc nap történetét eüriti össze. Ennek
ellenére a "Tavaly Marlenbadban" bizonyos mértékig álom-szerű,
még pedig épp a "tavaly** álomszerű benne. Ami elmúlt, tehát ami
valamikor mégis megtörtént,az állandóan ott lebeg az elbeszélés
ben, de tulajdonképp mégis hiányzik belőle. Előbb egyenesen azt
hisszük, hogy nem is volt múlt esztendő,ez azonban később annyi
ra jelenvaló lesz, hogy szinte mindent el önt a filmben. Marié lá
badról kezdetben szintén azt hisszük, hogy sohasem létezett, de
azután kiderül, hogy az első pillanattól kezdve ez is valóság,
bár ebben a filmben az igaz és a hamis elválasztásénak tulajdon
képp semmi különös jelentősége sincs. Ez a film csak mint film
létezik s mihelyt kockái leperegtek a néző előtt, már meg is
szűnik létezni. A film alkotói nem akartak sem többet, sem kéve
sebbe t adni, mint amennyi ténylegesen benne van.

Alain Resnais blofilmogréfiája
Alain Resnais 1922. junius 3-án,¥amies-ban /Morhiban/ szü
letett* Egyídéig & Filmfőiskolán folytatott tanulmányokat, eze
ket azonban félbeszakította.
19A5-4Ő között több, 10-30 perces 16 milliméteres filmet
forgatott, első nevezetesebb alkotása a művészettörténeti vonat
kozású filmek területén uj utat kijelölő Van G-oah /1948/, melyet
1950-ben a Gauguin és a Guernlca c. röviclfilmek
köveitek. Az

1951«ben forgatott A szo5rőFIs meghalnak /Les statu@s meurent

aussl/ c• dokumentuxDÍIlm^Sí if fránciTá-cenzúra betiltotta. 1955—
ben a második világháború deportáltjainak szövetsége
történeti
bizottságának megbízásából a Köd és éjszaka c. /Nuit et Brouillard/ nagyobb /800 m/ antlfasTsFBH^^MHmentumfilmet forgatja, a
következő évben pedig a francia külügyminisztérium számára
a
párizsi Nemzeti Könyvtárát, a Bibliotheque Nationale-t bemutat6
A világ egész emlékezeté-t /Toute la méaoire du monde/ készíti
el, ezt követőenT95?-Den többek közreműködésével a 17-es műte
rem titká-t /Le mystere de lfatelier 17/, utána az üzemi télmSJu
i&zIr'énáE"éneke
/Chant du Syrene/ következett /1956/, ezekután
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ól érkezettnek látta &z időt* hogy egy egész estét betöltő 4
játék«
xiljast forgasson®
'
....... .
'■■' .űö 1.s 1 1 ■- ;játé kfi Isa ének f 1 Xmogróí i ai a d a t a i :

iilliiláEJíílá:3 ÍiVlS /Hiroshlma mon amomr/
Rendesőí Alain Resnais ■
Forgatókönyv és szöveg! Margu®rite Darab
Operatőröks Miahio Takahaahí /Japán/g Saeha fierny
/Franc iaorea ág/
Zenet Giovanni Fusco és Georges Delerue
‘
Rágási Henri Colpi
Saere/osatási Bsisanuellg BJ/ra* 11/i Okada* Bemard
Presser^ Stella Dassas * Pierré Barfeaud*
Időtartama 1 éra 31 pere*
1960,
Tavaly Marienbadban /IFannée dernlere a M&rienbad,
Rendező? Alain Hesnais
Forgatókönyv és ezövggs Alain Robbe-Grillet
Operatőr? Saeha Vierny, Zenei Francis Seyrig
Díszletek: Jacque Saulniert Yágáss Henri Colpi
Hangi Guy Yilette* Marchetti* Renaultt Kény.
Szereposztás i Delphine Seyrig? Giorgio Albertazzi,
Saeha Pitoeff» Gilles Q,uéant9 Pierre Barbaud, Francois©
Spirap Han Lanierg Luca Garcia-Vill©
Időtartam? 1 óra 33 pőre.
/Cahiers du Cinema 1961. Í2J. sz./
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Guido ARISTARCO:

VEIE NCE, 1961
/MARUNBAJ) "AÍÚNrÁNAK" SE MÚLTJA, SE PERSPEKTÍVÁJA/
Nem véletlen, hogy Hobbe-Grillet elérkezett a filmművésze
tig és hogy a l^aimée derniere á Marienbad /Tavaly Merlenbad'ban/
forgatókönyvének megírása után most. mint rendező is próbára te
szi erejét. Egyébként sokatmondó, hogy Burás sem véletlenül ta
lálkozott először Resnais-sal /Szerelmem, Hiroshima/ majd Peter
Book-k&l /Moderato cantabile/ és Colpi-val /A tél visszahoz/*
"Ahogyan a fényképészeti technika elárasztotta és kihasználta a
festészet által elhagyott területeket - Írja Nathalie Sarraute ugyanúgy a filmművészet is összeszedi és tökéletesíti mindazt,
amiről a regény lemondott. Az olvasó most már nem a regénytől
követeli meg a könnyű szórakozást - amit többnyire egyetlen jő
regénytől sem kapott meg - hanem inkább a moziban elégiti ki,
erőlködés és felesleges időpazarlás nélkül, az "élő" figurák
iránti hajlamát, az igazi történetek iránti érdeklődését. Nekünk
mégis úgy tűnik, hogy a filmművészet felett is ott lebeg a fe
nyegetés. Mintha reá is vonatkozna a regényekkel szemben érzetig
bizalmatlanság. Hogyan magyarázhatnánk másként bizonyos film
rendezők regényíróktól örökölt nyugtalanságát, azt, hogy első
személyben készítik a filmeket, egy szemtanúhoz, vagy egy narrá
tor hangjához folyamodnak?"
Tudjuk, miféle gyanakvásra gondol Sarraute és vele együtt
a "nouveau román" képviselői, vagyis éppen Robbe-Grillet, Bútor,
Beckett, bizonyos mértékig Burás, Claude Simon, Louise Bellocqu
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és S&porta, Á hagyományos regény - állítják - már nem elégíti ki
asm az Írót sem az olvasót* Nemcsak, hogy az iró nem hisz már
saját "hőseiben", hanem az olvadó sem képes már bennük hinni#
Tanúi leszünk igy a figura felbomlásának* meginog, mert már hi
ányzik a kettős támasz, az iró és az olyásó beléje vetett bizal
ma# Csak ennek köszönhette, hogy szilárdan állt a lábán,hogy el
bírta széles vállain a történet egész súlyát. A hős jelentette a
közös megértés talaját, azt a szárazföldet, amelyről kiindulva
közös erővel indulhattak neki uj kutatásoknak ás felfedezések
nek* Most viszont a kölcsönös bizalmatlanság területét képvise
li, azt a feldúlt terepet, amelyen szembekerülnek egymással," Ha
a jelenlegi helyzetet vizsgáljuk,Stendhal szép kifejezése kíván
kozik aj.kunkra: <ímegszületett a gyanakvás szellemed* így tehát
<£a gyanakvás korszakába^ léptünk,* Először is "a mai olvasó nem
bizik abban, amit a szerző fantáziája felkínál. Az élet, amely
hez végső fokon a művészet minden szála vezet, elhagyta a vala
mikor Ígéretektől annyira terhes formáit és máshová költözött#
Állandó mozgásában - amely ©gyre jobban elviszi ahhoz a rugalmas
vonalhoz, ahová az adott pillanatban a kutatás érkezik el, és
ahol az erőfeszítések teljes súlya érvényesül, áttörte a régi
tipusu regény határait és egymás után elvetette a régi felesle1/
ges kellékekets ’
hagyományos hőst, a bonyodalmat a story~t4,
Még az "igazi irodalomban is", - teszi hozzá Robbe-Gril
let, - az olvasó gyanakvással fogad számos történetet, ha sike
rül kimenekülnie a regényesség áradatából, elkezd gondolkodni:
"vájjon mit mesélnek itt be nekem?", £s az a formula, amely ed
dig gyönyörűséget szerzett, most már teljes szörnyűségében tárul
fal előtte: az oldalról oldalra növekvő feszültséget, az ügyes
meBeszövést, kedvenc Írója könnyed stílusát váratlanul családi
nak érzi. Fél, hogy csapdába esett. Az állítólagos emberi igaz
ság, a rossz értelemben vett irodalom hamis pénzének bizonyult•
A valóság - mondja Robbe-Grillet, túlságosan megdöbbentő, túlsá
gosan kétes értékű ahhoz, hogy mindenki tanulságokat
szűrjön
le belőle. Ezért a regényíró nem szívesen ruházza
fel a hőst
mindazzal,ami könnyen felismerhetővé teszi, régóta kitapasztalt,
közismert érzésekkel, mozdulatokkal, külsővel, amelyek olcsó
eszközökkel nyújtják az élet látszatát és kényelmes állsáfoglalásra késztetik az olvasót, A hős szükségszert! elnevezése is
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terhes ma már a regényíró számára* HA mai kor inkább a sorszámok
kora”*
Itt nyilvánvaló és érezhető az avantgárdista Írókra való
hivatkozás Proust-tói Joyce-ig, Kafká-tól Faulkner-ig, Virginia
Woolf-ig és Musil-ig* /Bár utóbbiról soha nem esik közvetlenül
szó./ "A nouveau román” azonban velük szemben is gyanakvó állás
pontra helyezkedik* Igaz ugyan, hogy ezek az írók kiküszöbölik a
hőst az irodalomból és miután lemondtak a cselekményről, lemon
danak a szereplőkről is* Igaz, hogy Joyce például az események
z&jlása helyett a gondolatok és az asszociációk áramlását irjá
le, az egyedi hős helyett a tudat áramlását ábrázolja, egy vég
telen és állandó belső monológ formájában. De a "nouveau román"
álláspontja, legalább is elméleti sikon,- még ennél is radiká
lisabb, "Mi többségünkben már nagyon távollaknak érezzük Joyce
és Proust munkáit, egy elmúlt korszak vallomásának tekintjük
őket**. - állítja Sarraute, - Ma nincs Író, aki ne sütné le a
szemeit és ne pirulna el, amikor munkájával kapcsolatban
a
"pszichológia" szót emlegetik, mégpedig azért, mert a szó valami
enyhén nevetségeset, mesterkéltet, kiagyalta!, nyomasztót fejez
ki, hogy ne mondjunk ostoba önteltséget*.* Joyce nem tett egye
bet, mint hogy a szavak végtelen áradatát húzta elő a sötét zu
gokból* Proust viszont igyekezett a hősök belsejéből felszínre
hozott megfoghatatlan anyagot végtelenül kis részekre bontani,
mert remélte, hogy rábukkan arra a névtelen valamire, amiből az
egész emberiség összetevődik. De mihelyt az olvasó becsukja a
könyvet, ezek a kis részecskék valamilyen ellenálhatatlan vonz
erő' hatására egymáshoz tapadnak, összefüggő egésszé ötvöződnek
és az olvasó gyakorlott szeme a világos kontúrok nyomán felis
meri a kitartott nőbe szerelmes, gazdag világfit, a hiszékeny és
ostoba divatos orvost, egy újgazdag, vagy sznob nőt, akik az ol
vasó képzeletbeli múzeumában felsorakoznak a regényhősök nagy
gyűjteményéhez *"
A dolgok "itt" vannak*
Proust tehát feltárja az olvasó előtt egy arc, egy tekin
tet fényének titkos értelmét, elemzi számos hősének hangjában
mutatkozó legkisebb árnyalatokat, a szavak hangsúlyát,
sosem
elégszik meg az egyszerű leírással, csak ritkán bizza az olva
sóra a dialógus szabad értelmezését és csak akkor, amikor a sza
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vak látszólagos értelme teljesen megegyezik belső értelmükkel.
Abban a pillanatban, amikor az egyensúly a legkisebb mértékben
megbomlik "a beszélgetés és a sorok mögötti beszélgetés között",
amikor a legkisebb eltérés mutatkozik, az iró nyomban közbelép hangsúlyozza Sarraute - vagy mielőtt a “
figura megszólalna, vagy
nyomban azután, rámutat mindenre, amit maga a figura lát, min
denre, amit tud. Az olvasó nem érezhet más bizonytalanságot, mint
amilyet maga az iró kénytelen érezni, még akkor is, ha erőlkö
dik, még akkor is, ha kiváltságos helyzetben van, még akkor is,
ha a kutatás, hatalmas eszközeit hozta létre®
Ismeretes, hogy a pszichológiai regény válsága a századeleji irodalom legszembetűnőbb jelensége. Kafka, vagy Joyce mun
kái már nem olyan értelemben pszichológiai müvek, mint a XIX.
század nagy regényei. A regény már Proust-tal elvesztett© hagyo
mányos pszichológiai jellegét. A lélek és a jellem már nem a vi
lág és a valóság ellenpólusai és a pszichológia nem egyéb, mint
az alany és a tárgy, az én és a nem-én, a belvilág és a külvilág
antitézises viszonya. Proust már nem annyira az egyéniség jel
lemzésére törekszik, mint inkább a pszichikai mechanizmus elem
zésére. Robbe-Grillet a maga részéről még ehhez az
újfajta
pszichológiai kutatáshoz sem csatlakozik, ahhoz, arait ő "a mély
ség mítoszának" nevez. "Mi nemcsak, hogy nem tekintjük már saját
javunknak, magántulajdonunknak, szükségleteinknek megfelelőnek
és átalakithatónak a világot, hanem ráadásul már ebben a "mély
ségben" sem hiszünk. Az emberről alkotott esszencialista felfo
gások csődbe jutottak, mert a "természet" eszméjét az "állapot"
eszméje váltotta fel és a dolgok felülete már megszűnt a dolgok
"szivének" álarca lenni. /TTyitott ajtó a metafizika legrosszabb
értelmű "túlvilágai" felé./ Tehát meg kellene hogy változzon és
már változik is az egész irodalmi nyelvezet. Napról-napra lát
juk, hogy a legfelvilágosultabbak egyre jobban undox-odnak
az
elemző, analógiákat teremtő, elbűvölő szóhasználattól. Ezzel
szemben az optikai, a leiró jelző, amely megelégszik azzal, hogy
lemérj elhelyez, határol, meghatároz, talán a regényírás uj mű
vészetének nehéz útját villantja fel. Az általános szóhasználat
nak megfelelő objektivitás - a teljesen személytelen tekintet —
nyilvánvalóan csak ábránd, ismeri el Robbe-Grillet, de legalább
lehetségesnek látszik, lehetséges a szabadság. Ezzel szemben a
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kultúra sallangjai /pszichológia, erkölcs, metafizika,
stb./
minden pillanatban ráragadnak a dolgokra és kevésbé idegen,ért
hetőbb, megnyugtatóbb külsőt kölcsönöznek nekik* Az álcázás néha
tökéletesí megállapítjuk, hogy égy táj .fenséges, vagy nyugodt,
anélkül, hogy fel tudnánk idézni egyetlen vonását,
fontosabb
elemeit* Még akkor sem kíséreljük meg a lázadást,ha azonnal ar
ra gondolunk, hogy* "ez irodalom"# Hozzászoktunk ahhoz a tény
hez, hogy ez az "irodalom" /a szó rosszízűvé lett/, olyan, mint
egy különböző szinü üvegekből álló lap, amelynek segítségével
érzékelésünk kis megemészthető négyzetekre bomlik* És ha valami
még ellenáll ennek a rendszernek, ha a világ valamelyik adottsá
ga nem találja meg helyét a színes kockák között, akkor kéznél
van az abszurdum kényelmes kategóriája, amely felszívja ezt a
kellemetlen maradványt.
A világ Hőbbe“Grillet számára nem sokatmondó és nem ab
szurd ! a világ egyszerűen van* Van és minden körülmények között
ez a legfigyelemreméltóbb vonása# És váratlanul - állítja RobbeGrillet - ez az adottság olyan erővel tör ránk, hogy tehetetle
nekké válunk vele szemben* A szép épület egy pilanat alatt őszszeomlik, váratlanul kinyitottuk szemünket és fejbavert bennün
ket a felismerés, hogy makacsul ragaszkodtunk egy állítólagosán
felismert valósághoz. A dolgok itt vannak# körülöttünk és dacol
nak megszemélyesitő, vagy rendszerező jelzőinkkel* Azok a tár
gyak és mozdulatok, amelyek a hagyományos regényben a cselekmény
szövetét képezték, ebben a regénytípusban teljesen eltűntek és
saját értelmüknek adták át a helyet: az üres szék nem jelentett
többet, mint távollétet vagy várakozást, a vállra nehezedő kéz
nem volt több mint a szimpátia jele, az ablak rácsai csak a tá
vozás lehetetlenségére utaltak# Most azonban látjuk a széket, a
kéz mozdulatát, a rácsok alakját. Továbbra is nyilvánvaló, hogy
mit jelentenek, de jelentésük már nem köti le kizárólagosan a
figyelmünket, hanem csupán egy adatot jelent a többi között,
sőt, felesleges is, mert az,, ami bennünket megragad, ami megma
rad emlékezetünkben, ami lényegesnek és véglegesnek, bizonytalan
szellemi kategóriákba nem sorolhatónak tetszik, az maga a moz
dulat, a tárgy, az elmozdulás és a kontúr, amelyeknek a kép vá
ratlanul /és akaratlanul/ visszaadta a realitást.
A filmművészet - állapítja meg a
let, amely szintén a pszichológiai és
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továbbiakban Robbe-Gril
naturalista hagyományok

örököse, legtöbbször nem akar többet, mint a képek nyelvére át
ültetni az elbeszélést* Néhány jól kiválasztott jelenet segítsé
gével erőszakolja rá a nézőre a dolgok jelentését, azt, amit a
mondatok már bőven megmagyaráztak az olvasó fenek, Lépten-nyomon
előfordul azonban, hogy a filmrevitt történet kizökkent bennünkét kényelmes belső világunkból az ábrázolt világ felé, olyan
erővel, amelyet hiába keresnénk a megfelelő szövegben, a regény
ben, vagy a forgatókönyvben. Furcsának látszik - teszi
hozzá
Robbe-Grillet - hogy a nyers valóságnak ezek a töredékei /az Ön
magukban vett mozdulatok, a tárgyak, az elmozdulások és a kontú
rok, amelyeknek a kép váratlanul és akaratlanul visszaadja re
alitásukat/, amelyeket a filmművészeti elbeszélés önkéntelenül
és szükségszerűen közvetít, ilyen nagy hatást gyakorolnak ránk,
amikor pedig a hétköznapi életben hasonló jelenetek még nem ven
nék le szemünkről a hályogot®Minden úgy zajlik* mintha a fényké
pészet konvenciói /a dimenziók, a fekete-fehér hatás, a b®állí
tás, a plánok különbségei/ segítséget nyújtanának nekünk a kon
vencióktól való megszabaduláshoz# A reprodukált világ kissé szo
katlan képe ugyanakkor feltárja előttünk a körülöttünk lévő vi
lág szokatlanságát# Szokatlan ez a világ azért is, mert nem haj
landó engedelmeskedni megismerési szokásainknak és rendünknek#
A pszichológiai, társadalmi és funkcionális "jelentések” világa
helyett tehát meg kellene kísérelnünk egy szilárdabb és közvet
lenebb világ felépítését* Elsősorban azért, mert a tárgyak és
mozdulatok jelenlétét kell' érvényre juttatnunk, eme jelenlétnek
kell uralkodnia a továbbiakban minden olyan magyarázó elméleten
kivül, amely valamilyen érzelmi szociológiai, freudi, metafizi
kai, vagy egyéb értelmező rendszerbe kívánná őket utalni*
A jövő regényének és filmjének világában a tárgyak és a
mozdulatok először "itt vannak” és csak aztán jelenthetnek "va
lamit"* De azután is "itt lesznek”, konokul, megváltoztathatat
lanul, örök jelenlétben, ki fogják gúnyolni saját értelmüket,
amely hiába kárhoztatja őket az engedelmes eszközök szerepére
egy alaktalan múlt és egy bizonytalan jelen között* így tehát a
tárgyak - mondja végezetül Robbe-Grillet - lassacskán elveszítik
jelentőségüket és titkaikat, lemondanak hamis rejtélyeikről, ar
ról a gyanús bensőségességről, amelyet Roland Barthes "a dolgok
romantikus szivének" nevezett. Már nem lesznek a hős bizonytalan
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lelkületűének bizonytalan tükrözései, gyötrelmeinek képei, vágya
inak támaszai* A tárgyak esetleg elfogadják még ezt a zsarnoksá
got, de már csak látszólag, hogy ezzel is megmutassák, mennyire
idegen tőlük mindez. A regény hősei számos értelmezéssel gazda
godhatnak és az egyes olvasók beállítottsága szerint a legkülön
bözőbb pszichológiai, vallási,
vagy politikai
kommentárokat
vonhatják magukra, de mi hamarosan észre fogjuk venni, hogy
mennyire közömbösek az állítólagos gazdagságok iránt. A hagyo
mányos hőst állandóan dobálják, meggyötrik, tönkreteszik a szer
ző "értelmezései”, állandóan egy elvont és bizonytalan máshol
keretei között kell mozognia, egyre messzebb és egyre megfoghat™
tatlanabbul. A jövő hőse ezzel szemben itt marad. A kommentárok
"maradnak máshol", a hős megdönthetetlen jelenléte miatt feles
legesekké, haszontalanokká, sőt, tisztességtelenekké válnak.
Ennek az álláspontnak, ennek a poétikának ideológiai és
filozófiai forrásai nyilvánvalóak. Hússeri fenomenológiájának
Merleau-Ponty által megszűrt változatáról van szó, az elsődleges
tapasztalatról, amelyben a dolgok olyanok, mint amilyenek;a dol
gok elsődleges érzékeléséről. Ebben a gondolkodásban a jelenség
maga a dolog, amennyiben látjuk, a létezés, amennyiben úgy tárul
fel, "mint amilyen”. Általában nem látjuk úgy a dolgokat, mint
amilyenek, mert a látást végtelenül sok előítélet akadályozza.
Szerzett szokások szerint látjuk a dolgokat, egy olyan vélemény
alapján, amely még megtekintésük előtt alakul ki bennünk. Csak
akkor szabadulhatunk meg az előítéletektől,csak akkor láthatunk,
ha megszabadulunk minden "világi” szokástól és a sötétségtől,
amelyben élünk. Szokásos perspektívánkban előbb Ítélünk és aztán
nézünk.Eel kell függeszteni minden Ítéletet, Ezzel a felfüggesz
téssel "zárójelek közé" helyezzük a világot és csak arra figye
lünk fel, amit szűz tekintettel látunk meg, mintha szemeinkkel
először néznénk. A fenomenológia zárójelek közé teszi a sötét ési
előítéletektől terhes világot, majd újra felépíti egy előítélet
mentes világ szabályai szerint. Jogunk van ahhoz, hogy felfüg
gesszünk minden előítéletet,hogy mindent zárójelek közé tegyünk,
vagy ahogyan: Descartes mondja, hogy mindenben kételkedjünk. Az
igazság végtelen látóhatár, olyan cél, amely felé a tudat és az
élet "tart", anélkül, hogy bármikor elérhetné, Szálloda, vagy klinika?
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A "Tavaly, Merienbadban" cimü filmhez fentiek szellemében
kell közelednünk, annak a fenomenológiának a szemszögéből, amelyet Franciaországban különösen Merleau-Pcnty fejlesztett to
vább. Ebből kell kiindulnunk a film "tartalmának" megértéséhez,
azért, hogy véleményt mondhassunk egy műről, amely végső fokon
inkább Robbe-Grillet, mint Alá in. Resnais alkotása /még akkor is,
ha utóbbi már az "Éjszaka és köd" kommentárja óta megmutatta,
hogy hajlik a "nouveau román" télé,/ Ismertettük Robbe-Grillet
néhány elméleti megállapításátE2/<r és most nézzük, hogyan mutatja
be nekünk ö maga a "Tavaly, Marienbadban" cimü filmet^*
Az
egész film - mondja Robbe-Grillet «* egy meggyőzés története* Az
egész egy nagy szállodában játszódik le, egy hatalmas, barokkstilusu nemzetközi palotában, ünnepélyes és hideg díszek között,
a márványok, oszlopok, arabeszkek, aranyozott díszek, szobrok,
merev-tartásu emberek világában. A vendégsereg névtelen, jólne
velt, bizonyára gazdag, semmittevő, komolyan, de szenvedély nél
kül figyeli a játékot /kártya, domine, stb./, divatos táncok,
üres társalgás, pisztolylövés*
Ebben az üres és fojtogató világban az emberek és a tár
gyak olyanok, mint egy varázslat áldozatai, valahogy ugyf mint
az álmokban, ahol minden sorsszerűén zajlik és szó sem lehet a
legkisebb módosításról, vagy arról, hogy bárral elől elmenekül
jünk. Egy ismeretlen, akit az alkotó "X" betűvel jelez, teremről
teremre kóborol, - ezek a termek hol üresek, hol jólöltözött em
berek csoportjai álldogálnak bennük
több ajtón megy át, ne
kiütközik néhány tükörnek. és végtelenül hosszú folyosókon halad
keresztül, ahol az ablakok, amennyiben vannak, semmit sem árul
nak el a külvilágból. Füle itt-ott alkalmi mondatfősz1ányokát
kap el, de ezeknek nincs pontos értelmük. Tekintete az egyik
névtelen arcról a másik névtelen arcra esik* Be újra és újra
megpihen egy fiatal n8n/"A"/, az aranyketrec egyik még élő fog
lyán. /Klinika, nyaraló? Nem tudni./ És Íme, "X"
felajánlja
"A"-nak a lehetetlent, azt, ami teljesen megv&Xósithatatlannak
látszik az időtlen labirintusban! felkínálja neki a múltat, a
jelent, a jövőt, a szabadságot. Közli a nővel, hogy egy évvel
ezelőtt már találkoztak, talán Marienbedbaa, talán máshol és
hogy ő most a nő kívánságára tért vissza, azért, hogy magával
vigye *

"X", az ismeretlen alkalmi csábitó? Örült? Vagy egyszerűen
összetéveszt két arcot? "A", a fiatal nő mindenesetre játéknak
fogja fel a dolgot, olyan játéknak, mint a többit, pusztán szó
rakozásnak. De "X" nem nevet. Makacsul és komolyan beszél törté
netükről, amelyet fokozatosan feltár, erősködik, bizonyitókokat
hoz fel. A nő, látszólag nem szívesen -hatása alá kerül.
Eél,
megmerevedik, nem akarja elhagyni ezt a megszokott, hamis ée
megnyugtató környezetet, egy másik férfit /"M"/,aki gyengéden és
távolról vigyáz rá /talán a férje?/. Az ismeretlen története
azonban egyre valószínűbb és logikusabb, lezajlottnak, igaznak
látszik. A jelen és a múlt összekeveredik és a három "hősben"
növekszik a feszültség? a nőben tragikus képek villannak fel:
erőszak, gyilkosság, Öngyilkosság. "A" váratlanul már-már enged,
gyakorlatilag már régen engedett. Még egyszer megkísérli a me
nekülést, még egyszer lehetőséget nyújt őrzőjének, hogy megtart
sa, de utána hajlandó olyannak lenni, mint amilyennek "X" őt
akarja és elindul vele a megnevezhetetlen felé, valami más felé:
szerelem? költészet? szabadság? halál?
A dolgok - személyek, mozdulatok, szavak, a szálloda és
termei, a keret és a szobrok, a szinielőadás, a koncert,a célbalövés, a játék a gyufákkal, a bál, "A" szobája - "itt vannak"
közvetlen. Önmagukban vett létezésükben, minden pontos "világi"
jelentés nélkül, konkrét meghatározások nélkül, nyoma sincs ben
nük a történelmi és társadalmi elemeknek. Ebben az "ontológiailag" megtisztított "valóságban", ebben a "helyzetben" zajlik le
- kellene, hogy megtörténjen - Robbe-Grillet, a szereplők és a
nézők szabad választása, itt valósul meg - kellene, hogy megva
lósuljon - "tervük". A "hősök", mint láttuk, névtelenek. És ami
kor "A" megkérdezi "X"-től, hogy hívják, "X" azt feleli, hogy ez
teljesen mellékes, ahogyan nem fontos meghatározni, hogy milyen
városban találkoztak /Marienbad - jegyzi meg Hőbbe-Grillet nem
létezik egyetlen térképen sem/^. Nem fontos, hova akarja vinni
a nőt /a szerelem, a szabadság, vagy a halál felé/, nem fontos,
hogy Ő kicsoda /csábitó, őrült, vagy valaki, aki két arcot öszszetévesztett/, nem fontos, kicsoda "M" /"A" férje, vagy sem/,
nem fontos, hogy micsoda a ház /szálloda, vagy klinika/. A vilá
gon semmit sem tudunk meg erről a helyről és az emberekről, ame
lyek kisértetek módjára mozognak. Csak az emberek etruszk szo-
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korszerűségét látjuk és ilyenek azok az oszlopok is, a szalonok,
a folyosók, az egy sásik században emelt épület, ez az óriási,
nyomasztó, fényűző barokk palota, ahol folyosó folyosót követ és
mindegyik folyosó csendes, elhagyatott, ahol túltengenék a zord
és hideg diszitŐ elemek, tapéták, stukkók, fallssősyegek, már
ványok, komorszinü tükrük és képek, oszlopok, nehéz drapériák;,
oldalfolyosók, amelyek ugyancsak üres vagy népes szalonokba
nyilanak,ahol ugyancsak túlzsúfolódnak régi idők, egy másik század díszei és. a termek vagy üresek, vagy klvehetetXen hangzavar
uralkodik bennük* A franciás kert olyan, mint a "szálloda*3 £a*»
lair függő képeken ábrázolt kertek. Geometriai pontossággal meg
szerkesztett kert ez, növényzet nélkül /csak néhány téglalapalakú virágágy, ' néhány teljesen szabályos alakú fa és kavics,
kőlépcső, kőkoriátoa teraszok/, Xtt-ott nagyon magas alapzatra
helyezett nagy szobrok: királyok és királynők ősi ruhákban, fen
séges tartása mitológiai figurák. Mintha a mozdulatok és hely
zetek itt is valami pontosat jelentenének, de mégsem ragadjuk
meg értelmüket. Üres talapzatokat is látunk, csak a szobor neve
szerepel benne,
Tehát minden "itt van", nincs sző másról,csak arról, amit
látunk, semmi nem függ Össze megrögzött szokásainkkal, a nézés
előtt megalkotott Ítélettel. A felvevőgép körbejárja ezeket a
társakat, ezeket a szobrokat /személyeket/, mozdulataikat! el
távolodik tőlük, majd közeledik, különböző szögekből veszi fel
őket, szűkíti és tágltja a plánt, félmondatokat ragad meg, ér
telmetlen társalgásokat. A kamerát kizárólag és állandóan az ér
dekli, hogy rögzítsen, leírjon, nézzen. Továbbra sem tudunk meg
a világon semmit erről a börtönhöz hasonló "szállodáról", erről
a mauzóleumhoz, temetőhöz hasonlító parkról, ezekről az emberek
ről. Mit csinálnak, amikor máshol vannak? Semmit. Máshol nem lé
teznek. Előtte és utána nincs létezés. ”4" és "X" a végén eltűn
nek, egyszerűen megszűnnek létezni. Kincs más, mint "itt" és
"most". Egyáltalán nem fontos választ adni arra a kérdésre, hogy
a szerelem, a költészet, a szabadság, vagy a halál felé tarta
nak-e. Irányt szabni annyit jelentene, m?Lnt pontos értelmet adni
a filmnek, ezzel az alkotók Ítéletet mondanának, nem tennék zá
rójelbe a világot, visszatérnének a valóságba.
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A "Tavaly, Marienbadb&n" .nyitva áll minden mítosz; előtt,
olyan film, amely nem hordoz allegóriákat és szimbólumokat, ha™
nem szimbólumok lehetőségét, olyan, mint "egy tárgy körüli szem
lélődés, meditélás". A kezdeti ss;inieXdadás, amely Összekevere
dik a hét "hős" történetével /a színésznő és a színész kora meg
egyezik "A" és "X" korával/, a játék és a célb&lövés jelenetei,
amelyek szintén ismétlődnek a film során, ugyanúgy, mint "X"
hangja, aki idézi az ismeretlen színdarabot, szóval az ugyanarra
a témára variált hangok, mozdulatok, mozgások állandó ismétlődé
se, a szobrokká merevített emberi figurák helyzetei, egymással
felcserélhető, többszörös és kétes értelmet kapnak# De amint
láttuk, szó sem lehet meghatározott és pontos jelentésről. "Ah
hoz, hogy megközelítsük az észlelés, a leirás, a tekintet által
lehetővé tett ontológiai állapotot, azért, hogy gyakoroljuk a
szabadságot, előzetesen ki kell küszöbölnünk az észlelés elsőd
leges ténye köré csoportosuló bálványokat, fel kell számolnunk a
dolgok nézésének kodifikált és hagyományos rendszerét. Csak igy
érkezhetünk el ahhoz a teljesen elsődleges felismeréshez, hogy
"a dolgok itt vannak. Hz a megállapítás még akkor is semleges,
elvont "autre" lesz, ha összekapcsoljuk a jelenleg érvényes eti
kai, politikai és társadalmi vonatkozásokkal.
Az objektivitás nyilt vizein hajózunk /a mér említett ontológial értelemben/ és ez az objektivitás visszautasítja azokat
az értelmezéseket, amelyek okozati összefüggést tételeznek fel a
tárgyak, vagy külső jelek és & "lelki állapotok" között. Ez az
objektivitás tagadja "a befelé való feldolgozást".
Robbe-Grillet elbeszélő művészetének valamennyi eleme fel
lelhető a "Tavaly, Marisubádban" cimü filmben. A szálloda példá
ul arra.az ismeretlen városra emlékeztet, amelyben W&llas kóbo
rok a "Le gömmeff-ben, vagy "A féltékenység" nyaralójára, ahol a
"hős" vagy a verandán vagy a szobákban bolyong /és a szökés le
hetetlen és & harmadik "hős" is "M"-re emlékeztet, éppen olyan
lemondó, passzív, az események által legyőzött. /Vagy a "Labi
rintusban" cimü müvének elhagyott városára emlékeztet, ahol egy
katona - közönséges sorszám - ©gy ismeretlen embert keres. "Az
utazó" hálószobája például "A" hálószobájára emlékeztet: mindkét
hálószoba "a veszély, a fenyegetés érzetét kelti". "Az utazó" és
a "Labirintusban" Robbé-Grillet elbeszélő művészetének manifesz-
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tumais % .hősök érzékelési kalandja* a® ontológiai alkat# aselyatkifejezésre juttatnak# elsősorban járkéláaban.j.kdborlésba^e helyváltozásban jut kifejezésre# pontosabban agy lábirin1
tusban* Ezek
a hősök "megközelítik a tárgyakat# olyas állandóan váltakozó ér
zékelési objektumok között mozognak, amelyet egy folyamatossági
kapcsolat fűz egybe* úgy# hogy időtartam jön létre." Elindulnak
és "átadják magukat a helyek közvetlen érzékelésének"« Itt «*
mondja Robbe-Grillet a "labirintusban* ©isti müvével kapcsolat-*
bán - szorosan anyagi valóságról, vas ssó# olyan ért bemben* hogy
ennek a valóságnak nincsenek 'a,ll@góríkus igényeié Az olvasó te
hát csak a közölt dolgokat ™ mozdulatokat # szavakat
két vegye tudomásul, m keressen abbén több vagy kevesebb ér
telmet, mint saját életében, vagy halálában.s
Nem kétséges, hogy a filmművészet - mondja Robbe-Grillet az ilyen természetű elbeszélésre predesztinált kifejezési esz-*
köz» "Asig az irodalom a nyelvtani idők széles skálájával ren
delkezik, amely lehetővé teszi# hogy kapcsolatot teremtsünk m
események között, addig & képen az igék mindenkor jelenidőben
vannak. Mert amit a mozivásznon látunk, az éppen történik, magát
a cselekedetet látjuk és nem egy reá vonatkozó viszonyítást. A
kép legfontosabb jellemzője a jelenléte." A kép a "Tavaly, Ma™
rienbadban" teljesen a jelenben van. Nincs utalás a múltra, áttűnéseken keresztül megvalósuló visszaemlékezések. A jövő és a
múlt, amelyet "AH lát, teljesen képzeletbeliek. "A" nem a múltat
éli át, hanem egy jelent lát, amelyet "X" a jelenben mesél
el
neki. őszintén szólva Robbe-Grillet előtt már mások is, az elmé
letben, a gyakorlatban és irodalmi téren is elérkeztek ehhez a
felfedezéshez. Ne foglalkozzunk most Balázs Béla tételével /"A
beállítások nem ragozhatók’V, hanem nézzük meg inkább, hogyan
terjedt már el Proust, Joyce és mások regényeiben ez az uj,
Bergson által is közvetített és a filmben kiélezett idöfelfogás.
Hauser említi, hogy az alkotók aránylag hamar felismerték, hogy
két eseménysorozat egyidejűsége kifejezetten
filmművészeti
adottság és hogy a cselekményszövésben, az egyes jelenetek ábrá
zolásában mutatkozó folytonossági hiányok, gondolatok és lelki
állapotok váratlan felbukkanása, a relatív és logikátlan időbe
osztás éppen az, ami Proust, Joyce, Dos Passos és Virginia Woolf
munkáiban a filmművészet vágásaira, áttünéseire, interpolációira
emlékeztet.
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falóm n&m
fiiművészeti boszorkányság, ai a
»6ds ahogyan Froti^t két egymástól harminc éves távolságban lévő
eseményt ábrázol mgy^hogy egymáshoz közelebb állóknak látszanak,
mint más események, amelyek kopott i&mdosaze két óra telt el?
MAhogyan Promptnál a miit- és a jelen, m
álom és ^a meditáció
kezet fog egymással, túl a téren és az időn? ahogyan az érzé
kenység saladig uj nyomokat követve "bolyong a térben ás az idő
ben 5 és ahogyan a kapcsolatoknak @bben a végtelen ás határtalan
áramlásában elmosódnak a tér ■ és idő határai, ugyanígy történik
mindez, abban a térbeli és Időbeli dimenzióban is, amelyben a
filmművészet mozog.” A századaiéj± modern regény rapszódikus
jellege, amely olyan határozottan elkülöníti ezt a regényt a ha
gyományos regénytől, egyidejűleg filmművészeti vonáss az,időről
alkotott mai felfogás elsősorban azt jelenti, hogy tudatában
vagyunk a pillanatnak, amelyben élünk, világosan érzékeljük a
jelent. A jelenlegi, mai, egymással összefüggő, mostani dolgok
különleges értelmet és értéket képviselnek a mai ember szemében,
aki ennek a felismerésnek a jegyében nagy jelentőséget tulajdo
nit az egyidejűség puszta tényének* Szellemi világét az aktu
alitás és az egyidejűség eszméje hatja át. Joyce - hangsúlyozza
Hauser - még Prouston is túlmegy az idő térbeli elhelyezésében,
és a belső eseményeket nemcsak hosszmetszetben,hanem keresztmet
szetben mutatja be: képeket, gondolatokat, ábrándokat, emléke
ket, stb. vonultat fel teljesen váratlanul és közvetlenül egymás
mellett. Eredetük szinte teljesen mellékes, az egyedüli lényeges
aspektusok a folyamatosság és az egyidejűség.
A külső monológ. ,
Eobbe-Grillet tehát nem tesz egyebet, mint hogy ismert
dolgot állapit meg, azt, hogy az időről alkotott uj fogalom,
amelynek alapvonása az idő térbeli elhelyezésére támaszkodó szi
multán jelleg, egyetlen más formában sem fejeződik ki ilyen ha
tásosan, aint a filmművészetben, a bergsonl felfogás kortársá
ban. Ezért mi a "Tavaly, líarienbadfean" cimü filmben úgy mozgunk,
mint ahogyan csak a térben lehet mozogni, vagyis a legteljesebb
szabadsággal változtatunk irányt, úgy megyünk át az idő egyik
fázisáról a másikra, mint ha egyik szobából a másikba mennénk,
elválasztjuk egymástól az események fejlődésének egyes állomá
sait és utána térbeli kritériumok alapján csoportosítjuk őket.
Az idő tehát itt is elveszíti szakadatlan folyamatosságát és
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megváltoatathatatlan irányátv*gy .állasáé monológban oldódik fel*
Tisztáznunk kell mágia ennek a monológnak: a természetét, a szi
multán jelleg térbeli elhelyezését ás természetét, Ez a monológ
először is nem a hangosikon jelentkezik* nem nXH gyakran képen
kívül felcsendülő hangja adja, az első személyben beszélő isme
retlen, Majdnem minden esetben a képben jelentkezik* amely akkor
is a jelennek felel meg* amikor egy feltételezett múltról be
szél, Párhuzamos, szimultán cselekvésekkel állunk szemben, ame
lyek egyidejűleg zajlanak le különböző terekben* de ugyanabban
a térben és ugyanabban az időben, 1 múlt és a jelen nem fér meg
egymás mellett, Mindkettő összekeveredik* és amint már láttuk*
a "jövő" és "múlt", amelyeket "A" lát ? teljesen képzeletbei lek <*
"A" nem emlékszik a múltra, nem éli azt át, hanem egy jelent lát
abban a jelenben, amelyet "X" neki mesél, A dolgok, amelyeket az
ismeretlen férfi hangja elmond "itt vannak", "itt és most", "A"
felfogja őket tekintetével* Érdeklődését a fizikai anyag, a te
kintettel felfogott fizikai valóség köti lei méretek, geometriai
alakzatok, világos felületek és árnyékos sávok, függőleges és
vízszintes vonalak érvényesülnek itt "gépies mozgásban", az aka
rat közbelépése nélkül végrehajtott műveletekben, "X* beszél és
"A" a jelenben lát és egy olyan monológon belül, amely már nem a
Joyce értelmében vett belső monológ, hanem külső monológ, ontológiailag objektív monológ,amely kizár egy külső-belső viszonyt,
hanem egyetlen rendszert tételez fel, "amelyet az érzékelés ak
tusa határoz meg, amely minden oldalró1 érintetlen felületet mu
tat úgy, hogy szó sem lehet egy feltételezett "belsőről"^, /bár
ez a "belső" a filmben bizonyos mértékig feltárul*/ Ez a monológ
tehát nem akar pszichológiai, analógiákat teremtő lenni, hanem
itt is és mindenkor a mozdulatokra * a dolgokra épül, nem a je
lentést veszi alapul, hanem a dolgot: megfoghatatlanságát, m
egymással való felcserélés végtelen 1ehetőségét, A dolgok, ame
lyekről "X" beszél, egészen váratlanul ötlenek fel "A" előtt,
közvetlen időbeli és térbeli rendben. * Kirtelenül és szüntelenül
megyünk át egyik jelenetből a másikba , egészen élesen elválasz
tott plánok vezetnek el bennünket a szálloda termeiből a kertbe
/amely a szállodában lévő festményeken látszik, most viszont a
szállodát látjuk a kert hátterében/, majd átmegyünk "A" hálószo
bájába, utána ismét a szálloda termeibe, majd a kertbe és Így
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tovább* Az átmenetek során a szereplőkkel ugyanolyan helyzetben
találkozunk ismét/ mint amilyent az előző jelenetben foglaltak
el és a dialógus utolsó szavai is ismétlődnek, a következő je
lenetben érnek véget. "A" például látja a hálószobát, amelyről
"X" beszél, eleinte nincs berendezése, majd határozott alakot
ölt, aszerint, hogy "X" hogyan Írja le, sőt, "A” egy bizonyos
ponton ugyanolyan ruhában áll előttünk, mint amilyenben az is
meretlen a "múltban" állítólag látta. "A" rögsiti a látott képe
ket és kifejezi őket a jelentkezés sorrendjében* Igen jellemző,
hogy "A" korrigálja saját helyzetét abban a képben, amelyet lát,
amikor "X" találkozásukról beszól! lassan pontosan olyan helyze
tet vesz fel, mint amilyen helyzetben állítólag "X" látta, ami
kor először lepte meg. A szobor,amelyet először a névtelen szín
mű előadása alkalmával láttunk, majd később a kertben, a két
szereplő mellett, Önmagában véve a "Tavaly, Mariehbadban"kiált
ványa és kulcsa. Egy kulcs, amely, ismételjük, nem nyit ki sem
mit, nem nyitja meg azt az ajtót, amelyen keresztül megszökhet
nénk a régi megkövesedett palotából, a mauzóleum
hangulatát
árasztó kertből. "Eleinte lehetetlenségnek látszott elveszni az
egyenes sétányokon, a merev tekintetű szobrok és gránitkövek kö
zött, ahol Ő már azon a ponton volt, hogy örökre elvesszen*’*
Ezek "X" utolsó szavai. Ö is könyörtelenül fogja a labirintusnak
/örökké falak, folyósok, zárt ajtók és azon túl ujabb falak/,
saját énjének labirintusába zárva nemcsak, hogy nem képes tájé
kozódni a fizikai valóság sivár egyformaságában, hanem önmaga
tudatára Be ébred, nem ismeri utazásának,meggyőzési kísérleté
nek indítékait. Itt is automatikusan mozgó figurákat és figurák
csoportjait látjuk, "régészeti leletekhez" hasonló tekintetükből
hiányzik az érzés, az öröm, a fájdalom, a szeretet, az illúzió,
a jövő. Szó sincs tehát az elveszett idő kereséséről, Proüst pa
radicsomáról, arról a boldogságról, amely az emlékezés erejével
idézi fel és hódítja meg á múltat. Bobbe-Grillet-től nem kapunk,
úgy mint Proust-tól életet, mozgást, színeket, a tegnapból faka
dó jelen perspektívájának eszményi áttetszőségét és szelle
mi tartalmát. Minden perspektíva meghalt.
Mi különbözteti meg Eobbe-Grillet elbeszélő művészetét,
"ellenregényeit" a "Tavaly, Marienbadban" cimü filmtől? Hasonlít
arra az elbeszélő művészetre a film stiláris felépítése, a flti-
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lizálás, a teljeses egyforma ég
keresztező Tisfsiínhea és
függőleges w,salak sorosat ára bontott flsUcal világ mértani felépítése® A filmben is érvényesül az ismétlődő leírás technikája $
vagyis egy éa ugyanasoa tapasztalat ismételt, monoton vissssaté®
rése* mihelyt valamilyen XtxíMli® Táltosát vagy valamilyen utó
lagos fogalom magyar ásni keadi a valóságot® ám ismétlés módszere
segítségével a tekintet egyre jobban' tárgyal: töredékévé,az opti
kai látás következményévé alakítja a valóságét "^gyra szükebb
határok kőié syomja a világott végül ©gy tárgyra, egy mozdulatra
redukálja, Xet amelyeket az alkotók ans.t4idai.lag egyre kisebb,
molekuláris darabokra és mozzanatokra bontanak meg®^w*A "Tavaly,
Marienb&dban" c, filmben is tehát állandóan visszatérnek hol
látszólagos a reális és eIl®;a0ríshetŐ9h0l pedig látszólagosan ir
reális és nehezen ellenőrizhető helyzetek és a hangsúly a tárgyi
egyhangúságon van* amelyet m ismétlődő leírás egyhangúsága biz
tosit* Bisonyüs tapasztalat, bizonyos empirikus tartalom elméle
tileg a. végtelenségig ismétlődik azért, ho^y a valóságot a tár
gyak töredékévé és az optikai látás köve tke zméayévé redukálja*
Itt m m annyira ^ICírkegaard laMr.Íjatuas% a dán filozófus "is
métlés©” tűnik smmbe'i mint inkább Haymond EousseX eljárásai,
amelyeket Bútor elemzett "Repertoár” ©isii axinkájábsn^^. Sz a
tanulmány "a tekintet iskolájára" jellemző séte^rek mélyére ki™
ván hatolni• Boussel kétszer mosdja el a jeleneteket! először
úgy látjuk őket, aint égy szertartást^ Vagy mint
színpadi
munkát - hangsúlyozza Bútor - és utána kapjuk meg a történetet*
"h® vue" eirnü munkájában annyira ügyel a rés^l^ttó ábrázolására,
hogy például többszáz verssorban írja le egy ásványvizes üveg
címkéjét és számos novellája majdnem azonos szavakkal kezdődik
és végződik* Már Bóussel-nál is megtaláljuk a "Tavalyf Mariénbadbaa" játékénak elemeit?" "egy élő szoborhoz hasonlóan, laseu
és pontos mozdulatokat tett és kívülről betanult szófüzéreket
mormolt *** A hangtalanul elmondott mondatok pontosan időzítet
ték veszedelmes ármányait"* Akárcsak HousselnéX, a filmben 1b'
igen fontosak a szöveg strukturájámk hangismétlődései és a
exmek as ismétlődésnek elsőrendű kifejezője, i hang úgy is meg
szakadhat , hogy közben megáradjon a folyamatosság érzése? hall
juk, már nem halljuk, ugyanúgy ismét jelentkezik, újra nincs
semmi*
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A filmművészet és .annak eszközei, amint láttuk jobban ki
domborítják ”&z objektivitás tengerét" a már jelzett értelemben.
Valaki helyesen állapította siíeg, hogy például az "A labirintus**
bán" olyan mint, egy "klnoglaz"® Éjppen a filmművészeti nyelvezet
"fizikai" jellege miatt Ismeri el Eobbe-Grillet, .hogy a ^Tavaly,
Marienbadban" szigorúan véve, struktúrájánál fogva hasonlít arra
a "regényre”,a "féltékenység" cisü műhöz pedig a hasonlóan vizs
gált kapcsolatok miatt /hasonló háromszög a szereplők
között/*
Ugyanakkor azonban azt állítja* hogy mindez egyúttal hamis is
és,hogy az anyag nem ugyanaz. A felépítés .hasonló ”A labirintus
ban” cimü műben és a filmben , de a valóságban különbözött. A
könyvben a labirintus*legalábbis bizonyos olvasók előtt* metafi
zikai külsőt vehet fel* a filmben viszont materiálisán érvénye
sül éppen a filmművészet természet® miatt. "A fóItékenység” és
"A labirintusban" néma könyvek* a "Tavaly, Marienbadban" viszont
agy film* amely beszél - mondja Robbe-Grillet* Hssnaiü* HőbbeÚri1let hűséges "tolmácsolója” is a mozivásznon elérhető legna
gyobb fizikai jelleget kívánja hangsúlyoznia "az a fontos* hogy
Eobbe-Grillet, figurái először szólalnak
Vitatható ál
lítások ezek,úgy mint Robbe-Grillet-nek az a megállapítása, hogy
megengedhetetlen és önkényes dolog olyasmit leírni* hogy "a ten«
ger mosolyog”, mert a tengernek nincs szája és ezért nem mo
solyoghat. Helyes viszont azt mondani* hogy ”a tenger kék”, mert
valóban az.
Áz u.1 gyanakvások.
Megtehetjük azt, hogy elvetjük, nem osztjuk azokat a tel
jesen negatív Ítéleteket* amelyeket olyan Írók adtak a ”nouveau
román"-ró1, mint Moravia, vagy Elsa Morante, vagy Cassola és in
kább Oalvino,vagy Solmi álláspontjához közeledhetünk:. Holmi, aki
ugyan becsüli az ”uj realizmus" francia elbeszélő iskolájának,
vagy "a tekintet iskolájának” . /ahogyan Emilé Henriot
nevezte/
egyes munkáit,már sokkal kevésbé becsüli azokat az elméleteket,
amelyekkel a szerzők ezeket a müveket alátámasztják és igazol
ják. "Nem hiszem,hogy helyes volna azt mondani, hogy a regények
nek ez a típusa "hátat fordít a pszichológiának", hanem inkább
azt kell mondanunk, hogy közvetett módon kívánja felszínre hoz
ni, vagy úgy, hogy szigorúan testi, fiziológiai mozdulatokra és
átmenetekre vezeti le,vagy pedig úgy, hogy sejtetni engedi azok-
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Ital a rejtélyes nyomokkal* amelye&Bt a regényes történet hagyott
a vizuálisan felfogott és leirt tárgyakon* vagy esetleg úgy*
hogy szuggesztiv alapon bontja ki egy dialógus látszólagos tár
gyilagosságából* stb,'^^ Calvino hasonló módon állapítja meg*
hogy a regényeknek ez a típusa mindennek hátat fordit, csak a
pszichológiának nem és most már átmentünk* vagy éppen átmegyünk
sgy olyan kultúrába* amelyben a tudatot, az akaratot, az egyéni
Ítéletet - ezt az első tényezőt - elárasztja a másik tényezős az
objektiv világ, az objektivitás tengere, a léteső dolgok szün
telen áramlása* Most már nem arról van szó, hogy elfogadjuk-e*
vagy sem ezt a változást, mert "mór benne vagyunk", ás ez a vá
ratlan érviz mélységesen megváltoztatta kultúránk földrajzát,bár
ehhez hozzá kell tennünk* hogy ez az árvíz lassan és szemünk
láttára Öltött formát,12^ A "Tavaly, Marienbadban", a Prousttal még nem szakitó "Szerelmem,Hiroshima", a "Moderato cantebile"* "A tél visszahoz" cimü filmek mellett és az "éjszaka és
köd" cimü filmhez irt kommentár mellett egyéb "gyanakvással" is
találkozunk* amelyek nem olyanok, mint Hobbe-Grillet, Sarraute,
Bútor és a "Tekintet iskolájának" legújabb képviselői által fel
tárt gyanakvások* vagy azok* amelyeket Bellocq-tárt fel a "La
porté retomblée" és Saporta a "La distributlon" cimü filmekben*
Utóbbi ugyancsak egy szállodában játszódik le és jövő időben
Íródott, bár a szituáció a jelenben játszódik* A jövő egy vígjá
ték szerepein belül bármilyen irányban haladhat, vagyis semle
ges, nem-létező. Elsősorban azzal a gyanakvással* hogy lehetőé*-.,
ges-e egy erős adag félénkség nélkül nekivágni a "Tavaly,Marien
badban" labirintusának* Ahogyan egyre jobban behatolunk bonyo
lult szerkezetébe, úgy érezzük, hogy egy csapdába léptünk* amely
nem Is komplikált,hanem inkább sok benne a süllyesztő és a gépi?*
esen kiszámított illúzió,A film furcsa arabeszkje első pillanat
ban talán szórakoztató és lenyűgöző, de mindez nem egyéb, mint
egy - mondjuk ötletes, vagy inkább ügyes - üresen járó gépezet
müve* Ha jól megnézzük a struktúra gépiessége, az ismétlések, a
"tekintet", formák, tárgyak, szavak, mozdulatok mechanlzálésa* a
tér és az idő montázzsal, egymást élesen és hirtelenül váltogató
plánokkal és ellenplánokkal elért egységesítése tulajdonképpen
nyilvánvaló és olcsó dolgok,mind a forgatókönyvben, mind a film
ben* Ez a film tulajdonképpen "dokumentumfilm egy szoborról, ér
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telme az, hogy nincs értelme,nincs benne biztonságérzet és £>#r8pektlva, úgy, ahogyan azt Robbe-Grillet alkotta és Hesnais elfo
gadta, Élünk a gyanúperrel, hogy itt leszűkítés történt,
hogy
itt a filmművészetet képzőművészétnek fogták fel. Egy olyan kö
zepes, sőt nem létező színész,mint Albertazzi is eljátszhatja
"szerepét" és Delphlne Seyrig - aki távolról sem egy uj Louise
Brooks - csupán egy szép manökenhez hasonlítható*
Be a "Tavaly, Marianöadban" cimü filmmel szemben hangozta
tott legnagyobb gyanúnk az, hogy csupán játék, uj kísérlet az
öncélú művészet formulájának felkarolására, ha ugyan ezzel a
filmmel kapcsolatban lehet egyáltalán művészetről beszélni* Itt
a gyanakvásból már bizonyosság lesz m i sem könnyebb és kényelme
sebb, mint elvetni minden perspektívát, felfüggeszteni minden
Ítéletet és mindent "zárójelbe tenni".Perspektíva alatt itt ter
mészetesen nem egy "üzenetre" gondolunk, mint bizonyos vulgáris
kritika. A velencei zsűri egyes tagjai sem láttak tisztán, azok,
akik a "Tavaly Msrienbadban"-ra szavaztak /a dijat, amint látjuk
szótöbbséggel Ítélték oda/, azért, mert ez a film "hozzájárulást
jelent a filmművészet nyelvezetéhez és mert ragyogó stílusban
ábrázol egy világot,amelyben a valóság és a fantázia egy uj tér
beli és időbeli dimenzióban él együtt", Uj térbeli és időbeli
dimenziók? Már láttuk, hogy az állítólagos ujitás szorosan őszazefügg a filmművészet születésével és az akkori irodalommal.Egy
világ ragyogó stílusa? lem kellene mindenképpen arról beszélni,
hogyan ábrázolják stílus tekintetében ezt a világot? Mert akkor
felvetődik a kétely, hogy nem a stílus, hanem annak a világnak a
"ragyogása" nyűgözte le azokat a kritikusokat, akik egyébként
indokolásukban meg sem említették Hobbe-Grillet-et® Tudjuk, hová
vezet a perspektíva, a fejlődési irány, a társadalmi meghatáro
zások elvetése? a létezés történelmen-kivüliségéhez. Az ilyen
irányú "szabad választás" müve például, hogy Heidegger Hitlert
választotta. A .jelen valósága elől való menekülés, a félreállás nem egyéb, mint a semmi mitosza. A kor társadalmi tartalmá
tól való menekülés szükségszerűen maga után vonja minden emberi
tartalom pusztulását, misztikus és mítosszá dagasztott formák
ban. Semmiképpen sem véletlen, hogy a "Tavaly, Marienbadban" a
"Szerelmem, Hiroshima" /hogy ne is beszéljünk a hasonló ideoló
giai forrásokból táplálkozó uj hullámról, /a perspektíva, a je
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lentőség 0 M ány i a jövő filraüréssete mémér& kijelölt ilyen
utak - Xtegaulle' fnanei&orsz ágának termákéi*
így esetleges ^kritikai fe£filvlzsgálat ” során mint amilyet
B#1 Buono és OigXio javasoltak, természetesen figyelembe kell
v#.tmÜBk néhány avantgárdista kísérletet és eredményt' /Antoaioni,
Bresson, Bergman/. % m e k elismerése azonban nem jelentheti azt,
hogy megadjuk magunkat. Előttünk állt, amit maga CaXvisae mondott
"az objektivitás tengerével^ kapcsolatiban? "legyünk ■óvatosak.
Számos formula előjelet változtat, az uj szigorú stílusok mögött
ott van a csapda”. Meggyőződésünk 0E®riBt
is és mindig
el kell vetnünk két előítéletet* Ai egyik az* hogy napjaink iga
zi filmművészete csakis az úgynevezett avantgardista filmművé
szet* azok a filmek, amelyek állítólag @gy csapásra felnőtté
avatták a filmgyártást* á másik: előítélet pedig as, hogy a kri^
tikfii realizmus és a kritika ebhez kapcsolódó módszertana túlha
ladott álláspont 0 Kiváló példák ebben a tekintetben ThomBjs laxm
az.irodalomban, Brecht a színjátszásban és Chaplin a filümüvészebben.
A ,16 szándékok
M i &s "Aranysaesű lány” és a "Vanina ?&n,íai” eimü film®két illeti* amelyek egyaránt a 133:* század kritika,! reallzMisá**
nsk két siagy képviselőjére támaszkodnak =» Balosára és Stendfa&lra
- nyugodtan állíthatjuk, hogy Albicocco és Eossellini rendezők,
á© mag*, a néző sem képesek hinni a figurákban, annyira elsza
kadtak a történelmi, irodalmi és filmművészeti
értékektől*
Pakolta, Htnxi el© Marsa?, San He ál asszony, Paul & Mannerville
®,z egyik oldalon, Yanini hercegnő, édesapja, a,nagybácsi és
Pietro Ii@sirilli forradalmár mér mm. élő emberek* Mér n « ta
láljuk meg bennük azt a hitelességet, amely a regényekben szi
lárd tartalmat adott nekik* A két rendező nem képse időszerűvé
tenni az irodalmi forrásmunkát* Albicocco a mai Párizsba ülteti
át ”1 tizenhármak története” trilógia utolsó részét, anélkül,
hogy valami meggyőzőt, mélyet mondott volna az 1961-es párizsi
pokol bugyoráról * azokról a szenvedélyekről, amelyek
pénzben,
kéjben és "veszélyes barátbágokhan* oldódnak fel /Ban-Heál és
Paquita kapcsolatai/. ís Rossellini, megszokott ké tért ©lmüsége
alapján sár sem ragadja meg ^a X¥X® század roncsában", az
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radott pápai államban egy olyan korszak és egy olyan főváros
krónikáját, amely annyira hasonlít a mai Olaszországra és Rómá***
t&o ¥&iószinüleg megkísérelte Tiaeomti "Senso^-jénsk példáját
követni, de önkényes vállalkozása értelmetlenségbe fulladj, film
je kosztümös film, de nem történelmi film. faléban lerombolja a
bősöket /de más utakon, nem Robbe-GrIllet és lesaals megfontolá
saival/. fanina itt a végén kolostorba menekül, .nem tér vissza
Rómába, nem magy nőül Livi© Savéi!i herceghez, aki olyan volt,
hogy "ha egy regényt adtak volna a kezébe, húsz lap után eldobta
volna, erős fejfájásra panaszkodva".
A nagy irodalmi forrásmunka megértésére és láőezerüsitésár® való képtelenséget legjobban Albicocco egyik kijelentése jel
lemzi, mely szerint s‘Az arany szemű lány” megoldásának legjobb
formulája a formalizmus volt. Íz a formalizmus nem egyéb, mint
szépírás, ami elsősorban az operatőr /Albicocco apja/ technikai
jártasságára támaszkodik. A rendező mindenek felett barokk disz™
harmóniának fogja fel Balzac lapjait. Ugyanebbe m hibába esik
bele Erska csehszlovák rendező is* /"A nap, mikor a fa virágza
ni fog"/ lajerova regénye elvész egy több mint harminc es^temd®-j® elavult filmművészéti nyelvezet sűrűjében/visszaélés a kettős
erózióiéval, a ferde beállítással, pókhálókon, vagy ingaórákon
keresztül fényképezett jelenetek, tárgyak és személyek elferdí
tése/. Az expresszlonizmus és a Kammerspiel, a két háború közöt
ti francia naturalizmus elemei bukkannak fel Tajda lengyel ren
dező Sámson cimü filmjében. /Már a "Hamu és gyémántéban is ta^
lálkoztunk velük/. A film Xazimierz Brandys egyik regényéből ké
szült. A bibliai,izü címtől kezdve itt minden a szimbolizmus
szolgálatában áll. A hős elhagyja a gettót és utána visszamegy
oda, ennek során pszichológiai átalakulásénak tanul vagyunk.Meg
hal a romok alatt,ahol újra megtalálta erejét. Divatjamit tech
nikai fogásokkal találkozunk Alov és Kaumov Békét az érkezőnek
cimü filmjében is /elég a kezdeti jelenetekre utalnunk,
ahol
premier plánban látszanak a betört kirakatok próbababái./A film
ből nyilvánvalóan kiütközik a szovjet filmművészet "uj hulláma",
amely békés együttélést hirdet és bírálja a sztálini katonai
bürokráciát. "Legyen üdvözölve, aki megszületik", még akkor is,
ha & szülei németek, mert fennáll a remény, hogy az uj németből
ember les2 . Kekünk úgy tűnik, hogy & rendezők nem tárják fel egy
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olyan háború okait# amely szovjet részről védelmi és nem támadó
háború volt,
Nem hiányzanak a jó szándékok a Tu ne tueras no int /Ke
ölj!/ cimü francia filmből sem. Áutant*~Xí&ra rendező konkrét kri
tikai elemekkel, de egyidejűleg irracionálisán, egy hiteles tör
ténelmi gyakorlaton kívül ábrázolja a francia hadseregben leját
szódó lelkiismereti válságot. Tény* hogy nem a megszokott és fe
lületes Cayatte-tal állunk szemben /bár sokan céloztak ennek a
rendezőnek az álproblematikus filmjeire/. Aut&nt-Lara müve min
denesetre időszerű és érdekes, még akkor is, ha a stílus és a
nyelvezet nem megfelelő. Pacifista film? Kern mondanánk, ha csalt
pacifizmus alatt nem valami halványam emberit értünk. Mintha
A testőr cimü japán film is '"pacifista” szándékokkal lépne fel,
Kurosawa rendező története a múlt században játszódik, a két
egymással szembenálló fegyveres csoport all#górikusan a mai nem
zetközi helyzetre utal; kidomborítja, hova jutna a világ egy
nukleáris háború esetén. A filmben a két tábor összecsap és sem
mi és senki nem marad meg.Sokan japán western-filmrŐ1 beszéltek,
ami csak annyiban pontos, amennyiben a rendező '‘nyugati” alkatát
illeti. Ízt egyébként már a "Vihar kapujában" cimü filmjével bi
zonyította be*
Még röviden sem érdemes megemlékezni olyan filmekről, mint
Btienne Perier Brid^e to the sün cimü müvéről, vagy az ameri
kaiak másik filmjéről; Sumer and smoke /BTyár és füst/. Előbbi
film Torasaki önéletrajzi regényéből készült /de milyen határon
belül önéletrajzi?/, a második filmet a Fater Glenwille gépiesen
ültette át Williams regényéből és az egész munka Fage játékára
építi, A színésznő ügyesen ábrázolja Álma csődjét, ezt a nőt, aki
nem érkezik el az áhított hétköznapi boldogsághoz és végül átlé
pi az Őrület küszöbét, Sasil Dearden angol rendező Yictim /Az
áldozat/ cimü filmje a tárgyalt probléma: a homoszexualizmus
miatt érdekes, mert egyúttal kételyeit fejezi ki a törvénnyel
szemben, amely nem nyújt védelmet alvilági zsarolások ellen. Ami
az olasz filmeket illeti, bizonyos értelemben a neőrealizmushoz
való visszatérésről beszélhetünk, önkényes kísérletek formájá
ban, Már utaltunk arra, hogy a "Varira vanini" cimü film a "Ben
ső" irányába kivár haladni. Be Slca és Zayattini Az utolsó Íté
let cimü filmjükkel ismét a "Csoda :Milánóban" struktúráját és

-

40

-

©zópuszi nyelvezetét kísérlik meg felvetni. De az eredmény átte
kinthetetlen, a filmben hemzsegnek a soha meg nem valósított ré
gi és uj gondolatok, amelyek itt logikus és életszerű válogatás
nélkül kapcsolódnak egybe, A bandita cimü film újra felveti a
neorealizmus régi témáját, a társadalmi igazságtalanságot, amely
törvényen kívül helyez becsületes embereket* Érdekes megfigyel
ni, hogy ebben a filmben, amely Barto azonos cimü regényéből ké
szült, nyoma sincs Oastellani "két krajcár reménységének"? a
filmben hol realisztikus, hol pedig a történelmi valóságnak meg
nem felelő tények keverednek és a végső kicsengés a teljes csüggedés, az a meggyőződés, hogy az utolsó 15 esztendő kifejezetten
csődöt jelentett. Ezzel a rendező látszólag más utakon jár
va igazolja, hogy képtelen konkréten
elemző és széleskörű képet
adni a nemzet életéről® A Banditák Orgosolóban cimü film ezzel
szemben pozitív eredményekkel kapcsolódik a ,r7ihar előtt" monda
nivalójához. Bem lehet minőségi összehasonlítást tenni Viscontl
filmjével* De ez egy életképes mü, felette áll a többi filmnek
és ha a zsűri valamivel bátrabb, megkaphatta volna az "arany
oroszlánt". Mert ez a rendező tehetséges, távol áll Olmi, "A
hely" cimü film rendezőjének lemondó szellemétől, áltehetségétől, Utóbbi film a "Két krajcár reménység" nyomdokaiba akar lép
ni, de meg sem közelíti Oastellani remekművének kifejezésbeli és
nyelvezet! értékeit,
/Cinema Euovo 1961-153*/

J e g y z e t e k
1.
Sarraute idézetével kapcsolatban lásd "L’eta
dél
sospetto" /A gyanakvás kora, Busconi és P&u'lazzi kiadás, 1959/*
2# Lásd* Bobbe-Grillet "Tina via per il romanzo futuro"
/Egy ut a jövő regénye számára, u.o. 1961./
5.
Lásd* L*année deraiere á Marienbad, "Filmregény" Pá
rizs, 1961.
4. Marienbad ezen a nevén már nem létezik, ma Mariáneke
Lazne-nak hívják és a Csehszlovák Szocialista Köztársasághoz
tartozik.
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5* L^siít Banato Barilli "la. narrativa dl alain HőbbeGrillet /Alain Robbe-Grillet elbeszélőmüvészete, 11 Verri, 111,
évfolyam, 1959. IV, Milánó,/
6. Bobbe-Grill et "A lat Írintu sban " bevezető jegyzet, 3Sjnaudi kiadás, Torino, 1960.
7. A külső monológ elemzését lásd Barilli említett müvé
ben.
8. Az "ismétlődő leírással" kapcsolatban lásd többek kö
zött Mario Bőssel!i 9íll linguaggio deli8 alienaaios# in Robba™
Grillet" /Az elvontság nyelvezeté Robbe-Grlllatban*Huova Corrente, 1961, márciust Genova./
9* Miehel Bútor "Képértőrio" Milánó* 1961,
10. Hüfeert luin "Introduction á la msthod© &* Alain Re®n&ls et d* Alain Robbe-Grillet" /Bevezetés Alain Besnais és Alain
Robha-^GriXleb módszerébe, Les Lettre® Francai sósf 1961, S88 sz.
Párizs.
' 11. Lásd: "Kilenc felelet a regényről/9 Ifuovi Argó mentig
1959, 38/59 szám, Róma..
12* Italo Oalvino "11 maré d@ll8ogg®ttávitá, Ms m í 50s Adnaudi kiadás, Torino, 1960*
1 3 * Egyik legközelebbi Írásunkban részletesen visszatérünk
erre a miire és természetesen más filmekre is* melyeket nem aka
runk itt néhány szóval elintézni, Azért szenteltünk ilyen nagy
helyet a "Tavaly, Marióribadban" cimü filmnekf mert tisztázni
akartuk természetét és a benne rejlő buktatókat.

Haymond BABKAN*

KIFLIk g t ő i JBAH ROUC^-IO
fk% 1 T 1 Ü E S FILfflítJVfeZEB? FELÉ/
Ha azt' kérdeznék tőlem, az elmúlt hetek melytó filmkockái
voltak a legnagyobb hatással re ám, nem biztos, hogy a Kaland
/Avventurs/, a Zazi a Metróban /Zazie dans le létre/ vagy a
Psyoho jutna eszembe. Azt hiszem, hogy inkább azokat a híradódokumentumokat említeném, amelyek az önálló államuk szülési fáj
dalmaival bajlódó kongóiakat, vagy a dakari parlamentben vitat
kozó négereket mutatják be* Mert ezek a képek, talán a szputnyikóknál és i távolsági rakétáknál is jobban kifejezik a világ
sorsában történő jelentős változásokat.
Egyébként joggal meglepődhetünk azon, hogy /az akadémiai
szónoklatok áradata óta bitelét vesztett tiszteletreméltó fraze
ológiát használva/ épp a "legmodemebb", a "legegyetemesebb" kifejezőeszköz tudta a legkevésbé visszaadni az afrikai, ázsiai
és óceániai népek életének igazi valóságát.Kern állíthatom ugyan,
hogy az utolsó ötven esztendő regényirodalma a dolgok mélyére
hatolt; valóban, teljes joggal bírálhatjuk Kipling imperializmu
sát, Francia de Oroisset sznobizmusát, Paul Morand gyakran fel
színes kozmopolitizmusát, André Demaison atyáskodó szentimentalizausárf, Henri és Monfreid erotikus kalandoraágát vagy akár
Pe&rl S.Bnck érzelmes humanizmusát is, annyi azonban kétségte
len, hogy ezek a könyvek sohasem korlátozódnak csak arra, hogy
Indiát, Afrikát vagy Kínát mindössze egy-egy szánalmas történet
érdekes hátterévé alacaonyitsák.
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Különben nem vagyok annyira naiv, hogy komolyan feltegyem
a kérdést, vájjon mi is az oka a gyarmati országok ilyen leki
csinylő módon való kezelésének* A szórakoztató és pénzt gyártó
gép gyanánt felfogott filmnek hogyan is lehettek volna lelkiis
mereti aggályai a színes népek ilyetén való ábrázolása miatt,
amikor a "fehér civilizáció" igazi valóságára is olyan kevés fi
gyelmet fordított. Hogyan is illeszthette volna be mondanivalói
közé az indiai kasztok problémájának , vagy a mel&néziai törzsek "primitiv mentalitásának" a maga mélységében való tanulmá
nyozását, amikor a legfőbb gondját a közönség "kikapcsolódási
vágyának" kielégítése meg a társadalmi és politikai "tabuk" meg
szilárdítása képezte s ezért a nyugati társadalmakról rajzolt
képeiből is kitörölt minden olyan "felforgató" tájékoztatást,
amely pl. az osztályharcot vagy az ateizmust mutatta volna be. A
német munkást, a francia parasztot, vagy az amerikai
tőkest
csaknem ugyanolyan irreális módon ábrázolta, mint a tuareg pász
torokat vagy a bantu vadászokat! Bármennyire' fájdalma® legyen
is, egyáltalán nem szabad különösképpen meglepődnünk azon, hogy
a fehér-fekete vagy a színes filmek százai az afrikai civilizá
ciókból csak a toliakkal díszített harcosok vad táncait, a melanéziai szokásokból csak az ukulele hangjaira ugráló, csábos
háncsszoknyába bujtatott leányokat, a hindu világból pedig a kigyóbüvölőket vagy azokat e turbános cselédeket mutatták meg,
akik a panka zsinórjának szolgálatkész mozgatásával biztosítot
ták az angol gyarmatositók békés délutáni álmát!
Csak úgy kapásból iram ide néhány olyan film elmét, mely
tökéletesen megmutatja a film és a gyarmati országok viszonyénak
természetét: "Trader Horn" /Trader Horn/, "A négy fehér toll"
/Les quatres plumes blanches/, "A mandalai ut" /La route de
Mandalay/, "A könnyű brigád küldetése" /La charge de la brigádé
légere/, "Gunga Din" /Gunga Din/, Riadó Indiában /Alerte aux Indes/, "A három bengáli lándzsáé"/Lee trois lanciers du Bengale/,
"A nagy játék" /Le grand jeu/, "Kasbah" /Casbah/, "A zászlóalj"
/La bandera/, A bengáli tigris" /Le tigre du Bengale/, "A fehér
svadron" /Escadron blanc/, "Brassa", "Stanley és
Livingstone"
/Stanley et Livingstone/ stb. stb. Csak emlékeztetőül idézem fel
Dorothy Lamour hawai vagy polinéziai képeit és a Tarzán-filmek
beláthatatlan sorozatát! Egyébként minek is szaporítsuk tovább
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a ciiaak felsorolását? Az erotikus kikapcsolódást nyújtó filmek
forgatókönyvei néhány, pontosan jellemezhető típusra korlátozód
nak*
Az elefántcsont kereskedőt /nemegyszer egy ültetvényes ne
jének kíséretében/ elhagyják teherhordozói s igy egy vad, vér
szomjas törzs fogságába kerül, de az utolsó pillanatban a mentő
csapat sortüze mégis megmenti. Az egyenlítő vagy a trópusok el
viselhetetlen kiimája alatt egy fehér férfi és egy fehér nő bor
zalmas szerelmi históriáiba keveredik és ezeket a bennszülöttek
lázadása és egy nagy árviz, illetőleg földrengés még komplikál
tabbakká teszi. Indiában az angol király őfelségének tisztjei,
akik különben kitűnő polójátékoeok is, a szipojok osztagai élén
hősiesen harcolnak a lázadó bennszülött bandák ellen* A Szahará
ban az idegenlégió vagy a tevés alakulatok /kapitányuk egy várat
lan cselszövés következtében zupáit be/ győzik le az arabokat.
Köztiszteletben álló felfedezők a civilizáció zászalját lobog
tatják meg á fekete kontinensen, megtörik a varázslók hatalmát,
s előkészítik a bennszülötteket a keresztény vallásra téritő
misszionáriusok ás az álomkórt legyőző orvosok útját. Hajósok,
akiket egy tengeri vihar valamelyik polinéziai szigetre vet,meg
rakodnak kókuszdióval, s azután az egyáltalán nem barátságtalan
bennszülött nők érzékiségének hódolnak, de végül is egy szeren
csés véletlen menti meg Őket a felkoncolástól, mert közben aka
ratlanul is megsértették a helyi isteneket...
De hagyjuk a drámai hangot ® legalább egy keveset őrizzünk
meg a humorérzékünkből! A film egészen uj kifejezési eszköz,
sem elég ideje, sem elég kedve nem volt még ahhoz, hogy elol
vassa Lóvy-Bruhl vagy Frazer müveit. A filléres kalandregények
színvonalán dolgozott s igy a másfaju népeket is inkább ostobán,
mint felszabadult módon szemlélte. A gyarmati politika közhe
lyeit is legalább annyira üzleti, mint politikai opportunizmus-,
ból fogadta el. Az igazság az, hogy ezeknek az exotikus filmek
nek egyáltalán nem is volt mélyebb mondanivalójuk s az őserdők,
a dzsungelek, a sivatagok álhlndui, álnégerei vagy álarabjai
is alig játszottak nagyobb szerepet bennük, mint az oroszlánok,
a tigrisek, az orangutánok, a kobrák és a skorpiók. Bármennyire
ellenszenves is tehát, hogy színes testvéreinket ennyire lóhát
ról kezelték, egyáltalán nem bizonyítható, hogy valóbán kérté-

» 45

kony módon járultak hozzá a husumismust bemocakoló faji előíté
let; terjesztéséhez, és, valljuk meg, hogy ezek a gyermeteg anek
doták gyakran élszórakozt&ttak bennünket és egyeben olyan ér&as&es
rendezőknek adtak alkalmat arra, hogy csinos filmeket forgassa
nak, mint amilyenek Pritz Láng, lentész Mihály, Henry Kiag vagy
John Ford voltak!
Most psdig térjünk át tanulmányunk másik szempontjára,
mondjuk el azt is, hogy a filmművészetet sem. csupán a gyarmati
népek iránt érzett leereszkedő elnézés vagy épp kifejezett meg
vetés jellemezte. Mert a hol naiv, hol pedig cinikus módon megje
lenő fajelmélet ellenpólusaképp ©gyes fíImalkotóknál a fejlő
désben elmaradt vagy primitiv népek gondolkozásmódjának és szo
kásainak megértésére Irányuló Őszinte, sőt gyakran egyenesen el
mélyedő szándékkal találkozunk* Valószínűleg Flaherty Nanuk* az
eszkimó-ja és Mosna-ja volt az első alkalom /a. dokimért;
ről majd a továbbiakban szólunk/, amikor a filmfelvevő a civili
zálatlan világ bennszülöttjelre irányította lencséit és amikor
már nem elégedett meg azzal, hogy meztelenségüket vagy ruházatu
kat, társadalmi vagy vallási életük formáit a szórakoztatás fel
színes eszközeképp használja fel* Flahertyben azonban a költő
győzedelmeskedett a néprajzkutató felett* És bár a Moana-t még
ma is a csodálatosan szép filmek közé soroljuk, az már egyálta
lán nem bizonyos, hogy a tudomány mai állása mellett is teljesen
elfogadható-e az a kép, amelyet a polinéziai társadalomról raj
zolt? Ezzel az alkotással a film a "Délszígetsk" költészetét fe
dezte fel b utána hamarosan egy sereg olyan produkció született
meg, amely az óceániai bennszülöttek ártatlanságának a gyarmato
sítás kezdetével meghonosított alkoholizmus, üzleti szollem és
kizsákmányolás által való megrontását mutatja be*
Van Byke ,fFehér árnyak”-ja és Murnau ríTabuw-jaf - annak
ellenére, hogy Flaherty közr emüködé séb is igénybe vette - ■ már
kevésbé tiszta ösztönzésekből született meg: ezek is Tahiti, Hawaí vagy Madagaszkár /León Poirier HKainM-jával/ paradicsomai
nak ünneplését folytatták, míg azután az egész műfaj az "Aloma,
a szigetek hercegnője” - tipusu, az egységáron szállított eroti
ka és pogányság keverékével telített ostoba hollywoodi produkci
ók nyomorúságos színvonalára züllött le,
De Oroszországban kitört a szocialista forradalom s ezzel
egy uj, szorosan a marxismus-leninizmus téziseinek alárendelt
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filmművészet született meg® 1928~ban forgatták az első, valójá
ban antikolonialis ta filmet,. Pudovkin "Tikár Ázsia felettijét*
Ebben már semmit sem találunk Flaherty idealista emberbarátSágé
ból, az a kifejezetten forradalmi felfogás, amelyben a film fo
gant, háttérbe szorította, a mongol nép életének néprajzi ábrázo
lását és az imperializmus elleni harcukat domborította ki.Később
a "Tihar Mexikó felett "-ben és az "Időtöltés a napfényben" cImii
ben Eisenstein szintén, a marxizmus szempontjainak alárendelve
mutatja be a mexikói bennszülöttekre nehezedő elnyomást, de az
előbbinél mégis sokkal árnyaltabb módon, sokkal nagyobb gondot
viselve a népraj zi vonatkozású részletek kidomborítására.
Be a film igazában csak az objektív jellegű dokumentumok
területén kezdett érdeklődni a fejletlen emberiség élete és szo
kásai iránt. A világ felfedezésére sokféle szempontból elinduló
kamera nem tagadhatta meg érdeklődését a civilizáció többé-kevésbé primitív fokán maradt népektől. Egyébként úgy látszik,hogy
a filmeseket kezdetben legalább annyira vagy talán jobban ér
dekelték az állatok, mint az emberek. A Osang-ban, az Afrika
szavá-ban. a Hozzátok élve vissza őket c. filmben a tigrisek, az
oroszlánok, az elefántok, a gorillák és a boák a legfontosabbak,
bér az expedicióa filmeknek hovatovább arra is gondjuk volt,hogy
a bennszülötteket szintén természetes körülmények között filmez
zék le. S ha egyik-másik filmjüknek olyan elme volt, hogy nAz
emberevőknél", "A vér ivóknál", "A kannibálok között", az csak
azt bizonyltja, hogy a huszas évek dokumentálistéinak felfogása
még meglehetősen távol állt Jean Rouch szemléletétől.
Az operatőrök vakmerősége le gyakran azzal a szándékkal
párosult, hogy a közönséget bizarr vagy nem egyszer a valóságban
is megtörtént látványos kegyetlenséggel szórakoztassák, emellett
főképp az erotika húrjait szólaltatták meg. . Egy Boli-ról szóló
filmet pl. "A két meztelen kebel szigeté"-re kereszteltek el, A
dokumentumfilmek fejlődésének menetét azonban semmi sem volt
képes megállítani, Elkészült a "Fekete cirkáló", majd pedig a
"Sárga cirkáló". Az afrikai bozótok filmesei, igy Wavrin márki,
Bertrand Flornoy, Fred Eatter vagy Marc Allégret, aki Oldet* ki
sérte el kongói útjára, az ázsiai, afrikai vagy dóiamerikai pri
mitív emberek elmélyültebb, pontosabb megfigye1ésére törekedtek,
s ebből a.törekvésükből nemsokára egy valóságos etnológiai film»
tipus született meg.
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Ami azonban a játékfilmet illeti* az néhány szovjet film
kivételével lustán vagy szolgálatkészen szállítja a gyarmatosí
tók szokásos közhelyeit* 1 négerek vadak* az arabok félvadak* a
hinduk pedig a nyugati tipusu háborús eposzok vagy szerelmi tör
ténetek helyi színeit biztosító látványos figurák bennük. Kína
még egy Sternberg /Shanghai-Expre ss/ vagy egy Pabst számára is
/Le drame de Shanghal - A shanghaji dráma/ csak az exotikus fil
mek kedvelt díszleteit adja* a kém- vagy csempésstőrténetek, a
játék kaszinók és a szép kalandornők világát. Azt hiszem* nem
csal az emlékezetem* amikor azt állítom* hogy 1924- és 194-0 kö
zött az imperialisták gyámsága vagy a helyi feudálisok uralma
alatt senyvedő népekről csak a Keleti arcok, az Alvaradói láza
dók és a Viva 7111a beszéltek a témához méltó hangon.
A háború azonban lényeges fordulatot hozott* A gyarmati
elnyomás erői mindenütt megingatták* Az angolok feladják Indiát,
Ázsia délkeleti országaiban is szabadságmozgalmak törnek ki,
Csang-K&i-Sek Kínáját Mao-Ce«Tungé váltja fel; az ízlám forrong
és Afrika fekete népei uj politikai berendezkedésre törekednek.
Tehát maga a történelem is rombolni kezdte a gyarmati népekkel
kapcsolatos régi közhelyeket. Az angol dokumentalista iskolával
minden ellenállás nélkül egy uj felfogás kezd elterjedni. És ez
nem korlátozódik pusztán a dokumentumfiÍrnek esztétikai és szo
ciológiai szempontból való megújítására, hanem abban is nagy
szerepe van, hogy az angol játékfilm szintén a valóság eddiginél
hűségesebb és korszerűbb ábrázolására törekedjék. Thorold Dickinson a Fekete varázsló-ban már lojális módon állítja szembe
a fehér civilizációt és a törzsi gondolkodást. Az ültetvényes
feleségé-ben annak ellenére, hogy a maláj! "lázadókat" olyan
"elítélendő szellemeknek" ábrázolta, mint a kommunistákat szo
kás, a forgatókönyv mégsem vonja kétségbe a bennszülötteknek azt
a jogát, hogy szabadságukért küzdjenek. A Sírj. 6 szeretett ha
zám pedig, bármennyire is keresztény atyáskodással van átitatva,
kertelés nélkül mutatja meg a délafrikai faji elkülönítést. Sok
más film ie akad, amely - bár siet elitélni a "túlzásokat" »,
szintén a gyarmatosítás láncait végleg széttörni akaró népek
nemzeti érzéséről tesz bizonyságot*
A francia film, félénkebben és aggodalmaskodóbbanf a maga
részéről szintén elkezdi a kolonialista látásmód felszámolását.
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A muzulmánok és a feketék moetmár mint emberi személyiségek kez
denek megjelenni a filmek vásznain. Jean Renoir már Indiában
forgatja a csodálatos golyók-at /Les gleuves/, a Sivatagi nász
/flfoces de isable/s Ar.dré Zwobada filmje, továbbá a Ctoha /Soha/,
amelyet Jacques Baratier forgatott, költészettel telítve köze
lednek a "muzulmán lélekhez". Claude Termőre! Afrikában készíti
el a Magányos hóditók-at, /Les con^uérants eolitaires/ és az
Életek leggz&bbiké-t . amelyben a fehér tudomány és a négerek
animizmusa között teremt kapcsolatot. Marcsi Camus Csalárd mádon
történt halálba /Bort en fraude/ antikolonialista szemszögből
nézve mutatja meg az indokínai drámát. Legutóbb René Wheler
írbázis felé /Vers lsBxtase/ c. filmjében olyan, katolikus ne
velt etásii leányról van szó, akiben a muzulmán filozófia gyújtott
"világosságot"•
Az Egyesült államokban az ott uralkodó latens fajelmélet
és antIkommunista gyűlölködés ellenére, még az egykor "exotikus"
ostobaságok szériáit gyártó Hollywood is a történelem menetéhe z
kezdi alkalmazni a fejlődésben elmaradt országokról alkotott el
képzeléseit. Richard Brooks az Istenek farsangiá-ban becsületes
szemszögből nézi az angol gyarmatosítók és a Mau-Mau viszonyát.
A sorsok keresztut.iá-ban és a 'Többirányú fény-ben pedig érzelmi
kapcsolatok szövődnek egy eurásiai nÖ és egy nyugati férfi kö
zött, az Bot nagyon csendes amerikai pedig minden visszatetsző
pértoskodés nélkül mutatja be a ,Viet-Minh és a francia csapatok
harcát. Ma már a legutolsó vadnyugati történet is /pl, "Az utol
só karaván”, "Sivatag fogolynője", vagy az "Összetört nyil", is
élénken szembenáll a hazai fajelmélettel és uj szemszögből nézi
a nyugati hóditók meg a vörösbőrüek harcát. A teljesség kedvéért
az ujabb mexikói és délamerikai filmeket is meg kell említenünk,
ezekben szintén a sokáig elnyomott és megvetett népek emberi
méltóságot követelő hangja tör fel.
Az embernek az önmaga által történő felfedezését azonban
még ennél is jellegzetesebb jelek kezdik nyilvánvalóvá tenni.
Arról a filmművészetről van szó, amelynek néprajzi hitelességét
valamiképp egy humanista felfogás tartja melegen. Bí^zel kapcso
latban most ismét a háború után hatalmas virágzásnak indult
francia dokumsntumfilmekre kell visszatérnünk. Miközben két ve
terán, Albert Mahuzier és Bertrand Blornoy is újra elkezdte te-
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vékenységét /Barátom Ti - Mon ami Ti; Jáva - Jawa/,a fiatal fil
mesek egész serege, közöttük több olyan, aki az IX>HEC~en tanult,
indultak Afrikába, Izsiába, Délamerikába és a Sarkvidékekre, kz
olyan filmek, mint pl, nA pigmeusok földién** /Au pays des Flgjsiées/, "A fából kivájt c s ó n a k o k az; O g u n " / F i r o g u e s s u t l*Ogue/f
"öyapok" /Oyapoc/, az "Emberek, akiket vadaknak nevesnek'* /Des
hommes, qu’on appslle sauvages/, **A iuaregek élete1* ./La vie des
Touaregs/, a MSzikkim" /Sikkim/. a "Sarkvidéki tavasz" /Printemps aretique/, "A fóka emberei" /Les hommes de Phoque/ és más
hasonlók A.-F.Líotard, Noel Ballif, Jacques Dupont,
Bdmond
Séchan, pfierre-Lominique Gaisseau, Alain Gheerbarndt, Edouard
Logere&u, Boger Moride, Serge Bourgignon, 8amivéX5 Jean-Jacques
languepin, Jean Lehérissey nevét tették ismertté, ' A Néprajzi
Film Bizottságinak Leroy-Gourhan elnöksége és az Embertani Mú
zeum védnöksége alatt történt megalakulása a dokumentumfilm tu
dományosabb irányba való fejlődését eredményezte, a filmesek
kedvelt felszerelése pedig újabban a 16 mm.-es kamera és a mag
netofon lett, S ha egyes filmesek, így Mario Craveri,
vagy
Emeled Gr&s állhatatoson ki ie tartottak amellett, hogy a mezte
len igazságot az exotizmus esztétikai változatainak áldozzák
fel, pl. az "Elveszett’kontinensében /Continent perdu/ vagy a
"Nap birodalmáéban /L*empire du solell/,- fiatal dokument al1&tá~
ink általában mégis arra törekedtek, hogy minél pontosabban mu
tassák meg a fejlődésben elmaradt vidékek lakóinak szokásait,
gondolkodásmódját és társadalmi szerkezetét. Georges Régniar "A
fekete parasztok" /Paysans nőire/ c. hosszú filmjében egy félig
dokumentum-jellegű megoldás segítségével mutatja be a& Elefánt
csontpart ültetvényeseinek agrárprob 1émáit» ' Valamivel később
Rossellini Indiába ment s ott a maga sajátos módján filmet for
gatott a hindu parasztok életéről, eddig azonban még nem akadt
vállalat, amely u mü/"India-57"/ forgalombahozatalAra vállalko2/
zott voIna. '
A háború utáni etnográfiai és etnológiai dokumentumfilmek
készítői közül különösen egy nevet kell kiemelnünk, és ez Jean
Rouch-é. ő már nem az olyan "fehérek" közül való, akik a ripor
ter kiváncsi, - szórakozást kereső szemével vagy pedig a tudós
hideg aprólékosságával nézi a négerek életét, ő az a filmművészt
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aki megérteni akarja Őket* hogy minél jobban rokens%ernrezhessék
velük,
A v í z flai-ban vagy még inkább a Bolond mesterekében /Les
fils de 1*eau; Les maxtres fou/ és a Jaguár-bán /Jaguar/ a ren
dező már nem elégedett meg azzal, hogy csak “kivüLrol” filmezze
le a nigériai négerek vadászati rítusait és vallásos szertar
tásait j Jean Rouch arra törekszik, hogy képei és kommentárjai a
dolgok mélyére hatolhassanak, s ezért úgyszólván'teljesen azo
nosul azokkal, akiket filmre vesz« Ez már teljesen annak a tör
ténelmi korszaknak a filmművészete, amikor u j természetű kapcso
latok kezdenek szövődni az emberiség ”1 egh ala do1 1 abbt! és ^leg
elmaradottabb” részei között, egy olyan korszáké, amikor a gyar
mat ősit ás intellektuális, gazdasági és politikai elidegenedésé
től megszabadulj emberek végre végre valóban közeljuthatnak egy
máshoz. Egészen bizonyosnak tarthatjuk, hogy a Néger vagyok
/Moi un noir/ után, amikor első izben történt, hogy egy fehér
filmművész feketéket segített hozzá az önkifejezéshez, Az., emberi
piramis /La pyr&mide komáin/ a faji elkülönülés és előítéletek
felszámolásának egy uj, haladottabb állomását jelenti! És ez
nem korlátozódhatott csak a filmvásznakra, hiszen - amint Jean
Rouch maga is tájékoztatott .erről-, ennek a filmnek a legfonto
sabb eredménye az volt, hogy a benne közösen szereplő fehér és
fekete diákok, miközben a kölcsönös közeledés szerepét játszot
ták el, a lelkűk mélyén is felszámolták a meg-nem-óx’tés m«rádványait.
Le ha igaz is az, hogy Jean Rouch a dekolonizáció kora
filmművészetének leghaladottabb állomását jelenti, már 6 sincs
egyedül. Az amerikai Lionel fíogosin a. Térj vissza Afrikáit /Come
back, Afrika/ egy olyan országban forgatta, ahol a gyarmati ki
zsákmányolás még annyira elevenen él, hogy egyedül csak a láza
dás magatartása lehetséges, És ez még csak a kezdet, A Kalfa.itta,
a kegyetlen város-ban, a Két hektár föld-ben.az Aparazsito-ban,
a Pather Fanchali-ban India kért szót.
Mi azt kívánjuk, hogy a függetlenségüket elnyert, régi
vagy uj, az ENSz-be beválasztott vagy még onnan távollevő nem
zetek s velük minden olyan, bármilyen szinü vagy fajú nép,
amely, még csak most kezd a felszabadulás útjára lépni, a lehető
leggyorsabban eljuthasson a filmművészet által történő önkife-
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Jezés lehetőségeihez® Mert csalt ebben az esetben
az egyetemes filmművészet megszületését*

ünnepelhetjük

1* Közöttük: Alain Resnais1 mwbP*A*aiti0Kiv&irB*wpBstisj3mía‘ito
Á szobrok^ uMmm^uisji^ vcwMmiH
meghalnak
/Les
za?aÍMWJiiiwBfltri^wtorate|ia»
statusa meurent aussi/ c., a cenzúra által betiltott film;}©,
mely azt mutatja be, hogy a gyarmatosítás hogyan teszi tönkre az
afrikai bennszülött négerek művészetét*
2.
Meg kell említenünk azokat s filmeket la, amelyeket a
négerek maguk forgattak. Ezek egyik, általunk is Ismert példája
a délafrikai Dániel Swanson "Igysserü ember”-® /lm soupe á la
citrouille/.
/A francia eredeti cimsx Rámond Bárkán?. Be Kipling a Jean
Rouch* - De "La croisiere nőire" a "Come back, Africa," Vers un
cinéma universel. Oinéma 61, Ho 54,, 1961*, március,/
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B • EGEY Klára:

RENÉ CLAIR ÚTJA

A filmtörténészek 19 5 &ras brüsszeli összejövetelén leg
többet Sz.M.Eisenstein, Charles Chaplin és René Clalr nevét em
legették, Az ilyen sommás felsorolások természetesen vitathatók,
az azonban aligha lehet kétséges, hogy René Clair az olyan sok
oldalú filmalkotók közül való , ak.ik nemcsak rendeznek, hanem
minden filmjüket maguk gondolják el, sőt a forgatókönyv Íráséhoz
is legfeljebb nyersanyag-ként használják fel az irodalmi vagy
színházi hagyományt» Épp ezért Hené Clair valamennyi filmjét egy
ízig-vérig eredeti filmalkotó megnyilatkozásának tekinthetjük.
Eredetisége azonban távolról sem gyökértelen, a francia
kultúra nagy színházi, irodalmi és képzőművészeti hagyományaihoz
kapcsolódik* Ízt a hagyományt olyan nagy mértékben átélte, hogy
■- külföldön talán még inkább^ mint saját hazájában - az egyik
legfranciább filmművésznek szokták tekinteni*
René Clair, /családi nevén Hené Chomette/ 1895-ben Párizs
ban, még pontosabban Párizs szivében, a Nagyvásárcsarnok közelé
ben elhúzódó Rue des Halles-ban született s igy már kora gyer
mekkorától kezdve azoknak a párizsi kisembereknek, annak a pá
rizsi népéletnek színei, hangulata veszik körül,amelynek a film
vásznon majd 6 lesz az első poétája* Tanulmányait Párizs leghí
resebb középiskoláiban, a Lycée Condorcet-ben, majd a Lycée Lón**
is le Grandiban végzi a már kora ifjúságától kezdve Írónak ké
szül. Még alig hétéves, amikor színdarabot ir a Karácsonyra ka
pott bábszínház számára* Tízéves korában egy verses egyfelvorá-
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sos kerül ki toll® alól j a kmm&sslsor éveiben pedig hosszú, ti™
senkét énekes romantikus." hősköltömények, s a Farnasssusi Iskola
modorában oiselláltf elegáns szonettek kowfckKfcek* I># & l)ozf a
yivág, a repülőgépai.Gáell®séé is szenvedélyesen érdekelte. Az el**
s6 yíligMboxnt- kitörésekor timöté^es* Atyja éö bátyja.
/aki
15128 körül egyébként két a^ant^garde filmet randeiett/beTOiminak
katonának, U&sú hirtelen nagy fiúnak kezd számítani s tóidéig
®: ^fest ördögi fiodiguaíwjénok élttét éli*. firf©:anyoieéms kerá«
Ibar. aztán 5 ím bemmul*
Amikor leszerel, ttjságiráaaal kezd práMXfcesnl* Még mindig
!
költ6c.sk késstilf egyídeig chansonokat :lr egy toJüeea énekesnő siá»mára, iBajd a film világával is kapcsolatba kerül? agyelör® mist
filmszínészs Bcrnis ?e«illad« több, egyébként jelaídékfceXta. film*
gében lép fel* .i -..'.dommI 00 lo m md mm? dosdámd:* később így « «
lékeoík visszás üáz amerikait ® német,a svéd filmekért lelkesed
tem is kö.khoB. arról álmodoztam, kogy mi mindent lehetne csinálni
Fxraaeiaországtmní oly d'id&Xáa .usm sieaptt®® ast a munkát, amit
Feuilladtnál kellett seínálnom s est, agy Iátesik 5 is étarawktetj.. mert mindig úgy re idust a a'/ %. .».■
-ra-^v
fef hogy tsa.k m
alsS és ®i utolsé jelenetakban volt szükség mám* így m m id6m
saradé arra, hogy soaíba, járlak s mival sswrd, kedvem sem. volt
aiiiiog.hogy "ssimé®^ I®gy©Su arra gondoltam, feo.gy talán érdeke^
sefeh lenne a kamera másik oldalán állni**
■Jaégpef larosöflll*, a kitűnő rendasfi feAi^arosat. alkalmat is
adott nskí, hogy megpróbálja a rendtséstí asszisztenséül al.ka.la fiatalember,akitől stmmít e#Míiíbs«m lémért®®*** monístta később Barsno#lli’% mlndajaképp fiiját akard ■
:m :m
-"gy
nÖTid ídtíg Feuiliad«uiál dolgozott, mint eidnéssm de a r«id©sés
ingatta* »* Emisei ragyogtak a hittől és g® int®11 igened ától* iraqa™
nyílra rajongott ®. filmért, ö.ogy ssarsődtstt^m és mindig a lsg->
nagyobb btlsKkeségem marad, rogy bemutattam Bi&mant - Bsrgeramly
aki ai ál. t ó Párizsát /Paris ^'«i doni/ első filmjét rss-dtlt© mag
töl# b igy sssiBei elindítottam r@nd#aőí pályáját d* Huszonöt áros
volt* Családi neve helyett abbén az ídőb-en Tett# fel a '
..Isisé
Olair mü¥ész.n®wb*
.4 magtalált hivatás érrsése liatalmas l#lkestdé®ffi#l töl
ti ®I* Olyan kitűnő művészek társaságába jár, mint íSaston Bateft,
Louis Jouvet# George a Pitoeff és Serge Diaghileff s a "le Tliéat-
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re” e* nave a színházi folyóirat filmrovatát szerkeszti* M s a s *
türelmetlen ifjú, elégedetlen mindazzal, amit & filmművészet ad
dig alkotott! "Véget kell vetnünk: a a&av&k uralmának* Az igazi
film az, amit nem lehet elmesélni* 5>a hogyan lehetne ezt megma
gyarázni azoknak &z emhareknek, akiket a hamisé esztendő® fe
csegés, a regény, a színház, a költészet mér teljesen megron
tott«.* Az egész közönséget egy olyan iskolába kellene elküldenünk, ahol semmit sem tanulna. Iskolába vagy pedig olyan tisztitó
üzösb®* ahol ih?m§á tisztogatnák'millió barátunk fejét attól a
sok irodalmi lim-lomból, attól a sok művészeti altatószertől,
amelyeket már gyermekkoruktól besziv, amelyek lehetetlenné te
szik, hogy a maga szemével nézze a világot és a művészetet, és
amelyek annyira deformálják ösztönös érdeklődését, hogy többé
már nem tud izzó lelkesedéssel felkiáltani* ** A film azt kíván
ja, hogy az emberek megtanuljanak 1 i T lí I..." /Renó
Clairí
Réflejcien fait©* Paris, 1951*/
eszel elkezdődött lené 0Xair~*
nek az a nagy harca, mely egész életét végigkíséri és amelyet
különösen a növekvő válságok Idején folytat majd szenvedélyesen,
amikor az uj technikai "hódítások" ve széXyez tetik azt az uj
nyelvet, amelyet épp most fedezett fel*
Annak ellenére, amit & közönségről irt, vagy talán épp
azért, lesé Clair mégis a közönség számára akar filmet alkotni*
Már ekkor elkülöníti magát azoktól a barátaitól, akik ugyan
szintén a filmművészet megújhodásáért harcolnak, de akik, mint
Delluc vagy Canudo * csak az elit számára akarnak filmet alkotni*
Innak ellenére később majd úgy találja, hogy az első filmjei
"eléggé nehézkes eszteticizmussal voltak megterhelve."
Első filmje, mint említettük az Alvó Párizs volt. A forga
tókönyv vázlatát 19 2 2 -ben, egyetlenegy éjszaka alatt irta meg, a
végleges forgatókönyv a következő tavaszra készült el, 1923 ju«»
niusában kezdték el forgatni, de csak 1924-ben került forgalom
ba. A film vágásét is maga Bené Clair végezte el*
Bené Clair tehát mér első filmjével is mint Igazi filmal
kotó lép fel, nemcsak rendezi ez "Alvó Párizst", hanem & forga
tókönyvet is ő irja, sőt még a vágást sem bízza másra. A film
témája egyszerű, de mindvégig tiszta vizuális kifejezésre ad al
kalmat. Egy őrült tudós ördögi sugarai segítségével az egész
Párizst lethargikus álomba kényszeríti. Egy csapásra minden élet
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megáll a Szajna két partján. Csak néhány, as Eiffel torony' tete
jére menekült, vagy épp repülőgépen tartózkodó ember tudta ki™
vonní magát az ördögi sugarak hatása alóli most Ők uralkodnak az
alvó nagyvaroson* amely felett igy mintegy megállt áss idő*
A fantasztikus témán keresztül sem nehéz Boné Clair később
1 1 munkáéságának jellemzőit* az iróniát és költészetet felismer
nünk, Mindbettöt » Milisa 1sko3.ájábó1 val ó írükkö k segitségé**
.vei éri sí* 192 p újra megcsinálja azt, amit a század eledén a
naturalista jelenetekkel szembehelyezkedő Méliea csinált, mégpe
dig teljes művészi sikerrel*
Az anyagi eikeű azonban még nem köszöntött he* Az "Alvó
Párizs’* rendezéséi hosszú* kény szexül szünet követte* IJjjra ai
Íráshoz jezd és "Adása" címmel egy sziaéspresgényl ír,
1 9 2 1 -ben Pelvonásköa /Bnbr*acte/ c* rövid filmjét rendezi,
mely még ma is a fllmlclubok legkedvesebb misor számai közé tar
tozik* Az ötlet franc is Píeabíáíól származott^ aki a "ftvéd ba~
lett** által bemutatott "Kincs előadás" /Relache/ s, bal.bttjének
feivonásközében a balett hangulatához kapcsolódó filmet akart
vetíteni* A forgatókönyv vázlata mimlossK® egy kétoldalas bzo«=
vég volt, amelyet franc Is Pieabia irt, Bené Clair azután ezt a,
tómat alaposan kiszélesítette, ■vagy ahogy az egyik kritikusa
mondja, valósággal hangszerelte* "Egy rövid vázlatot adtam csak
Bánó Clair-nek", nyilatkozott róla Pieabia, "Ő remekművet osík
nál t belőle,.*" A !ffelvonásköz" álmainkat és azokat a némámate™
rialisáló&ott eseményeket fejezi ki, amelyek agyunkban .1 át se ód
nak la, de hát mi értelme is lenne elbeszélni azt, amit mindenki
láthat?*.*.'
A "Közjáték" nem akar nagy dolgokról beszélni, tálén az
életörömről, a feltalálás, a játék Öröméről tesz vallomást, sem
mit sem tisztel, hacsak a kacagás vágyát nem, mert a kacagás, a
gondolkodás vagy a munka egyformán értékesek és egyik sohasem
lehet meg a másik nélkül,
A filmet csaknem az egész kritikai világ lelkesedéssel
fogadta, Egész Párizs csak a "Közjátékéról beszélt, magát a
balettet, amelynek tulajdonképp közjátékául készült, szinte el
is felejtették. Az idő igazolta is ezt a szürrealista filmet:
meglepő és megtévesztő képsorai azóta sem vesztették el az ifjú
ság friss varázsát. Maga Kéné Clair azonban később azt mondta
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.róla* hogy "a megbotránkoztatás 'vágya túlságosan is kiszámított
benne, Ez a film az akkori idő szollemének a szülöttje.. Épp a
filmen volt a sor* hogy provokálja a közönséget. Ás a manifesztűm-jelleg, amelyet a "Közjátékénak tulajdonítottak* mindene
setre hízelgő volt számomra*"
Kétségtelen, hogy a kritikusok sokkal többet magyaráztak
'beIs a "Közjátékéba, mint amennyit Re né Clair mondani akart, az
igasí műalkotások azonban mindig túlmutatnak alkotójuk szándé
kán « Számunkra az & lényeges, hogy a "Köz játék59 a korhoz kötött,
szürrealista vonásai ellenére is René Clair egyéniségének
kü
lönleges varázsával van átitatva, talán még jobban, mint az ?*Al
vó Párizs**. A "Közjáték” elsősorban ugyanis balett-szerü jellege
miatt tekinthető kitűnő alkotásnak, Re né Clair* a tánc belső tör
vényei szerint rendezi el figuráit és képeit * És ezzel ismét va
lami olyasmit valósit meg, ami egész pályáján végigkíséri: ettől
kezdve valamennyi filmjét akár "film-balett"~nek is nevezhet
nénk#
Ezután néhány jelentéktelenebb alkotás következik* S bár
nincs különösképp egyéni izük,mégis megőriztek valamit az "Alvó
Párizs” sajátos bájából, a humorral és költészettel telitett
fantasztikum világából#
A Moulln-Rouge fantomjáéval /Fantomé dn Moulin Rouge/ is
mét sajátos párizsi levegőt érzékeltet: a Mont-Jíartre világában
játszódik. Egy kísértekről szól, aki az élők közé keveredik s
épp kisértet mivoltából kifolyólag sok különös huncutságot követ
el, A Feleségem boszorkány később majd ugyanezt az ötletet is
métli meg, de sokkal jobban kidolgozott formában."A Moulin Rouge
fantomjáét technikai szempontból az égymásrafényképezés szel
lemes változatai teszik érdekessé /1924/*
A Képzelt utazás szintén nem tartozik Rená Clair kiemel
kedő filmjei közé. Bizonyos mértékig a "Közjáték”-ot akarja meg
ismételni benne, az álom és a valóság fantasztikus keverését,
- most viaszfigurák jelennek meg az élők kozott - a túlságosan
hangsúlyozódó költőiség azonban végülis csak mesterkélten, pa
noptikum-szerijén megnyilatkozó hatást hozott létre.
A "Képzelt utazás"-t azután egy még kevésbé sikerült ren
dezése, a Szél zsákmánya /La proie du vént/ követte, ebben, hogy
előző filmjének bukását valahogy felejtesse, túlságosan is a
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közönség felé kacsint? - pusistán a felsorolás teljessége miatt
említettük meg /19 2 6 /.
A következő ©szf©ndőbea a florentln kalap /Chapeau paílle
d#Italle/ rendezése kapcsán visz;ont újra a költői vénáju filmal
kotó nyilatkozik meg* lísné Clair ugyanis inkább filmjeinek esz
mevilágával, atmoszférájával kozott ujat,mintsem az lpstoin■vagy
Gance-tipusu rendezőkéhez hasonló technikai újításokkal. Még
amikor trükköket alkalmai, akkor is inkább Melleshez, mint saját
kort ácsaihoz áll közel. Mai iciával- telitett iróniája és a fan
tasztikum iránt érzett vonzódása szintén Melles rokonává teszi.
De azért kortársai, s vélük az 1920™&s évek elejének lázasan, ka
vargó irodalmi és művészeti élete is nagy hatással voltak első
filmjeire, amelyeket tulajdonképp csak a svéd balett, a szürre
alizmus és dadaizmus ismeretében lehet igazában megérteni, 11ső
filmjeiben azonban már későbbi stílusának, filmalkotói egyéni
ségének aajátoe vonásai is határozottan megnyilatkoznak, A meseszerűség, a poézissal keveredő irónia nála is azzal a könnyed,
kissé melankóllkus bájjal jelennek meg, mint valaha Watt©sutnál
vagy Musset-nél, Már moaf elárulja azt, hogy a filmet, ezt az
uj, modern kifejezési eszközt a francia szellem nagy hagyománya
inak átmentésére használja fal. Is a képessége a későbbiek so
rán csak egyre jobban elmélyül majd.
Azt szokták mondani, hogy René Clair ifjúkora a "Flóréntin
kalap"-pal ért végett. Annyi bizonyos, hogy ez volt az első kö
zönségsikere és hogy ebben szabadult meg elsőnek az akkortájt
divatos hatásoktól.
Ez a felszabadulás mindenesetre paradox módon történt* Az
ifjú filmalkotó ugyanis egy olyan jellegzetes bulvárdarab fel
dolgozása közben talált magára, melynek egész szelleme és leve
gője eleve filmszerűtlen volt, A problémát úgy hidalta át, hogy
a szalmakalapot hajszoló kispolgárokat szatirikusán, vagy burleszk stílusban mozgatott balébtfigurákká változtatta. Nagy sze
repet kaptak a filmben az arcjátékok és a groteszk mozdulatok
is.
A film egész első része az esküvőre való készülődést mu
tatja be, melyet a kispolgári konvenciók vidám szatírájának is
felfoghatunk. Utána a méltán híressé vált "dzsidáaok négyese",
a film középpontja következett. Az egész film csupa ritmus, hol
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gyors, hol pedig lassú, tele van szellemes komikus helyzetekkel,
amelyek nagyszerű bonyolítása René Clairt hirtelen a francia ko
mikum elsőrendű mesterei kosé emelte.
á nagy sikert elért "Flóréntin kalap"-ot, egy, az Eiffeltoronyról készített povicLfilm /La Tcur Eiffel/, majd ismét egy
Láfoiche-átdolgozás, 1 két félénk /Les deux timides/ követte»Mar
cél Carné, a későbbi kitűnő francia rendező, aki ekkor még új
ságíró volt, "költészettel és friss bájjal teli alkotásnak” ne
vezte ezt a filmet, a épp ez az, amiben a ”A két félénk" a "Elorsntin kalapétól különbözik* Áz íígéss filmen átvonuló kedves
érzelmesség, a gyengédségnek és a humornak m a bűbájos elegyí
tése René Clair tehetségének ismét uj vonásait fedi fel; ezek a
vonások majd későbbi filmjeiben is állandóan visszatérnek. "A
két félénkének a francia életből való .hőseiben, a virággal be
futtat ott kerítésekben, a napsugaras utakban és a félénk szerel
mesekben a mai néző már a "Miénk a szabadság"/! nous la liberté/
egyes motívumait- találja meg, ■
René Clair pályájának "nésaa" korszakét lezáró Két félénk
egyben a keresés éveinek a lezárását is jelenti. Mindaz, amit a
jövőben mondani fog, csirájában már megtalálható s.s eddig emlí
tett filmekben, a csirákat azonban majd csak hangosfilmjel vi
rágoz tat ják ki,hogy bennük azután végleges érvénnyel fogalmazód
jék meg az a költői világkép, mely épp olyan eleven és épp anynylra személyhez kötött, mint egy G-ér&rö de Nerval, egy Corot
vagy akár egy Chaplin sajátos világa#

A hangosfilm megjelenésében René Clair, akárcsak a legtöbb
kiváló francia rendező, a filmszerűség veszélyeztetőjét,
a
"tiszta filmművészet" ellenségét látta. Az uj eljárás egyébként
azt a kényelmetlen helyzetet is magával hozta, hogy néhány, még
némának elgondolt filuterve m m valósulhatott meg.Végül mégis rá
kellett szánnia magét, hogy hangosfilmet forgasson, igy szüle
tett meg 1 párizsi háztetők alatt /Sous les tolta de Páris/,ame
lyet 1930-ban mutattak be« Tulajdonképpen átmenetet jelent a né
ma- és a hangosfilm között s ha talán nem is tökéletes, de min
denesetre érdekes, egyéni színezetű kísérlet a némafilm eredmé
nyeinek átmentésére, s mint ilyen azért is figye1 emremé1 tó,mert
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az első 10 0 ^-os hangosfilmek jórészt csak színpadi előadás okügyetlen, jelenetekre és felvonásokra tagolt másolatai voltak, s
olyas nehézkes eszközökkel készültek, hogy mindez legalább húsz
esztendővel vetette vissza a filmfelvétel technikáját, René Cla
ir viszont szétbontja a hangot és a képet, hogy Így tiltakozzék
a szinkron túlzásai ellen;mintha azt akarná megmutatni,
bizony
egyikre sincs szükség, ha csupán a másik kiegészítésére szol
gál, A "Párizsi háztetők alattn két leginkább jellemző jelenete
közül az egyik sötétben vitatkozó szerelmeseket mutat be , ebben
beszédet kapunk kép nélkül, a másik a szerelmesek képe, amint
azt egy kisvendéglő üvegfalán látjuk, ekkor viszont egy szót sem
hallunk. Sokat emlegetik azt a megoldását la, amikor a. vonat ér
kezése csaknem teljesen füstbe fullad, csak a mozdony zakatolá
sa, a kerekek kattogása jelzi, hogy ml történik. A beszédet te™
hát, ha lehetett, hanggal és főképp muzsikéval helyettesítette„
Egyik dalát az egész világon dúdolták.
A "Párizsi háztetők alatt" újdonságát azonban, nemcsak ezek
a technikai ötletek jelentették* René Clair realizmusa is élet
szerűbb , határozottabb lett benne, mint előző alkotásaiban volt,
A Párizs egy nem előkelő városrészének, a szűk utcáknak, a fel
hőbe nyúló kéményeknek és osufomláro® párizsi kisembereknek ez a
költészettel telitett realista ábrázolása a "populizmuanak" ,/népiségnek/ nevezett irodalmi iskola müveinek rokonává tette ezt
a világsikert aratott filmet, mely éppen csak a francia főváros
kritikusainak nem tetszett.
Lassankint azonban a hanggal is kezdett kibékülni. Ujabb
filmje, A millió /Le Millión/, akárcsak a ’TIox'entln kalap" is
mét egy gyatra bohózatot dolgoz fel. A cselekmény most egy sors
jegy körül forog, azt hajszolja, a boldog nyertes, nyomában szá
mító barátokkal és reménykedő hitelezőkkel, hajszolják az Operaházban és a labdarugómérkőzésen. Megint egy vidám filmbalettet
kapunk, amelyben nagy mértéktartással bár, a beszéd, a szójáté
kok, a szellemes dalok is helyet kaptak. Az egész film remek,
szellemes Ötletek nagyszerű sorozata: a banális, vérszegény
témából meglepő gazdagságú müvet sikerült alkotnia. Bájos,friss,
izig-vérig filmszerű mü, amely főképp formai szépségén és stílus
varázsán keresztül megint a hagyományos francia szellem megnyit
latkozása és bizonyítéka annak, l}ogy René Clair az uj művészet
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eszközeinek M&riv&mx örököse, a báj, a költészet, az ellágyulás
poétája tudott maradni* “A millió" a francia közönségnek is na
gyon tetszett, a kritikusok pedig a francia film uj korszakának
hírnökeként üdvözölték*,
"A millió" nagy sikere után egy darabig Svájcba, Olaszor
szágba és Angliába utazik s résztvesz a bemutatókon* Hazaj övét
hozzákezd ahhoz a filmjéhez, amelyet a kritikusok jelentékeny
része a legtöké1 etesebb, vagy legalábbis a legjelentékenyebb
Honé Clair fHímek tart,
A Miénk a szabadság /A nous la liberté/ valóban móltó a
cimhass a szabadságvágy, a kötetlenség, a polgári társadalom
konvencióitól való megszabadulás vidáman szárnyaló himnusza* Egy
szökött rabról szól, aki meggazdagszik, de annyira szereti a kó
borlást és a noi^ád életet, hogy gyárát a munkásoknak adományoz
za, akik azután táncolnak és horgásznak, miközben a gépek egye
dül dolgoznak, "Hené Clair, akárcsak később Chaplin, ha kerülő
utón is, a kor nagy problémáit vetette fel; a racionalizálást, a
gépesítést, a futószallag rendszert, amelyet a börtönben végzett
munkához hasonlít. Ez a társadalmi kritika azonban meghaladta
René Clair lehetőségeit, a "Miénk a szabadság" nem ragadja meg
elég mélyen a problémákat, s ma már éppen azok a részek tetsze
nek elavultnak, amelyekben Hené Clair a társadalmi összefüggése
ket akarta megmutatni* Ezek az árnyoldalak mégsem kisebbítik a
film érdemeit." /?.ö, Georges Sadoul, A filmművészet története.
Budapest, 1959* 297 1*/ Egyesek ugyan kifogásolják, hogy szerke
zete bizonytalan, hogy egy bizonyosfajta rendetlenség van benne.
Nem bizonyos, hogy ez szándékolt, de mindenesetre csak használt
a filmnek, mert a megoldás szorosan a témából következik. Bizo
nyos mértékig most is egy szürrealista világot kapunk, melyben a
cselekmény jelentősége szinte már elmosódik és helyüket a vizu
ális és akusztikus "trouvaillert-oknak egy csodálatosan kanyargó,
humorral és költészettel telitett arabeszkja foglalja el. Hené
Clair oly mértékben tud játszani a térrel és az idővel, ahogy ez
valóban csak a film eszközeivel lehetséges és szellemesen össze
tudja hozni azt, ami a valóságban távol van egymástól, a hang
pedig nemcsak aláfesti, hanem gyakran ironikusan is magyarázza a
képeket.

t
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René Clair sohasem leérült olyan kössél Chaplinhez, mint éh
ben a filmjében* Emil és a fiatal leány egyaránt Chaplint figu
rák, de ez as összetalálkozás kölcsönös* A két évvel később for
gatott Modern idők oly feltűnően a "Mienk a szabadság"- rokona,
hogy Chaplint René Clair tiltakozása ellenére is plágiummal vá
dolták miatta. 'Maga Clair egyébként később az alábbi érdekes
nyilatkozatot tette az egyes kritikusok szerint a légjóbbnak
tartott- filmjéről? "Pályámnak ebben a szakaszéban álltam a leg
közelebb a szélsőbaloldalhoz és harcolni akartam az ellen, hogy
a gépek az embereket szolgaságba döntsék, ahelyett* hogy segíte
nének rajta..* Abban viszont tévedtem, hogy a tézisfilmekhez va
ló bármilyen hasonlóság elkerülése végett, operett-szerü formát
választottam. Attól féltem ugyanis, hogy a "Miénk a szabadság"
nehézkes alkotás lesz, ha realista eszközökkel csinálom meg. Azt
reméltein, hogy jobban illik a film szatirikus jellegéhez, ha a
szereplői énekszóval fejezik ki magukatM. ■Mi inkább ast sajnál
juk, hogy René Clair nem adott még erősebben szatirikus jelleget
ennek a filmnek. Voltaire bizonyára sokkal kevésbé hatott vol
na, ha nincs iróniája,
A nagyigényü "Miénk a .szabadság" után ©gy bűbájos románc,
a Julius tizennegyedike következett, Tartalmát maga René Clair
az alábbi néhány mondatban foglalta összes" Egy fiatal munkás
szerelmes egy virágáruslányba,«.. akárcsak a chansonokban. Be
hirtelen feltűnik a fiú egy régi szerelme s megzavarja boldog
ságukat, Végül azonban újra egymásra találnak,.„" Egyszerű film?
Igen, ha egy La Fontaine-mesét vagy egy Corot-festményt is egy
szerűnek tartunk. Mindenesetre kitünően van
megkomponálva,
minden képe egyszerre gyöngéd és krónikus, kacagtató és érzel
mes. A hang, a zenekiséret is szerves része a filmnek, szinte
már összeolvad a képekkel, amelyek maguk is Clair kedves környe
zetét, a párizsi külvárosok kisembereit, az olcsó báltermeket és
az utcai dalok egyszerre reális és álomszerű világát ragadják
meg,.
Az utolsó milllárdos-sal /Le dernier milliardaire/, ismét
a kor égető problémáihoz, a gazdasági válsághoz, a diktatórikus
rendszerek feletti ironizáláshoz tér vissza. Nem tartozik Clair
kiemelkedő alkotásai közé, sőt vannak, akik egyenesen gyengének
tartják, ez azonban túlzás, mert ebben a filmben is sok kitünő
en sikerült részt találunk.
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A külső körülmények is nagy mértékben hozzájárultak ahhoz,
hogy "Az Utolsó milliárdos" megbukjon* Ez a valamilyen képze
letbeli apró királyságban játszódó, vidám politikai szatíra 1934
Őszén, Hitler uralomrajutása idején került a közönség elé, tehát
egy olyan pillanatban, amikor a filmben felvetett problémák már
nem bírták el a tréfálkozást*
"Az. utolsó milliárdos" bukása után elfogadta Korda Sándor
ajánlatát és két évre' Londonba szerződött. Nemcsak a csalódás
vezette, maga is' érezte, hogy valami’ újat kell kezdenie s azt
hitte, hogy a jól felszerelt angol stúdiókban erre több lehető
sége lesz, mint otthon volt. Akkor még nem is sejtette, hogy egy
rövid közjátékból eltekintve tizenkét évre szakad el hazájától.
A szakítás többet jelentett, mint puszta helyváltoztatást. Ed
digi filmjei szorosan a francia élethez, közelebbről Párizs né
péhez és a gall szellőmhez kapcsolódtak, most uj környezetben,
az eddigi világától erősen különböző angolszász világban kell
alkotnia, táj jón sikerül-e majd? Azok után,amit René Clair egyé
niségéről b.z előbbiekben elmondottunk, a kérdésre már eleve csak
nemmel válaszolhatunk, bár kétségtelen, hogy ragyogó intelligen
ciája és színes fantáziája képessé tette arra,' hogy legyőzze az
eléje tornyosuló nehézségeket* Ezután sem alkot rossz filmeket,
csupán kevesebb lesz bennünk a sajátosan René Clair-i vonás*
Londonban forgatott első filmje, az Eladó kisértet /Fan
tomé a vendre, The Ghost Goes West, 1936./ tulajdonképp reme
kül sikerült, az angol, film nagy diját is megnyerte vele, bizo
nyára azért, msrt a sajátos angolszász humort franciás iróniával
keverte, mégsem igazi,Hené Clair^míL Kordával egyébként nemsoká
ra szakított s egy angol társ közreműködésével önálló vállalatot
alapított, mely végülis csak egy közepes, kényszeredett müvet
produkált,.ez az Álhlrek /Break the News, F&usses nouvelles,
1938/ volt*
Belátta, hogy .talajtalan a bírt szigeteken és visszatért
Párizsba, ahol egy gyermektörténetet kezdett forgatni /"Tiszta
levegő", Air pur/, közben azonban kitört a második világháború,
a filmet már nem lehetett befejezni, sőt a fegyverletétel után
menekülnie kellett Franciaországból, ahol mint baloldali embert
tartották számon. Amerikába emigrált és őt esztendeig ott is
maradt.
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Amerikában négy filmet' forgatott, Valamennyi becsületes,
Bőt kitűnő mestermunka, sok technikai bravúrral és szellemesség
gel, de ezekből is hiányzanak az igazi René Clair-i izek 5 nem a
szivéből jöttek, hanem, inkább "rutinéból készültek, Épp ezért
nem lenne indokolt, ha sok helyet kapnának ebben a René Clair
portraít-ban. Elégedjünk meg puszta felsorolásukkal! Kew-orleans
angyala-nak/The fiamé of Wew-Orleans, La belle ensorceleuse/ az
az érdekessége, hogy a főszerepet Marlen® Dietrich alakított®
bennej legjobban talán a Boszorkányt vettem feleségül /I marríed
a witchj Ifa femme est une söreidre 1942/ vagy még inkább a fan
táziával , költészettel teli Ez történt tegnap /Xt happened to
morrow/ sikerült, mig az Agatha Chrístie nyomán irt Tiz kis in
dián /Dix petit® indiens/ alig több, ©gy jó detektivfrörténetné 1 ,

1946; júliusában végre hazatérhet Franciaországba s ez
zel, mint várni is lehetett, ismét uj, gazdag alkotó korszaka
kezdődik el. Angliában és Amerikában forgatott filmjei hamarosan
csak egy /technikai szempontból nézve kétségtelenül ragyogó/
közjátéknak tűnnek fel. Most az igazi René Clair-müvek megsza
kadt fonalát veszi fel, amit az is jól mutatt hogy ismét egy
izig-vórlg francia, - és természetesen párizsi-témát ragad meg,
ott folytatja, ahol a "Julius t izenne gye diké"-vei abbahagyta. A
száműzetés után készült első hazai filmje ugyanis Moliere Hők
Iskolá-j&t helyezi át a tizenhetedik század világából viszonylag
modern környezetbe, az első világháborút megelőző évekbe, abba
amelyeket már a "FXorentin kalap"-ban le oly szellemesen re
konstruált. Külön érdekessége, hogy szeretettel emlékszik meg
benne őseiről, a francia film úttörőiről, elsősorban Mellesről,
akit már kora ifjúkorában példaképének tekintett, Maga a film
egyébként a kezdődő öregkor csendes és bölcs rézIgnáclójával van
átitatva. Mindez a nála már megszokott bájjal és gyöngéd disz
krécióval kerül a néző elé, a kamaszoBan fiatalos "Közjáték"
iróniáját az érzelmek melegsége váltja fel, olyan érzelmeké,
amelyek már nem vidámak, de még nem is hordoznak keserű szomorú
ságot magukban, amelyek higgadtságuk ellenére sem vesztették el
az ifjú René Clair egyik legjellemzőbb,tulajdonságát, az opti
mizmust. Hosszú idő után ismét egj[ valóságos René Clair-film
—
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született meg. Vannak azonban kritikusok, akik épp ezt az újjá
születést kifogásolták, inkább azt tárták Tolna, hogy valamilyen,
uj útra tér majd. Mások némi szomorúsággal arról beszéltek, hogy
He né Clair szakított azokkal a nagy problémákkal, amelyek régeb
ben izgatták^ s hogy az életnek azt a balettezerü kavargását, az
ötletek színes sziporkázását sem találjuk meg benne, ami pl* a
"Miénk a szábadság"-ot annyira jellemezte. A szereplők a régiek
ugyan, a párizsi utcák vidám népe, utcai énekesek, furcsa va
gányok, félénk szerelmesek, de az egész mintha egy kissé fárad
tan jelenne meg, - és ebben van is valami Igazság. A száműzetés
ből hazatért Hené Clair nem találja meg eléggé helyét a régi
környezetben? Vagy épp a régi párizst nem képes felismerni a né
met megszállástól, éhségtől, deportálásoktól meggyötört külvá
rosokban s a film halk, rezignált lir&isága épp ezt fejezi ki?
A lényeges azonban, hogy végre hazaérkezett. Pályája uj szaka
szának egyre növekvő elmélyülése is ezt bizonyltja.
Az Ördög szépsége /La beauté du dialsla/ a második világhá
ború utáni évek francia fiImmüvé szetének átmeneti válsága, a
“fekete film" és a mai élet problémáitól való menekülés idején,
1952-ben került & közönség elé. íz a Faust-legendát feldolgozó
film egészen különleges helyet foglal el Eené Clair müvei s egy
ben a Faust legenda változatai között is. Tannak, e&kik azt mond
ták;, hogy ismét letért a maga sajátos, párizsi útjáról, ez azon
ban nem igaz, mert egy mindenestül latin Faustot sikerült alkot
nia, amelyben Weimar kodét a francia szellem világossága ra
gyogja be. És egy modern, a ma emberének szóló FaustotI Egyik
nyilatkozatában igy beszól erről: "Faust alakját ■ igazában csak
a mai ember érti meg. Az a nagy szellemi tevékenység, amely az
alkimistákat & bölcsesség kövének és az anyag titkainak keresé
sére késztette, az atomkorszak felfedezéseiben is folytatódik.
Kortársaink abban a különös helyzetben vannak, hogy végignézhe
tik, amint az emberiség, amely a tudománynak adta el a lelkét,
kétségbeesetten próbál védekezni egy olyan, vilégveszedelem el
len, amelyet saját munkájával idézett fel."
A "Miénk a szabadság" alkalmából egyszer már erősen sze
mére vetették Hené Clair-nek, hogy a társadalom nagy kérdéseihez
nyúlt. Ezek a szemrehányások most újra megismétlődtek s még az
zal is megtoldták, hogy hiba volt a Faust-legenda klasszikus té
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máját aktualizálnia*. Mintha Goethe a maga idejében éppenséggel
nem est cselekedte volna! Egyébként ami a lényeget illeti, hűsé
ges maradt Marlowe és Goethe hagyományához, de miért m lett
volna joga ahhoz, hogy a hagyományt uj elemekkel gazd&gitsatKétségtelen, hogy Boné Clair Faustja uj váltósat az, örök témára, de
épp ezért érdemli meg a figyelmet * Ez a film épp azáltal kapott
He né Olair-i jelleget, hogy az eredeti mesét uj dramaturgiai öt***
letekkel és különösen uj hangulati elemekkel frissítette fel,
mint minden igazi filmjében, ebben is bőven találunk komikus és
ironikus elemeket
A feldolgozás gondolati gazdagsága, a jelképes, sőt filo
zofikus tartalom mélysége és a szerkesztés, a cselekmény bonyo
lításának káprázatos ügyesség® mindvégig érdekessé, sőt izgal
massá tudja tenni a Faust és Mefiszió között lefolyó hareot,ame
lyet most mér bonyolultabb, hogy ne mondjuk, modernebb eszközök
kel kell megvívniok, mint ahogy azt a téma régebbi változataiban
láttuk, Faust és Mefisztó bizonyos mértékig másodlagos alakjain
keresztül a Jó és a Rossz ősi princípiumai harcolnak egymással,
s ez a hare helyenkint óvatos célzásokba burkolva bár - a mai
emberi sorsot veti fel az atomháború fenyegető távlatában* Es sas
az emberi sors egyben ördögi is j mintha azt akarná mondani, hogy
néha maga az enfber is ördöggé válik, mégpedig az által, hogy tu
dásszomjába helyenkint már démoni elemek, köztük a hatalomvágy9
keverednek, az ördög viszont emberi vonásokat vesz fel és kény
telen az emberi lét szenvedéseit elviselni. A film középpontjá
ban azonban maga az ember áll: az ember ura önmagának, ez a hit
vallás csendül ki a film valamennyi kockájából* A fausf-téma. így
az emberbe vetett bizalom, a jó és rossz között hánykolódó em
beri szabadakarat himnuszévá vélik, azé az akarató, mely végül
a jót választja.Az élet eleven erőinek győzelmét példázza az is,
hogy -Faustot annak a Margitnak szerelme menti meg, akinek szin
tén kettős arca van, az ördög vak eszközéből válik a jóság meg
testesítőjévé •
Mindez René Clair-nél szokatlan, és valljuk be, váratlan
erővel kerül elénk. A nagyszerű kezdet után a cselekmény mintha
hulláiazana egy kissé, hamarosan kiderül azonban, hogy csak elő
készítette a Faust sorsát anticipáló* képsorozatot, a filmművé
szet egyik remekművét. Ettől kezdve a tragédia az események lo-»

-

fis

„

gikus időbeli egységét és cselekmény egysíkúságát elvetve hősei
sorsának filozófiai vonalán bonyolódik tovább , mindvégig gazda
gon, és olyan érdekfeszítően, hogy miközben a filmet nézzük, még
magunk sem tudjuk, hogy hová Vezetnek Faust választásai* Hené
Clair a szabad akarat. a sorsa felett uralkodó ember drámáját
valóban filmszerű eszközökkel ragadta meg, amiben kétségtelenül
a kitűnő színészi játék - Michel Simon és Gérard Phiiippe ragyo
gó alakításait talán felesleges külön is kiemelnünk
továbbá a
forgatókönyv társszerzőjének .ármand Balacrou-nak bravúros drama
turgiai tudása is nagy mértékben segítette. A francia kritika
mégsem fogadta úgy, ahogy megérdemelte volna * ezt a nagy filmet
újra fel kell fedezni!
Az MÖrdög szépségé'"-nek langyos sikere egy időre mintha el
vette volna kedvét a filmezéstől, vagy csak pihenőre $ elmélye
désre volt szüksége? Annyi bizonyos, hogy csaknem három év te
lik el, amíg majd ismét uj filmet látunk tőle. A közbeeső időt
irodalmi munkássága tölti ki, megírja "*A kínai hercegnő’1 c. kis
regényét /La princesse de Chine/ és sajtó alá rendezi filmeszté
tikai tanulmányait, mégpedig úgy, hogy a régebbieket - van kö
zöttük harminc esztendő - újra átgondolja és kommentárokkal lát
ja el, amit a kötet elme Séf léseion falté & - /Mindent átgondolva,
Paris, 1951/ - is kifejez. Majd egy rövid utazást tesz az Egye
sült Államokban, hogy onnan hazatérve ismét filmezni kezdjen.
Uj filmjének /Gérard
Phiiippe, Martiné Carol és Gína
Lollobrlgida játszák benne a főszerepeket/ eredeti elme "Les
belles de nuit” franciául egyrészt egy naplemente után nyiló vi
rág nevét jelenti, - magyarul "csodavirág", másrészt igy hívják
azt a nádi pacsirtát is, amelynek az a szokása, hogy éjszaka
énekel, szószerinti ma<jjgrar fordítása Az éjszaka szépei tehát
csak részben adja vissza az eredeti poétikua hangulatát, de
azért mégis kifejező, mert ez a film az álom és valóság konflik-1
tusa körül forog. Maga sem tartja súlyos problémákét felvető al
kotásnak, igy nyilatkozik rólai í3Egy kissé zavarban vagyunk, ami
kor be kell vallanunk, hogy ez a film nem komoly mü, egyetlen
célja a szórakoztatás. De azt hisszük, hogy még sohasem volt
olyan kor, amelynek annyira szüksége lett volna a szórakozta
tásra, mint a mienknek.M Egyébként egy fiatal vidéki zeneszerző
története, aki a hétköznapok szürkeségeiben az álmok világába
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menekül s a történelem különböző korszakaiban s&ertlm históriád
kát él ét, l'iogj végül rádöbbenjen a valóság szépségeire* Ezt ai
egyszerű történetet azonban bravúros szerkesztéssel, virtuóz
technikával, és azzal áss irónikuá vénával mondja el, ssely mindig
jollemerte alkotásait. Ifjúkori filmjelsek mozgalmasságát' és
kecses varázsát ismételte meg* talán túlságosan is könnyedén, és
virtuóz módon, épp ezért voltak akik attól féltették, hogy
"ördög szépségéinek mélységei után már csak sziporkázó tüzijátékok felszínesebb csillogására, telik erejéből*
néhány esztandőt újra a stúdióktól távol, elmélyedő medi
tációkkal tölt el, hogy azután iámét egy nagy filmmel válaszol
jon a kéte!ksaőkmek*A nagy hadgyakorlat /Les grrar.des manoeuvres/
csak 1956-ban került a közönség elé. Lényegét leginkább talán
azokkal a szavakkal világithatluk mag, amelyeket a könyv&lakbsn
is kiadott 'forgatóké v -t elé irts "Heínrich Heine azt mondta,hogy
minden embernek kellene egy '"Faustot” alkotnia, Mihez hozzáte
hetjük, hogy minden művésznők egyezer vagy másszor az is megfor
dult a fejében, hogy egy "Bon -Jüanét Írjon, ”A nagy hadgyakor
lat” tulajdonképp ennek az örök kimeríthetetlen témának egyik:
változata* Kern a kínálkozó aslnek vagy múlt vonzóereje kész
tetett arra, hogy cselekményét az 1914 előtti évekbe helyesük*
Azért választottuk est a kort, mert a szerelmi ügyek akkor még
nagyobb helyet foglaltak el az emberek életében, mint manap
ság,”
A mindvégig bravúrosan bonyolított film meséje egy kissé
a zenés vígjátékok stílusában indul, közben azonban, csodálatos
ügyességgel, szinte észrevétlenül hangot vélt s a vidám történet
végül is szinte tragikus kicsengést kap, .irmaitdf a szép huszár
tiszt és rutinos Bon Juan fogadást köt cimboráival, hegy néhány
hét alatt, a nagygyakorlatok kezdetéig elcsábítja azt az asz™
szonyt, akit barátai erre a célra kijelölnek, A fogadást azon
ban elveszti, mert közben halálosan beleszeret abba, akivel csak
játszani akart, az asszony viszont, aki tudomást szerez a foga
dásról, nem bizik benne, visszautasítja, pedig ő is beleszeret
csábitójába. A kissé érzelmes történetet az 1914 előtti francia
kisváros polgári társadalmának szuggesztiv vonásokkal megraga
dott ábrázolása teszi hitelessé s míg a főszereplőkhöz a szerel
meseknek kijáró gyengédséggel közeledik, /a főszerepeket Gérard
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Philippe és Michele Morgan játszók/ & jámbor polgárokat és fess
katonatiszteket már határozott iróniával 'viszi a vászonra* Korá
nyét és kacagást vegyit* akárcsak Musset, és hiteles atmoszférát
teremig akárcsak Balzac. Vannak, akik szemére vetették, hogy "A
nagy had^akoillat" nem komoly film, mert csak szerelemről van
szó benne, erre René Clair öntudatosan azt válasz olt a,ho gy igen
is az, mert a franciéit nagyon is komolyan veszik a szerelmet.««
lényegében véve valóban komoly film, mert a szerelmi történeten
keresztül az első világháborút megelőző évek, na régi szép idők**
erkölcsrajzát adja, amelyből az is világosan kiderül, hogy az
igaz emberi érzelmeknek nincs helyük a polgári társadalom képmu
tató világában*
"A nagy hadgyakorlat*’ abból a szempontból is érdekes, hogy
René Clair első színes filmje. A színeket épp olyan könnyed báj
jal használta fel, mint bármi mást, egycsap ásra a színek költője
lett. Francia kritikusai szerint az első olyan film, amelyben
a színek nemcsak technikai eljárást jelentenek, hanem teljesértékű kifejezőeszközökké válnak.
A Forte des hilas ismét René Clair legkedvesebb "vidékére"
visz el bennünket, /A francia cim szószerinti ciaa az "Orgonák
kapuja" lenne, valójában egy párizsi külvárost jelent, épp ezért
eredeti formájában hagyjuk meg*/ Külvárosi korcsmák, csavargók,
egyszerű muzsikusok és egy alvilági szélhámos jelennek meg most
is előttünk, ebben a francia film klasszikus korszakából annyira
jól ismert környezetben, René Clair jellemző optimizmus és az
emberekbe vetett bizalom jegyében a barátságról, szerelemről és
a Szegények szolidaritásáról meditál,Egyesek szerint újra csak
önmagát ismételte, ez a vád azonban ha másra nem, arra minden
esetre jó volt, hogy egy érdekes nyilatkozatot váltson ki René
Clairból: "A filmvásznon annyira ritka az egyéni stílus,hogy
azok a müvek, amelyekben megjelenik, gyakran azt a benyomást
keltik, hogy hasonlítanak egymáshoz, egyesek szerint ismétlik
egymást. Különös dolog, hogy ebben a vonatkozásban sokkel kevésbé megértőek a filmalkotóval, mint az Íróval vagy a festővel
szemben... Szemére vetette-e valaki Renoirnak, hogy a "FürdőzŐ
nők" után többé nem festett karcsú és sápadt aktokat?
Vagy
Dosztojevszkijnek, hogy miért nem irt inkább érzelmes regénye
ket? Ami engem illet, hálás vagyok az "Aranyláz" és a "Gyilkos
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aranyi alkotóinak,, hogy mindig csak Chaplin- illetne Strohelafilmet forgattak* Ás akadémiámult sohasem a stilusteremtők, ha
nem utánzóit csinálják*17 Eddigit elomséseink azonban talán mégis
megaiitattáky hogy Hené Clair humanitásának, emberszeret©tének
és a francia szellem tartalmi ée formai hagyományainak közöe ta
lajából minden filmjében sás és más megoldások születnek meg®
sőt, azt eom lenne nehéz megmutatni® hogy a% ötletek sziporkázó
gazdagsága sgy-egy filmen belül is milyen■ag-éles skálájú®
ügy létezik, hogy legutóbbi filmje, amelyet © sorok írása
kor még csak előzetes híradásokból ismerünk.; szintén az ötletek
gazdagságáról vall« A "Porté áss Xílas” kissé mslankólikus líra
iéága. után most újra. a Hené CXair-i irónia, megnyilatkozás ával
találkozunk, s. hogy ez bizonyos mértékig mintha az híj hullám”
felé. vágna, mégpedig úgy, hogy egy kissé saját fegyvereire! is
támad allén®, Bök jel mutat arra® hogy a filmművészet legsíselle-*
masabb stílusparódiája készült el® 0 hogy Kéné Clair, a magyar
irodalomból vatt példára! élve, as öreg falaihoz hasonlóan® mag
'akarja mutatni, hogy még mindig erősebb, mint a film ují&ódi lo
vagjainak hivalkodó serego* őmaga egyébként a következőképp nyi
latkozott legújabb alkotásáról1 A világ minden aranya /font II or
du Biosde/ maga egy olyan igaz történet,amely nem is olyan régen,
valahol Franciaországban esett meg* Egy ingatlanforgalmi iroda
egy egész járást meg akart vásárolni, hogy ott a. kiváltság©©
gazdagok számára egy Idilösleges domíniumot rendezzenek he* A já
rás lakói jó pénzért hajlandók is lettek volna házuk ée földjük
eladására, kivéve egyet, aki a legesáhítóbb.ajánlatokat is rím™
szaubaaitotta. b így az egész üzlet kútba esett*” II tévedett?
Kinek volt igaza? A, választ ugyan nyitva hagyja, de 'lené Clair
gondolkozását ismerve® a filmből bizonyára nem a gazdagok, hanem
a szülőföldjén, a hásatája és gyümölcsösei között megmaradó egy™
sserü ember dicsérete csendül ki* Talán nem tévedünk® amikor eit
a filmet Bené Clair szimbolikus vallomásának tekintjük# ö mag
akar maradni annak, ami, m azonban ma & francia kultúra demok
ratikus , plebejus! hagyományaihoz való hűséget jelenti# Nem két
séges ugyanis, hogy Eené Olair sajátos, eredeti világa ebben a
nagy hagyományban gyökér#zik.*
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.gelbaássált Irodalomé Hené Clair5 Beflexión falté® Paris $
1951« Báné Clair© t Comedies et c ómentairesu Parié. 1959 * Ct* Clia™
rensol- et iLRégent* TTn maifcre du ciairn E-'s.aé Clair. Paris, 1952*
P,Leprohon5 Présences sontemper&i :
■w ? 0ínéma* Paris * 1957• René
Jeanns et
Por-ds: Hlstoire enciyclopédiqae Su oinema? Paris,
19577 Csörgés Badonl, Histoir© de 1 *art du ciném des orlgines a
nos jours, 1955* Maré el Martia, X-e langu&ge e inémat ogr&pliiqu& *
Paris® 1955• A Les Cahiers du Cinéma, továbbá a Öinéma 61. film
kritikái, ■
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AZ- ÉLET KRÓNIKÁI
/A LENGYEL BOKUMENTTBíFILMŐL/
A lengyel doktmentumfilm mesterei az utóbbi évek sorén nem
egy dijat arattak le a nemzetközi rövidfilm aaemléfcen és feszti
válokon* Komoly "bizonyítéka ez a lengyel dokumentumfilmek nagy
ismeretterjesztő jelentőségének és magas eszmei-miivészi szinvonelának.
A lengyel dokimértalisták munkái érzékenyen reagálnak a
társadalomban végbemenő folyamatokra, bátran ostorozzák a len
gyel élet egyes hiányosságait, árnyoldalait* Közvetlenül réeatvesznek a szocialista ország építésében s pontosabban örökítik
meg arcát a filmssálágon, mint "bármely más művészet*
A lengyel .dokumeatumf ila-müvéazet gazdag és sajátos
gyományokra, tapasztalt művészekre támaszkodik® A lengyel dókramentumfilm iskola - ahogy ma gyakran nevezik - lassan fejlődött
ki, sokéves művészi keresés, tapasztalatgyűjtés eredményeként ,
ját sikerek és fájó kudarcok kisérték. Dokumentumfil&jeink jel
legére és stílusára erősen hatottak a háború előtti évek legjobb
hagyományai. 1 műfajban a népi Lengyelország megszületésének el
ső napjaitól kezdve olyan emberek dolgoztak, akik felismerték a
művészet politikai és társadalmi jelentőségét s akik a filmren
dezők és filmkritikusok bábom ©lőtt! haladó szellemű szerveze
tének, a Startnak voltak tagjai. E művészekj Aleksandr górd.Jerzy Bosaak. Btanislav WohJL Wladislav fforbert és mások a felsza
badulás után megszervezték azt a filmcsoportot, amelyből a len
gyel filmművészet kifejlődött#
19^5“ban, szovjet földön létesült a lengyel hadseregen
belül a Lengyel Csapatok Filmcsoportja, Álefesandr Ford és Jerzy
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Boss&k vezetésével, A csoport a Moszkvai Központi Bokumentumfilm
Stúdió segítségével elkészítette az első fronthiradót, Megszüle
tett a Harcoló Lengyelország heti híradó - ez a maga nemében
egyedülálló krónika a lengyel katonaság utcáról, amely a Szovjet
Hadsereggel vállvetve haladt előre Leninotól Berlinig. Ebből a
korszakból valók a Leninoi csata, Hűséget esküszünk a lengyel
földnek, A kolobrzegi csata, Berlin bevétele. E filmek hatalmas
sikert arattak, a nézők a magük szemével követhették rajtuk ke
resztül a lengyel állam újjászületését. Ebben a korszákban forr
tak Össze egy életre a lengyel doimmentalisták munkájukkal, eb
ben a korszakban gyökereznek azok a szenvedélyes kísérletek,
amelyeknek célja a legkifejezőbb forma megtalálása, a néző leg
teljesebb kielégítése,, Ezekben az években jött létra az az igen
aktív kapcsolat, amely a mozi1átogatókat a Varsói Bokumentumfilm
Stúdióhoz köti,
A népi Lengyelország filmművészete immár eléggé nagy utat
tett meg: tizennyolc esztendő nem kis idő, 1 korszakon belül a
lengyel dokumentumfilm fejlődésében több szakasz figyelhető meg.
Minden szakasznak megvannak a maguk sikerei és kudarcai, ügy
érzem, igazságtalanul Ítélkezünk, ha az 1949-5^-ee periódusnak
csupán hibáit látjuk, s az ötvenes évek második felének csupán
eredményeit vesszük figyelembe. Az egymást váltó szakaszok köl
csönös kapcsolata nyilvánvaló és belsőleg mélyen összefügg: min
den balsiker uj keresés ösztönzőjévé vált, e arra serkentette a
művészt, hogy máshogy, meggyőzőbben, közvetlenebbül nyúljon az
életanyaghoz.
Az első szakaszban a már említett háborús dokumentumf il«
meken kivül érdekes müvek készültek az ország újjáépítéséről
/Felépítjük Varsát, Btanislaw ürbanowiczs Pa-fa-?ag » a wroelavi
vagongyárról/. Ugyanakkor megjelentek olyan filmek is, amelyben
már élesen megmutatkozott alkotóik művészi egyénisége, például
az Áradás Jerzy Bossaktól,a Varsói szvit Tadeusz Makare inskytŐX,
A nürnbergi per utolsó nap,1a Antoni Bogdzevicztől, Az én városom
Wojcech Has-tói, Azután olyan korszak következett, amelyben a
lengyel dokumentumfilmgyártás fejlődése megállt. Át kellett tér
ni a békés ólet ábrázolására, amely természetesen más szemléle
tet, anyagkiválasztást és művészi formát kívánt, A valóság uj
területeire kellett behatolni, keresni, kísérletezni. Mint is-
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menetes, ezt & folyamatot nes* lehet siettetni, mínáan alkotónak
szüksége 7ga arra, hogy kiformálódjék önálló kísérleti módszere,
egyéni megoldásmódja, á lengyel filmművészet fejlődését gátolta
az adminisztratív nyomás a az a követelmény, Éiogy .a művészek
azonnal szocialista realista remelmiveket alteMsasak* Komoly hi
ba volt a társadalmi igény fogalmának aaiikkörü* dogmatikus ér
teim® aés© is. Mindezek eredményeként olyan művök láttak napvi
lágot, amelyek művészi szempontból gyengéd, eazmeilag pedig hi
ányosak .voltak.
De még ebben a korszakban is készült a sebtében Összekoty
vasztott, lózungos filmek /mint például Gyermekek a népi Lengyelországban, vagy a sása szabályai szerint készült, úgyneve
zett "alkotmányos plakátok”/ mellett néhány érdekes film, amely
ben jól tükröződött a rendező haladó társadalmi nézet®.Illyés
fii® volt A nagy legelő Stanislav Mozóísyenekitől, a
Taré6
Lu dirik PersMtŐI és Andrzaj Műnk három alkotásai 1 vasutas sza
va, Vasárnap reggel- s a witold Lesewicss-cel közösen alkotott,
bányász témájú A csillagoknak égni kell eimíl film, Mondják, hogy
az ilyen film kevés volt. Íz Ig&a, De
a korszák mégis rendkí
vül tanulságos volt a lengyel filmesek számára: uj témák merül
tek fel, uj lehetőségek; nyíltak a film nyelvének fejleszt ésért,,
Az 19á-9“*5A™as korszak filmjeit uj viták hulláma szülta s a művé
szet igazi szerepének felismerésekor fogant filmek uj, fontos
elemet vittek a lengyel filmművészötbe s az emberi munka és az
embari kéz alkotásának nagyságát hirdették.
A következő korszakot az jellemezte, hogy a felgyűlt ta
pasztalatot itt ültették át a gyakorlatba. A dokumentumfilm©sek
izzó érdeklődéssel fordulnak a fontos társadalmi kérdések falé,
b ragyogó tényanyagot felsorakoztatva rendkívül erős hatást kel
tenek a nézőben. Izekben az években a filmművészet előző szaka
szának természetes reakcióját találjuk meg. Az idillizálássál*
sematizmussal, a kritikai érzék eltompitásával polémizálnak az
úgynevezett "fekete széria" filmjei, amelyek fontos, de eddig
még a művészetben nem tükrözött problémákat vetnek fel. A felü
gyelet nélkül kallódó fiatalságról szól Mward
Skozewski és
Jerzy Hofman Vigyázat, huligánok. Kazimierz Karabasz és Wlodi
aiéra Slesicki Smberek a grundról című filmje: a prostitúcióról
Borowyk A 0. paragrafus, az alkoholizmusról A gyermekek vádcfl-
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nak. a súlyos építőipari és gazdasági visszaélésekről Jaroslaw
Brzozowski és Jsrzy Bosaak Varsó. 1956, valamint Jerzy Ziamik
Kisváros című filmbe, É filmekben alkotóik arra törekedtek, hogy
aktivan résátvegyenek az életben, hallassák szavukat a fontos és
időszerű társadalmi kérdésekben*
Mondják, hogy a "fekete széria^ filmjei egyoldalúan vetet
ték fel a problémákat, & túltengett bennük a kritikai elem. Bz a
vád megállja a helyét. M&gfaxásatot rá a ?,f©kete széx'ia" alkotó
inak perspektívát vesztttt fiatalsága, éretlensége adhat. A fi
atal rendezőket vonzották a rövidfilmben rejlő társadalmi és mű
vészi lehetőségek. Bfoből ered filmjeik éles, támadó hangja, felháborodott, haragos pátosza® az az Igyekezet, aisely inkább szó
noki .hatásokra törekszik, msimint arrm hogy eltöprengjen a hi^
békém és köwfeköit-stásókét vonjon .!©« Így vagy úgy,de a dokumentumfilm
daéxqrbea a kritikusok^ a filmművészek és a nézők
£ígzml&énék kos ép-pontjába került.
Csak a következő korszakban, azas 1957 végétől kezdve kö
szönt be a dokmente»ifilms@n az érettség kora, a társadalmi élet
jelenségeinek alm-ilyíilt.,. helyes értékelése. M uj szakaszt a te
matika és a kifejezőeszközök hallatlan válto sato esága, uj, szí
nes alkotói egyéniségek feltűnése jellemzi..Igyre élesebben ki
domborodik Ha tények művészetének-’ nemzeti jellege. Az >ország
fHaaszinházaiban egyre több olyan film kerül vetítésre, amely a
dokumentumfilm stúdióban készült, észrevehetően nő a kitűnő al
kotások és csökken a gyengék száma.
Próbáljuk .meg
0 korszakra jellemző tematikai irányok
megjelölését* Az ©fajta osztályozás természetesen némileg sema
tikus és
mutatja meg maradó.kfealanul a lengyel dokumentusaf1 lm
mai helyzetét.
Beszéljünk talán először a dokumentális publicisztikáról,
amely elsősorban, a só^ők honpolgári érzelmeihez szól, konkrét,
társadalmilag fontos kérdésekben. Bogdán i\>reml>a A nagy remények
szigete cimü filmje a csonttüberkuló zisban szenvedő gyermekek
gyógyításáról meséli Jan lomnlcki Idős asszonyok háza cimü film
je nyugdíjas öregasszonyok életét festi. A ciklus © két "alapfilmjét** alkotóik rendkívül érett világnézete, s filmművészeti
eszközeik egyszerűsége ás hallatlan kifejezőereje jellemzi. A
ciklus többi filmjének jellemzője alkotóiknak az előző kettőhöz

-

75

hasonló társadalmi szemléletes. Itt elsősorban Lucián Jankowski
Miért? cimü filmjére gondolok.* amely a® utcai halé Betek okait ku
tatja, továbbá Jeray Ziaraik ttevöslünk«, hazánkI cimü filmjére a
repatriáló lengyelekről f Jeray Lmowski és lan Koscinakl Város a
szigeteken cimü filmjére, amely "fámé központjának racionális
felépítését sürgeti; Danuta Galladln Egyedül a világban cimü
filmjére a napközi otthonokról » Jerzy Zlarnik Szeretjük a gyér**
mekeket c.filmjére m
alkoholista szülök gyermekeiről;
Jerzy
Bmowski öttől tízig cimü munkájára, smalr szórakoztató formában
ismerteti az ország fejlődéséről és a népesség növekedéséről
szóló statisztikai adatokati J'erzy Hofman és ’
Eűwaxá Skozewski
Isten két arca c* filmjére egy nemrég keletkezett sziléziai val
lásos szektáról* Mindezeket a filmeket a filmnyelv tömörsége és
a kisérőszöveg hiánya jellemzi; szemléletes képeik és montázsfelépítésük nagy kifejeaőerőt kölcsönöz © müveknek* Az ehhez az
.irányzathoz tartozó szerzők a.gy mondják el fontos lényeiket,hogy
nem törekszenek közvetlen általánosításra! csupán a;s ® törekvé
sük, hogy felhívják: % tényekre a közfigyelmet és cselekvésre buz
dítsanak*
Ebhez az irányzathoz kapcsolódik sok más publicisztikai
film is* Igen érdekes például Tadeusz Makarcinaki Az élet szép
cimü, ellenpontos felépítésű filmje /régi híradókból vett képek
mellett népszerű zeneszámok alkotják a kísérőzenét/ az atomka
tasztrófa réméről. Ugyanerről a kérdésről szól más megoldásban
/dokumentum?!lm rajzolt részekkel kombinálva/ ludwik Perski Vég
vagy kezdet? cimü alkotása. $ publicisztikai irányzathoz tarto
zik a Lengyel Kommunista Párt megalapításának 40. évfordulójára
készült Az ut /Hofman és Skuzewski filmje, amely a munkásmozga
lom fejlődésén keresztül mutatja be Lengyelország történetét/;
Irány; a szocializmus /Jerzy Ziarnik filmje a szocializmus épí
téséről/; A főméit6ságú ug naplója /Jan Koscinski filmje egy
mánáscsaládról, amelynek
legutolsó sarja önreklámnaplót Irt,
amely hemzsegett a hazugságoktól/; Egy törvény története /a népi
szejm egyik törvényének hatása a népgazdaságra/.
Nagy tematikai gazdagságot és változatosságot mutat az az
irányzat, amely az ország képét átformáló emberek munkájáról
beszél. Az egyszerű emberek és munkájuk iránti érdeklődés hatja
át Jan Lomnicki rendező munkáit. Jellemző példa erre a Nova Hu-
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tárói szóló sorozata3Ez & harmadik /A harmadik nagyolvasztóról/;
Egy város születés® /lebilincselő beszámoló a kombinát lakóte
lepének építéséről , amelyből később Nova Huta keletkezett/j Huta
59 /a krakói fémgyárról/; Acél /az acélöntők munkájának ihletett
bemutatása/. Ugyanettől a rendezőtől való az Acélhidépitők és az
Így hajó születése c. költői riport» Lomnicki készülő uj filmje
az ország gazdasági életében végbemenő változásokról szól* A mű
vész egy látszólag kevéssé hatásos anyagon keresztül mutatja be
készülő munkájában a gyérvidék költői szépségét kisérőszoveg
nélkül, egyedül a film specifikus eszközeivel.
Ugyanehhez a ciklushoz tartozik Wlodimierz Pomianowski Egy
a a g ház, melyben lüktet az élet cimü filmje egy varsói áruház
ról i Például Kolobrzeg Jadwlga Glueynskától Kolobrzag fejlesz
tésének terveiről; Tisszatér áss élet Bea zczadyba /Alekaandr Minoraki filmje az ország déli részének helyzetéről; Kísérletezők
/Helena Amiradrzybl filmje a berepülő pilótákról/.
Hagy számmal szerepelnek a dokumentumfilmek között a min
dennapi életről szóló müvek» azok a krónikák, amelyek a mai em
ber életét, álmait, erkölcseit és szokásait, hibáit
és eré
nyeit, fogyatékosságait és pozitív vonásait tükrözik, A rende
zők témájukat az egymásbafonódott eseményeken, ■ hol drámai, hol
vidám helyzeteken keresztül mutatják be, k ciklus legjobb film
jei közé tartozik az Emlék a kálváriáról /vallásos szertartá
sokról szóló riport/; Lawiczi körhinta /a lowiei vásárról/; A
lóversenypályán /lóverseny-riport, amelynek keretében kitünően
mutatja be a rendező a fogadók, szurkolók és zsokék különböző
típusait/; Sopot 5? és Zakopanéi képeslap /a két népszerű üdülő
helyről/. Mindezeket a filmeket az elválaszthatatlan pár: Hofman
és Skuziewakl készítette,
Ehhez a típushoz tartozik Sergiusz Sprudin Alpinisták a
bátrában cimü filmje a hegyiturákról és a bajbakerült turisták
megmentéséről; Bobért Stando 459-en vannak c* filmje a népi
szejm munkájáról; Andrzej Műnk Séta az óvárosban c. filmje,
amelyben a varsói régi ■ városrész panorámájának bemutatása zenei
kísérlettel társul; Stando Kurban-ba,jrarn c, filmje a Lengyelor
szágban élő muzulmánok vallásos ünnepéről; Makarczinski Sehon
nan! híradó c. filmtréfája;Jerzy Kaden Vltorlázórepülők c. film
je a vitorlázórepülő versenyekről; Wlodimierz Slecki Emberek kö
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zött ©• filmje a gazdátlan kutyák sorsáról M i a m i k k csend köré^
ben c, filmje egy süketnéma balettegyüttes ssa&mkájáró1? Karabasz
Kowalski ux e,- filmje a mgányoss emberekről* s ugyanennek a ren
dezőnek hires filmje* a £enéez_ek» A varsói villamosvasút zeneka
rát bemutató film a fiatal rendezőnek számos dijat hozott? a ve
lencei filEsfesztivál irány oroszlán diját kapta* ezenkívül dijat
nyert Lelpzigben és Oberhausenben is. Earabass legújabb filmje,
az Emberek lm utak a cirkusz művészeiről mesél, Jelenleg a ren
dező a vasutasokról készít filmet.
Eendkivül gazdag a külföldi filmriport műfaja isi lengyel
dokument&I1sták filmen örökítették meg utazásaikat Guineába*
Ghánába, Itél-imerlkába, az Egyesült Államokba, Kanadába, Portu
gáliába, Marokkóba, Olaszországba, Vietnamba, a Szovjetunióba és
más államokba. I filmek listája rendkívül hosszú,. Elsősorban ta
lán Tadeuss Jsrowskí Afrika 1960. e K sorozatát említhetjük meg*
amely a most születő államokat mutatja be, Ludwik Perski Varsói
ak KieVben c. filmjét, Ealena Lemanska Barátom , Bambook és Wlodimierz Borawlk Marokkói vázlatok c. munkáját*
Sok dokuinentalistát vonzanak: a művészet mestereiről ké
szülő filmek. Tadeusz Makarcinski •TKiskalapáes
c. filmje
Kudla
ftSWTiIHglgmti.fpL>JLWJ . m . “**
népi művész szobrait mutatja be, zenei tárgyú a rendező Chopin,
hangverseny és Chopin mazurka c. filmje, Jan Loasnícki Hfrikifor
mester c* filmje egyik legérdekesebb népi művészünk alkotómunká
ját ismerteti* Etalitésremélt6 még Luűwik Perskl és Tadeusz Jaworski filmsorozata színházi és eaztrádmüvés zekr ől«
Beszélnünk kell az úgynevezett kísérleti filmekről is. 1
müveket számos jogos bírálat érte amiatt, mert szinte egyedüli
céljuk az volt, hogy a nézőket formalista megoMásaikkal elkáp
ráztassák, Ma már szerzőik egyre inkább első kísérletnek, váz
latnak tartják e filmeket olyan elgondolásaik kipróbálására,
amelyet később játékfilmben valósítanak meg. /Például Műnk Séta
az óvárosban cimü filmjét később a Kancsal szerencsében használ
ta fel./
Az említett filmek mindegyike részletes elemzést érdemel
ne, de © cikkben csak az volt az igényem, hogy általános átte
kintést nyújtsak s megjelöljek néhány olyan irányzatot, amelyek
nek Összessége a "lengyel öokumentumfilm iskola" fogalmát adja.
Meg akartam mutatni ennek az iskolának alapvető vonásaiti a
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szándékolt irodalomellenességet, a valóságra való aktív reagá
lást, az élet széleskörű feltárását, a valóban lényeges, társa
dalmi beavatkozást Igénylő kérdések iránti figyelmet és világos
állásfoglalást, végül pedig a dokumentumfilmnek azt a felfogá
sát, amely szerint ez a műfaj az élet tükre és egyszersmind
érett kommentálása.
A mai dokumentumfilm meleg rokonszenwel figyeli meg az
embert. Dokimén tál ist álnk néha tréfásan, néha ironikusan, hol
pedig költői lelkesültséggel, - de mindig munkájuknak élő embe
rek izzó szenvedélyével mesélnek életünkről.
Végül meg kell említeni, hogy a lengyel dokumentumfilm
számos esetben sajátos iskolát jelent a játékfilm mesterei szá
mára, A dokumentumfilmben kezdte meg útját Ford, Wajda, Műnk,
Bogdzievic, Poremba és mások. Sok olyan téma akadt, amelyet elő
ször a dokumentálisták dolgoztak fel, s azután hónapok vagy
évek múlva megjelent a játékfilmekben ia. Ha ez a kölcsönös kap
csolat valamikor oda vezet, hogy játékfilmjeinkben is olyan szé
leskörűen jelenik meg a mai téma, mint a dokumentálisták munkái
ban, ez még nagyobb dicséretére válik a tények szerény művésze
tének.
/Iszkussztvo Kinő 1961.8.sz./

j
í
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Jan PILAT:

MI ÉHDEKLI A MOZILÁTOGATÓT?'
Hétté Clair a nagy francia filmművész ezt irta 37 évvel
ezelőtti nA mozllátogatók nem kivárnak semmit, Előbb vagy utóbb
rájövünk, hogy a nézők gyermekek, akik mindig hajlandók elfo
gadni azt, ami Őket szórakoztatja, ez néha kitűnő alkotás, néha.
értéktelen semmiség. Jelenleg is - mialatt beszélgetünk - a leg
nagyobb siker® Charlie Chaplin és Douglas Eairbanks filmjeinek
van***
Általában véve sok igazság van ezekben a szavakban. Soha
sem lehet biztosan megjósolni, hogy milyen figyelmet köt le ez,
vagy az a film, sikeres lesz-e vagy nem. Hálunk Csehszlovákiában
azonban bizonyos fokig előrelátható a film sikere. Sőt mi több:
értékes művészi alkotásokat propagálhatunk és ismertethetünk a
nézőkkel. Meg is tesszük ezt minden eszközzel, elsősorban ter
mészetesen a sajtó, a rádió és a televízió utján. Másszóval: nem
bizzuk a véletlenre a mozilátogatottsógot, hanem céltudatosan és
szándékosan fejlesztjük a közönség Ízlését,
A közönség Ízlése nagyon változó és nehezen kiismerhető.
Bizonyos mértékben megéllapítható a filmankétek céduláiról. Ezt
az ügyes akciót a Központi FílmköXcsonző vezette be, 1958-ban a
csehszlovák film 60 éves fennállásának évfordulóján.
Elismerés
illeti meg, hogy ezt a kezdeményezést a további években is fenn
tudta tartani. Sajnos, a Központi FilmkolcsönzŐ
dolgozóinak
igyekezetét és fáradozását a nézők nem támogatják kellőképen és
az ankétokon keresztül is csak a nézők csekély rétege
nyilat
kozik.
Sokkal megbízhatóbb adatokat szolgáltat az egyes filmek
látogatottságának statisztikája* Dé ez sem teljesen megbízható
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mérce, mert semmit sem mond arról, hogy tetszett-e a film és ha
igen mennyire* A kevésbé látogatott filmeknél nehéz kimondani,
hogy nem tetszettek, amikor a közönség nagy rész© meg sem nézte,
A látogatottságról szóló statisztikai adatok mégis biztos tá
masztékul szolgálnak. Feltételezhető, hogy a nézők, azokat a
filmeket látogatják tömegesen, melyeknek zsánere, színészei és
tematikája kielégíti őket. Elkerülik az olyan filmeket, amelyek
hez hasonlók nem tetszettek nekik.
Közel két éve figyelem a filmek látogatottságát. Ízen idő
alatt világosan megfigyelhető a jó, művészileg értékes
filmek
látogatottságának emelkedése. A másik oldalon azonban még mindig
találkozhatunk művészileg gyengébb filmek nagyobb látogatottsá
gával . Ha csak & számok mechanikus feldolgozására szorítkoznánk,
könnyen arra a következtetésre jutnánk, mint Hené Clair. Ha
azonban figyelembe vesszük az összes körülményeket, arra a he
lyes megállapításra jutunk, hogy a nézők izlés© nálunk emelkedő
tendenciát mutat. Ha tapasztalunk is néha kilengéseket, ezeket
többnyire a moziműsorok kiegyensúlyozatlansága okozza. Nem kívá
nom itt összefoglalni a nézők Ízlésének törvénysz erőségeit, csu
pán betekintést óhajtok adni a mozikban fennálló helyzetről,Meg
figyelünk néhány közönségsikert arató és néhány bukott filmet.
Célom összegyűjteni az anyagot és levonni a következtetéseket.
Cikkem nem teljes, némelyik Ítéletében tévedhet is. De ha csak
vitát, polémiát eredményez» már teljesítette is feladatát. Az
utóbbi időben ugyanis általános jelenség, hogy mind a filmszere
pek megszemélyesítői, mind a filmdolgozók és kritikusok gyakran
hivatkoznakykonkrét tények és számok nélkül az úgynevezett mozilátogatóra - állításaik alátámasztásánál.
19 filmet figyelünk meg, amelyek jelenleg műsoron vannak.
Legtöbbjük premierje 1959 végén, vagy még későbbi időpontban
volt. A 19 film közül ötöt ugyan előbb mutattak be, /de nem 1958
előtt/, ezeket azonban fontosnak tartom a vizsgált problé
ma szempontjából.Hj alkotásokról van tehát szó és olyan számada
tokról, amelyek még nem avultak el. 1960 jul. l«ig
összegyűj
tött statisztikai adatokat használok fel. Ebben az időszakban a
filmek látogatottsága, illetve pontosabban a mozik kapacitásá
nak kihasználása 48 %, Ebből a szempontból nézve a 48 %-os ki
használás határvonal. A 48 % alatti látogatottságu filmek siker
telenek, a 48-on felüliek átlagon felüli látogatottságunk.
-
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Sokat vitatott probléma nálunk azon filmek lát ogat ottsága,
amelyek
Így
vagy úgy a második világháborút ás annak m e»béri sorsokra való hatását ábrázolják. Ebből a fajtából 4 igazán
kiváló filmet választottam ki, as utóbbi évek produkciójának
legjobbjait. Már ezek vi&ogáXatábóI is kitűnik, hogy ezzel a
zsánerrél takarékosabban kell gazdálkodni* nem szabad velük .te
letömni a. mozikat.
■™ Szállnak a darvak cimü szovjet filmnek 7425 előadá
sa volt* 1 maximálisan elérhető látogatottság 2®642„065 néző, A,
filmet 1,592*279 nésŐ látta., aiti 60*3 %* A. háborús filmek szem
pontjából ’elért rendkívüli sikert elősegített© az az óriási
publicitás 1a, síiely már hósmpokkal á premier előtt megkezdő
dött;* Jelentős
játszott as a tény isf bogj a "Szállnak
a darvakM~at Oannesh&o, na.gydijjal tüntették ki, 1 nagy nyilvá
nosság körében élért népszerűsége miatt ez a film kivételes
helyzetben van*
Ezt biscaiyitják a jól sikerült IfmbCEi soré cimü szovjet
film számadatai is® Bár a látogatottság itt lényegesen ala
csonyabb, mist a "Siálixi&fc a darv-®kft-nájU A filmek 6.50.5 elő
adása volt* Maximális kapacitás 2350*171 néző. fénylegei láto
gatottság 1,245,417 néző, azaz 55 %* A "Szállnak & darva^-kal
szemben/ %%■ 7 %*<>.& csökkenés ;í azaz majdnem 550
néisf* Paciig
a Központi 3?11mkölesÖnző propagandája és a sajté mindent meg™
tett, Kalatozov szerelmi' történet# úgy látszik vonzóbb volt,mint
Bcndaresuk elmélyültség©*

Mindkét testben átlagon felüli látogatottságról beszéli.®™
tünk és megáilapíthatjuk, hogy kösönségímk mind a két filmet
sziveeen fogadta. Máé a helyzet a további két háborús tematikájú
filméi,,
A C.silIagok cimü kitűnő koprodukciós filmnek /ÜTBIABulgária/ a publikum körében már hiánytalanul kisebb
visszhangja
volt,2,925 előadást ért megy 1,121*209 nézöfe&pacítáas&l* A té.oy«
leges látogatottság 458,620 néző, aa;a® 40,9
Hem aratott nagyobb sikert 4 fa&Zs amelyben lakon?, cimü ki
tűnő szovjet film. sem.* Az 5f705 előadás kapacitása, 1,892.166. Ba
a filmet csak 660*422 néző nérfc©
azaz 54,9 %«
Véleményem, szerint nekünk filmujságiróimak mindkét esetben
részünk van a két figyelemreméltó film sikerte1anségében* Kefe™

r áturnáink
minőségben, sem tax’j© dalimban* s«m. számban nem
lépték túl az átlag filmekről szőlő referátumokat* igy cikk j©*»
lant csak meg a premier idején, és
volt nagyjából aiMen amit
tettünk, Pedig Mindkét ©s#tbe-n kényelmesen is többet tehettünk
volna* /Például a wOsl2Jagok9SH&&k éppen akkor volt a beiautatója^
amikor nyugaton ismét kiújultak a régen elitéit antiszemita megmozdulások./

feraészetafien m m l sem akarom újságíróinkig háritaxd azo
kat a hibákat* akikét a iilmprüpag&nda hiánya okozott*
^
1 többségében tragikus* háborúé tematikája filmek; láto
gatottságán kívül érdekelt a vígjátékok látogatottsága ifiül gyű
léseken és tanáéskosásokon azt állítják szikről, hogy maximális
közönség sikerük már ©3.őre birtosifcra, van,
ICiválasztottam 5
színvonalas komédiát* 4 franciát és ©gy csőkets Mind
öt érté
kes alkotás* sőt vél#Mósy:
tm'szerint as egyik Tatis A nagybácsid
"

V

■'•■'- V

^W>iyri.UWfJK»fWa3glAJ1T.r.-Jts•

egyenesen kitűnő. Itt is- sokat mondanak a számok,
Vegyük elsősek lati komédiáját, nA nagybácsimat/5, lom tu
dom miért, de a filmujságírók éa firádolgozék között aa a nésut
uralkodik, hogy ©s a film kősonségiíixk előtt megbukott* Egyesek
szerint azért* -mert nézőinknek túl intellektuális a film hámo
ra* mások szerint azért* mert olyan problémákkal, foglalkozik*
amelyeken mi már túl vagyunk^ vagy idegenek s^árfiiakra^
És Bit Kutatnak a tények/ leadásainak Í-kdlí/ihdÍ'íl.
ifilJ, /,:*■
1 *186*996 nésö kapacitással^ féiiyl®gkk látogatottság 657*834 ás
ás 5 5 3 JS.* In tahit határesett siker* még a vígjátékok között
is * Mint a továbbiak folyamán kitűnik az említett vígjátékok ko«
zül egy kivételével /PoAskals.kys X>r, Faustot elvitt© az ördög/
ennek, volt a legnagyobb abszolút látogatottsága. Ebből nyílváxm&ló* hogy nagyon tévednek azok, akik azt hiszik* hogy közön
ségünk igénytelen vígjátékok és korcsmái humor után yágyúdik.
Közönségünk szeret átvetni, szereti a humort * d# előnyben, része
síti az intelligens humort az úgynevezett durvaságokkal szemben,-.
Bizonyltja ezt a l)xy_. Faustot . elvitte .a^s ördög cimü film
rendkívüli síkéra is. 5359 előadásinak kapacitása 1*920*916
néző. Tényleges látogatottság 1*664,0939 azaz 81,1 %» A megf.i™
gyeit filmek között
a legnagyobb látogatottság. Tudom* hogy
a cseh filmvigjáték* mindig magas látogatott&4g valószínűségé™
vei indul, Itt azonban arról van azé* hogy & nézők érdeklődésű-™

két* amit gyengébb vígjátékokra pazarolnak, minden nehézség sél*
kül szívesen fordítják a minőségi intelligens vígjátékokra*
1 másik három francia vígjátéknak is átlagon felüli siker®
volt* kz esoköpenyes férfi 1961 előadás, 972,54-1 kapacitással*
Nézőszám 583,679* azaz 60 %, Archimedesi a csavargó 635 előadás,
kapacitás 399,168, látogatottság 227,059, azaz 56,9 %* és végül
Thompson Őrna/w napióla* 820 előadással, kapacitása 516,002, né
zőszám 313,796* azaz 60,8 %*
M
Amig "Az esőköpenyes férfidben a humor alapja a helyzet
komikum, addig a másik kát vígjáték súlypontja a dialógusokon
van* A három film átlagon felüli látogatottsága azt mutatja,hogy
közönségünk nemcsak a vizuális vicceken derül - betört ablak,ki
öntött leves, elvágódé®* stb* Kedveli azokat a filmeket is, me- .
lyek humora a párbeszédeken alapul*
Érdekes a látványos, leginkább színes filmek kérdése*Itt
a közönség nagy részét az úgynevezett látnivaló vonzza. A megfi
gyelés ideje alatt két ilyen kétrészes film volt műsoron*
Az NDK - francia koprodukció® Nyomorultak /két rész/
3*4-52 előadás, 931,372 kapacitással. Látogatottság 693*165, asas
74-,5 %. Az amerikai Háború' és béke /két részes/ 3,554- előadás,
kapacitás 1,955,508. Látogatottság 1,543,617 azaz 78,9 %•
Kétségtelen, az első mü sikeréhez nagyban hozzájárult a
világhírű irodalmi alap, és a főszerepben Jean Gabin. A másik,
mü érdeklődését valószínűleg az a tény emeli, hogy hosszú szünet
után ez volt az első amerikai film hazánkban*
Jelentéktelen érdeklődést keltenek az utóbbi időben az NDK
filmek* Három évvel ezelőtt még nagy látogatottságnak Örvendtek
és 50 %-ot értek el. Ma mélyen az átlag alatt szerepelnek* Ennek
kétségtelenül az az oka, hogy a nálunk vetítésre kerülő NDK fil
mek minőségi színvonala érezhetően csökkent. Véleményem szerint
ebben az esetben a nézők érzékenyen reagálnak a sematizmusra és
a művészi feldolgozás elégtelenségére* Ennek illusztrálására
említem meg a Nehéz vizsga cimü filmet 288 előadással, kapaci
tása 132,351- Látogatottság 31,596, azaz 23,9 %*
Hasonló sorsra jutnak nálunk a kínai filmek is* Valószínű
leg szerepet játszik ebben a két ország között fennálló különb
ség, valamint a filmművészetnek specifikus kinai felfogása* Ke
veset tettünk annak elérése érdekében, hogy nézőink megértsék
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egy távoli ország filmművészetét,, Jelenleg, tekintet nélkül a
zsánerre és a kis számú előadásra - a kínai filmeknek a leg
kisebb a látogatottsága*
Ízt a tényt három különböző fajta filmen illusztrálhatom*
"A pekingi ut" cimü gyermekfilmnek 480 előadása volt, 169,452
kapacitással. Látogatottsága 57B455* azaz 33,9 %« Ez volt a leg
sikeresebb kinai film, nyilvánvalóan azért, mert mozijainkban
érezhető a gyermekfilmek hiánya* "Az ópiumháboru" cimü történel
mi filmnek 558 előadása volt 283,581 kapacitással. Látogatottsá
ga 81,630, azaz 28,8
Végül a mai tárgyú "Tüzek a határon*' cimü
film 331 előadást ért meg, 169,280 kapacitással* Látogatottsága
50,280, azaz 29,7 %• Gyakran érvelnek azzal, hogy a nézők töme
gesen látogatják ezt, vagy azt a filmet /rendszerint olyanokról
van szó, amelyeknél a kritika hibákat állapit meg/. Le talán egy
komoly tárgyaláson sem volt szó arról, hogy nézőink olyan filme
ket is megbuktattak, melyek mind tartalmilag, mind művészi kva
litásuk szempontjából kiválóak.
Csak egy példát említek, bér ez nem annyira kirívó, mint
az NDK ás kinai filmek sikertelensége« Bendkivül fájdalmas eb
ben, hogy igazán egyedülálló miiről van szó, Lassint Akinek meg
kell halnia cimü filmjére gondolok* Az 1,411 előadásnak 730,441
kapacitás felel meg* Látogatottsága 340,198 néző, 46,6 %„
Filmkritikánk, a X* Karlovy Vary-1 filmfesztiválon saját
dijával tüntette ki ezt a filmet. Le nem fordított figyelmet rá,
sem az újságok hasábjain, sem a rádióban. Kár*
Hátramaradt még a nagy látogatottsága ellenére komoly mű
vészi hibákat tartalmazó filmek csoportja# Ezek a körülmények
találkozása folytán /a mi esetünkben/ különböző zsánerű
cseh
filmek. MAz aranycsillagos hercegnő" cimü aesefilm körül sok he
ves vita folyt. Tény azonban, hogy nézőink különlegesen felfi
gyeltek rá# 1 G*6®4 előadásnak 2,400,342 kapacitás falel meg#
Látogat ott aága 1,945,194, 8Cg9 S* Vizsgálatainkban sa a legna
gyobb abajgolut azámu
Sok volt a Mihő a
api-ul.SM-tat, vau
■' .
als/a liáyt HiSa, ita A
kritikái' állásét>sa Effiiitatut-Ma « m&»
u;U\úl ■ 2 *Síi
adi® f. 'k$ípm ilás 'i,.sl a 4 4 1 Iái o-gs i^stiásága.
llilíMM;.: asai Ifcaf fi

A nem nagyon jól sikerült filmek közé számíthatjuk "A
kör"-t /Kruh/ is. Minőségben lemaradt az előbbi két film mögött,
látogatottsága mégis átlagon felüli: 4,920 előadás, 1,754,552
kapacitással. Látogatottsága 1,060,464 néző, 60,4 %.
A cseh filmek látogatottsága nálunk 57 % körül van. A há
rom említett film - átlagonfelüli. Az első kettő még hozzá ma
gasan.
Mi ennek az oka? Tannak, akik Josef Zima és Éva Elepácsko
va körüli szenzációkról beszélnek. Ez részben igaz. A siker fő
oka azonban valószínűleg az, hogy a közönség Ízlését nem mindig
az alkotás művészi értéke irányítja. /Az év elején foglalkozott
evvel Szergej Geraszimov is és rámutatott,hogy még a Szovjetuni
óban is elég sok a rossz és polgári Ízlésű néző./
Mi következik ebből? Láthatjuk, hogy nem lehet csak a né
zők Ízlésére építeni.' A filmesek egy része előszeretettel hivat
kozik a közönségre, amikor egy-egy film művészi értékeiről van
szó. Sok az olyan filmkritikus is, aki gyengébb filmek bemutató
ja után feltételezi, hogy a műnek közönségsikere lesz. Persze a
nézőket sem szabad lebecsülni. Reálisan számolhatunk avval,
mintahogy az megtörténhet és meg is szokott történni, hogy a
gyengébb filmek is aratnak sikert.
Mi a megoldás? Legjobb és legmegbízhatóbb megoldás a mo
zik választékos műsorterve. He tűzzenek műsorba rossz filmeket
és a gyengébb filmek számát is igyekezzenek csökkenteni. /Ez az
összetett kérdés nemcsak saját filmalkotásaink, de a világ film
produkciójának függvénye is,/
Sokat tehet a filmkritika és a publicisztika. A filmujságirók eddig is kétségtelenül sokat tettek a filmművészet népszerüsitése érdekében® Többségük őszintén szereti a filmet és
örül minden sikernek.
Egy-egy film sikeréért, vagy sikertelenségéért természe
tesen nem vehetjük magunkra teljesen a felelősséget. A felelős
ség egy része azonban ránk hárul. A "Csillagok", "Akinek meg
kell halnia", "A ház, amelyben lakom" és a maga módján "Az em
beri sors" is ellenünk tanúskodik.
Nem egyszer kimagasló filmeknek éppen annyi helyet szen
telünk, mint az átlagosoknak. A filmpremierek özönében melyek
kifogyhatatlanul zúdulnak ránk minden héten - elveszítjük meg
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különböztető képességünket# További hiba a filmujságixás válasz
tékának nagymértékű szegénysége# Döntő fölényben vannak a kriti
kák és ismertetések. Ritka tünemény a tárca, riport, vagy cikk.
A cikk, vagy elmélkedés mégj el ©né3 ének időpontja is tö"bb
figyelmet érdemlő, fontos kórdós. Ez legtöbbször egybeesik a
premierrel. Evvel a magunk részéről mindent elintéztünk. De a
filmet néha évekig vetítik. A kis városokba és falvakba sokkal
későbe jut el. Nem tételezhetjük fel, hogy a nézőink kivágják a
kritikákat, irattározzák azokat és hetek, vagy hónapok múlva
visszatérnek rá. Helyes volna mérlegelni azt a kérdést, hogy az
újságokban, rádióban vagy televízióban, milyen formában térjünk
Vissza azokra a filmekre, amelyek azt igénylik és megérdemlik,
Végül még egy fontos kérdés, mely a film alkotóit és köz
vetítőit érinti. A film mindig egyúttal szórakozást is jelent. A
mozilátogató a vásznon szép nőket /és férfiakat/ akar látni, kö
vetni akarja a lenyűgöző, vagy szórakoztató cselekményt. Ebben
még nincs semmi rossz. Szükséges azonban, hogy a néző mindakettőt Ízléses alakban kapja. A néző szórakozni akar, és alapjában
semmi ellenvetése sincs az Ízléses szórakozás ellen.
René Clair jelentette ki 57 évvel ezelőtt: "Tanuljuk meg
becsukni néha a szemünket, mert a filmipar nem életképes, ha nem
veszi tudomásul a többséget". 1960-ban nálunk is megtalálhatók
az ilyen tendenciák. Erre nálunk nincs szükség, mert nem kell
szemet hunynunk szocialista nézőink kívánsága előtt.Éppen ellen
kezőleg. Ki kell nyitnunk szemeinket és látnunk kell. Meg kell
találni az utat a néző megértéséhez.
/Film a Dóba 1961. 1. sz./
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M. ARLAZOROV:

A SZÓ ÉS A F1LMTÁS20N

A filmművészet már régóta fellépett "nagy.néma” korszakán.
De a szó még nem mindig egészíti ki és nem mindig gazdagítja a
képet. Éppen ez a körülmény adta kezembe a tollat. Megpróbálko
zom vele, hogy néhány olyan kisérőszövegen keresztül, amelyeket
népszerű-tudományos filmekhez Írtam, elemezgessem azt,
miből
származnak a kisérőszovegek szerzőinek kudarcai ás sikerei,
A szerző már munkája kezdetén fogságba esik: rabul ejti a
rendező által leforgatott anyag, S az iró feladata itt az, hogy
kiszabaduljon e hálóból, s hatalmat nyerjen a képekben rögzített
anyag felett,
A Szarvascsapásokon és tutajon cimü filmen akkor kezdtem
meg munkámat, amikor i Rrozorovszkij rendező megmutatta azt az
érdekes dokumentum anyagot, amelyet a Szájén! hegyeket megjárt
és a zátonyos Kazir folyón tutajon leereszkedő turista csoport
útjáról készített. Az utazást számos váratlan helyzet tette iz
galmassá - kellemes anyag volt, A film felépítése önmagától adó
dott: a felvételek dokumentálitása adta meg az expedíció kronológikus nyomon követésének alapját, A vágást is ez határozta
meg. Az anyag nem is lett rossz, - de nagyon jó sem. Meg kellett
szerettetni a nézővel a, bátor turistákat, s bele kellett vinni
& filmbe azt a nemes romantikát, amely nélkül nem született vol
na meg ez az érdekes, bár kockázatos utazás,
A felvett anyagnak nem volt atmos zférateremtő
kezdése,
amely rögtön bevezette volna a. nézőt a film légkörébe. De ho
gyan érjük ezt el csupán szavak segítségével?!?®® lett volna meg
győző, - valahogy súlytalan lett volna*
»
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Egyetlen kiút volt - utófelvétel. De hogyan? lem küldhet
tük el újra m operatőrt a Száján hegységbe, nem építhettünk fel
bonyolult díszleteket egy-két filmkocka miatt. Az utófelvételnek
tehát egyszerű, műtermi

felvételékből kellett állnia, s e kép
anyagnak kellett.diktálnia a kisórőszöveg bevezető mondatát.
Néhány változatot terjesztettem be, amelyek közül a követ
kezőt fogadták el: az első képek a földgömböt mutatják, rajta
két útikönyv- "Utazás Kon Tikin" és "Afrika az álmokban és a
valóságban" - útvonala. Ezek az egyszerű képek nyitják meg az
utat a szavak számára. A film kisérőszövege Így kezdődik:
- Ha a ’föld térképére rávezetjük akár csak a legismertebb
nagy utazásokat is, úgy tűnik, hogy a földet már keresztül-kasul bejártuk és felkutattuk.
Ez azonban nem Így van. Még napjainkban is sok szokat
lan dolgot láthatunk* ■
A Kon Tiki nevű tutaj átszelte az óceánt. Afrika ál
main és valóságán robogott át a cseh mérnökök Tátra kocsi
ja. A merész utazó előtt változatlanul sok érdekesség tá
rul fel...
Azzal a módszerrel éltünk, amelyet a matematikában az el
lentett oldalról való bizonyításnak neveznek: úgy tűnik, hogy a
földön már semmi újat nem találhatunk, de valójában ez nem igy
van.*. Úgy gondolom, hogy e módszer a film első kockáiban kifor
málta a néző viszonyát az anyaghoz. És amint az gyakran megtör
ténik, a szöveg első mondata megadta utolsó, rá visszhangzó mon
dat kulcsát is.
- Persze a mi tutajunk nem a Kon Tiki és a Kazir nem
Csendes óceán, de mégis mi voltunk az elsők, akik végig
haladtunk e rohanóvizű, zátonyos folyón.
Most várjuk a következő nyarat, hogy újra utrakeljünk
ismeretlen tájak felé*

Más módon kerestünk kiindulópontot Gaszjuk Bergen-Oslo
cimü filmje kisérőszövegéhez. Az operatőr érdekes utazást tett
Norvégia két nagy városa között, de szerettük volna a felvett
anyagot nea .csupán földrajzi nyersanyagként felfogni. Ez a rö
vid, kétfelvonásos film volt tudniillik az első Norvégiáról ké
szülő szovjet dokumentumfilm ás ez nagy felelősséget rótt ránk.
Ebből a meggondolásból kiindulva önmagából adódott, hogy min-
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denekelött meg kell ismertetnünk a nézőket a norvég néppel, me
sélnünk kell a norvégek hazánkhoz fűződő kapcsolatairól.
Az anyagot végignézve /p. filmnek nem volt forgatókönyve,
e funkciót jelentős mértékben a kisérőszoveg töltötte be/, ta
láltunk egy olyan képet, amely véleményünk szerint megadhatta a
film alaphangját: a hitleri megszállók ellen norvég földön hősi
halált halt katonák emlékművét. Ez az első kép /amely egyébként
a főcimet is megelőzte/ szülte a bevezető mondatot, amely nem
csupán a kisérőszoveg, hanem az egész film számára is megadta a
kulcsot:
- A szovjet katonának e hideg-, szürke kőből vésett emlék
műve olyan országban áll, ahol becsülik a bátorságot. Egy
szerű, meleg szavak emlékeznek meg a felszabadító katonák
ról: Norvégia hálás nektek1'.
Később még visszatérek rá, hogyan fejleszti ki a BersenOslo cimü film a két nép kapcsolatának témáját.
Teljesen eltérő film A gyermekkor kiséről /rendezte A.
Kusztov/, Ez a játékokról szóló elbeszélés nem a gyermekekhez,
hanem a felnőttekhez szólt. Az első képpel már gyakran találkoz
hattunk a film történetében: egy kisvasút szaladt előttünk. De
ez a semmiképp sem jelentős képkocka sugallta mégis az első mon
datot:
- Ez a vonat elrobog önökkel a távoli gyermekkorba. Fe
lejtsék el, hogy felnőttek és akkor feltárulnak önök előtt
egy csodálatos országnak - a játékok nagy birodalmának
kapui,
S a továbbiakban a film arról szólt, milyen hatalmas e mi
niatűr birodalom és milyen nagy szerepet játszhat a gyermekek
nevelésében.
Ha eltöprengek azon, milyen fontos a téma helyes beindítá
sa, milyen nagymértékben hozzájárul a további kibontáshoz, aka
ratlanul is eszembe jut az irók között gyakori mondás: ha az el
ső oldalt a szerelemről irod, akkor a regény is a szerelemről
szól majd, ha ez az oldal a termelésről beszél, akkor a kész
regény is elsősorban azt tárgyalja. Azt hiszem, hogy ez a gon
dolat érvényesebb a kisérőssövegre, mint a regényre.
Nem könnyű kigondolni a film első képsorát, E képsoroktól
hallatlanul sok függ.
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Kié LEGYEN A SZÓ?
Sül vagyunk a munka első stádiumán. A szerző elképzelte a
képsorokat, megtalálta az anyag egységes rendezői felfogását.
Elérkezett az ideje, hogy elkészüljön a szöveg első, megközelí
tőleg pontos változata. De mielőtt ehhez hozzákezdünk, rendkívül
fontos kérdést kell feladnunk önmagunknak; ki legyen az, aki a
filmet kommentálja?
A kérdés bonyolult, és a válasz sem a szerző szeszélyétől
függ, hanem a film jellegétől, hosszától, a nézőközönségtől,
amelynek a filmet szánjuk, függ az elbeszélés formájától, stb.
Az oktatófilmeknél legmegfelelőbbnek a láthatatlan
szö
vegmondó látszik. ítélőképességében rendszerint nem kételkednek
sem a tanárok,sem pedig növendékeik. Az ilyen bemondónál fölös
legesek az emóciók, a dolga az, hogy türelmesen magyarázzon, de
emellett ne untassa a hallgatóságot ismétlésekkel.
Megjegyzem, hogy Altsuler Automobil cimü oktatófilmjében
kísérletet tett arra, hogy a bemondó megjelenjék a képen. De ez
a próbálkozás nem járt sikerrel /annak ellenére, hogy a pedagó
gus szerepét Vázevolod Aszenov alakította/. A kiváló színész e
műfajban gyengébbnek bizonyult, mint a láthatatlan bemondó, aki
egyesíti magában a szerző, a rendező és a tudományos tanácsadók
erudicióját.
Más a helyzet a népszerű-tudományos filmnél. A névtelen és
láthatatlan bemondó előtt álló lehetőségek itt néha szűknek bi
zonyulnak és ilyenkor a bemondót önálló egyéniséggel ruházzák
fel. Az utóbbi időben eléggé elterjedt az első személyben való
elbeszélés. Ez különösen a dokumentális anyagon nyugvó filmeknél
vált be, A bemondói "én" vagy "mi" mögött rendszerint a felvevőgópes ember hangját értjük. Ebben a bemondói ”én”-ben egybe
fonódik a rendező, az operatőr, a szerző, a bemondó.
Nem állíthatjuk, hogy ez a forma uj lenne, de van egy vi
tathatatlan előnye: a bemondói "én” szorosabbra fűzi a mese és a
kép kép kapcsolatát, erősiti a néző részvételi érzését.
Természetesen a forma megválasztása mindig egyéni izlés
kérdése. Én magam nagyon szeretem az első személyben megirt- el
beszéléseket, különösen a földrajzi filmekben. 1 forma segítsé
gével szabadabban és közvetlenebbül magyarázhatjuk az eseménye
ket.
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Nézzük meg például a Szarvascsapáson éa tutajon cimü film
nek azt a mesterien felvett képét, amelyen a tutaj egy zuhogót
szel át. A filmvászon Izgalmas, feszült pillanata ez. A bemondói
"ón" lehetővé tette, hogy a képet csupán a következő hétköznapi
mondattal kísérjük:
-*•*Egyre tapasztaltabbak leszünk. Már olyankor sem hagy. juk el a tutajt, amikor a viz tajtékozva csapkodja,
Ez az egyszerű, mondat természetesen még csak növelte a né
zők nagyrabecsülését a bátor turisták ós az ut nehézségeiben ve
lük osztozó operatőr iránt*
Az első személyben való elbeszélés másik előnye abban rej
lik, hogy a néző személyes, emberi kapcsolatba kerül az elbe
szélővel, a film szerzőjével, elképzelést alkot magának jellemé
ről, s természetesnek veszi, hogy az elbeszélő nem közömbös az
iránt, ami a képen történik, Ez igen fontos körülmény: lehetősé
get nyújt arra, hogy a szöveg Írója szükség esetén uj álláspon
tot foglaljon el az anyaggal kapcsolatban és rendkívül szenve
délyesen számolhasson be különböző tényekről*

"Az egyenlítő túlsó oldalán cimü filmben az álláspont-vál
toztatást szövegírói alkotómédsserül választottam, A film ren
dezője és egyúttal operatőrje, Ezov résztvstf egy vilégkörüli
utón az Ob dieselmotoros gőzhajón és utján hét, országot érin
tett, Az expedíció nagy volt, a film pedig rövid - mindössze két
felvonás„ Nem volt könnjHi a helyzetünk. Végül is úgy határoztunk
a rendezővel együtt, hogy a nézők figyelmét azokra az országokra
összpontosítjuk, ahol a hajó kikötött.
Az egyes

országokra alig jutott nagyobb méteresé®.* mint a

Tudomány és technika c,

- A ©F^rk./ B szűk

híradó hlr&dóré 0*leteÍré•/Xb• 60-100 m„

babérokon belül i& jő szolgálatot tett m

n

módszer, hogy az eloő személyben Los-xélő ssővagaondó mindig mm>*
más szemszögből kommentálta a képet *

A Délafrikai Szövetség s faji megkülönböztetés hazája,Ami■kor erről az államról meséltünk, a hangsúlyt a, fehéreket és né™
gerefcet különbözőképp elbíráló r©ndS3s©r bemutat ásásra helyeztük,;

Ugyanekkor a képi részben .nemcsak szabadtéri f®Ívét©lakké 1* In
nét®. ikonográfiái, jellegű utófelvételekkel is éltünk.

A szovjet kutatóknak az Antarktisz zord körülményei között
teljesen más alaphangot kívánt % a tudósok hősi
ességének dicséretét.
A Husvét szigetek központi témáját rejtélyes szobrai ad

végzett munkája

ták.

A Chiléről

szóló részben a természet gazdagsága és az em

berek nyomora közti kontrasztot hangsúlyoztuk.
Minden epizódnak megadtuk tehát a maga sajátos jellegét,
alaphangját. De mindezeket az epizódokat Összekapcsolta az elbe
szélő személye. Hiszen a szovjet filmoperatőrnek éppen Így és
ezt kell meglátnia a távoli, idegen országokban,

A BEMONDÓ RÉSZTVESZ AZ

BSIMÉHXEEBM

A vásznon néha meg is jelenhet a bemondó, azaz
az asze
mély, akire a szerző rábízza az anyag magyarázatát, Ez
a bemondó
lehet például egy tudós,a bemutatandó tudományos vagy egyéb fel
fedezés résztvevője, vagy bárki más, akinek jelenlétét a film
tartalma vagy formája indokolttá teszi. Ez a módszer
azonban
csak akkor válik be, ha a szerző pontosan motiválja az elbeszélő
szavait és magatartását. Sajnos ez az érdekes és sokat Ígérő
fajta fennállásénak rövid Ideje alatt is kijegecesltétte a maga
sablonjait,/ amelyekbe egyébként én magam is beleestem/. Megta
láltuk azt a figurát, aki meglepő gyorsasággal lépegetett át
egyik filmből a másikba - ez a "hős" az újságíró volt. Hogy mi
ért? Azt nem tudom. Talán azért, mert a népszerű-tudományos fil
mek irói közül sokan maguk is újságírók és igy az újságíró-kom
mentátor szerepeltetése bizonyos mértékig önéletrajz-jelleget
Öltött.
Ilyen bemondó szerepel A jövő ma kezdődik cimü, Altsulerrel közösen készített filmünkben. Most, néhány évvel később, már
van bizonyos távlatom, hogy megpróbáljam elbírálni, helyes volte az újságíróra bízni az események magyarázatát e különben elég
gé közepes filmben.
Ma mór szilárd meggyőződésem, hogy hiba volt az ujságirókommentátor szerepeltetése. Hibás volt elsősorban azért, mert az
újságíró nem volt közvetlen résztvevője a filmben ábrázolt ese
ményeknek! /a rövid, bevezető rész kivételével, amelyben a lap

szerkesztője megbízta hősünkéig hogy ai automatizálásról beszél
jen*/ Kommentátorunk láthatatlan maradt m csak nagyritkán jelent
meg a filmvásznon és fordult opasesen a koionségher*. Az I gaM
elbeszélő helyett konferanszié jelent meg előttünk *, akinek feladatkörs alig különbözött a. szokott* láthatatlan bemondóétól*
Be nem az a lényeg-hogy a bemondó látható volt-e a film
vásznon, avagy nem* A döntő az, hogy ha. a bemondót a sserzők. a
film egyik hőseként szerepeltetik, feltétlenül azilfcségea, hogy
a film folyamán, ki,fejeződjék a filmvés.a.non bemutatott események
hez való viszonya, sás M l önben 'elveszti minden előnyét a látha
tatlan bemühdó fölött®
De ho gy an fejtsoe ki az újságíró ©gy olyan bo ny ol ul t térné.™
hoz v a ló

kapcsolatát* mint as automatizálás? He. például be -akar**

ránk matatni ast a
dalról anyagon

munkát, a művészi

munkálkodva. végzett,

keresést^ amelyet ar iro~»
az elsősorban

s e m sikerül-

liefne,

másodsorban pedig unalma® lenne*
Ha viszont arra kény
szerítjük a hőst, h o gy a specialistáknak n a iv kérdéseket adjon
.falj ezzel ostobává tesszük* Egyetlen megoldás marads polihisz
tort vi sz ün k a filrovágsoura* Nos, A jövő ma ke zdődik c* tilsadén,

éppen

es történte

éppen ár to tt

S az újságíró nemhogy- n e m kassáéit*

az ügynek^

aalért életrehivtulc*

feltétlenül hitt a t-ilmrá&znon

tatlan bemondónak, f eltehetőleg
mi koMaentátoriaikat - kü lö nö se n

laan©v

Mert a. néso, aki

megjelenő tudósnak v a gy a látha

bizonyos kétkedéssel figyelt® a
olyankor, amikor neb©z@n értlie-

tő jelenségeket és folyamatokat magyarázott*

A bemondó helytelen kiválasztásával egyszerűen Önmagunkat
loptuk meg - a néző bizalma megingott hennüakn
A jövő ma kezdődik o* filmben kíséreltem meg először a hemondót megszemélyesíteni® S a kísérletből kiderült, korú a meg
személyesített bemondó kétélű fegyvert jelent - alkothat* de
roffbülJaat is® És miután sokáig elemeztem, a kudarc okait /másnak,
sint kadarénak nem nevezhetem/^ még erősebben, feltámadt berniem
a vágy* hogy folytassam ezt a mánkát. Olyan bemondót akartam
teremteni* akit nem kell. a sémák Proloiustes^ágyába fektetnem s
aki emlékezetes marad a nézők számára* Azt hiszem, második kí
sérletem jobban sikerűiig bár a bemondó itt Bem tudott teljésen
megbirkózni feladatával*

KÉT MONDHAT Í23 MIT NEM MOSDHAT A HEGY?'
Egyetlen művész sem szereti egyformán müveit. Vannak köz
tűk kedvencek és mostohagyerekek* Én sem vagyok kivétel. Beval
lom, hogy a Ha a hegyek beszélni tudnának cimü filmem közelebb
áll szivemhez, mist a többi munkám - talán asért, mert rengeteg
nehézséggel kellett benne megküzdenem.
A film forgatókönyvét együtt írtam Ánufrikov alpinistával.
Be a kész film ■nem sokban hasonlít @ forgatókönyvhöz, A forga
tott anyag olyan lett, hogy nem lehetett a forgatókönyv szerint
vágni, Uj megoldást kellett keresni.
A stúdió vezetősége Tulfovics és Kurihln rendezőkre bízta
a filmet. És megkezdődtek a nehézségek: az eredeti forgatókönyv
től eltérő, uj, de érdekes rendszerbe kellett foglalni az anya
got,

3 mig az uj -dramaturgiai megoldáson gondolkoztam, amely
nélkül nem lehetett hozzákezdeni eem a vágáshoz, sem pedig a
szöveghez, újra feltámadt bennem a kivánság, hogy a szovegmondó
megszemélyesítésével kísérletezzem. Azt a meseszerű, fantásztikus módszert javasoltam* hogy az elbeszélést Usbának, azaz annak
a zord hegycsúcsnak szájába adjuk, amelyen a film cselekménye
végbemegy.
E megoldás tulajdonképpen nem is volt túl meglepő. A film
drámai magját az ember és az elemek összecsapása adta, Így ha a
hegy megszólal, könnyebben kifejezhetjük "jellemét". Ebből ki
indulva lehetőséget nyertünk arra, hogy az ember és az elemek
harcának témáját

a két

küzdő fél - a

törhetetlen akaratú ember - harcán

fenyegető természet és a

keresztül bontakoztassuk ki.

A most következő beszélgetések folyamán egyre jobban ki
dolgoztuk e megoldást s a hegy jelleme fokozatosan kikristályo
sodott. Usba eleinte zord ós embergyűlölő. Ellenségesen fogadja
az alpinistákat, akadályokat

ternyősit eléjük. De amint mondani

szokást a zsák foltjára talált.
akadályokkal akarat áll szemben.

Jellem jellem ellen feszül, az
Az emberek nem hátrálnak meg,

bármennyire fenyegeti is Őket a csúcs.

S ellenállásuk végül azt

eredményezi, hogy lassan megváltozik a küzdőfelek viszonya. A
hegy tisztelni kezdi az embereket. És elérkezik a harmadik sza
kasz:

a becsülés más,

magasabb rendű érzésbe olvad át,

_
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A hegy

szivébe zárja a turistákat 15 nem akar elválni tő lük. Miután ki
dolgoztuk a film "szereplői" kapcsolatának jellegét, s e kapcso
latokon keresztül kifejezésre jxxtott a főeszmes a barátság, baj
tár siass ág eszméje, a gyözélemretörée, lehetőségünk nyílt, hogy
a képanyagot a meseszövésre építsük s meghatározzuk a film
legfontosabb epizódjait.
így nem mindennapi szÖve gmondónőnk jellege, &» események
hez való viszonya jelentette a kiindulópontot mind a vágás, mind
pedig a szövegen végzendő munka számára. Hiszen éppen a hegy fe
nyegető , barátságtalan magatartása szabta meg a vágásokat, a
szöveg hangvételeit.
De a megszemélyesített bemondó szerepe körüli problémák
ezzel még távolról sem értek véget * Az elbeszélés mondái légkö
re rosszul illett az Usbén felvett teljesen konkrét képekhez.
Hidat kellett találni, amely összeköti a reális képet irreális
szövegével. Más szavakkal; a megszemélyesítés jellege ujabb mű
vészi módszereket követelt a rendezőktől.
Szeretnék egy pillanatra megállni ©nnél a körülménynél,
miután ez nemcsak a rendező és a szövegíró együttműködésének
szükségességét bizonyltja a vágási és hangfalvételi periódusban,
hanem azt is mutatja, hogy a szövegíró ötlete serkentőjévé vál
hat a.rendezői fantáziának.
■ A rendezők éppúgy érezték, mint a szerző, hogy meg kell
szüntetni a hegy meseszerű hangja és a konkrét képek közti sza
kadékot . E híd keresése közben a rendezők érdekes, áthidaló meg
oldást javasoltak.
Néhány műtermi utófelvétel segítségével /fekete-fehérben,
mig a film többi része színes volt/ azt a hatást értük el, hogy
a hegy fényképe életrekelt, s egyidejűleg hangot és szint ka
pott. A film végén a hegy megin elveszti színeit és elnémul,
így született meg film-elbeszélésünk első oldala, a mese kiin
dulópontja.
Ez a bevezetés rögtön rávilágított "bemondónőnk" Aehillessarkára is. A hegy egyedül nem mondhatta el mindazt, amit ezzel
a filmmel mondani akartunk. Szükségünk volt egy második, férfi
hangra les sj$ely a szerzők: nevében szólalt meg s nem csupán
felvetette a témát, hanem fontos szerephez jutott a film kulminációs pontján is*
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Amint már az előbb mondottam, a film központi témája az
emberi bátorság, győzn lakar ás volt. Ehhez szövegbeli általáno
sításokra volt szükség. S ezeknek az általánosításoknak kimon
dását nem lehetett a hegyre bisni.

A hegyenem Ítélkezhet emberi

tulajdonságokról, Usba szájából hamisan csengtek volna az álta
lánosítás magasságára emelkedő szavak. Megszemélyesítő módsze
rünk feltételessége itt falat emelt közénk és a nézők közé.
És akkor segítségünkre sietett magának a szerzőnek hangja*
Oly szituációt gondoltunk k i ,amelyben a hegy megszólalhat s csak
emberi hang felelhet neki.
...A filmvásznon feszült, izgalmas pillanatok: az alpinis
ták minden lépésért küszködve haladnak felfelé. És e képhez ter
mészetes magátólértődöttséggel társult a hegy hangja:
- Nehéz, ügy-e? Én tudom, milyen nehéz és milyen kockáza
tos ut. De miért kapaszkodtok olyan kitartóan a csúcsok
felé? Mi vonz benneteket? DlosŐségszomj? Kalandvágy? Játék
a halállal? Nem tudom. De ti, emberek, ti vajon tudjá
tok-e?
S a szerző hangja felelt a hegynek /és a nézőnek/:
- A hegy nehezen is értheti meg az embert. Te lábunk elé
teregetted jeges lejtőidet, de mi mégis egyre megyünk.
Nincs szükségünk kegyes hangulatodra! Ezek az emberek har
colni jöttek ide, hogy a veled való párbajban kipróbálják
önmagukat és bajtársaikat. Itt az erős ember küzd és lép
ked fölfelé. A győzelemretör6 ember!
A mi fegyvereink a bátorság, az akarat, a barátainkba
vetett hit. Ezeknek nem állhatsz ellen. Meg kell hátrál
nod! Az emberek felértek a csúcsra. Meghódítottak téged.
Ezután ismét vissza kellett térnünk a kiinduló helyzethez,
folytatódnia kellett a hegy és az emberek párharcának. Hogy ez
az átmenet természetes legyen, a következő szavakat adtuk a hegy
szájába:
- Meghódítottak? Azt már nem!
A hegy egyáltalán nem érezte magát legyőzöttnek. A harc
folytatódott.
Es végül harmadszor és utoljára felcsendült a szerző hang
ja, hogy elmondja a film utolsó mondatát, emlékeztesse a nézőt a
szöveg feltételességére. A hegy elvesztette színeit. Fekete-fe
hér fényképbe ment át s a szerző igy szólt:
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- így fejezhetnénk be elbeszélésünket,
ha a hegyek beszélni tudnának# *•
Be amikor mindezek után a filmet hanggal láttuk el, szo
katlan bemondónőnk még egy utolsó, váratlan s igen komoly csa
pást mért ránk*. 1 szöveg bőbeszédű lett s a hegy fecsegő. Ez a
hiba csak a munka, utolsó stádiumában jött felszínre, s problema
tikussá vált, hogyan harmonizál majd a szokatlan bemondó a zené
vel, zörejekkel * IJjra elő kellett venni a szöveget, erősen meg
húzni, amíg a szükséges tömörséget elérte*
Lehetséges, hogy felesleges részletezéssel raboltam el az
olvasók idejét, de a megszemélyesített szövegmondó olyan nehéz
problémákat állít az Író elé, hogy szeretném, ha az uj kísérle
tezők nem esnének a mi hibáinkba.

A SZERZŐI MUNKA TECHNOLÓGIÁJA
Természetesen minden szerző a maga módján dolgozik. Egy
séges recept alkalmaz ása csak kudarchoz vezethet. Mégis szeret
nék felsorolni néhány olyan szakmai fogást, amely a gyakorlatban
jónak bizonyult.
Nagyon sokat adhat a szöveg stílusának helyes megválásztá«
,sa. Az ultrahangok világában /rendezte Bubin/ cimü filmben * ahol
a képanyag gyakran a tudpmányos kutatás szintjére emelkedett, a
kontraszt útját választottam? "frivol" szöveget irtam,amely tel
jes ellentétben állt a képpel. Ez lehetővé tétte,hogy mellőzzünk
számos olyan tudományos-technikai magyarázatot, amelyet az első
pillantásra a kép megkövetelt. Ha az anyagot még a szöveggel is
elmélyítjük, az oda vezetett volna, hogy a nézőknek csak egészen
szűk köre érti meg. 1 filmben tehát elejétől végig a szöveg
kontraszt módszerét alkalmaztam.
A Bergen-Gslo cimü rövidfilmben egyetlen epizódot, a kirá
lyi vár előtti őrségváltást építettem fel kontrasztos módon. Ez
az őrségváltás külsőleg nagyon hasonlított azokhoz az udvari ce
remóniákhoz, amelyeket a szovjet néző jól ismer a Londonról szó
ló könyvekből és filmekből. Nem akartam ismételni s ezért olyan
kisérőszöveget Írtam* amely az első pillanatban ellentétes volt
a képpel, valójában azonban összecsengett vele,sőt elmélyítette:

“ Sbbe as ódivatú öltözékbe sem gárdistákat bujtattak, ha
nem szolgálati idegüket töltő egyszerű katonákat»
Apáik éa bátyjaik a hitlerista partraszállt katonák™

kai és ejtőernyősökkel viaskodtak. Akkor egész Norvégiában
felcsendül a harci felhívás % "Fogadjuk úgy a megszállókat*
mintha szovjet földön lennénekI Pusztuljanak el a tűsben!8'
Ma a norvég hadsereg katonái más célokért állnak őrséget*
Norvégia egyike azoknak az országoknak^ amelyek aláírták
a hírhedt észak-atlanti paktumot* És ez távolról sem min
den norvégnak tetszik,*•
Ebben a kisérőszövegben a következő szakmai módszereket
'egyesítettem* a kontrasztot* különböző konkrét képek egybefogá
sát általánosított kísérőszöveggel, az elbeszélés intonáclójá
nak fordulatát .az

utolsó mondatban, amely megadta & szövegmondó

hangvételét is,
Az utóbbi körülmény különösen

tipikus a ssövegmunkánál« A

hangvétel rendkívül fontos* B véleményem szerint senki sem érzé
keli a szükséges hangvételt oly pontosan, mint a szerző * mex*t a
szükséges hangsúlyt épp az intonáció adhatja
a gondolatok
nak É Ezért szent kötelesség® a szerzőnek,hogy .résztregjén a film
hanggal való ellátásának folyamatában is, éa segítségére legyen
a rendezőnek a szövegmondó ir ányi t ás áb au *

nek

Mint már mondottuk,
kell alárendelni® M

a szerzői szöveget a vágás törvényei
a körülmény arra kötexazi a szerzőt,

hogy olyan erőteljes kifejezőeszközt alkalmazzon, mint a síéiül!
közelkép,
íme egy példa a szóbeli közelképre az Istáiét m óceánon
cimü filmből, /rendezte és fényképezte Pokrovszkij/ Pokrovszkij
az Atlanti óceánon lefényképezett egy igen ritka pillanatot s egy
viz alatti tűzhányó kitörését, A természet e csodálatos,jelensé
gére tcmész-stesssn fel kellett hívni a néző figyelmét* Üst kí

séreltem meg a szóbeli közelkép segítségével*
- Nem véletlenül gondolják a tudósok,hogy e helyeken, ahol
■ maga a föld

lélekzik, valamikor a legendás Atlantisz csú

csai :nyúltak a fellegekbe.. lehet, hogy e földrész éppen
itt, az Azóri szigetek melleit süllyedt a tengerbe.
Ez a mondat a néző 'képzeletéhez szól; a fantasztikus Antlantiszre való hivatkozás funkciója az, hogy fokossá a tsrmé-
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szeti kép hatását, kiszélesítse a filmvásznon látható jelenségek
körét®
A néző képzelete, a képzettársítás jó szövetségese a szerzfíi szöveg Írójának, Az Egyenlítő túlsó felén cimü filmben pél
dául a rendező a Chiléről szóló részben bemutatta a dolgozó em
berek szegénységét. A kisérőszövegben ezt a benyomást olyan szö
veggel kíséreltem meg elmélyíteni, amely kiindulópontot terem
tett a képzettársítások számáras
- A nyomorúságos viskók lakóit Anakonda fojtogatja. Ennek
az óriáskígyónak nevét vette fel az az éezakamerikai tár
saság, amely a réz, a salétrom és a többi természeti kincs
kiaknázásával foglalkozik.
Nem vitás, hogy más szerzők kisérőszövegeiböl sokkal érde
kesebb szóbeli közelképeket mutathattam volna be. De észrevéte
leim a magam gyakorlatára szorítkoznak és a példák hivatása csu
pán annyi, hogy felhívjam velük az olvasó figyelmét arra, amit
Konsztantyin Pausztovszkij igy fogalmazott meg: "A jó részlet
adja a sikerült képmást",
A szövegíró sajnos nem mindig vehet részt a forgatásnál,
nem látja a maga szemével a filmvászonra kerülő eseményeket. Pe
dig ez fontos feltétele volna a sikeres munkának. Nagy segítsé
get nyújthatnak itt az események résztvevői vagy szemtanul.
Elmondok egy különösen jellemző esetet erre. A Győzelem
hegycsúcs cimü film utolsó felvonása hétezer méter magasban ját
szódik le. A film operatőrei nem tudtak megbirkózni ezzel a
sztratoszférikus magassággal és átadták a felvevőgépet az egyik
alpinistának.
Az anyag kommentálásánál érzékeltetni akartuk azt az embe
ri erőt, tartást, amely megküld ezzel a hallatlan magassággal.
Berendeltük a stúdióba a túra vezetőjét, Yitalij Abalakovot, a
sport érdemes mesterét. Megmutattuk neki a film befejező részét
és kértük,hogy mesélje el, mit érzett ezekben az órákban. A mag
netofonra felvett elbeszélés jelentős mértékben megkönnyítette a
szövegen végzett munkát.
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A SZÓ NEM MINDENHATÓ
Megjegyzéseim végére értem. Szívesen oda is tenném utána a
pontot, ha nem kellene rámutatnom kollégáinknak, a rendezőknek
egy olyan mélységes tévedésére, amelybe nap mint nap beleütkö
zünk.
Nagyon sok rendezőnk valószínűtlenül túlértékeli a szöveg
író előtt álló lehetőségeket. Van egy mítosz arról, hogy a jó
szövegíró a k i s é r ő s z o v e g
segítségével megjavíthat
egy rossz anyagot. Ezzel a mítosszal könyörtelenül le kell szá
molni, mégpedig minél hamarabb, annál jobb.
Bármennyire fájdalmas is erről Imi, mégis meg kell monda
ni azt, hogy sok rendező azt hiszi, hogy a szövegíró olyan Her
kules, aki kezének egyetlen mozdulatával, azaz a bemondói sza
vakkal a rendező tetszése szerinti irányba terelgetheti a filmet
a vágás és hanggal való ellátás periódusában. Ezek a rendezők
olyan foltozóvargának tekintik a szövegírót, aki betoldozgatja
foltozgat ja azokat a lyukakat, amelyek a forgatás folyamán ke
letkeztek. Az esetek többségében bizalmas hangnemben kezdik meg
a beszélgetést az íróval:
- Est a képet akartam felvenni, de nem sikerült® Találjon
kérem egy jó kis mondatot ide!
Bármilyen különösen hangzik is, az ilyen kérések teljesí
tése rendszerint a visszájára sül el. A szerző igyekszik: keres
egy "kis mondatot", kettőt, hármat. S a film vetítésénél a ren
dező meglepődik, hogy a dologból nem az jött ki, amit akart*
Ez a "nem az" egyszerűen magyarázható: a szöveg elnyomja
a képet. A film bőbeszédű, fecsegő és pontatlan lett. A rendező
keserűen felsóhajt és az előbbi bizalmassággal közli a kollé
gákkal, hogy tévedett a szövegíró kiválasztásánál.
Nem szabad védelembe venni a szövegírókat, akik a rende
zői hibák elkenésének ingatag útjára léptek. Más itt a fontos?
a kisérőszövegnek a film mondanivalójából, képeinek és vágásának
stílusából kell kiindulnia. Ezért ha a film gyenge, a szavakból
koréje font mentőöv sem tudja a felszínen tartani.
És itt vissza kell emlékezni Gorkij bölcs szavaira: MA szó
a tények és gondolatok köntöse..«» minden gondolat mögött ott
rejtőzik az ok: miért ilyen ez a gondolat és miért nem másmi
lyen* *
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A szó a gondolatok köntöse s nem többíEzen el kell gondol
kozni* Sőt, itt az ideje, hogy kimondjuk: ti,akik a film hibáit
a szövegével akarjátok helyrehozni, ne gondoljátok, hogy a szó
mindenható. Ezzel csak önmagatokat áltatjátok. A szó alátámaszt
hatja, kibonthatja a rendezői gondolatot, de nem helyettesítheti
azt. Ez nem feladata a szónak. A gyönge kép mellett a kisérőszÖveg erőtlen lesz, nem pedig kifejező. Hiszen ha a szöveget nem
támasztja alá az erőteljes képanyag, olyan, mintha házat épí
tenénk alapozás nélkül. Ilyesmi következik be a túlságosan be
szédes filmeknél is.
A következtetés tehát önmagából adódik. A szöveg fiimi ki
fejezőereje közvetlen függvénye a rendezői és operatőri munká
nak. Más szavakkal:
a
s z ö v e g
s i k e r e
v a g y
b a l s i k e r e '
m i n d i g
a
s z e r z ő
és
a
r e n d e z ő
k ö z ö s
s i k e r e
v a g y
b a l s i 
k e r e .
Minél hamarabb jutunk el erre az álláspontra, annál
gyorsabban javult meg a rendező és a szövegíró munkája.
Ilyen gondolatokat keltett bennem eddigi szövegírói gya
korlatom, Természetesen e gondolatok nem törekszenek teljesség
re; sőt valószínűleg sokat igen vitathatónak találnak köztük.
Csupán arra törekedtem, hogy elbeszéljem, hogyan látja,a szöveg
író a végási-hangositási periódust. A rendezőnek természetesen
mások a szempontjai. Ezért szeretném, ha a megkezdett beszélge
tés folytatódnék. Mert, amint H j a Erenburg szépen mondta: "Ha
sziík baráti körben beszélgetünk, vitatkozunk - az Ízlések az
egyéniségtől függenek s az egy nézetet vallókat nemcsak nyelvük
rokonsága kapcsolja össze, - hanem a szivüké is!" így hát mond
junk véleményt, vitatkozzunk!
/Iszkussztvo Kinő 1961. 8 , sz./
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Mario VBRDONE:
A BIANCO E HERO ISKOLÁJA

Tan . a filmművészetben egy kutatási terület* amely ere
detét tekintve nagyrészt az olasz értelmiséghez kapcsolódik,
függetlenül attól, hogy külföldön filmművészetünk csak lassan
szerzett magának tiszteletet, nem egyszerre figyeltek' fel az
Olaszországban végzett filmművészeti kutatásokra. A pugliai
származású Ricclotto Canudo volt az, aki Párizsban megírta
a
filmművészet .első és még nem tökéletes poétikáját, miután már
1906 -tól kezdve látnoki erővel fordult a filmművészet felé. 6
indította el az elméletek, tanulmányok, jóslatok és manifesztumok virágzását, mindazt, ami Franciaországban Louis Delluc, Germaine Dulac» Ábel Ganoe és Jean Füstéin munkásságával folytató
dott. Olaszországban gondolatait egy barátja és falubelije,
S.Á Luciani karolta fel, 1911-ben megkezdett esztétikai tanul
mányaival* Canudo inspirálta Marinetti íüturista manifesztumait,
amelyek eszmeileg Apolllnalre-t és terminológiailag az oroszo
kat befolyásolta és különösen az 19 16 évi futurista filmgyár
tást, amelyet Éggeling és Richter alapozott meg.
A
francia
avantgárdista iskola átvette Canudo nyelvezetét, például Louis
Delluc "Photogénie" cimü munkájában és abban is, ahogyan - Dulac-hoz hasonlóan - megérezte a film ritmusának, "zeneiségét".
Ugyancsak Canudo lelkes kezdeményezéséből születtek a művészi
igényű filmbemutatók, a régebbi filmek seregszemléi, a kritikai
viták, a filmklubok, /mint például "A hetedik művészet barátai
nak klubja"/. Fernand Divoire 1927-ben áldozott Canudo emléké
nek, "A képek műhelye" cimmel megjelentette az olasz szerző
Írásainak gyűjteményét.
-
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Ganudo, Lucián!,Marin©tti mellett és után más irók is feltűntek: Bélieméi, az "Apollón" cimü folyóirat hasábjain? Anton
Giulio Bragaglia "Photodinamizmus" cimü munkájával és számos
egyéb tanulmányával és könyvével; Bugenio Giovannetti "A filmmű
vészet ás a mechanikus művészetek" cimü munkájával; Álessandro
Blasetti a "Filmművészet" cimü folyóirattal és annak aktív és
lelkes híveivel! majd később Luigi Firandello, Massimo Bontempelli, Carlo Ludovico Ragghianti /"A szigorú filmművészet", "A
film mint képzőművészet”/; Francéseo Flóra, Jacopo Gomin, Ettore
G .Margadonna és még sokan mások. Itt lehetetlen beszámolni a kü
lönböző értékeket képviselő eszmékről és az említett irók sajá
tos állásfoglalásáró1• Elegendő leszögezni, hogy mindegyikük
igyekezett a művészet általános problémáiba iktatni a filmművé
szet prolematikáját. Ezt az intenzív elméleti és kritikai mun
kát egyrészt az egész világon megjelenő filmművészeti
tanul
mányok mozdították elő, amihez derekasan hozzájárultak a francia
és olasz irodalmi folyóiratok is /a mi folyóirataink közül meg
említjük a "Solaria", a "Perspektívák”,"Az olasz ember", "A vad
ember" cimü folyóiratokat és a Rómában 1936-ban megjelent "A
filmművészet születésének 40-ik évfordulója" cimü nagyszerű do
kumentumot/. Másrészt előmozdította ezt a folyamatot a kivéte
les esztétikai kultúra, amelyet Olaszországban Benedetto Croce
tanításai alapoztak meg. A gyümölcsök akkor értek be, amikor
megalakult a Filmművészeti Főiskolán belül az a csoport, amely
1957 január 1-én a Bíanco e Nero megjelentetésével kezdte meg
lendületes gyakorlati tevékenységét.
A filmművészet tanulmányozása Olaszországban ezen a ponton
érte el a szigorúan tudományos egyetemi színvonalat,éppen azért,
mert a Főiskola a film egyeteme akart lenni, Luciano De Feo
ugyanebben az irányban dolgozott a Cinema nevű,kéthetenként meg
jelenő népszerűsítő folyóirattal, amely számára bizonyos ideig
Rudolf Arnheim is dolgozott, mielőtt Amerikába menekült volna.
Ugyancsak De Feo gondozásában és az Oktatófilmgyártás Nemzetközi
Intézetének kiadásában jelent meg a hasonló célkitűzéseket köve
tő Oktatófilmszemle. Utóbbi folyóirat szerkesztősége a Torlónia
villában működött, tevékenysége a patronáló Népszövetség felosz
lása miatt szűnt meg.
Abban az időszakban a filmművészeti jelenségek olasz ta
nulmányozóinak nem volt sok medítálásra alkalmas anyaguk, a fii-
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meken kivül. 1956 -ban a Cinema 5 * számában* a filmművészeti iro
dalom iránti fiatalos
lelkesedés
hevében
ezeket irta:"Mit
nyújt nekünk ez az irodalom egyebet* mint Margadonna "Filmművé
szet tegnap és ma", Pudovkin "Film és hangosfilm" /Barbaro for
dítása/, Chiarini "Filmművészet", Bragaglia "A hangosfilm",
Pallavera /Soldati/ "24 óra egy filmstúdióban" és Gonsiglio
"Filmművészet, művészet és nyelvezet" cimü munkáit? "Ezek voltak
egy
év óta tartó kritikai elméleti és ismeretterjesztő te
vékenység legkiemelkedőbb eredményei#
A főiskola és a Bianco e Nero létrehozása után azonban
megkezdődött a filozófiai és technikai problémák szélesebb fron
ton való megközelítése, Az esztétika területén jeleznünk kell
Chiarini "Filmművészet" /Giovanni Gentile bevezetésével/,
"öt
fejezet a filmről" és "A film a művészet problémáiban" cimü mun
káit, amelyek egy gondolat fokozatos kidolgozásai, jeleznünk
kell Umberto Barbaro "Szüzsé és forgatókönyv" cimü munkáját,
amelynek Croce-tól eredő szemléletét a szerző később, a második
világháború után megjelent munkáiban marxista szemszögből érté
kelt át /"A film költészete", "A film és a művészet marxista
átértékelése"/. Megemlítjük Chiarini és Barbaro "A filmművészet
problémái" cimü antológiáját, ahol olyan olasz szerzők Írásai
jelentek meg, mint F.T# Martinetti, Giovanni
Gentile, Emilio
Cecchi, Ricciotto Canudo, Longanesi, nem beszélve a német, ma
gyar, angol és francia, orosz Hans Hichterről, Balázs Béláról,
Paul Rotháról, René Clairről, Alexander Arnaouxről, Vszjevolod
Pudovkinról, Szergej Eisensteinről, s;tb.A filmelméletek történe
tével kapcsolatos tanulmányok Olaszországban ebből az esztétikai
antológiából eredtek, beleértve Guido Aristarco munkáját is,
amely Einaudi. kiadásában jelent meg.
Chiarini és Barbaro a színészi játékra irányították fi
gyelmüket "A szinész" cimü antológiájukban, amely ugyancsak sí
Bianco e Nero kiadásában jelent meg, mig Liberó Innamorati és
Paolo Uccello technikai problémákkal foglalkoztak /"A hangfelvé
tel"/* Francesco Pasinetti igen hasznos, kronologikusan felé
pített "Filmtörténet"-et irt, Nino Cttavi megjelentette "Gyár
tásszervezés" cimü munkáját, Ernesto Cauda pedig "A szinesfilm"
címmel Irt könyvet. A lefordított szerzők között említjük meg
Vszjevolod Pudovkint /"A szinész a filmben"/, Balázs Bélát /"A
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film szelleme,f/,Rudolf Arnheimot /"Uj Laokoon"/ Raymond Spottiswoode-t /"A film nyelvtana"/, amelyek részben önálló könyvek
formájában jelentek meg, részben a Bianco e Nero hasábjain lát
tak napvilágot* Ezek a hasábok megnyíltak az Írók, a kritikusok,
az értelmiségiek előtt, egy külön rovatban /1942-től kezdve/,
amelyből később HAz értelmiség és a film" cimü könyvem anyagát
meritettem. A lap számára dolgoztak a legismertebb
külföldi
filmszakirók, a háború utáni fellendülés óta például Georges 8 adoul, Carl Vincent, Gilbert Cohen-Séat, Fierre Michaut, Amadéé
Ayfre, Lőtte H. Eisner, Jean George Auriol, Jean Epstein, André
Bazin, Roger Mánve11.
Ebben a most már'tudományos alapon zajló kutatómunkában
már résztvettek a pszichológusok, filozófusok és pedagógusok,
/Ágostino Gemelli, Ugo Spirito, Luigi Volpicelli, Mario Ponzo,
Camillo Pellizzi, Galvano dalia Volpe, Félix Mór1ion, Nazareno
Taddeí/, írók /Pier Paolo Trompeo, Mario Praz, Carlo Bo, Oarlo
Bernari, Bruno Migliorini, Alberto Menarini, Rosario Assunto,
Claudió Var ©se, Giuseppe Masi/, művészek és művészeti kritiku
sok /Gino C. Sensani, Vittorio Nino Novarese, Valerio Máriául,
Virgilio Marchi/, a főiskola tanárai /Raffaele Mastrostefano,
Antonio Pietrangeli, Giovanni Paolucci, és később Giulio Cesare
C&stello, Angelo B*Alessahdro, Giovanni Calendoli, Brunello
Kondi./, nemkülönben igen sok technikai szakember, rendező, for
gat ókönyviró, filmtorténósz és kritikus. Olyan sokan voltak,
hogy már szó lehetett ujabb kutatási és alkotási központok lét
rehozásáról. A leg-óletképesebb kör 1945 körül keletkezett Mi
lánóban Glauco Viazzi kézdeményezésével♦ A kor nem annyira a Bi
anco e Nero tevékenységének és az egyetemi hallgatók kezdeménye
zéseinek köszönheti létét, mint inkább a "Ferrari" filmarchivám
nak, néhány ember /közöttük Alberto Lattuada és Luigi Comencini/
határtalan filmszeretetének. A filmművészeti kultúra e központ
jában először a Domus nevű könyvsorozat látott napvilágot,
a
maga értékes filmkép antológiáival,majd később a Poligono nevű,
még értékesebb sorozat, amelyben a filmművészeti tanulmányok el
érték a Bianco e Nerc? színvonalát és tudományos igényességét.
Itt jelent meg Glauco Viazzi és Baldo Bandin!"Gondolatok a disz™
lettorvezésről" cimü müve, Ugo Casiraghi kritikai tanulmányai,
amelyek közül egyesek már a Bianco e Néróban is megjelentek
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/Stroheim humanizmusa,/Viazzi tanulmánya René Clair-rol, és Osvaldo Campassi tanulmánya /"Tiz év francia filmművészete"/- Ez a
két könyv pontosan meghatározza, hogy mivel járult hozzá Fran
ciaország a filmművészet történetéhez. Említést érdemel még F.
Pasinetti "Fél évszázad filmművészete" cimü történelmi tanulmá
nya*
Francesco Pasinetti történész és filológus a főiskola volt
igazgatója 1958-ban hunyt el 37 éves korában. Számos cikkén és
tanulmányán kivül megemlítjük "A filmrendezés" cimü munkáját,
amelyet Gianni Puccinivel együtt irt és Velencében adtak ki, to
vábbá a "Filmlexikon" cimü müvét, amely Charles Reinert lexiko
nét korszerűsítette és bővitette ki /973 cimszóról 3,20 0 címszó
ra/. A Főiskola 1958-ban, a Fernaldo di Giammatteo vezetése
alatt álló uj munkatársakkal - ha más alapon is - de folytatta
Pasinetti munkáját.A több kötetes nagy kiadvány az alkotók jegy
zéke után a müvek jegyzékét adja.
A Poligono kezdeményezése nem állt meg Pasinetti, Viazzi,
Bandi,ni, Casiraghi és Campassi tanulmányainál. Hozzá kell ten
nünk még ezekhez a müvekhez Renato May "A film formanyelve" cimü
munkáját /May a Főiskolán nevelkedett és később annak tanára
lett/, ezt a pontos és korszerű, Spottiswoode nyomdokain haladó
filmművészeti nyelvtant. Itt említjük meg M.A. Prolo, a Bianco e
Nero munkatársnőjének "Az olasz némafilm története" cimü munká
ját, továbbá Róberto Paulellát, aki különösen a nápolyi film
gyártás történetét világította meg értékes formában, elsősorban
"A némafilm története" cimü nagy munkájában. Megemlítem
az
Entr*acte, Zuiderzee, Vampyr forgatókönyvét,amely a Bianco e Né
róban megjelent szüzsék nyomán készült, nem beszélve a Kermesse
Haroiqueról. Aprólékos, pontos, lelkes munka volt, amely dicső
séget hozott az olasz kritikára. Amikor Jean George Auriol meg
hívására erről beszéltem a Revue Du Cinema 1946 évi 13. számá
ban, joggal hivatkozhattam a Bianco e Nero iskolájának létezé
sére. Mert a Filmművészeti Főiskola nem csupán a rendezés, a
technika, a színészi játék területén járult hozzá az olasz film
művészet fejlődéséhez, sikeréhez, hanem ezen túlmenően és főleg
az elmélet és a kritika területén. Esszéiró kritikai tevékeny
ség volt ez, mert könnyű esszéiró és zsurnalisztika! tevékeny
ségre. felosztani a filmművészeti kritikát. Az esszéirás, mint
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művészeti kritika nem ismer korlátokat* lehet történelmi, tar
talmi, realisztikus /a valóságtól eredő inspirációt tekinti min
taképének/, figyelembe veheti a film művészi, társadalmi, erköl
csi, stb, értékeit# Ez a tipusu kritika tulajdonképpen tudomá
nyos vizsgálat* amelyet akár egyedül folytathatunk le a vágó
asztal mellett, különösebb behatások nélkül,anélkül,hogy figye
lembe vennénk a közönség véleményét,
A naponta gyakorolt zsurnalisztika! kritikai tevékenységre
a közönséggel való kapcsolat jellemző, ugyanazokat a célkitűzé
seket követi, mint a nemesebb eszközökkel dolgozó másik kritika,
de egyszerűbb és közérthetőbb formában, Figyelembe veszi, igyek
szik megérteni egy film születésének gyakran korlátozott indíté
kait, azt, hogy miért fogad el a közönség egy filmet, amely mű
vészeti síkon megbukott, vagy olyan filmet, amelynek nincsenek
semmiféle művészeti célkitűzései® A Bianco © Nero által mindézideig gyakorolt kritikai tevékenység mindenkor tudományos igényű
tanulmányok megirásáb&n fejeződött ki..
Az előbb említett szerzők közül sokan, közreműködtek a ve*,
lene el filmfesztivál kiadványainak létrehozásával * 1 * sorozat
számos müve a Bianco 6 Nero iskolájának szellemét tükrözte /oly
annyira , hogy egyes müveket maga a Bianco @ Nero adott ki/. Fo
lyóiratunk szerkesztői számos tanulmánnyal és antológiával já
rultak hozzá az említett sorozat kialakításáhozt NA háború utáni
filmgyártás* !945~1949%
í'IXm és a azépmüvészetekü, "Zene a
filmben", "Divat és erkölcs a filmben ■% rtBi s zle 11erve zés a film
ben", "Az ifjúsági firmákról", "V^leno® 50 % "Ár. oiasx neorealiz
mus", "Carné-Vidor-Garbo”, "Film és .televízió"f
"Cinemascope,
vistaviaion, cineraina", "Húsz óv filmgyártása Velencében".
A Bianco e Nero által végzett filmművészeti kutatómunka
komoly kulturális színvonalának köszönhető, hogy a két háború
közötti időszak legnagyobb olasz filozófusai, Giovanni Gentile
és Benedettc Oroce, felfigyeltek a filmművészetre. Gentile, aki
1935 -ben előszót irt Ohiarini filmművészet" cimü munkájához,
számos, még mindig ellenálló értelmiségi nézetével szemben mű
vészetnek nyilvánította a filmet 08 "A technika leküzdésében*
vagy megsemmisítésében" látta megoldottnak az esztétikai prob
lémát ■ Gentile pontosabban igy fejezte ki magátí "A filmművészet
esztétikai problémája, miután egy gépies elemeket tartalmazó

technika felhasználásából ered, azonos minden művészet esztéti
kai problémájával* A probléma ebben az esetben is a technika le
küzdésével! vagy megsemmisítésével oldódik meg, vagyis előadás
formájában, amelyen belül a néző már semmit sem vesz észre az
előadást létrehozó mechanizmusból* Az embert látja maga előtt,
ott áll szeme előtt az élő ember, nem a mozivásznon, hanem a
világban, az ember éli a maga életét és szenvedélyeit, amelyen
túl már semmi, sem lehetséges* A táj is olyan, mint amilyennek a
nagy vonzódással szemlélődő ember mindenkor látja."
Benedetto Croce, a Bianco e Nerohoz 1946 december lö-én
intézett híres levelében a következőket irtás "A művészetek kö
zötti elhatárolás, költészet, zene, festészet és igy tovább,gya
korlatilag hasznos az osztályozás szempontjából, vagyis a művé
szeti alkotások külső vizsgálatához, de nem hasznosítható azon
egyszerű igazság tekintetében, hogy mindenegyes műnek megvan a
maga arculata és valamennyi műnek egyforma a természete, vagyis
mindegyik egyaránt költészet, vagy ha jobban tetszik, mind ze
ne, mind festészet és igy tovább* Egy film tehát teljes mérték
ben lótjogosult, ha szépnek érezzük és Ítéljük és erről nem kell
többet mondani,"
Ha figyelmesen átlapozzuk a Főiskola tanárainak munkáit,
megállapíthatjuk, hogy Chiarini "Filmművészet" cimü munkájában
a montázs - akár csak az oroszoknál - "a film művészi lényege"*
A mü vizsgálat tárgyává tette a kritika feladatait és a külön
böző filmgyártások nemzeti jellegét. Az erkölcsi probléma meg
oldását abban látta, hogy komoly alapokra kívánta helyezni
a
filmgyártás szervezetét, A hangosfilmmel szembenálló Chiarini
javasolta, hogy a hangosfilmet csökkentsék le a "lényegre", bí
rálatot gyakorolt a kapitalista rend felett és kiemelte Olasz
ország érdemeit a történelmi filmben /"Cabiria"/, a
komikus
filmben /"Polidor"/, a bűnügyi filmben /"Za la Mórt"/, a drámai*
és társadalmi jellegű filmben /"Martoglio rendező: "Akik elvesz
tek a sötétben" cimü filmje/,a filmopérettben /"Lucio D*AmbraH/.
Chiarini "Öt fejezet a filmről" cimü müve a filmművészet
esztétikai vizsgálatában Giovanni Gentile filozófiájához, a
tiszta cselekvés filozófiájához alkalmazkodik* Az első fejezet a
forma és a tartalom viszonyát elemzi, forgatókönyviró és rende
ző, irók és filmművészet, szöveg és előadás viszonyát, majd le
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szögezi, hogy milyen értéket képvisel a forgatókönyv a rendezés
sel szemben,, kitér a filmdráma vizuális lényegének elemzésére,
rámutat a rend®zés és a felvét#! közötti lényeges különbségre,
"A technika, mint minden művészetben, itt is az inspiráció for
rása® Aki nem ismeri a fiImmüvósz ®ti technikát, nem hozhat lét
re filmművészeti alkotást, á technika sem a müvéss^tet megelőző
valami, hanem az alkotás mozzanatából fakad® Az insplráció nyo
mán létrejön a technika, amely azonban a maga részéről is az
inspiráció forrása. "A második fejezet a filmszínészről szól,
amelyet a szerző rendkívül fontos személynek, alkotóművésznek
tekint. A harmadik fejezet a hangosfilm problémáit tárgyalja
/szinkronizmus és asszinkroni^muej. Eisenstein, Pudovkin és Alekszandrov kiáltványának iraollemében/é a negyedik: fejeset a film
művészet és az erkölcs viszonyát elemei /"a művészi film erköl
csös"/. A. szerző itt úgy véli, hogy az. esztétikai probléma meg

oldása a filmművészet egész probleimtlkájának megoldását jelen™
tif még akkor is, ha a filmművészet és a társadalom viszonya
annyira bonyolult, hogy Itt utólagos kutatásokra van szükség. .k%
ötödik fejezet a film és az ipar viszonyét taglalja /"a film mű
vészet, a mozi ipar", ami megtel#! Le'begytv következtetés ének/.
Chiarini itt megvédi a filmművészet szabadságát,
szükségesnek
tartja az előítélet-mentes moralitás elérését, egy spekulációtói menteb Ipar létrehozásét,
Ch.ia.rini "A film a müvészat problematikájában" elírni ké
sőbbi munkájában újra felvetette az "Öt fejezet a filmről" olmll
munkájában foglalt anyagot. A Bianco e Hero eok évvel később
megjelentette "A mai filmművészet látképe" címmel Chiarini filmművészeti kritikáinak gyűjteményét /akárcsak Sromo forinoí kri
tikus munkáit "Látott filmek"' eimmslA
Umberto Barbaro: Film. sgflzsé és
ö ímü munkája
újra feldolgozza és iámértéti mindazt, amit 1939 -lg bezárólag
Írtak a filmművészetről9 esztétikai értelemben*. A szerző pontos
osztályozással, utalásokkal ég meghatározásokkal tárgyalja és
oldja meg a különböző problémákat, saisvonalas és korszerű szem
lelettől beszél a filmről, mint művészetről és általában a mű
vészetiről. A témával kapcsolatban kifejti, hogy egyetért Balázszsals "a rendező éppen ugy költészetet müvei ■a színészek kivá
lasztásával, mint a tárna kiválasztásával". Egyetért PudovkInnal
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Is abban, hogy "minden szüzéé jó, ha van témája"* A film "egy
es zme konfliktusa" /Eisenstein/."A film esztétikai alapja a mon
tázs" /Pudovkin/, amely egyúttal "a filmművészet specifikuma"
/Lebegyev, Opfermann/,
"A filmszerűséget kell keresnünk" /Rehlinger/. "A forgatókönyv zenei partitúrához hasonlítható, mert éppen úgy egy konk
rét valóság attrakciója." /Canudo, Luoiani, Dullac/. "Sírjanak,
nevesse nek,vár janak" /Griffith/, Barbaro igy jellemzi a Plaszti
kus anyagots "egy látható, tehát fényképezhető vizuális anyag
megtalálása, amelyben megvalósul a szüzsé, fejlődésében és ér
telmében. "A szerző szembeszáll a "szórakoztató" filmmel, mert
az orosz szerzőkhöz hasonlóan művészletlennek tartja, amennyiben
tompítja a néző értelmét,
A forgatókönyv "a film részleteinek előrelátása" /Richter
és mások/. Barbaro kimerítően elemzi a felvétel problémáit /fel
vételi szög, beállítás, a kép megkomponálása, bevilágitás, áttünés, a német szakírók « Arnheim™ és az oroszok által rendszere
sített terminológia szerint/* Barbaro kijelenti, hogy ellenzi a
gépmozgást, mert fegyvere Balázs és a szovjet rendezők "költői
ollója" /számos rendező, közöttük Dupont, Hitchcock, Karosaira,
Antonioni filmjeikben már régóta tultették magukat ezen az ál
lásponton/.
Barbaro utolsó müve halála után jelent meg és kissé eltá
volodik attól a hagyományos vonaltól, amelyet a Bianco e Rero
193?“tőX napjainkig képviselt. Ebben a munkában - amelynek eimes
"A film és a művészet marxista átértékelése", Barbaro elsősor
ban a film tartalmi problémáit vizsgálja a formai kérdésekkel
szemben és itt csatlakozik a szovjet állásponthoz, többek között
Pudovkin nézeteihez, aki a római művészek előtt személyesep fej
tette ki ezt a gondolati fejlődését egy találkozó során, amely
a háború után zajlott le a "Művészetek Színházában". /A revízió
körüli vita innen vette kezdetét./
Mit kell átértékelni? Talán jóvá kell tenni azt a kárt,
amelyet más esztétikák okoztak a művészetnek? össze kell foltoz
ni egy rongyos esztétikai köntöst? - teszi fel a kérdést Giovanni Paolucci,a Filmművészeti Szemle 1960 EE/10. számában. "A-,cim,
amelyet maga a szerző adott a könyvnek, világosan állást akar
foglalni. A szerző hosszú ée fáradtságos kutatásokat végzett a
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művészet témakörében.A művészet elméletének szentelte nagy szen
vedéllyel élete legjobb éveit és érdekes megfigyelni, hogy a
kérdés elméleti oldalét hogyan támasztotta alá Barbaro szemé
lyes tapasztalata* Osak úgy érthetjük meg Barbaro bizonyos ja
vaslatait, bizonyos racionális összefüggéseit, bizonyos polémi
kus hangvételét, intellektuális arculatát, ha közelebb kerülünk
emberi magatartásához, amelyben az érzelmi tényezők kölcsönöztek
látszólagos egységet kritikai dilemmáinak, Sz a mü elsősorban
egy modern értelmiségi válságának dokumentuma* A filmművészet és
Barbaro különleges előszeretete a képzőművészetek iránt csak
ürügyet képeznek, alkalmat adnak arra, hogy érthető fogalmakban
táruljon fel előttünk egy olyan kulturált ember gyötrelme, aki
elmerült az életben és ebben rejlik tragikus értéke, a szenve
désben."
Majd későbbi "Bejárta azt a nehéz utat, amely az idealiz
musból a materializmusba vezet el, össze-vissza bolyongott egy

régebben csodálatos tá j b ozótjai között, szomjúságát csak ritk án
enyhítette friss forrás. Könyve utolsó részében elveti saját ré
gebbi állításait % miután hosszabb ideig tartózkodott az idealiz
mus oázisaiban, rájött arra, hogy át kell kelni a sivatagon a
magasabb cél elérése érdekében, csak éppen a sorrendet téveszti
el. Fagyon jól megérti, hogy a mai idealizmus nem oldhatja meg
globálisan a művészet problematikáját és ezéri határozottan há
tsó fordít neki. Az olvasó számára tanulságos lehet szem előtt
tartani Barbarot, követni őt a hamis utón,"
Luigi Chiarini, aki más polémikus hangvételű müveket is
irt, mint például "A film az eszmék harcában", "A film ötödik
hatalom”, sőt, gyakorlati szellemű munkákat is, mint például a
kevésbé ismert "Filmrendezés” cimü köryvet, amelyben a gyakor
lati alkotómunka szemszögéből vizsgált bizonyos elméleti prob
lémákat, Umberto Barbaroval együtt nagy érdemeket szerzett, mert
Olaszországban véglegesen az általános művészeti filozófia köré
be utalta a filmművészet problematikáját. Az ujabb olasz film
művészeti kritika is esen az utón jár, a Francesco Pasinettitől
örökölt szigorú tudományos igénnyel. Arról a kritikáról beszé
lünk, amelyhez igen sok iró és tanítványa tartozik, olyan embe
rek, akik különböző városokban tevékenykednek ugyan, de azonos
szellemben kutatnak és hosszú évek óta i-endsseresen írnak a
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Bianco e Feró számára* Ezen a ponton kell megemlékeznünk olyan
emberekről, Mint fernaldo di Giammattao, ügs Casiragb,.!, űl&ueő
Viazzí* Guido Aristarco, Renzo Renzi, Renato May, Michelangelo
Intonioni, Mario Verdone, lasaimo Mida, Gdatmi Puccini, Gínlio
Casaxa Castello, Fausbo Montesanti^ Antonio Pietr&ngeli?, CarXo
Lizzani, fiian Franceseo Luzí, Guido Guerrasio, ¥ito Fandolfi*
. 1 Bianco e Feró ma is a legjobb neveket vonza, Érneétö G*
Laura, Guido Gincotti, Leonardo Autóra, 'fino Ranieri, Alberté
Cald&na, Róberto Chitl, Riccardo Cedsi, Giuseppe Ferrara állan
dóan Írnak a folyóirat különböző rovatai száméra. A Bianco e Nero
az utóbbi időkben megszólaltatta m úttörőket is, Roberto Omeg^
nát, Arnaldo Frateglit és Arrigo Fruatét is, aki ízesen idézte
fel emlékeit "Egy szakmabeli emlékezései" cimü munkájában*
11 kell ismernünk a Bianco e Feró "iskolájának" egységes
jellegét, de ugyanakkor nem hivatkozhatunk határozott filozófiai
irányzatra, mert a különböző szerzőket hol Gentile, hol Croee,
hol Spirito, hol mások befolyásolták* Itt inkább arról van szó,
hogy a Bianco &> Nero köré tömörült különböző szerzők tudatosan
hívták fel a figyelmet a különböző filmgyártások
esztétikai
problémáira és fejlődésére, filozófiai alapon Igyekeztek tisz
tázni a kérdéseket és felhívták a közönség, a gyártók ás a kul
túra embereinek figyelmét arra, hogy nagyobb művészi, társadalmi
és erkölcsi igényekkel kell készíteni a filmeket* Chiarini é&
Barbaro megadták a szükséges elméleti alapot mindazoknak, akik
résztvettek ebben a munkában. Az olasz neorealizmus még jobban
feltárta előttük a történelmi valóságot, és olyan emberek, mint
Pasinetti és Viazzi, akik 194-0 óta Írtak a folyóirat számára,
kötelezővé
tették
a szigorú
filológiai
módszert*
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hát csatlakozott *Cohen-Séat filmológial kutatásaihoz,
külön
kongresszust rendezett Velencében és habozás nélkül filmológial
természetűnek nyilvánította valamennyi esztétikai, történelmi,
pedagógiai, pszichológiai és szociológiai kutatását, hiszen ez
volt kezdettől fogva a Bianco e Nero törekvése /gondoljunk Agostinó Gemelli munkásságára/. Cohen-Séat filmológiája ezzel szem
ben csak 1946 -ban keletkezett, kifejezetten pszichológiai ten
denciával, elsősorban a filmművészeti jelenségek hatását vizs
gálta, mig a főiskola és a Bianco e Nero tanulmányai és filmo
lógial tevékenysége szélesebb értelmet öltött. Itt már valameny-
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nyi filmművészeti jelenség, az elméleti tényezők, a történelmi
hatások tanulmányozásáról volt szó és arról, miszerint ezek
hogyan használhatók fel a nevelésben, miként hatnak a nézőre és
a társadalomra*
A Főiskolán tehát a filmművészet tanulmányozása erre a
pontra jutott ©1 és bár számos érdekes művet máshol adtak ki,
mint például G.C. Castello "A sztárkultusz", E.G. Laura "A cseh
szlovák film", Antonio Covi "A film esztétikai kritikája" cimü
munkáit, vagy bizonyos tanulmányokat az ifjúsági filmek nevelő
és szórakoztató hatásáról, mégis kimondhatjuk, hogy a Bianco e
Feró kritikai iskolája éppen az említett vonatkozásban különbö
zik más csoportoktól és megmozdulásoktól. Globális érdeklődést
tanúsít a filmművészeti jelenségek iránt - gondoljunk a jogi ki
adványokra /Oapitani/, vagy a gazdasági munkákra
/Solaroli,
Brosio/- és e jellemző vonások miatt a végzett munka folyamatos
sága, komolysága és pozitív hatása miatt kifejezetten avantgár
dista helyet foglal el,■
Egy iskolát a kollektiven végzett munka egysége jellemzi,
A hely, az i d ő p o n t a tanítás jellege, a felvett tendencia, A
Bianco e Feró iskolája megfelel ezeknek az sXőfe11ételeknek: a
színhely szempontjából, a környezet miatt, amely a főiskola kö
rül alakult ki, ahol különböző kritikai és kulturális tendenciák
találkoztak, időbeIlleg is, mert pontos születési évszómmal
rendelkezik A937/ és munkáját töretlen folyamatossággal végez
te, bér ezt néha zavarták a Főiskola részéről elszenvedett, nem
kulturális természetű beavatkozások. Tanítás szempontjából is
/emlékezzünk a mesterekre, Chiarinira, Barbarora, F&sinetűire és
követőikre/, irányzat szempontjából, is, amely előbb esztétikai
és történelmi volt, később pedig filológiai és filmológiai, va
lamennyi eddigi tapasztalat összefoglalásaként, A neorealizmus
szükségszerűen .maga után vonta a társadalmi és kritikai realista
elemek hatását. Két sajátos irányzat alakult kis a Marxista
irányzat. amelynek élén Barbaro állt; és a katolikus irányzat,
miután a Bianco e Feró olyan Írókat is szóhoz juttatott, mint
Félix A.McrOLion, akik keresztény szemszögből értelmezték a ne
orealizmus jelenségét.
A neorealizmus és bizonyos ideológiai természetű, most ép
pen csak megemlített viták korszakában, a mozgalom több igen
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felkészült embere önálló profilra igyekezet szert tenni® Ebből
az igényből fakadnak a különböző, sokszor Hómás kívül létrejött
kutatási irányzatok® Ezek az irányzatok azokhoz a folyóiratokhoz
és könyvsorozatokhoz kapcsolódnák, amelyek a Bianco e Merő után
keletkeztek, részben bizonyos nézet a1 1 érések következményeként.
így történt* hogy Luigi Chiarini,aki, 1952-ben távozott a Főisko
láról, megalapította "Az olasz filmművészeti szemlét"
/amely
1952-től 1955-ig jelent meg/, és hogy M Gi&mm&tteo, miután egy
alapvető müvet, John Grierson "Dokumentumfila és valóság" cimü
munkáját rendezte sajtó alá a Bianco e Merő megbízásából, meg
alapította Torinóban a liberális szellemű
"Filmtéjékoztatót"
/1952-54/. Aristarco a Cinema Muovo főszerkesztője lett9Castello
a Cinema 0 . folyóiraté, Senzi pedig elvállalta a Cappelli film
művészeti könyvsorozat szerkezetásét. A teljes kép kedvéért meg
említjük még Edoardo Bruno "Filmkritika", Verűone "Oktatófilm
és kulturfilm", G. Ferrara "Válogatott filmek" című kiadványait,
amelyek különböző területeken harcoltak a filmművészeti kultúra
ügyéért.

A Bianco e Merő igazi ereje abban rejlett, hogy a nem ke-l
vés nehézség ellenére igyekezett mindenkor kulturális és nem
ideológiai sikon mozogni.
Egy bizonyos pillanatban. Őszintén szólva, egészen hatá
rozott állásfoglalások születtek a revizionizmussal.és a harma
dik úttal kapcsolatban, részben marxista eredettel. A Bianco e
Merő azonban sohasem volt teljes mértékben hajlandó erre a ta
lajra lépni, már csak azért sem, mert érezte, hogy a kérdések
felvetése helytelen. Ezek a viták ma mér jóformán tárgytalanok®
Be nem voltak feleslegesek, mert a filmművészeti kritika az
utóbbi évek során igen helyesen nemcsak az esztétikai, hanem a
társadalmi problémák iránt is fogékony lett és éppen azért,
mert a sokszor szélsőséges állásfoglalások és kutatások legja-■
vát tette magáévá.
Mindezzel nem kívánjuk természetesen állítani, hogy a
Bianco e Merő monopolieztikusan kezében tartja az olasz filmmű
vészeti kultúra ügyét. Ha kissé visszatekintünk a múltba, nem
tagadhatjuk, hogy a Cinema cimü folyóirat a közönség nagyobb ré
tegeire gyakorolt hatást, hiszen ehhez a folyóirathoz tartoztak
Giuseppe Be Santis, Bomenico Meccoli, a Puccini-testvérek, Lu-
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e!iins fiaeonti sgyes mmüQatársaí* &otP a Bianco & leró saámos
munkátóx-'öa is* A Oinema annyiban kíito,:'tt--vik a Bianco a férctőls
Ixogy .=-yyr'bb erüryccltcég® miaift kezdetben nem törekedett tu«
doiaényos és főiskolai jellegre*! Lneiano Be feo által megadott
hangvétel értelmében inkább ismeretterjes sít6 feladatra vállaXkazott#.akárcsak a Hoepli könyvkiadó "tludás^ cimü időszaki, kiad
mányai á folyóirat Ralimmal a sokai- em^kiHletiy amikor Aristarc o
lati a ioaserkasntfíij®^
A fIXmmüTésaaf esemos katolikus saellemü művelője a Kato«
liteiE filffikösponttan fejtett ki. teiékenyaágef msért* hogy a Ica™
toliciaímus nagy család ja ssa maradjon ki a íilsaiáívés&et problémá
inak ianalwyr-isriói* BEámos erkölcsi. és kritikai irányú mü
Jelent meg, 110>ü. m. bdgíü -yj cvét ók a Filmművészet szemléjét,
ma óő 1$A 1-r-'r;. ma- ..,a1ar b fiA fi..■^m.Üeó&%©f groulat& H aimü ki,advány ,
amelyben Ba0 sar:Lf Oanassa, 01x1X1* öovi, fabbrx, Gedda, L&zz&rí™
níj May, Mensgiiiní és Z&ecagníni Írtak technikai, rendezésig
kritikai és esséétílmi problémákról. ’
Ez a mü rendszerezte és to™
v&Wfof©jlesztett® a Bianco s Hero által tárgyalt montázsaiméi-©™
telest /as idézettek; köaüX sokam a főiskola növendékei voltak/,, a
Xeghala&ottahfe olass történelmi és filológiai kutatásokat> m.
olaaz doismentumfilmgyért&g tapasztalatait s a® Qsservatore Romanó Mario Meneghini által'szerkesztett fílmroratának gondola
tait. Ssben & korban jelentek meg CI.IU Stoeese ífBev0 astéB s
filmművészetbe" /1941/ és Luigi Oiv&rái "Erkölcsös filmművészet’'
A9I5/ eina munkái, m A.V.UI. Madésában* Sa a kiadóvállalat n
Midiéi© Gandln. által i^erkea^tett sorozatból megjelentette Scygio SoXIíma filmgyártás aa Egyesült M lomokban" cimü történelmi
és társadalmi tanulmányát* Sceteea és Sollima is a főiskola no™
vendékei voltaké, Újabban jelentők meg Antónia Oovi nA film szü
letése", Filippo Paolone f i l m és közvélemény”, Elisa Oberti
Esztétika és filmművészet %
Mario Verdone '-Kié filmtörténet-5
éa nAz ifjúsági flLragyártás és annak történet©5* cXaü munkáid
Az olasz filmművészeti kutatások és különösen az esztéti
kai természetű kutatások körkép® nem volna teljes, ha nem em
lékeznénk meg "ideológiai jelentőségénél fogva" Adriano Tilghe ír
ről és "Isztétlka" cimü. munkájáról /1 9 3 1 /, amellyel a bianco ©
Feró 1943/8. számában foglalkozott.A mü szerzője elismerte, hogy
a filmművészet nA huszadik század egyetlan uj és életképes művé-*

1X6

szeti formája"* fiz évvel azelőtt - a világ legtöbb értelmiségi
jével együtt - maga filgher is a közssellemet korrumpáló ténye
zők egyikének minősítette a filmet* nÁ fényképészet nem egyéb,
mint gépies eszköz annak reprodukálására, ami valóban a filmmű
vészetet jelenti*"
.Wolíango Rossani 1 9 4 1 -ben "A filmművészet és kifejezési
formái" és "Esztétikai kritikai jegyzetek" cimü müveiben ugyan
csak Tilgher-re hivatkozott# A szerző revízió alá vette Croce
esztétikáját és egy "művészi hierarchia" szükségességét hir
dette# Á filmet összetett és nem eredeti művészetnek tekintette
/rendszerint ezért zárták ki a művészetek köréből/, de ábrázo
lási és érzelmi momentumai szükségszerűen csak eredetiek lehet
tek.
Cesare Brandi "Carmine, vagy a festészetről" cimü munkájá
ban, amely a Szókratész! dialektikára hivatkozik, a szerző érin
ti a film problémáit, de ezt a problémát nem művészeti, hanem
ékesszólás! problémaként vizsgálja* Megemlítjük még Giovanni
A.Bianea "A film és az esztétikai probléma" /1959/ cimü müvét*
Bianca sokat merített a Bianco e Nero munkatársainak tapaszta
lataiból. A széles körkép különösen manapság gazdagodott Carlo
Ludoviko Ragghianti "A film mint képzőművészet" cimü munkájával,
amelyben ismét szó esik mindarról, amit a szerző "Filmművészet
és színjátszás" és "Szigorú filmművészet" c. müvében kifejtett,
arról amit a Bianco e Nero 194-9# 6 . számában közölts "Tér, idő,
film, művészet" cimü munkájában irt. Ragghianti a többi képző
művészettel egyenértékűnek tekinti a filmművészetet és elsősorbán' a mü jellegével foglalkoziks
"Bármennyire vizsgálódunk, kutatunk, részletezünk, nem
találhatunk a két kifejezésmód /film és színjátszás/ között
egyéb különbséget, mint legfeljebb "technikai" különbséget, a
folyamat azonos és az ábrázolási, vagy szemléleti módok általá
ban ugyanazok, azok a módozatok, amelyek segítségével formává
érlelődik, egy lelkiállapot, egy sajátos életérzés.! különbség
tehát a technikában rejlik, azokban az anyagi eszközökben, ame
lyeket a művész azért alkalmaz, hogy láthatóvá tegyen egy érzéshalmazt# Nyilvánvaló, hogy itt az elvont technikára gondo
lunk, nem arra a technikára, amely mint tartalom teljesen azonos
a művészettel."

- 11? -

Nekünk úgy tűnik,hogy Chiarini, Barbero és Hagghlanti jár
nak ma is az olasz filmművészeti tárgyú kutatások élén.Gondolat
világukat bőséges személyes tapasztalatok gazdagítják* mint pél
dául Ragghianti esetében, aki egész sorozat kiváló művészeti
tárgyú dokumentumfilmet hozott létre, úgynevezett "kritofilmeket'% ahogyan ö magá nevezte el őket, olyan filmeket* amelyek a
filmművészet sajátos eszközeivel kívánnak művészettörténeti kri
tikát adni.
Van azonban egy nagy tekintélynek örvendő Író és irodalmi
kritikus, Franceseo Flóra* aki szerintünk legalább annyira je
lentős, mint az emlitett szerző, még akkor is, ha kifejezetten
irodalmi érdeklődési köre miatt teljesen kivül áll a Bianco e
Nero állandó jellegű kutatásain. Flóra megvizsgálta a filmművé
szet esztétikai problémáit,de teljesen elhatárolta magát a fran
cia, orosz, német, olasz, angol teóriáktól, személyes kutatáso
kat folytatott, tartalmas és eredeti, elméletileg hatásos eszté
tikai síkra lépett. Igaz, hogy ezen az utón megkönnyítette fela
datát Croce művészeti filozófiájának hagyatéka, ami jellemző más
kutatók működésére is, mint Ragghianti, De Benedetti, Consiglio,
Gerbi és számos irodalmi folyóirat filmművészeti kérdések iránt
érdeklődő munkatársai, akikről már megemlékeztünk a tanulmány
elején.
Flóra hitt és hisz ma is a filmben, mint művészetben* de
ugyanígy hisz a filmművészeti alkotás egységében, amely a film
egyedüli alkotójának személyében konkretizálódik® Rámutatott a
filmművészet jelenlegi hiányosságaira, amire általában kevesen
céloznak /csupán Chaplin és Clair vélik szinte pár ad cocáiisan,
hogy a filmművészetről még nem tudunk semmit/. "A film még túl
ságosan vegyes művészet ahhoz, hogy összefoglaló Ítéleteket
mondjunk,de kétségtelen, hogy igazi értékei néha jobban kiütköz
nek a kisebb müvekben* sőt, a dilettánsok munkáiban* mint a nagy
színészek, vagy rendezők alkotásaiban, /A EX. század civilizá
ciója, 1932/* "Bizonyos pszichológiai átmenetek
gyengeségei
miatt a filmművészeti alkotás nem mindenkor képes azzá válni*
amit a filmszerű film megalkotására való törekvés igényel. A
filmet készítő ember mindaddig nehezen fogja képekre átültetni
költői látásmódját, ameddig nem lesz teljesen ura a felvevőgép
nek, annyira, mint ahogyan egy tollal* vagy ecsettel tudunk bán
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ni* De mindez nem érinti a filmművészet pozitív értékét." /A XX.
század civilizációja./
"Mindaddig, amíg egy filmművészeti alkotásban - írja Flóra
"Levelek és a film" cimü munkájában /Fan,1935, 6 . szám/ - arány
talanságot tapasztalunk a szép képek és a szegényes drámai mag
között, nem lehet szó uj művészet eléréséről. A drámai kidolgo
zás gyengéi lerontják a szép plasztikai töredékek értékét és
minden esetben arra utalnak, hogy a töredékek többet érnének ön
magukban véve, mert a zagyvaság nem támasztja őket alá, nem vá
lik előnyükre•"
"A filmművészet rendkívül gyéren folyamodik a nélkülözhe
tetlen pszichológiai átmenetekhez, a tér és az idő követelménye
inek' ürügyén. Aprólékosan dolgozza ki a jelentéktelen részlete
ket, de átugorja és kiküszöböli a téma egységét valójában meg
adó, igazi csomópontokat. A filmművészet bizonyos sűrítései
olyan elbeszélőre emlékeztetnek,aki bőséges részletek után elér
kezik az elbeszélés nehéz pontjához és úgy vágja ki magát, hogy
egyszerűen bejelenti a történet végét. Túlságosan gyakran hiá
nyoljuk a filmművészetben az elbeszélés és a dráma arányai irán
ti érzéket."
Flóra elismeri, hogy a filmekben gyakran monoton a szereposztás és a környezet, dé ugyanakkor felteszi a kórdóst "A hu
szadik század civilizációja" cimü munkájában^ "Ki fog rosszat
mondani a sajtóról és az ábc-ről csak. azért, mert vissza lehet
vele élni? A filmek sokkal kevésbbé megvetendőek,. mint nem tu
dom hány könyv és újság. Sőt, olyan helyesírási forma, mint a
festészet, vagy a szobrászat, a mai világ legtökéletesebb írás
módja és egy napon meglesznek a megfejtői és restaurátorai. És
hány témáról érezzük úgy, hogy kifejezetten a filmművészet lírá
jába kívánkozik! álmodozom és látom magam előtt a vizek nagy
költeményét, a felhőtől az esőig és a folyókat fakasztó ólp
forrásokig, a fény és a hang kapcsolatait látom, amelyekből az
ember által végigélt és végigszenvedett nagy himnuszt komponál
hatjuk meg."
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M js g j s g y z é s
A Bianco e Hero cimü folyóirat 1, száma X937* januárban
jelent meg, formailag Luigi Freddi főszerkesztő, neve alatt, fe
lelős helyettese Luigi Chiarini volté 1939. májusában
Luigi
Freddit Yézio Grazi követte , a szerkesztőség titkára Franceseo
Pasin©tti volt. 194-1. májusában Luigi Chiarini lett a főszer
kesztő, szeptembertől a helyettese Inteni© Piatrangeli, majd
novembertől Mario Terdone lett,
A háború alatt a folyóirat kiadása szünetelt, A Bianco e
Feró uj sorozata 19 A? októberében jelent meg, a főszerkesztő Um~
berto Barbaro volt, helyettese Sdgardo Macorini* Csak egy szám
jelent meg és 1948-ban ismét Luigi Chiarini lett a főszerkesztő*
A helyettese néhány hónapig Massimo Mida lett,akit Mario Verdone
váltott fel. Ebben a korszakban létesültek a nápolyi és milánói
szerkesztőségek, Eoberto Paolella, Illetve Guido Aristarco veze
tése alatt*
1992 január 1-én, Luigi Chiarini távozása után a Filmmű
vészeti Főiskola uj igazgatója Giuseppe Sala vette át a folyó
irat főszerkesztői tisztségét. A szerkesztőbizottság
tagjai
Alessandro Blasetti, Yirgilio Marchi, Renato May, Faust0 Montésanti és Mario Yerdone lettek. Paolella továbbra is a nápolyi
szerkesztőség ólén maradt, a milánói szerkesztőség
.vezetését
Luigi Rognone-ra bízták, A felelős főszerkesztő 195A januárjáig
Mario Yerdone volt, őt Nino Ghelli követte.
A szerkesztőbizottság 1956-ban feloszlott, a főszerkesztő
Guido Cincotti lett.
1956 novemberében Michele Lacalamita lett a főszerkesztő, az
újonnan megválasztott szerkesztőbizottság tagjai G.B. Cavallaro,
Giulio Ceeare Castello, Fernaldo di Giamatteo, Brnesto G. Laura,
Mario Motta lettek, főszerkesztő helyettese Laura, akit 1957 má
jusában Alberto Caldana váltott fel.
A folyóirat főszerkesztője jelenleg Floris Luigi Ammannati, felelős társfőszerkesztője Leonardo Fioravanti.
/Bianco e Feró 1960. 12. sz./
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Pavel BRAHXO:
ISKOLA, ESZTÉTIKAI NEVELÉS ÉS A FILM

Az 196Ö™aa évfolyam 2. számában már foglalkoztunk azzal a
kérdéssel, hogy milyen forradalmi következményekkel jár, ha a
filmet kizárólag mint művészetet fogjuk fel# forradalmi beavat
kozásra van szükség. A filmelosztásnak komplex repertoárral kell
rendelkeznie, amely minden jót magába foglal, amit a film a hang
bevezetése óta /áákobott*
Az, hogy a film művészet, még nem jelenti azt, hogy minden
néző művészetnek fogja fel. Ez két különböző dolog; és nagyon
jól tudjuk, hogy sok olyan néző van, aki nem művészi jellegű
szórakozásként fogja fel a filmet. Egyeseknek nincs képességük
ahhoz, hogy az esztétikai élményt átéljék. Ezeken nem tudunk se
gíteni. Ez azonban csak elenyésző kisebbség. Az esetek többségé
ben ez azért van, mert az esztétikai élmény átélésének képes
ségét nem ápolták és fejlesztették magukban, vagy mert rossz
irányban nevelte őket kispolgári beállítottságuk. Begyepesedtek,
megtorpantak. Itt van a gyökere elásva annak, hogy tekintet nél
kül a zsánerre egyes filmek közönség sikere nincs arányban a
film értékeivel. A filmnek mint művészetnek olyan nézőkre van
szüksége, akik a filmet művészetként fogják fel.
A régi társadalom egyik legnehezebben eltávolítható marad
ványa éppen az egyéniséget alkotó egyes Összetevők aránytalan
fejlődése. Főleg az esztétikai rész aránytalansága. A szocialis
ta és kommunista társadalom egyik legfontosabb feladata, hogy
megteremtse a feltételeket olyan harmonikusan kiegyensúlyozott
emberi személyiségek megformálására, akiknél az összes összete
vők összhangban vannak*
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A személyiség megformálása azonban Összetettebb és fino
mabb feladat, mint a nevelés általában* Életünk és a szocialista
együttélés uj normái uj kvalitásokat nevelnek bennünk, eltávo
lítják a kispolgári csökevónyeket. 1 jobb felé tolódva, szocia
lista emberré válunk# ** Változik-e személyiségünk és annak bel
ső rendje? Ha igen, akkor is összehasonlíthatatlanul lassabban,
fokozatosan. Az erkölcsi és polgári nevelés az egész életen át
tart. A személyiség megformálása viszont olyan folyamat, amely
nek elhatározó stádiumai a fiatal évekre esnek. Az érettség elé
rése pedig a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyéniség jellem
ző összetevői véglegesen megállapodtak. Később már nem annyira
a megreformálásról, mint inkább csak modifikációról lehet szó.
Az egész generáció arculata szempontjából ez a. tény meg
sokszorozza az iskolai és családi nevelés kötelezettségét. Egyegy generáció egyéni profilja csirájában olyan, amilyen a család
és iskola volt a generáció érése idején. A kommunizmus első ge
nerációjának egyéni profilja - azoké a lányoké és fiuké, akik ma
az első osztályok padjaiban ülnek, vagy az óvodák homokjában
játszanak - nem olyan lesz,mint életük gazdasági és anyagi szín
vonala érettségük idején. Csirájában olyan lesz, amilyenné a ma
formálja egyéniségüket. A kommunista társadalom első lépéseinek
konkrét alakjáért óriási felelősség nehezedik ránk.
Hogy néznek ki azok a konkrét körülmények, amelyeket a
kommunizmus első generációjának megformálására
létrehozunk?
Tényleg ezek a feltételei, egy harmonikusan
kiegyensúlyozott
egyéniség megformálásának, amely után vágyunk? Megtettünk min
dent ebben az irányban, amit csak bírtunk, - vagy szemrehányás
sal tartozunk magunknak? /A családi nevelés feltételeit ne ele
mezzük. Nem azért, mintha nem lennének fontosak, inkább azért,
mert nagyon különbözőek és .mert kicsi a lehetősége a közvetlen
beavatkozásnak. Különben is itt egész más témáról van szó./
■Mit tesz a mai iskola a kommunizmus korszakában élő ember
egyéniségének harmonikus kialakításáért?
Végtelenül sokat a polytechnikal nevelés bevezetésével. A
politechnikai nevelés idővel megszünteti az egyéniség harmonikus
profiljának azt a hiányát, mely a fizikai és szellemi munkával
szembeni állásfoglalásban nyilvánul meg és jobban előkészíti a
helyes pályaválasztás feltételeit is.
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Végtelenül keveset viszont azon egyensúly megteremtéséért,
vagy folytonos megújításáért, melynek egyik oldala a technikai
és civilizációs műveltség, másik oldala az esztétikai érettség
színvonala,, Amíg a politechnikai nevelés forradalmi hatást gya
korol az iskola koncepciójára az ismeretterjesztő tantárgyak te
kintetében és átteszi a súlypontot az ismeretek terjedelméről és
szélességéről azok minőségére és mélységére - a polihisztorok
ideje ugyanis lejárt - addig az esztétikus jellegű tantárgyak
tanítása nagyjából a régi vágányokon halad, A fejlődés hiánya
részben abból ered, hogy nem értették meg a művészi jellegű tan
tárgyak közös alapját, részben pedig abból, hogy ennek a közös
alapnak az iskolai tantervekben nem tudtak konkrét formát adni.
Az irodalmat, mint irodalmat, a rajzot, mint rajzot tanítják to
vábbra is,A régi éneket átkeresztelték ugyan zenei nevelésre, de
a tanításban az uj elnevezés konkrét tartalmát csak részben va
lósították meg* A film, mint művészet pedig teljesen hiányzik
ezekből a tervekből. Az ilyen közös alappal rendelkező és lénye
gükben rokon tantárgyak elszigetelésének természetes következmé
nye, hogy vagy az aktív végrehajtás dominál, tehát maga a rajz,
festés, ének és szavalás /ez még a jobbik lehetőség/, vagy a mű
vészet adott ágáról való ismeretek csoportosítása, végül etikai,
történelmi és osztály tanulságok levonása az ismertetett mű tör
ténetéből, ami leggyakrabban a művészi alkotás hatásának durva
és vulgáris ellapositásához vezet, A művészetet nem elég ismer
tetni, meg is kell értetni. A legfontosabb - az emocionális
nevelés, a művészi alkotás esztétikai megértésének az átérzésének ápolása és fejlesztése - a háttérben marad. Ízt az egyes
diákok esztétikai kulturáltságának fejlettségi fokára bízzék,
melynek fejlődésével a pedagógusok tervszerűen nem törődnek. Íz
természetesen összefüggésben van azzal is, hogy az esztétikai
jellegű tantárgyakat éppen úgy osztályozzák, mint az ismeretter
jesztő tantárgyakat, ami az ismeretek rögzítéséhez és gyarapí
tásához, nem pedig az esztétikai érzék nemesítéséhez és csiszo
lásához vezet, lnnék fejlettségét nehezen lehetne osztályozni.
Éppen ezért időszerű volna az esztétikai jellegű tantárgyak is
mereteinek osztályozására más mértéket keresni. Felmerül a kér
dés, hogy az esztétikai tantárgyaknál a jó osztályzat elérését
tűzhetjük-e ki főcélnak? A régi értelemben vett jó osztályzat
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<*zt jelenti, hogy az illető a művészet adott ágéban sok ismeret
tel rendelkezik,de fenáll a lehetősége annak a szélsőséges eset
nek is, hogy széleskörű ismeretei dacára, nem képes az alkotást
esztétikailag átérezni és evvel belsőleg meggazdagodni# A fele*
let világos. íz marad a főcél mindaddig, amig az esztétikai jel
legű tantárgyakat csak tanítjuk# A rajz, zene, irodalom, stb«
tanulását nehézségek nélkül osztályozhatjuk óppenugy, mint a ma
tematika és történelem tanulását. A képzőművészeti, zenei eszté
tikai nevelésnél ez már nehezebb volna; ha ez egyáltalában le
hetséges, akkor egészen más mérce szerint kell történnie. Az
adott időben éppen erről lasz szói a zene, rajz éa irodalom ta
nítását átalakítani neveléssé. Megtalálni a konkrét szervezeti
és pedagógiai formákat, a káderek előkészülésének
módozatait,
stb. Hosszantartó és nagyon nehéz feladatok, melyek az iskolaügy
dolgozóinak ügykörébe tartoznak. A probléma megérett, de megol
dása nélkül nem tudjuk megteremteni azokat a feltételeket, me
lyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a jövő generáció,
■a kommunizmus embere, harmonikusan kiegyensúlyozott egyéniséggé
formálódjon.

Be hogyan fogjunk hozzá? ügy látszik* a shely@e utat a po
litechnikai nevelés mutatja. A diákokból nem lesznek bádogosok*
lakatosok, kertészek, st'b*, de megtanulják a komplex kézügyes
séget és uj alapokon,harmonikus és önérzetes álláspontot foglal
nak el a materiális világgal szemben,
Megérett az idő arra, hogy megkezdjük a harcot a poliesztétlkai nevelés bevezetésére. Csak ez oldhatja meg a problémát.
Be nem a tananyag kibővítésével, mert a tantervek éppen úgy töm
ve vannak, mint ahogy a tanulók túl vannak terhelve.
Hogyan nézne ki ez a gyakorlatban? Megtudhatjuk, ha leg
alább egyik ágazatát szembeállítjuk a jelenlegi gyakorlattal. Az
esztétikai jellegű tantárgyak legterjedelmesebb és
legjobban
átdolgozott tantárgyát a szépirodalmat, nyelvoktatás keretében
tanítják. Ez teljes anachronizmus, melynek a maradiság a forrá
sa. A nyelvtudomány legújabb ismeretei szerint ez nem logikus,
mert a nyelv olyan jelenség, mely az alap és felépítményen kívül
áll* fejlődésében állandó és konzervatív. A társadalom szélesebb
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sss'3teégl®t®is@fe; kielégítését szolgálja,több társ adalai formáción
keresztül. Ezzel szemben az irodalom és a művészet általában,
felépítmény és ideológiai jellegű. Ízért fejlődésében dinamikus
és gyakran követi a társadalom tiltozásait* Mas esztétikai jel
legű tantárgyaktól elezakitvs, - a nem esztétika.! tárgyakhoz
beosztva
túlsúlyra jut benne az irodalomtörténeti és művészet
történeti , tehát feetsgrafikas elem, az esztétikaiakkal szemben*
Hóm tudjuk megállapítani helyesen azt a fokmérőt, hogy a tanu
lóknak ezekből mennyire van szüksége az életben. Igyekszünk meg
adni a diákoknak a tények és ismeretek maximumátf olyan mérték
ben, hogy ha a tanuló eaeket mind megtartaná - nem egy általános
műveltséget adó iskola abszolvense» hanem - íródalomtö rt énész
lenne a javából*
Más, de szintén nem megnyugtató a helyzet a többi esztéti
kai jellegű tantárgynál sem. A maguk kis területén gazdálkodnak,
elszakadva a közös gyökértől* Éa a filmet, a legnagyobb tömeg
gel rendelkező művészetet, amellyel a gyermekek a legtöbbet
érintkeznek, amely m 5ssz#js m ű v é s z e t közül legjobban befolyá
solja egyéniségük ©sstétffcrli és egyéni megformálását, az iskola
teljesen átengedi m ískoláskivuli tétrfezőknek, Nagy hatóerejé
vel maga tör utat magának. Az ifjúság pedig filmismeretéit a ne
velés í}utőa.ifs momentumaiból meríti.
Az iskolai esztétikai nevelés anachronizmusa és az egyes
tantárgyak izoláltsága a filmnél mutatkozik meg a legjobban, is
irodalmi tankönyvek összeállításánál, még vitatkoznak azon, hogy
például Bl&hoslav Sahumensky a középiskolába tartozik-e, vagy
csak az egyetemeken tanítsák. Be egyáltalában nem törődnek av
val, hogy mit tud meg a tanuló Zahumenskyről, és mit tanul meg
Eisensteinről, Griffith-ről, Henoirról, Gsuhrajról és a. filmmű
vészet más nagy alkot óiról, akik sokkal mélyebben befolyásolják
életét.

Feltűnő aránytalanság van az egyes tantárgyak anyagának
terjedelmében is, Kern kielégítő az esztétikai jellegű tárgyak
tanítási aetódikája. A jelenlegi módszer &z adott művészetről
való ismeretek tanítására korlátozódik, ahelyett, hogy a kérdé
ses művészeti ág átélésére, befogadására tanítaná meg a tanuló
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kát. Nem tudnak úrrá lenni az esztétikai nevelésnél a művészetek
jelenlegi széttagoltságán. Ez mind azt mutatja, hogy methodikai
változtatásokkal, vagy a filmnek, mint uj tantárgynak bevezeté
sével nem lehet a problémát megoldani. /Hogy evvel a filmesek és
filmkritikusok száját befogják./ á kór sokkal mélyebb*. Gyógyítá
sára nem elegendő a megszokott konzervatív módszer. Császárvá
gást kell csinálni. 11 kell különíteni az irodalmat a nyelvta
nulástó 1. Meg kell szüntetni, mint önálló tantárgyat, a többi
esztétikai jellegű tárggyal együtt és uj összetett tantárgyat
teremteni; az e s z t é t i k a i
n e v e l é s t .
Az iroda
lom itt közös frontot alkotna a drámával, filmmel, képzőművé
szettel és zénével együtt. Az esztétikai nevelés és a művészet
történet tanítása /nem a képzőművészet, irodalom, stb. önállóan/
komplexül futna, közös harmóniában. Tekintettel lenne organikus
egységére, mely abból ered, hogy sokkal több és súlyosabb össze
kötő , mint szétválasztó kapocs van közöttük* Ez volna szerintünk
az útja az esztétikai nevelés ideológiai jellegű tantárggyá való
kialakításának*
A tanuló a művészetet, mint komplexumot kell hogy érzékel
je , széttagoltat, különneműt, de mégis mint komplexumot. 11 kell
hagynunk, azt a más tárgyaknál alkalmazott gyakorlatot, hogy a
művészi alkotás tisztán észbeli racionális illusztrációját mu
tassuk be. Át kell térnünk a mii eszmei és esztétikai értékeinek
magyarázat ára. Rá kell vezetnünk a tanulókat a művészet szépség
geinek érzékelésére, mint az élet megismerésének specifikus for
májára. Hiszen a szépség ábrázolása nem mindig szép. Az eszté
tikai nevelésnek éppen az a főfeladata, hogy olyan iránytűt ad
jon & tanuló kezébe, melynek segítségével tudjon differenciáiní.
1 nélkül az esztétikai nevelés nen, tudja azt a fő feladatát tel
jesíteni, hogy harmonikusan kiegyensúlyozott, a seép iránt fej
lett érzékkel rendelkező kommunista embert neveljen.* lnnék hiá
nya a mai technieizmusban erősen megnyilvánul.
Két fájdalmas problémát oldana meg automatikusan egy ilyen
forradalmi változtatás. Megszüntetné az egyes tantárgyak túlmé
retezett adathalmazát, melyek az esztétikai nevelés szempontjá
ból nem komoly jelentőségűek, ts valahogy természetesebb utón
felszámolná azokat a tantervben előforduló terjedelmi arányta
lanságokat , melyek az egyes művészetek /azok művelői, jelenségei
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és problémái/ terjedelme és mai életre való hatása között fennáll. Közös tantárgyban való koncentrálásuk megszabná a fontos
és feltétlenül szükséges ismeretek terjedelmét* Az ilyenfajta
fontossági hierarchia felállítása egyes művészi ágakon belül so
hasem lehet kielégítő. A mai iskola számára azonban okvetlenül
szükséges, hogy a fontosság számára uj kritériumokat keressen*
Csak a művészileg élőt hagyja meg a tananyagban és különbőz te s-se meg a maradandó művészi értékét az irattáritól.
Ennyit az elvről. Ha ez a felfogás győzedelmeskedik, konk
rét megyalósitésa, akkor is komoly nehézségekkel fog járni* Az
uj tárgynak, az esztétikai, vagy pollesztétikai nevelésnek eltérő
jellegénél fogva, tisztán technikai értelemben, uj metodikára
lesz szüksége. Ugyanis, ha a különböző művészetek alkotásainak
érzékelése, lényegileg egy utón halad is, - és javaslatunk éppen
ebből a tényből indul ki - az aktív művészi alkotás /rajz, ének,
stb./ technikája folytán élesen el van betárolva egymástól. Ép™
penolyan óvatosan kell eljárni a kérdés konkrét megoldásánál,
mint amilyen nagy figyelmet kell szentelni annak a főszempont
nak, amely a művészeteket összeköti* Gigantikus feladatok várnak
a káderekre. A poliesztétikai nevelés tanítására - kevés kivé
tellel - nem felelnek majd meg a mai módszerekkel
felkészült
rajz, zene ás irodalom tanárok. Az esztétikai nevelés tanárainak
előkészítése olyan embereket követel, akik különleges esztétikai
és pedagógiai adottságokkal rendelkeznek és akiket érzékeny szá
lak fűznek a művészetek összes ágához, Tehát a filmhez is, amely
most az iskolában a hamupipőke szerepét
tölti be.Nevelésűkhez
olyan utat kell választani, mely agy uj renelssance-i oszthatat
lansághoz , egységességhez vezet. El kell hagyni a szűk speciali
záltságot és meg kell találni a módját annak, hogy az egyes mű
vészetek különbözősége ellenére is egész emberi egyéniségükkel
érezzék át az Összes művészetek organikus egységét* .És olyan
adottságokkal kell rendelkezzenek, hogy a művészi .világ organi
kus egységének ezt az érzését át tudják vinni hallgatóikra is*
Nem lesz könnyű feladat, a mai specializált világban, megtalálni
az ilyen reaaissance tipusu tanárok képzésének formáit. Van te
hát bőven probléma.
A kommunista ember nevelésének meredek utján komoly és
életbevágóan fontos minőségi ugrásokra van szükség. Nem h&nya-
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gcd.uatjük el esek megoldását a nehézségekre való hiv&tkos&ssal®
Kényszerít erre a kor.l megoldás .halogatása seimit som váltó ast&b
a kérdésen* Szocialista táreadalmimk megérett arra. .hogy megta
lálja as esztétikai, nevelés' uj formáits Yen is annyi ereje f hogy
ezt a problémát is megoldja* ás első kommunista generáció soha
sem bocsátaná meg nekünk, a hatvanas éve 1c emberének s he nem tud
nánk idejében megoldani ezt a nehéz feladatot*
/fiija a Dóba 1961* 1® bz,/
/ Az uj gondolatokat ■felvetS cikk a film oldaláról közelíti meg
azokat pedagógiai elveket, amelyeket Németh László is felvetett
a Sahkőcl esték o» kötetében% egyes tantárgyak összevonérával
kapcsolatban. - A szerit/
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Ámold HAUSEHi
FXUHKORSZAK

"Hem az a probléma,
hogy a művészet a s z é 
les néprétegek mai Iá**
tókörére korlátozódik,
hanem az a cél, hogy
ezeknek a rétegeknek a
látókörét tágítsuk, a~
mennyire csak lehetsé
ges".
A huszadik század az első világháború után, vagyis a hu
szas évek után kezdődik, égpenugy, ahogyan a tizenkilencedik
század is csak az 18 30 . év táján kezdődött. A háború azonban
csak annyiban jelent fordulatot a fejlődésben, amennyiben al
kalmat nyújt arra, hogy a fennálló lehetőségek között válassza
nak. Az uj század művészetében megnyilvánuló mind a három fő

irányzatnak megvan a maga előfutárba as előső fcorsza&oKban; a
kun izmusnak Cézanne és a neoklasszikusok, az expresszionxziausnak

Van Gogh és Strindberg, a azűrreálizmusnak Rimbaud és Lautréamont. Aművészeti fejlődésszakadatlansága megfelel eme korszak
gazdasága éstársadalomtörténete
bizonyos állandóságnak* Sombárt a kapitalizmus legfelső fokozatának tartamét 150 évre kor
látozza s úgy véli, hogy a háború kitörésével véget ér. A kar
telleknek és trösztöknek az 1895 -t6 1 19 1 h~íg terjedő években
kialakult rendszerét aggkori jelenségképpen szeretné magyarázni.
Be az 191h-et megelőző korszakban csak a szocialisták beszélnek
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a kapitalizmus .hanyatlásáról; Burzosá körök tudatában vannak a
s z o c ia lis ta veszedelemnek, de nem hisznek a k a p ita lis ta gazda
ság "belső 811éntmondásaiban" s sem gondolják, hogy időszakos
v álság ait ne lehetne leküzdeni* Izekben.® körökben nem is gon
dolnak magának a rendszernek a válságára. Sőt a kapitalizmusban
való bizakodás még a világháború befejezését követő első években
is t a r t , a burzsoázia hangulata pedig^ ™® középosztály alsó
rétegeinek a k iv ételév el, amely kénytelen harcolni a rette n tő
egyenlőtlenség e lle n , - egyáltalán nem reménytelen. Az igazi
gazdasági válság 1929-ben kezdődik az Amerikában bekövetkezett
összeomlással, amely a háborús és háboruutáni konjunktúra végére
vezet, világosan felfedve a termelés és elosztás nemzetközi
szervezésében re jlő hiányosságok következményeit« Most már az
emberek egyszerre uton-utfélen beszélni kezdenek a kapitalizmus
válságéról, a szabad gazdasági é le t éa a lib e r á lis társadalom
bukásáról, a küszöbön álló k atasztró fáró l és a forradalom elő
idézte veszedelemről. A harmincas évek tö rtén ete a társadalom™
k ritik a , a realizmus és ■aktivizmus korszakának, a radikálisabb
p o litik a i állásfo g laláso k és ama mind inkább terjedő meggyőző
dés kialakulásának a tö rté n e te , m iszerint egyedül a ra d ik á lis
megoldás hozhat bizonyos seg ítség et, másssóval: a középpártok
e ljá tsz o ttá k szerepüket.
a polgári életmódot átható válságnak
senki sincsen jobban tudatában,, mint maga a burzsoázia, és sehol
másutt sem beszélnek annyit a burzsoá korszak végéről. At; é r te l
miség, főképpen, elfogadja a tekintélyen alapuló kormáig formái #
fegyelmet, d ik ta tú rá t követel, lelkesedik az uj egyházért, az uj
sk o lasztik áért és az uj bizantinizm usért. A tejemékét len., Nietzshe és Bergson vitaiizm usától megzavart Írókat vonsa a fasizmus,
mert illú z ió t nyújt nekik az abszolút, állandó és magdonthatét
ién értékekről és azt a reményt k e lti bennük, hogy megszabaduln&lc a racionalizm ussal ée individualizm ussal járó faleláeség
alól* Az értelm iség a kommunizmustól közvetlen érintkezést remél
a széles néprétegekkels és igy menekülést társadalm i elszige
teltsé g éb ő l.
Ebben a bizonytalan helyzetben, a lib e rá lis burzsoázia
képviselői számára ne®, marad semmi más lehetőség, minthogy k iemelik a fasizmus és a bolsevismus közös jellemvonását és hogy
kölcsönösen aláássák azok te k in té ly é t. Rámutatnak az egyikre

nézve is, a másIkra nézve is sajátos kíméletlen realizmusra és a
könyörtelen t©címokráciában közös nevezőre találnak, sunalyre lavezethetők szervezetük és hatalmuk formái* Szándékosan nem tö
rődnek a tekintélyen alapuló uralom különféle
formái között
fennálló ideológiai eltérésekkel és tisztára a "technikai”, va
gyis a pártszakembernek, a politikai adminisztrátornak, a társa
dalmi gépeset mérnökének a hatáskörébe, egyszóval a "vezető" ha
táskörébe vágó dolognak tüntetik fel azokat. Kétségtelen, hogy a
társadalmi rend különféle formái között van bizonyos analógia,és
ha a vele kapcsolatos technicismue meg szabványosítás puszta té
ny éb51 indulunk ki, akkor még a Szovjetunió és az USA között is
felfedezhetünk hasonlóságot«Ma egyetlen államapparátus sem mond
hat le teljesen a "vezetőről", ők gyakorolják a politikai hatal
mat a többó-kevésbé nagy néptömegek nevében éppenugy, ahogy a
technikusok irányítják az o gyáraikat» a művészek pedig festenek
és Írnak részükre. Az a kérdés csupán, . kinek az érdekében gya
korolják ezt a hatalmat• Ma a világ egyetlen hatalmassága sem
merészelné bevallani, hogy nem kizárólag a nép érdekét hordozia
szivében. Síből a szempontból valóban a tömegekért való társa
dalomban és demokráciában élünk, A széles néprófogak mindenesétre annyira résztrvesznek a politikai életben * hogy a hatalomnak
nagyon kínosan kellene vergődnie,ha tévútra akarná vezetni őket.:
Eme időszak kultúrájának uralkodó filozófiáját mi sem
jellemzi inkább, mint az a kísérlet, hogy a ^tömegek lázadását"
tegye felelőssé a modern kultúrának a lélek meg a szellem nevé
ben ellőne irányuló támadásoktól is okozott elidegenüléséért és
degradálódásáért, A szélsőségesek többsége ennek a filozófiának
az alapjában található, általában kissé zagyva spiritualizmusba
vetett hitről prédikál. Igaz, mindkét fél ezen két teljesen kü
lönböző dolgot ért és harcol a világról alkotott "lelketlen" tuáományos szemlélet ellen, amikor is egyfelől a pozitivizmust,
másfelől a kapitalizmust veszi figyelembe. Azonban az értelmi
ségnek két táborra oszlása egészen a harmincas évekig nagyon
egyenlőtlen. A többség tudatosan vagy Öntudatlanul reakciós .és
előkészíti az utat a fasizmus számára, Bergson, Barrés, Charles
liaurras, Ortega y Gasset, Chesterton, Spengler KeyserlingjKlages
és a többiek eszméitől megigézetten. Az "uj Középkor", "uj ke
reszténység", "uj Európa" régi romantikus talaja az ellenforra-
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délómnak| na tudomány forradalma”, "a szellem mozgósítása” a
természettudományok
mechanizmusa és determizmusa ellen pedig
semmi más, mint "a demokratikus és társadalmi művelődés ellen
irányuló nagy világre&keló kezdete”,
Hbben az időszakban ”a tömegek demokráciája” azon igyek
szik, hogy egyre nagyobb csoportok nevében tűzze ki törekvéseit,
követeléseit, úgyhogy végül is beválik Hitlernek az a trükkje,
hogy népe óriási többségének nemességet adományoz. Az arisztokratizalódésnak ez. az uj ”demokratikus” folyamata a Nyugatnak
Kelet ellen, Ázsia és a Szovjetunió ellen való hajtogatásával
kezdődik* 'Nyugat és Kelet, a rend és a káosz, a tekintély és az
anarchia, az állandóság és a forradalom, a fegyelmezett racio
nalizmus és a zabolátlan miszticizmus képviselői állnak szemben
egymással, a háboruuténi Európát pedig, amelyet megigézett az
orosz irodalom, kifejezetten figyelmeztetik arra, hogy Doszto
jevszkij és a Ksramazovok kultuszával utón van a káosz felé.
Vogüé idejében Oroszország és az orosz irodalom semilyen esetben
sem volt ”áz siái ?%hanem ellenkezőleg az igazi kereszténység kép
viselője, amelyet követendő példaképül állítottak a pogány Nyu
gat elé. Abban az időben Oroszországban még mindig volt cár. Á,z
uj keresztények, egyébiránt, valóban nem hisznek abban, hogy
Nyugat.pt egyáltalában meg lehet menteni és a pesszimizmus fáty
lába burkolják politikájuk reménytelenségét. El vannak szánva
arra, hogy az egész nyugati civilizációt elhantolják politikai
reményeikkel egyetemben, és a dekadencia igazi örököseként el
fogadják ”a Nyugat hanyatlását”.
A század nagy reakciós mozgalma a művészet területén azzal
lép sorompóba, hogy megtagadja az impresszionizmust, - azt a
változást, amely bizonyos értelemben mélyebben rovódótt be a mű
vészet történetébe, mint valamennyi más stilusváltozás a rene
szánsz óta, olymódon, hogy a naturalizmus művészi hagyományait
alapjában véve érintetlenül hagyja. Igaz, mindig volt lengés
formalizmus és antiformaiizmus között, de a művészetnek azt a
feladatát, hogy életigaz és természethu legyen, elvben már a
Középkortól kezdve sosem tették kérdésessé* Ebben a tekintetben
az impressziönizmus egy fejlődésnek a csúcspontja és végzete
volt, amely több sint négy évszázadon át tartott. Csak a posz
timpresszionista művészet tagadja elvileg a valóság mindennemű
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illúzióját és életszemléletét a természetes tárgyai: tudatos el~
ferdítésével juttatja kifeje sásra# A I m M m a s , kösatruktivlgmugj
futuriraus fi txprasssíoníimuey dad&issmus és szürrealizmus ugyan
olyan Siatáros ottSággal fordul el a természethez láncolt és a.
v&léfflágüt elismerő iffipr'asszionimustól. Be maga asz iBipraaszi^
onisssius készíti ®lö & talajt esnek a fejlődésnek a
asannyllKm nam törekszik a valóság teljes bemutat ására, a szübjekbumak az objektív világgal mint egésszel egybevetéséref M nsm inkább csak megjelöli annak a folyamatnak, a kezdetét , ame
lyet úgy neveznek, hogy a művészet "kisajátítja”1 a valóságot. A
posztimpr©ss aIonista művészetet semilyen értelemben sem .lehet
többé a természet reprodukciójának nevasni? a terméssethes való
viszonya nmi más $ mint erőszak alkalmas ás«u Itt csakis a mágikus
naturaliimias valamilyen fajtájáról lehet beszélni^ a tárgynak
olyan kidolgozásiról, amely a valósággal párhu zamoaan Xét©:®iks
de mégse kívánja
utóbbinak a helyét elfoglalni. Ha Bra-ípe*;
Chagall, laumultf Picasso, lesrí Roeseau, Salvadoré Dali müvei
előtt állunk, a kosottük levő eltérések ellenére mindenkor úgy
érezzük, mintha egy másik világban volnánk, valamilyen felsőbb
világban, amely bár a miiideasapí valóságnak még ssáígos ismerte
tőjelét matatja fel, a létezésnek olyan formáját áferásslja*sffi!ely
fölülmúlja ezt a valóságot és amely nem egyező vele#
A modern művészet azonban airtiimperialista még ©gy másik
vonatkor ésbsiu alapjában rév® ^rutrt művészet, amely lemond a
kellemességről, az impre sbs&lőnizmua megkapó formáiról és szép
színeiről# S®étxiombolja a ie btöaüvé szetben a képi értékákat, a
költés,cetben gondosan ' és következeteaen megvalósított képeket,
a zenében megvalósított dallamot éa hangsatosságot.
Félénkem
menekül smlsi kellemestől -és tetszetőstől, mindentől, ami tisz
tán dekoratív és kedvess Mér Debussy kiemeli a hangok MvŐrsé
gét és a tisztára harmonikus struktúrát, ellentétben a német
románticizmus érzelm©sségév©lt b m az antiromobicísmus mégis■kább erősödik Sztravinszkij , Schönherg és Hindemith müveiben
egy olyan ént 1-expyasazio-baa. amely lemond minden kapcsolatról
az érzelmes tizenkilencedik szálad zenéjével. Az a cél* hogy az
értelem legyen a forrása &z írásnak, festésnek és komponál ásnak,,
nem pedig az érzelem; hol a tiszta, struktúrát hangsúlyozzák., hol
a metafizikai viziá önkívületét, de él bennük a. vágy, hogy min
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den áron meneküljenek az impresszionista korszak öntetszelgő ér
zéki esztétizmusától. Maga az impresszionizmus kétségtelenül tu
datában volt annak a válságos helyzetnek, amelybe a modern esz
tétikai kultúra került; a pósztimpresszionista művészet azonban
hangsúlyozza ennek a kultúrának a groteszkségét és hazug voltát.
Innét ered a küzdelem minden buja, érzéki érzelem ellen, innét a
komorság, nyomottság és önkinzás Picasso, Kafka és Joyce müvei
ben* Az undorodás a régebbi művészet szenzualitásától,aa a vágy,
hogy lerombolják annak illúzióit, olyan messzire megy, hogy a
művészek ma kifejezőeszközeinek az alkalmazását is visszautasít
ják és, miként Rimbaud, inkább kedvelik önnön műnyelvük megte
remtését. SchÖnberg tizenkét hangú skálát gondol ki, Picássóról
pedig joggal mondják, hogy minden egyes képét úgy festi meg,
mintha megkísérelné újra felfedezni a festészet művészetét.
A konvencionális kifejezőeszközök alkalmazása ellen folyó
rendszeres küzdelem és a XIX. század művészeti hagyományaival
ebből kifolyólag bekövetkezett szakítás 1916-ban kezdődik a da
da! sinussal* egy háborús jelenséggel, olyan civilizáció ellen va
ló tiltakozással, amely háborúra, tehát a defétizmus egyik for
májára vezetett * Az egész mozgalom célja ellenállás a kész for
mák és az alkalmas, de értéktelen, nyelvi kaptafák csábításaival
szembenr amelyek azért értéktelenek, mert elkoptak és mart meg
hamisítják a bemutatandó objektumot és elpusztítják a kifejezés
minden össtönösségót. A !dadaizmus, miként a szürrealizmus is:
{
,
amely ebben a tekintetben teljesen egyezik vele, küzdelem a meg
nyilatkozó közvetlenségért, vagyis lényegében romantikus mozga
lom. A harc a művészetnek formák segítségével való meghamisítása
ellen irányult, aminek, - amint tudjuk, - már Goethe is tudatá
ban volt és ami döntően élesztette a romantikus forradalmat.Az
irodalom egész fejlődése már a rómanticizmus óta a hagyományos
és konvencionális nyelvi formákkal való vitából állott, úgyhogy
az elmúlt század irodalomtörténete
félig-meddig a nyelvújítás
története is. De amig a XIX. század állandóan csak az egyensúlyt
keresi a régi és az uj között, a hagyományos formák és az egyé
nek ösztönossége között, a dadaizmus minden jelentőséggel ren
delkező és elnyűtt kifejezőeszköznek teljes megsemmisítését kö
veteli, Teljesen spontán kifejezést követel és ilymódon művé
szetelméletét az ellentmondásra alapítja. Mert hogyan is lehetne
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valakit megérteni® -ez mindenesetre szándéka a szürrealizmusnak,
- ha ugyanakkor tagadjuk és szétromboljuk a megegyezésre jutás
valamennyi eszközét? - Jean Pauláén francia kritikus az .Írókat
két, különböző kategóriára választja szét, a nyelvhez való vi
szonyuk szerint. A nyelvrombolókat
"terroristáknak"
nevezi,
vagyis romantikusoknak, azimbolistáknak és
szürresiistáknak,
akik szeretnék a nyelvből teljesen kiirtani & mindennapi, kon**
vencionális formákat és meghonosult kaptafákat, s akik a nyelv
veszedelmei elől a tiszta, szűzi, eredeti Ihletben keresnek me
nedéket. Ezek küzdenek az eleven, folyamatos, bensőséges szelle
mi élet mindennemű megkövesedése és leülepedése éllen, minden
meghatározás és megállapítás ellen, más szóval minden "kultúra"
ellen. Paulhan Bergsonhoz kapcsolja Őket és megállapítja
az
intuicionizmus és az élan vitalx/ elmélet hatását is abban az
igyekezetükben, hogy megőrizzék a szellemi tartalom közvetlen.™
ségét és eredetiségét. A másik tábort - vagyis azokat az Írókat,
akik tökéletesen jól tudják,hogy a köznapi kifejezések és sablo
nok az az ár, amelyet a kölcsönös megegyezésre jutásért fize
tünk, 8 hogy az irodalom közlés, ez annyit jelént: a nyelv, a
hagyomány "elkopott" s éppen ezért nem problematikus és nyomban
érthető forma, Paulhan "szónokiasságnak", a beszéd "szakértőjé
nek" nevezi, Paulhan úgy véli, hogy álláspontjuk az egyedül le
hetséges , mert a "terror" következetes keresztülvitele az iro
dalomban abszolút hallgatást jelentene, vagyis szellemi Öngyil
kosságot , amelytől a szürrealisták egyedül állandó önámítással
menekülhetnek meg. Mert valóban nincsen merevebb és szűkkeblűbb
konvenció, mint ' a szürrealizmus doktrínája; Ízetlenebb és egy
hangúbb művészet, mint a felesküdt szürrealisták művészete. "Az
írás automatikus módszere" sokkal kevésbé rugalmas, mint az a
stílus, amely az ész és az esztétika uralma alatt áll, és öntu.™
datlanul - legalább is az, ami belőle.napvilágra kerül - sokkal
szegényesebb, egyszerűbb, mint a tudat. Á dadaizmus és a szürre
alizmus történelmi jelentősége neia hivatalos képviselőinek a mü
veiben rejlik, hanem abban a tényben, hogy ráterelik a figyelmet
arra a zsákutcára, amelybe az irodalom a szimbolizmus végeztével

életlendület
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került í Bimmk ai irodalmi konvenciónak a teméketlenségére 9
amelynek seradlyea kapcsolata sincsen teáié sy igazi élettel*
MalXarmé és a szimbolisták ayfe hitték,, hogy minden ötlet, amely
escükhe jutott* Ponső ttrméssatuk: kifejtés®iez a. "szavak mági
ájában^ gyökerese misztikus hit; vallomás volt, amely költővé
avatta ökat* A dadaisták ét a etürrtalistá'k am, márkét®!ke cinek
abban, hogy m $ amit obj aktivén.* külsőlegformálisan és ész
szerűen megszerveztek ? egyáltalán alkalmas arra, hagy kifej m m
az embert* d® kételkednek egy ilyen 1 ;L:fo:exsso faluikéban is* fa*lóban ”m»í^^ngf;ör.v■t:«^á.an”“* gondolj-■■■fí- hogy as eiáber nyomot hagyjón maga után. lakért a dadaíamis az esztétikai kultúra nihiliz
musát agy uj nihilizmussal pótolja* amoly ssmeéöi' ; mivé szét ér
tékét beírni kérdésessé ? karom
emberiség egoov. helyzetét Iffi*
Mert*ahogy egyik kiáltványukban állítják, "az Örökkévalóság mér
tékével ssérv® # minden ember 1 Aooá;desyo lg A■;.ábamló,fí®
lallarmé hagyoMáaya még seismióssty# aesi szakadt meg,
,á
nSKonökiasokd~ isdré Gide, Paul YaXéryy f 8S*lliot és később Bil.™
ka- folytatják m aziasbolísatikue irányzatot a szürrealizmussal
való rokonságuk ellenére* Súlyos és választott művészet képvi
selői okj, hlBZ&u a '5sa;avaJ£ mágiájában", költészetük a ..'y-'A.'om
irodalom és h&gyoaány szellemére alapozódik* l-/:■■-■s fT'ly;r,';éa TíS* ELiot ^Sivár foleP-j® 1923-4>en egyidejűleg lát napvilá
got és ma gad.ja aa uj irodalom két alaphangjáéi m egyik alkotás
&g; expressz ionizmus irányában halad* a xaésík a szimbolizmus ég
formalízmia irájiyábans Egyikben is? másikban is közös az in
tellektuális állásfoglalás, Blist művészete azonban Ns m i i w m
élményeibőlflf ered, Joycs-é pedig” a tiszta, dserodetíi lét élaé™
nyélből”* ahogyan ClunáoXf' meghatározta, aki Cl-oethe^ről Írott
könyvének előszavában, ismertet meg ©sekkel a fogalmakkal b azzal
ki,.fejezi korának jellegzetes gondolkozásbeli mintaképeit.* .Egyik
esetben a történelmi kultúra, a széllé,mi hagyomány, az eszmék és
formák klncseflháza, másik esetben pedig as emberi lót közvetlen
élettényei és problémái az ihlet forrása. T *S* Bliob és Paul faléry müveiben' mindenkor az e s z m e a gondolat a probléma, Joyce
és Kafka műveiben az irracionális élmény, a vízió, a metafizi
kai és mitológiai kép az elsődleges. A Chmöolf-féle fogalmi meg
különböztetés dihotoaíát jelez# amely a modern művészet egész
területén megvalósul* A kubikus és a konstruktivizmus egyfelől,
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ai AXpregBixmi±mmm és a seűrrealizmus másfelől azokat a törek
véseket testesíti meg,amelyek vagy szigoruan.alakiak, vagy szét
törik a formákat ás sóst első Ízben jelennek meg egymás mellett
ilyen éles ellentmondásban* A helyzet annál különösebb, mert a
két ellentétes stílus a legjellegzetesebb formákat és kombiná
ciókat mutatja* úgyhogy gyakran inkább' a tudathasadás benyomá
sát, mintsem két vetélkedő irányzat benyomásét kelták. Picasso,
aki nagyon hirtelen tér át ez eltérő stiléris törekvések egyiké
ből a másikba, ugyanakkor korunk legreprezentatívabb művésze, D©
Őt eklektikusnak és "a pastiche /stilusutánzat/ mesterének" ne
vezni , azt állítani róla,hogy csak azt akarja megmutatni, milyen
mértékben ura a művészet ama szabályainak, amelyek ellen láza
dozik, összehasonlítani Őt Sztravinszkijjal a arra, emlékeztetni,
hogy
is változtatja mintaképeit a hol Bach-ot és Pergoleset
"használja fel",hol meg viszont Csajkovszkijt a modern zene cél
jainak a kedvéért, nem jelenti azt, hogy ezzel mindent megmondtak.Picasso eklekticizmusa a személyiség egységének ' szándékos
szótrombolásáf jelzi; utánzásai tiltakozások m eredetiség kul
tusza ellen* .Imikor elferdíti a való tényeket, amelyek mindig uj
formát öltenek, hogy még erőteljesebben mutassák ki totszéssze—
rintiségüket, elsősorban annak a tézisnek m Igazolása a célja,
hogy "a természet és a művészet két teljesen különböző jelen
ség ".Picasso a romantikus ellen forduló ellenzékből íSfbenső hang
jával", "igy vagy másként sehogy" - ával, Önbecsülésével és Ön
imádatával varázslóvá, zsonglőrré, parodiétává válik. Nemcsak a
romántleIzmust hanem a reneszánszt se ismeri el, amely a zseni
ről alkotott felfogáséval és á mii meg a stílus egységéről alko
tott felfogásával félig-meddig beharangozza a románticizmust*
Picasso az individualizmussal és a szubjektivizmussal való sza
kítást , annak abszolút tagadását képvlse11,mintha a művészet egy
személynek látható kifejezése volna. Müvei megjegyzések és ma
gyarázatok a valóságróls nem tartanak igényt arra, hogy a világ
és az összesség képének, a lét szintézisének és rövidre fogott
tartalmának tekintsék őket. Picasso a különféle művészeti stílu
sok válogatás nélkül való alkalmaz ás ával ugyanúgy teljesen és
Önkényesen kérdésessé teszi a művészi kifejező eszközöket, mi
ként azt a szürrealisták cselekszik a hagyományos formák tagadá
sával.
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kz uj század annyira tele van mélyreható ellentétekkel, a
világ szemléletének egység® pedig olyan,, komoly veszedelemben fo
rog, hogy a legtávolabbi végletek egybekötése, a legnagyobb el™
lentmondások egy nevezőre hozása művészetének fő témájává, gyak
ran egyetlen témájává vált. A szürrealizmus - miként
André
Bretan megjegyzi, - amelynek középpontjában kezdetben kizárólag
a nyelv problémája, vagyis a költői kifejezés állott, s amely’,
- ahogy Paulhannal mondanék, - azt követelte, hogy egyezményes
eszközök nélkül értsék meg, olyan művészetté fejlődött, amely
nek világszemlélete azon alapul, hogy minden forma paradox és az
emberi lét értelmetlenség. A dadaizmus, a Imitúra formálnak
egyenlőtlen értéke miatt érzett kétségbeesésében, még mindig a
művészet megsemmisítése és a káoszba való visszajuttatása, va
gyis a romantikus rousseau-izmu s mellett szónokolt a szó szélső
értelmében. A szűrrealizmus, amely "az Írás automatikus módsze
rével" egészíti ki a dadalzmus módszerét, már magával ezzel ki
fejezi azt a hitét, hogy uj megismerés, uj igazság és uj művé
szet keletkezik akáoszból, a tudatalattiból és az irracionális
ból, az álmokbólés a lélek ellenőrizhetetlen területeiről. A
szürrealisták várják annak a művészetnek a megmentését, amelyet
mint olyat- a dadaistákhoz hasonlóan-megtagadnak, és készek azt
csakis az irracionális megismerés eszközeképpen elismerni, a tu
datalattiba, a preracionálisba és kaotücusba süllyedésből előve
szik a szabad asszociációknak, vagyis az eszmék és reprodukciók
gépies fejlődésének ps ziho anal xtlkai módszerét is, bármilyen ra
cionális , morális és esztétikai cenzúra nélkül, mert úgy gondol
ják, hogy ebben rátaláltak a jó öreg romantikus ihlet megújí
tásának receptjére. S Így, végül is,még mindig menedékhelyre ta
lálnak az irracionális racionalizálásában, és a. spontán módszeres
reprodukciójában, csak azzal az eltéréssel, hogy az ő módszerük
összehasonlíthatatlanul vaska 1apqsabb, dogmatiInasabb és merevebb
az alkotás ama módjánál, amelyben az irracionális és az intui
tív esztétikai megítéléssel, Ízléssel és kritikával ellenőrződik
és ezért a megfontolás, nem pedig a meg nem különbÖstetés válik
vezető elvvé. Proust eljárása termékenyebb volt a szürrealisták
receptjénél, mert Proust ugyanilyen módon Önmagát bizonyosfajta
holdkoros állapotba hozza és egy hipnotizált médium passzivitá
sával engedi át magát az emlékezés és az asszociáció áramlásá-
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nak, de ugyanakkor fegyelmezett gondolkodó marad és a legnagyobb
mértékben tudatos alkotó művész* Freud maga, ugylátszlk, lenézte
a szürrealizmus trükkjét# Azt beszélik, hogy az őt közvetlenül
halála előtt Londonban meglátogató Salvadoré Dalinak ezeket mon
dotta :
- Az, ami engem az Ön művészetéből foglalkoztat, nem ön
tudatlan, hanem tudatos valami.
Nem azt akarta-e ezzel mondani: "Engem nem az ön szimulált
elmebaja foglalkoztat, hanem szimulálásának a módszere."
A szürrealisták alap művészet© "egy másik valóság" felfe
dezéséből áll, amely bár elválaszthatatlanul összekapcsolódik
a közönséges, empirikus valósággal, mégis annyira különbözik
tőle, hogy hajlandók vagyunk csakis negativ állításokat mondani
róla és hajlandók vagyunk rámutatni a művészetünkben mutatkozó
repedésekre és lyukakra, mint létének bizonyítékára. Ez a ket
tősség sehol nem jutott élesebben kifejezésre, mint Kafka és
Joyce müveiben, Ők - noha semmi kapcsolatuk sincsen a bzűrrealizmussal, mint doktrínával
tágabb értelemben véve szürre
alisták, miként a század haladó, művészeinek a többsége is. B a
lét kétoldaluságának ez az élménye, két különböző szférában va
ló otthonossága teszi, hogy a szürrealisták tudatában vannak az
álmok sajátosságainak, és ez arra csábítja Őket} hogy az álmok
összez&gyvált valóságában felismerjék önnön eszményképüket. Az
álom mintaképévé válik a világ egész ábrázolásénak, s abban a
valóság és valótlanság, logika és fantázia, a lét banalitása és
magasztossága szétbont hatatlan és megmagyarázhatatlan egységet
alkot* Amikor a naturalizmus viszonyuk részleteit és azok tet
szésszerinti összekapcsolását, amit a szürrealizmus az álomból
másol, szőrszálhasogató pontossággal részletezi, nemcsak azt az
érzést fejezi ki, hogy két, különböző színvonalon, két különböző
szférában élűnk, hanem azt is, hogy a létnek ezek a területei
olyan teljességgel hatják át egymást, hogy egyiket se lehet a
másiknak alárendelni, sem egymással antitézisképpén szembeállí
tani nem lehet őket*
A lét dualizmusa mindenesetre nem uj felfogás és a coincidentia oppositorumx^ eszméje eléggé ismeretes előttünk. Nicolaus

Az ellentétek találkozása.
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Cusanus ás G-iordano Bruno filozófiájából* Be a lét két érte Imüsége és megkettőződése' csapda és üs gtéveszt és, amely as emberi értelem számára el van rejtve a valóság minden egyes jelenségében,
amit soha nem éltek át olyan int-ansivan ¥ mint jelenleg. Csak a
manirizsius látta meg hasonló vakító világosságban &m ellentétet
a konkrét és az absztrakt, az érzéki és a szellemi* az álom és a
valóság között* á hangsúly, amelyet a modem művészet nem helyez
olyan nagy mértékben maguknak m ellentételmek a találkozójára®
mint ink;áMí ezeknek a. találküsé^oksak g m okát lan ságána , ugyan™
csak a man4rizma,exBa amié kas tét® 8. Bslí műveiben a. részletek
fényképésKetileg M reprodukció ja és csoportosításuk: vad rendet
lensége között tátongó él@s ellentét megfeleli nagyon szerény
színvonalon* a® angol Erzsébet királyné korabeli drámákban és a
XYIX* század ^metafizikai költőinek” lírai költészetében a para
dox iránt megnyilvánuló hajlamosságnak. Be a szinvonalMilönbség
l e f á s Joyce stílusa között, amelyben a. jósán, és gyakorta
triviális próza öassekeveredett a XYI«- é© XYXX* századbeli manirlaiaus költői eazméinek éa etHúsának legtörékenyebb áttetsző
voltával* már többé nem olyan nagy* Mindkét esetben aa előadás
igazi tárgya az élet értelmetlenség®, amely armál meglepőbbnek
és annál.iigalmasabbnak látszik, sinél realisztikusabbak a fan™
tasEtika# egész elemei* A varrógép és as ae®talon szétszedésre
váró esernyő, a szamérhulla a zongorán vagy a meztelen nő teste,
amely feltárul, mint a fiókos szekré.Kyp röviden
a párhuzamos
előadás és m egyidejűség minden formája, amslybe sem egyidejű
leg és nem egyesíthetne,n kényszerülnek be* csak annak a vágynak
a kifőjesés®, hogy egységet és kapcsolatot vigyenek bele - min
denesetre nagyon, paradox módon- a s® éthas aüt világba. * amelyben
élünk. A művészetet a teljességnek valóságos hóbortja szállta
meg. ügy tűnik fel, hogy minden kapcsolatba
hozható
mindem
egyébbel| úgy tiinít fel,.hogy minden magába foglalja a® egésznek
a törvényét, ám ember lebecsülése, a művészetnek úgynevezett
"dehua&nlzációja”* elsősorban ezzel az érzéssel van kapcsolatEan* Ekf olyan világban, ahol minden jelentős vagy ^yyforma. jelentdségü, az ember elveszti fölényén a ps&lfaoláyla pedig a ma
ga tekintéiyét*
A lélektani regény válsága talán legszembeötlőbb jelensége
az uj irodalomnak* Kafka és Joyce miiyei. már nem lélektani regé

nyék abban az értelemben, amelyben a XIX. század nagy regényei
voltak. Kafka müveiben a pszihológiát valamilyen mitológia-féle
váltja feli Joyce müveiben pedig, bár a lélektani elemzés töké
letesen pontos? éppenugy, ahogy a materialista képek részletei
teljesen természethüek, nemcsak, hogy nincsenek hősök az előadás
lélektani középontjának értelmében,hanem külön lélektani szférák
sincsenek az életjelenségek összességében. A regény "lélektantanítása"már Proust-tal kezdődik, aki az érzelmek és gondo
latok elemzésének legnagyobb mestere lévén, a lélektani regény
csúcspontját jelenti, de ugyanakkor a lélek megkezdett vissza
szorítását is a valóság egyensúlyához képest. Mert, minthogy az
egész élet csak az öntudat tartalmává lesz, és a dolgok kizáró
lag az őket át élő szellemi médium utján jutnak jelentőségükhöz,
Itt már szó sem lehet lélektanról, ahogy azt Stendhal, Flaubert,
George Eliot, Tolsztoj vagy Dosztojevszkij értelmezte. A XIX.
század regényében az ember lelke és jelleme a fizikai valóság
világának ellentétes pólusát jelentette,a lélektan pedig a szub
jektum és objektum, az én és nem-én, az emberi szellem és a
külvilág összeütközését. Ennek a lélektannak a fölénye megszűnik
Proust müveiben, őt nem nagyon foglalkoztatja az egyes személyek
jellemének leÍrása az ontológiai jelenség értelmében vett lelki
mechanizmus elemzése gyanánt, bár szenvedélyes arcképábrázoló és
karikaturista. Müve "összegezés" nemcsak azért, mert jól ismert
értelemben a modern társadalom általános képét tartalmazza, ha
nem azért is, mert leírja a modern ember egész lelki apparátusát
minden hajlamával, Ösztönével, tehetségével, automatizmusával,
racionalizmusával és irracionalizmusával. Joyce
"Ulysses"-©
ezért közvetlen folytatása a prousti regénynek, Itt szó szerint
a modern civilizáció enciklopédiája úgy kerül elénk, amilyennek
a nagyvárosi élet egyetlen napjának tartalmát tevő motívumának
szövedékében visszatükröződik. Ez a nap a regény főszereplője,
A mesétől való menekülést a hőstől való menekülés kiséri. Ese
mények zápora helyett Joyce a gondolatok és asszociációk záporát
veti papírra, egyes hősők helyett az öntudat és a végtelen, sza
kadatlan belső monológ áramlását. Mindenütt
kiemeli a mozgás
szakadatlanságát, a "különféle eontinuumot", a felbomlott világ
kaleidoszkópszerü képét. Az időről szóló bergsoni felfogás uj
értelmezésben, megerősítésben és irányításban részesült. Most
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mindinkább hangsúlyozódik az öntudat tartalmának egyidejűsége,
a múlt és a jelen hozzátapadása, a különféle időszakok szüntelen
közös lefolyása, a belső művészet alaktalan v áltozékonysága, a
lelket sodró időfolyam végtelensége, a tér és idő relatív volta,
vagyis ama dolgok megkülönböztetésének és me ghat ározásénak lehe
tetlensége, amelyek között a szubjektum mozog. Az időnek ebben
az uj felfogáséban a szövedéknek csaknem minden nyilatje, amely
a modern művészet anyagát alkotja, egy’ pontban találkozik s esi
a meséről való lemondás, a hősök elhagyása, a lélektan kihagyá
sa, "az irás automatikus módszere",d© mindenek felett a montázstechnika és a film időbeli, valamint térbeli formáinak a keve
redése® Az idő uj fölfogása, amelynek alapeleme m egyidejűség
és amelynek természete m idő kiterjedéséből áll, egyetlen más
műfajban sem fejeződik ki olyan' benyomás szexnien, mint éppen a
legfiatalabb művészetben, amely ugyanabban a korszakban keletke
zik, mint Bergson ídőfílozőfiéja la* A film technikai módszere
és az uj ídöfelfogás ismertetőjele között annyira tökéletes m
Összhang, hogy úgy -érezzük, mintha .a modern művészet valamennyi
időkategóriája a filmforma szelleméből keletkezett volna és haj**
lan dók vagyunk a fiijáét a korszerű smwé&Eeé sfciláris&n Xegrepr®sentálóbb» ha talán minőségileg nem is legtermékeisfebb fajtája
képpen felfogni.
A színház sokféle tekintetben -a filmhez legbasonlobh művé
szeti eszköz| kivált a térbeli és Időbeli formákkal való kapcso
latát tekintve, igazi analógiája a filmnek. De az, ami a színpa
don történik, részben térbeli, részben időbeli? szabály az érint
térbeli és időbeli, de sose, keveréke a térbelinek és időbeli
nek, mint ahogy az a filmen történik. Á film és a többi művé
szet között legalapvetőbb különbség az , hogy a világról adott
képében szétmosódik a határ tér és idő kozott, - a térnek mint
egy időbeli t az időnek pedig félig-meűdig térbeli jellege van. A
képzömíivészetben, miként egyébként a színpadon is, a tér stati
kus ás az is maradi mozdulatlan, változatlan, nincsen célja és
iránya; egészen szabadon mozgunk benne * mert minden egyes részé
ben egységes és mert eme részek egyikének sem feltétel# időbelilég a másik. A mozgás fázisai nem szakaszok, nem fokok a folya
matos fejlődésben? sorrendjük nincsen alávetve semilyen korláto
zásnak. Az irodalomban- elsősorban a drámában- ellenkezőleg, az

-

142

-

tát, másrészt pedig megváltoztathatatlan irányát. Megállítható;
a totál-planhan; ellenkező irányba indítható: a visszatekinté
sekben; megismételhető: az emlékezés képében; és előre szöktet
hető: a jövő vízióiban. Párhuzamos, egyidejű eseményeket egymás
után lehet bemutatni; az időbelileg eltérőket pedig egyidejűlegkettős expozícióval vagy váltakozó montázzsal; ami korábban tör
tént, későbben, ami pedig későbben történik, a maga ideje előtt
jelenhetik meg. Az idő eme filmbeli felfogásának teljesen szub
jektív és látszatra szabálytalan jellege van, ugyanennek a médi
umnak empirikus és drámai felfogásához mérten. A tapasztala
ti valóság ideje egyenletesen haladó, megszakítatlanul állandó,
teljesen megváltoztathatatlan rendszer, amelyben az események
mintegy "futószalagon" bonyolódnak le. Igaz, hogy a drámai idő
semmi esetben sem azonos a tapasztalati idővel, - a zavar, ame
lyet a színpadon a pontos időt mutató óra idéz elő, ebből a nem
egyezésből származik™ és az időnek a klasszikus dramaturgiától
előirt egységét úgy is lehet magyarázni, mint a közönséges idő
alapvető kizárását. Mégis a drámában az időbeli viszonyok több
pontban érintkeznek az egyszerű tapasztalat időrendi sorrendjé
vel, mint a filmen megfigyelhető időbeli sorrenddel. így a drá
mában vagy legalább a drámának ugyanabban a felvonásában, a ta
pasztalati valóság időbeli lefolyása érintetlen marad. Itt is,
miként a való életben, az események egymásután következnek a ha
ladván.)' törvénye szerint, amely nem enged meg se megszakításo
kat, se ugrásokat, sem pedig ismétléseket, fordulatokat és az
idő teljesen állandó mértékéhez igazodik,vagyis az egyes részek/
/felvonások vagy képek/ határai között nem esik semmilyen gyorsí
tás, késleltetés vagy feltartóztatás alá. A filmen ellenkezőleg
nemcsak az egymást követő események gyorsasága változik, hanem
az időmérés mértéke maga is gyakran felvételenként más és más
már aszerint, hogy lassú vagy gyors mozgást, rövid vagy hosszú
montázst, több vagy kevesebb totál-plant alkalmaznak-e.
A jelenetrendezés logikája megtiltja a drámaírónak, hogy
■megismételje a pillanatnyi és időbeli fázisokat, azt az eszközt,
amely gyakran a legerősebb esztétikai hatások forrása a film
ben. Inaz ugyan, hogy a mesének egy részét a drámában gyakran
visszatekintőn dolgozzák fel és az előző cselekmények időben ké
sőbb kerülnek sorra, de szokás szerint közvetve adják elő: vagy

-

144

-

í

időnek meghatározott iránya, fejlŐdésfolyamata, tényleges célja
van, függetlenül a néző időélményétől;nemcsak gyűjtőmedence, ha
nem megszabott rendszer is. A térnek éa az időnek ezek a drama
turgiai kategóriái a filmben alapjában megváltoztatják jellegü
ket és funkciójukat* 1 tér elveszti statikus voltát, békés pass
zivitását, és most dinamikussá válik, úgyszólván a szemünk lát
tára keletkezik. Határozatlan, korlátlan, befejezetlen; olyan
elem, amelynek megvan az önnön története, önnön terve és fejlő
désfolyamata. Az egynemű fizikai tér itt átveszi a különnemű
összetételű történelmi idő ismérveit, libben & környezetben az
egyes szakaszok nem tartoznak többé ugyanahhoz a fajtához, a tér
egyes részeinek pedig nincs többé ugyanaz az értékűk; különlege
sen megjelölt helyzeteket foglal magában, ezek közül egyeseknek
bizonyos elsőbbségük van a fejlődésben, mások meg a térbeli él
mény csúcspontját jelentik. A totál-plán alkalmazásának például
nincsen csakis térmértéke, hanem feltünteti azt a stádiumot is,
amelyet el kell érni vagy tűi kell szárnyalni a film időbeli le
folyása során.A jó filmben a totál-planok nem önkényesen és sze
szélyesen vannak elosztva. Kern a jelenet belső kibontakozásától
függetlenül vannak beleállitva, akármikor és akérhova, hanem
csakis oda, ahol potenciális energiájukat észre lehet és kell
venni. Mert a totál-plan nemcsak kivágott és bekeretezett kép;
mindenkor csak része a képnek, miként azok a homályosan megfes
tett alakok a barokk ■festészetben, amelyek a képet dinamikussá
teszik, hasonlóan ahhoz, amilyet a totál-planok hoznak létre a
film térbeli szerkezetében.
De most mintha a filmben az idő és a tér kölcsönösen kap
csolatba lépne a funkciók változása révén, az időbeli viszonyok
szinte térbeli jelleget Öltenek, mintahogy a tér is aktuális
érdeket nyer és időbeli ismérvet vesz magára, másszóval a sza
badság bizonyos eleme honosul meg mozzanatainak sorrendjében, A !
film időmédiumában olyan, módon mozgunk, ami egyébként a tér sa
játossága, vagyis teljesen szabadon választjuk az irányt, az
egyik időbeli fázisból átmegyünk a másikba, éppenugy, ahogy
egyik szobából átlópdelnek a másikba, megszakítjuk a kapcsola
tot az egyes szakaszok között az események kibontakozásában, és
csoportosítjuk őket, főleg a térbeli elrendezés elveinek megfe
lelően, Röviden, az idő itt elveszti egyrészt szüntelen folyama-
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kötött elbeszélés, vagy szétszórt célzásokra korlátozódó elbe
szélés alakjában® A. dráma technikája nem engedi meg az Írónak*
hogy visszatérjen előző szakaszokra a oeelskmény állandó kifej
tése folyamán és hogy közvetlenül belefoglalja Őket az események
sorrendjébe, a drámai jelenbe, - vagyis éppen csak nem régóta
kezdi megengednis talán a film közvetlen hatására vagy a modern
regényből is ismeretes uj időfelfogás hatására. Az a műszaki
lehetőség, hogy minden egyee felvétel bármilyen vesszŐdség nél
kül félbeszakítható, már kezdettől fogva utal az időfeldolgozás
megszakításának a módjaira és a. filmnek eszközt nyújt a jelenet
feszültségének a fokozáséra, vagy különnemű események közbeszú
rásával , vagy pedig a jelenet egyes fázisainak a mii különböző
szakaszaiba való beállításával® A film ilyen módon gyakorta azt
a benyomást kelti, mintha valaki oly módon zongoráznék, hogy a
billentyűket ad libltum^ütögeti fent és lent, jobbfelől és balfelől. Filmen gyakran látjuk a hőst előbb fiatalemberként,pá
lyafutása elején; később a múltba visszatérve-gyermekképpen; az
tán a cselekmény további folyamán érett férfiképpen latjuk és
miután egy darabig elkísérjük életutján, végül látjuk őt, miként
él halála után is rokonainak vagy barátainak emlékezetében. Az
idő megszakíthatósága következtében, a cselekmény visszatekintő
kibontakozása teljesen szabadon egybefüződik a haladóval, minden
időrendi kapcsolat nélkül; ismételt visszafordítások és az idő
beli folytonosságba beiktatott fordulatok segítségével a végső
határig növeli azt a mozgékonyságot, amelyben a filmélmény igazi
lényege áll. A filmben az idő az igazi térbeliségig éppen csak
a párhuzamos cselekmények egyidejűségének bemutatásával jut el.
Különböző, térbeiileg különálló6 történések egyidejűségének át
élése a nézőket olyan feszültség! állapotba hozza, amely tér és
Idő között mozog s mindkét rendszer kategóriát magának követeli.
Éppencsak a dolgok egyidejű közelsége és távolsága egymáshoz va
ló közelségük az időben és egymástól való távolságuk a térbenalkotja azt a térbeli- időbeli elemet, az időnek azt á kétdimen
ziós voltát, amely a film igazi eszköze és világképének alapvető
kategóriája.
(Tetszés szerint.
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á. filmtörténet aránylag korai fázisában felfeátsfék*, hogy
két egyidejű eseménysorozat bemutatása a filmfoma fő Ishe tőségeih.es tartózik*Ezt m egyidejűséget először csak egyszerűen je
lezték 'és a. nézőnek tudomására kosták az ugyanazt az időt mutató
órák'segítségével, vagy hasonló közvetlen időbeli megjelöléssel.
A kettős cselekmény megszakított feldolgozásának "művészeti
technikája. és az ilyen cselekmények egyes fázisainak váltakozó
montázsa fokozatosan alakult ki* Csak később találkozunk léptennyomon a technika, éra® fajtájának példájával* S akár két versengő
ügyfél, két vetélytáre vagy két hasonmás közé kerülünk, minden
esetben a két eltérő ■ vonal kereszteződése és ketté különülése„
az ellentétes cselekmények kifejtésének kettős jellege és egyi
dejűsége uralkodik a film szerkezetén. .Griffith., korai, ma
már
klasszikus filmjeinek hires lefejezései;í amelyekben aa izgalmas
cselekmény végső kimenetele attól függ,vajon a vonat vagy a gép
kocsi s a eselssővő vagy "a király lovas hírnöke’*, a gyilkos vagy
a megszabadító érik el elsőnek a célt. Az állandó képcsere ákfeor
forradalmi technikájának alkalmazásával - amikor a képek felbuk
kannak és villámként eltűnnek - a bonyolítás, mintaképévé
váltf
amelyet hasonló helyzetekben a legtöbb film követ*
A jelen időbeli átélése elsősorban abból áll, hogy tuda
tában vagyunk annak a pillanatnak, amelyben mi magunk vagyunk?
tudatában vagyunk a jelennek* Minden, ami időszerű, korszerű,
egymás sál kapcsolatban* van, a jelen pill au,atban.különös jelentő
ségű és értékű a mai ember számára s azzal a gondolattal telí
tett, hogy maga az egyidejűség ténye uj jelentőségre tesz szert
a sósaméban* Szellemi világát- áthatotta a közvetlen jelen légkö
re, amiként a Középkort annak a világnak a légköre jelölte meg!
a felvilágosodás korát pedig annak a vágyakozásnak a hangulata
töltötte ki, amellyel a jövőt vártóik* Átéli városainak nagyságát g
technikájának .csodáit, eszméinek gazdagságát, lélektanának rej
tett mélységeit a dolgok és történések kölcsönös érintkezésében,
kapcsolódásaiban és kereszteződéseiben* Az "egyidejűség" ellen
élhatatlan varázsa, az e. felfedezésfhogy egyrészt ugyanaz az em
ber annyi különféle, egymással kapcsolatban nem lévő és össze
férhetetlen dolgot él át egyűgyanabban a pillanatban! és más
részt, hogy különböző emberek más-más helyen gyakran ugyanazokat
a dolgokat élik át, h o g y ugyanazok ^ dolgok ugyanabban az időben
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egymástól teljesen fcűXaneaÖ helyen történnek msgy as egyetemes™
ség, amelynek & mai ember a modern technika révén tudatára ju.tott, talán igazi forrása az időről alkotott aj felfogásnak és
annak m& égész megszakított Ságnak, amellyel a modern művészet aa
életet ábrázolja* íz a rapssédikaa jellemvonás höísaa, létre a
legélesebb különbséget a modern és a régibb regények között b
agyutt&l
m ismérv is*, amely .legfilaisieinfn'b hatásainak előidézője* Á eselekmány és a színpadi kibontakozás megszakítottség&, a gondolatok: és hangulatok váratlan felmerülés©, az laömsrtékek relativitása éa köYrfekezrfelensége az, ami Preust és Joyce,
Boa Passos és firglnis loolf müveiben a film montázsára, át ol
vasztásaira és- interpolációira emlékest©!, 'e tisztára filmvarági, amikor Froust két -eseményt, amelyek között talán harminc
ér telt el, annyira k©s®l hoz egymásba, mintha csak két óra vá
lasztaná ©1 őket* Miként Er’oust müveiben a siu.lt ós a jelen, as
álmok és a meggondolások érintkeznek a tér és idő távolságán át,
miként az értelmiség mindenkor uj irányok nyomában tóvélyeg té
ren és időn át, és miként a tér és az idő határai gltünnek köl
csönös viszonyaiknak abban a vég és határ nélküli'áramláaában*
neonképpen mindez meg .is felél annak a tér- ée időkéveréknek,
amelyben a film mo^og*. Proust sohasem emlit dátumokat és éve.kéti sohasas. tudjuk pontosan, hogy xusgényanek hőse hány éves,
sőt gyakran még az események időrendi viszonya is meglehetősen
határozatlan marad* Az élmények és események nem időbeli közel
ségük miatt fűződnek együvé ^ az a kísérlet pedig, hogy időrés--'
dileg jelöljék meg és osszák él őket* még értelmetlenebb volna,
mert az 6 szempontjából minden embernek megvannak a maguk jel
lemző élményei* amelyek időnként ismétlődnek. A gyermek, az ifjú
és a férfi alapjában véve mindenkor ugyanazokat a dolgokat éli
ét; egy esemény jelentősége talán csak átélése és elszenvedése
után sok-sok évvel jut eszébe,azonban alig tudja magkülonboztet
ni az elmúlt évek üledékét annak a ■pillanatnak a tapasztalatá
tól, amelyben él. Az ember életének mindenegyes pillanatában ta
lán mégsem ugyanaz a gyermek vagy ugyanaz a beteg vagy ugyanaz
az éber, érzékeny, nyugtalan idegu, magányos öreg? Az ember min
den élethelyzetben talán mégsem olyan személy, aki át tud élni
ezt vagy azt és aki tapasztalatainak megismétlődő * ismertető je
leiben talál egyedül védelemre az idő múlandósága ellen? Minden

egyes élményünk talmi csak nma úgyszólván ugyanabban as időben
esik meg? fa vajon e% ars egyidejűség valójában nem az idő taga
dása? És az időnek ez a tagadása talán csak nem, küzdelem-e ezeknek a mély átérzéseknek ismékéit visszaszerzéséérts amelyektől
a fialkai tér és az idő megfoszt bennünket?
Joyce az érzelmeknek ugyanezért a mélységéért,az élmények®*
nek ugyanezért a közvetlenségéért Imid.;, amikor ™ miként Proust
is - megszakítja és egybeolvasztja a jól beillesztett, időrendilég elrendezett láőiy ás Ő müvében is a tudat tartalmának köl
csönös helyettesítése diadalmaskodik az élmények időrendi elren
dezettsége felett 5 isaámára,' az idő Ugyanúgy irárynélküll uts
amelyen az ember ide-*oda késsél® Be ő még ProustnáX is tovább
megy az ídŐ-tér voltával éa a belső történéseket nemcsak hossz,
hanem keresztmetszetükben íb bemutatja* Müvében a képek* eszmék,
ötletek és emlékezések teljesen váratlanul és megszakítássál
állnak egymás mellett? eredetük szinte nem vevődik figyelembe,
hanem csak közelségük, egyidejűségük hangsúlyozódik. Az idő tér®*
bel iségé Joyce müvében olyan messzire megy, hogy az "triysseswo!vasását bárhol el lehet kezdeni a szövegösszefüggésnek csak némi
ismeretével, - ez nero. aIkerülhetétlen, de csak az első elolvasás
után, ahogy észrevették, - és hogy az egyes fejezetek bármely
sorrendben olvashatók. Az a környezets amelybe az olvasó kerül,
valójában teljesen térbeli, mert a regény nemcsak k nagyváros
képét Írja le, hanem tobbé-kevésbé befogadja struktúráját, utca®*
és térhálózatát is,' amelyen az emberek jérnák-kelnek, jönnek és
mennek s megállnak, amikor akarnak és ahol akarnak. Leginkább
jellemzi ennek a technikának filmszerű voltát, hogy Joyce re
gényét nem a fejezetek végleges sorrendje szerint irta meg, ha
nem - miként a filmek előállításakor történni szokott- függet
lenítette magét a cselekmény kapcsolódásétól és egyidejűleg több
fejezeten dolgozott,
A filmben és a modern regényben alkalmazott Bergsonféle
időfelfogással találkozunk - ha nem is olyan szembetűnően,mint
itt- a mai művészet valamennyi fajtájában és irányzatában* A ÍSLa
simultanéité des états á^ames1^ - elsősorban alapvető élmény,

X// .A tudat tartalmának egyidejűsége®
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amely összeköti a modern festésnek különféle törekvéseit, Így'
&z olasz ' futurimust Chagall orpresscionízmasávaX, Picasso kuMzmusát pedig ü-íroglo de Chiriea és falvarU re
..rüssru;.óz™
masával** Bergson felfedezte a lelki folyamatok kontiopmiktját és
kölcsönös viszonyaik zenei szerkezetét * Ahogy figyelme Bea. hall
gatva némely zenedarabot, fülünk felfogja minden uj hang kolcsö™nos kapcsolatát mindazzal{. amit már eljátszottak, ugyanúgy Ieg«
mélyebb és leglényegesebb élmény®ifikben Mindenkor rendelkezé
sünkre áll tdundasp amit bármikor átélünk és ami az életben a mi
énkké vált* Ha megértjük Önmagunkat, akkor úgy olvasunk saját
lelkűnkben^ mint a zenei partitúrában s megoldjuk az össseJcavarodott hangok káoszát és átalakítjuk különböző müvek polifóniájá
vá* - Minden művészet játék a káosszal s küzdelem ellenei állan
dóan közeledik a káoszhoz, egyre veBssdalmsse’bb közelségbe jut
és a szeli®mnak mind nagyobb és nagyobb területét ragadja el 1al
maiból* Ha a művészetek történetében van 'bízosyos haladáss &z a
káoszból kiragadott eme területek állandó gyarapodásából áll® A
.film a maga időelemzésével esirsk a fejlődésnek a vmialán álls a
fiiba fatte lehetővé,hogy vizuálisan megjelenjenek el5t tahik hzok
nz élmények,amelyeket azelőtt eeak zenében lelicteft ld.fejasnijfóg
nem akadt olyan művész* aki ezt aa uj lehetőséget kihasználva*
est ahaég mindig üres formát .igazi élettel tudta volna megtol™
texuu
A film válságát, amely agyi átázik., krónikus 'betegséggé
fejlődik, elsősorban aimak a fénynek kell tulajdonítanunk,hogy a
film nem talált rá a maga Íróira- vagy poritosábban szólva, tíz
Írók nem találnak rá a filmhez vezető útjukra* Megszokva &zt#
hogy szobájuk négy fala között azt csinálnak., amit akarnak, most
köt© 1esek ií.gysXemb e ve nni a pro dúc ereket, re ndez őke t , £orgat ökönyvirókát„ operatorokét, díszlettervezőket és különféle tech
nikusokat , ha nem is ismernek el tekintélyt a közreműködésnek
ebben a szellemében, sőt ha általában még a művészeti együttmű
ködés eszméjét sem ismerik el* Érzelmeik lázadódnak az ellen az
elgondolás ellen, hogy művészi alkotások előállítását kollek
tívára, "vállalatiba" bízzák, és a művészet lealázásának tekintik
azt, hogy idegen diktátum.- vagy legjobb esetben a többség- mond
ja ki az utolsó szót azokban as elhatározásokban, amelyeknek
indítékait gyakran ők maguk se tudjak megmagyarázni. A XIX* szá-
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sad szempontjából az a helyzet, amellyel az Írónak egyet kell
érteni, egészen szokatlan és térmészetellenes• Korunk atomizált
és ellenőrizetlen művészeti törekvései most találkoznak először
anarchiájukkal ellentétes elvvel. Mert az együttműködésen ala
puló művészeti vállalkozás puszta tény© az egyesülési törekvé
seknek hisonyitékas amire - ha figyelmen kívül hagyjuk a szinházat, ahol minden esetben inkább művészi alkotások reprodukciójárói,nem pedig produkciójáról van sző, - már a középkor, kivált
a szabadkőműves páholyok kora óta, nem lehet egyetlen tökéletes
példát se találni. Azonban azt, hogy a filmélőálÜ t ás még min
dig mennyiké távol van egy művészi munkaközösség általában el
fogadott elvétől, nemcsak az bizonyltja, hogy az erők többsége
képtelen helyreállítani összeköttetését a filmmel, hanem még
olyan jelenség is, amilyen Chaplin, aki .hisz abban, hogy film
jeiben lehetőleg minél több munkát neki magának kell vállalnia:
a színészi főszerepeket, a rendezést, a forgatókönyvet, a zenét.
De ha ez csak kezdete is a művészeti termelés megszervezése uj
módjának, s egyelőre még mindig üres keret, amelyet uj tartalom
mal kell megtölteni, mindamellett itt isi, miként korunk egész
gazdasági, társadalmi és politikai életében, az, amire törek
szenek, tulajionképpen az ésszerű tervezés, ami nélkül mind
szellemi, mind anyagi világunkat a felbomlás veszedelme fenyege
ti. Itt ugyanazzal a feszültséggel kerülünk szembe, amelyre tár
sadalmi életünkben lépten-nyomon rátalálunk: megütközik egymás
sal a demokrácia és a diktatúra, a szakosítás és a teljesség, a
racionalizmus és az irracionalizmus* De ha a tervezést még gaz
dasági és politikai téren se lehet mindig megoldani a rendszer
szabályainak ránktukmálásával, annál kevésbé lehetséges ez a mű
vészetben, ahol az erőszak az ösztönösség felett áll s az Ízlés
nek minden kikényszéritett egyenlővé tevése, az egyéni kezdemé
nyezésnek minden törvényes elrendelése nagy, ha nem is olyan ha
lálos veszedelmekkel jár, miként gyakran gondolják.
De a végletekbe vitt szakosítás és a legmesterkéltebb in
dividualizmus korában hogyan lehet megvalósítani az egyéni tö
rekvések összhangját és teljességét? Gyakorlatilag szólva, mi
ként lehetne véget vetni annak a helyzetnek, amelyben olykor a
legsilányabb irodalmi termékek alapul szolgálnak a technikailag
le gsikerült ebb filmekhez? Ez nem a tehetséges rendezők és te-

h&iségt-élm. irók kérdése, hanem két jelenség, amely más^mais idő
beli korszakhoz tartozik? a magányos*, Hvsiget-elt Író, aki magá
ra vaja utalva| és a film problémái* amelyeket egyedül kollekti
ven lehet megoldani* 1 filimüvéázöt fözövetkesetA termelőappará™
tusa előre jelzi azt a társadalmi teefamteáíy amelyre még nem va
gyunk rátermettek, ugyamagyp miként a nemrég feltalált felvevőgép jelezte azt a művészeti technikát» amelynek lőtávoiságát és
átiltŐ erejét abban
időben senki sem tudhatta pontosan.* A meg™
osztott funkciók újra egyesítése «* elsősorban a renáeaŐ és Író
funkciójának egy személyben vmlé egyesítése-, amit a válság le
küzdésének módjául javasoltak, Inkább a probléma megkerülés®
lenne* mintsem megoldása,mert akadályul szolgálna, nem pedig el
hárításul, a szakosítást* amelyet le kall küzdeni, nem'valósíta
ná meg* hanem csak kikerülné a tervezés múlhatatlan szükségesgé
gét* A különféle fimkciék ellátásának monista™individualista el
ve, a munkamegosztás kollektív megszervezése helyett, egyébként
nemcsak, az amatőr amnkamódszsr külső és technikai részének felel
imgi hanem vele jár a belső feszültség hiánya 1s 5.s ess as ama.tőr
filmek egyazerüségére emlékeztet. ¥agy talán a tervezésen alapu
ló művészeti termelés megteremtésóx'© irányuló egész erőlködés
csak ideiglenes akadály, csak epizodf amelyet most az indiviűrv*
alizmus sáporpatakja. magéval ragad.? A film talán mégsem egy uj
művészeti korszak kezdete, hanem csak annak a régi, még laindig
életerővel teli indi.vlduali.sts Mlturának lassú vége, amelynek a
cőisépkor után keletkezett egész- művészetért-köszönettől fartő™
stmk? - Csak ebben az esetben lehetne a fiXmváIsigot megoldani
bizonyos funkcióknak agy személy kezében való egyeBitésével,
vagyis a kollektív aunk-a elvének részben való feladásával*
A film válsága azonban kapcsolatban van magába):;, a közön
ség körében megnyilvánult; válsággal is* Az a millió meg millió
ember, aki nap nap után és minden órában megtölti a sok ezer mo**
zit a nagyvilágban Hollywoodtól Sanghájig, és
Stockholmtól
Capetownig, az emberi nemnek ez az egyedülálló, az egész földre
kiterjedő szövetsége fölötte vegyes társadalmi szerkezetű* lsek
között az emberek kozott az az egyetlen kapcsolat, hogy rohan**
nak a moziba és ugyanolyan ambrf tömegként jönnek ki belőle,mint
ahogy bementek? különnemű, Összefüggéstelen* alaktalan tömeg
maradnak, amelynek egyetlen közös ismertető jele az, hogy - mint
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Ilyen - asm tartani te egyetlen egy onntályíion vagy kultúrához
sem,. 1 mcriXátogatótenate ént a tömegét alig lehetne igasí nkoaön™
segnete” nevezni,. non-'; lúpuruu: e ■ f-'Vtenste agg' tóbbé^fce"fésűé ál»»
lando csoportját lehat neveznit, amely képes arra* hogy bisonyos
mér tékbe a 'biztosítsa a termelés folytonosságát a művészetnek ?a1amelyik' törülétén, An alakulatok a tebaojiséghesi hasonlóan a kol—
oeonos - : .-H"A~V 7:, epim;.-:
ropna e vé; n;f ryvte rngosAAlanate ts$
a tok oe aki a egyrogreiiason a síkon térnek sí., Be a tömegben ? amely
együtt ül a m-raíb.--- 1c asm ■.n-ló .r-,■■■-.■.ur. .:rr;H :oyn c/.ősetes ko^öü
szellemi mitnelőórsnete i} hiába keresnők a. kölcsönös megértésnek;
ilyen platformúét* Ka nem. ■tetszik neki egy
fc-evés kilátás
van arra3 hogy egymás kozott megállapodjanak a film visszautas!-"
té.sá.nak okaikra.; agg' hagy lel. kell tenmintes miszerint inén az ál«
talános hol';-- .hír in meg ser ■■'-■.amr;; r'1' ' .
Az aa egynemű és állandó közönség,, amely az alteotdihivésssk
éa a művészet iránt igazi émieklődés hóján levő társat,elei ré
tegek között kör a r’. -óként táarjaasm. mindenkor a konzerválás
íiiuksío ját végeste9 amint tudjuk,, a muvésnetéIvezés demokrati
zálódásának kiterjedésével széthullotts á mnlt szásad állami és
városi színház,nirrte :m. Ígéri elKrizáid közönsége még tobbé-kevéehé mindenkor egységet, üzmrwemn kialakult testületet elten ■■■■tó .
de a különféle l ü s om bzíjúibmbm. sstgSBÜséaévei oimek a közönsége
nek aég az utolsó maradványai is eaétsoőrodtsk: er orrán aráöntertü közönség csak teülönlsges körülmények fcögött jött létre? noha
egyes fjetekben az ilyen .nézők számé, nagyobb9 mint bármikor
azelőtti Ezek, főként ugyanolyanok voltak^ mist amilyen as al™
kai mi m.ozí közönség len amelyet Örökké uj és eredeti érdekessé™
gekkel kellett újra oda vonzani? A műsoros ssinhássákj a folyta**
teásos színi- előadások és a mozi egymé® után következő fokozatai
a művészet demotexatiffiálodásábem ía annak az ünnepi jellegnek fo
kozatos elvesztését jelentitek amely azelőtt többé-kevésbé ea™
ját ossága volt mindenfajta színháznak* A ®.osi teszi meg az utol

só lépést a pro faniz álásnak: ezen aa utján, mert a látogatás ab—
bán a modern városi színházt híj* amely valamilyen népszerű dara
bot mutat bes még mindig bizonyos belső és külső előkészületet
kivan, - a jegyeket a legtöbb esetben előre mag kell váltani,
alkalmazkodni kell a, megállapított időhöz és elő kell készülni
az egész estét betöltő szórakozásra, - ellenben a. mozit en
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«

paaaaatr^ kevesli; f®;lg hét köznapi Öltözékben és minden idfffoaíi^bs
m

előadások s^a.fcadatlauauX

tö k életes

Összhangban van

tartanak®

A film

miadmuapi volta

a moziba menés rogionfüttaégéveX és

agySEerüaégévsils
Modern íy G.ááil-vl'l-na ©iTilisáeióak kesdste ófa a ffIs &s ■
első kíséri,tt® gnnak* hogy ® Bagyko^őnaég részére szóló művésze-'
tét teremtsenek* A. ssiakásak szerkezetében, a telvérds.rab és a
tárearegóny folytatásához láncolt olvasökossseég összetételében
a miit s^ásaű olajén beMhretkeiett váltósás volt tudvalrröleg &
míjvéezet damoterafi^álésásak igáid kes&ete s tetőpontját a sozii;
tömegei látogatásában évi el® A lajadtlsA kastélyok mgánssinhá**
saitél a bursöoA állami, és városi s^irAásstes, asmtán pedig a
eiinMai trösztökre, vagy m spórákról
operettekre, onnét a
revükre való áttérés jelzi annak a fejlődésnek egyes fázisaitt.
amely igyefcesett a szórakozást keresőknek minél nagyo'fcb tömegét
magához Tomfflani, hogy ísdeErfcet talál jós a mind nagyobb befektetérnek költségeiree Így operett kiállítását klMrh&tta ®gy köze
pe® nagysága szinháss* ellenben reviivel vagy nagy balettel az
egyik nagyi?ái?osböl a másikba kellett utazni,, hogy a befektetett
tőke amorteisáléct;íék,|a^ ©gésss világ mosilétog&tóinak meg kell ad™
siók a se,gok ho zzáj árulás át egy nagy film finanszírozásához* Íz
a tény azonban megszabja a tömegek befolyását a mivésseti pro
dukcióra. Íz. athéni vagy m középkori szinielöadásokes való pusz
ta meg jelenésükkel sohasem tudtak: köüvetlen hatás saü, lenni a mű
vészet i r á n y á r a m i k o r fogyasztóként jelentek meg éa. élvezetűkért teljes árat fizettek* azok a feltételek# amelyekhez pén
zük odaadását kötötték# dönt6 tényezővé váltak a művészet törté
netében*
Minden időben, feszült volt a viszony a művészet színvonala
és népszerűsége kozott, de ez senie sebre se jelenti azt# hogy a
azéles néprétegek elvben állást foglaltak a magas színvonalú mű- .
vészét ellen és a csekélyebb értékű művészet mellett* Persze, a
bonyolultabb művészet megértése nagyobb nehézséget okozott ne
kik, mint a® egyszerűbb és kezdetlegesebb művészet, de a megfe
lelő megértés, hiánya nem akadályozza őket abban, hogy feltétel

Alkalmilag, arrajártunkban•
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a művészetet, - még ha nem Is éppen esz
tétikai színvonala miatt. A sáluk elért siker eg yá lt al án nincs
kapcsolatban a minőség: mértékével. Nasi arra reagálnak, ami m ű 
vé sz il eg jó vagy rossz,
hanem azokra a benyomásokra* amelyek
életszférájukban megnyugtatják v a g y felsak la tj ik őket* Osak ak
kor érdekli őket az* ami mű v é s z i é r t é k ű , ha úgy mutatják b e ,h og y
me gf el el je n felfogóképességüknek*
vagyis cs ak akkor, h a a tárgy
v o n z ó . Ebből a szempontból
egy jó f i lm si kerének a kilátásai
mái' kezdettől fo gv a jobbak, mint egy' kép vagy egy jó kö lt em én y
kilátásai* Sfert, a film kivételével, a haladó m i r é ^ m t mintha
csukott kö ny v volna a tá jé kozatlanok számérag lényegében n é p s z e 
rűtlen,
mert megértésének eszközei hosszas éa zárkózott kibon
takozása folyásán v a la mi ly en fajta titkos jelekké változtak, el
lenben az alighogy kialakult filauayelv megtanulása pernek játék
v o lt még a legkezáe t lege sebb mosiközönség számár® is* Az embor
hajlandó volna a körülményelsas.ek tbből a aaeraacsés tál álkos ágé
ból messzemenő optimista következtatésejrst levonni a. film jövő
jét illetően, ha m m tudná, hogy a r ?- -t'l-osi egyezésnek ea a faj
tája semmi egyéb, mi nt ai édeni g y e x m k k o r állapota, amely v a 
lósz ín űl eg megismétlődik, bármikor bukkannak fel u j művéssetele*
nélkül elfogadják

Lehetséges,

ezt

h o gy m é g a következő aomseaék se érti mag m a j d job

ban. a film. valamennyi kifaje^öeaakíisét, s elfltob-utóbb
aLiadta*ké p p a n has adók támad, amely még-essen a téren is különválasztja
a laikust a hozsáórtot-ol* .Csak egy fiatal művészet, válhatik n é p 
szerűvé, mert minden régibb művészet
szükségképpen megköveteli
fejlődése korábbi fokainak az ismeretét. Egy mt.?.vész@tet me g é r t e 
ni annyit jelent,

mint felfogni az elkerülhetetlen kapcsolatot
és materiális elemei között; bármeddig fiatal egy mű
vészet, fennáll a t e r m é s z e t e s , vitathatatlan viszony tartalma és
formális

kifejező eszköze k ö z ö t t ,
máiig, Az idők

anyagtól; autonómiáé,

tolmácsolás

vagyis egyenes ut vezet tá rgyától for

folyamén ezek a f amák függetlenné válnak a téma
jelentőségük' szerint szegényesebbé válnak,

után vágyódnak,

kö zönségnek c s ak

amig hozzáférhetővé

nem v á l n a k

a

egészen vé k o n y rétege számára. A film terüle

tén ez a folyamat éppen

csak megkezdődött és sok
még ahhoz a nemzedékhez tartozik, am el y ott volt a
jénél és tanúja volt formái teljes fontosságának*
genedés folyamata már érződik, abban,
hogy a mai

mozilátogató
film bölcső
De az elide
re n d e z ő k le-

moád&nak az úgynevezett "filmi" kifejezőeszközök nagyobb részéről. A valamikor annyira'kedvelt s a felvevőgép fortélyaival ée
különféle szögben való beállításával, a távolság éa a gyorsaság
változtatásával 9 montázs trükkökkel és összekopirozással t premier-plaaokk&l és panoráma felvételekkel, montázsokkal és viszszat©kintüsökkel? megvilágításokkal, elsötétítésekkel és uszta
tásokkal elért effektusok ma mesterkéltnek és természetellenes
nek látszanak, mert a rendezők és a filmoperatőrök figyelmüket,
mások nyomására, más kevésbé a film szempontjából képzetlen nem
zedékre, mint inkább a mese világos, folyamatos és izgalmas
elbeszélésére Összpontosítják,és Meznek abban, hogy a nléce bien
falté mestereitől sokkal többet tanulhatnak, mint a némafilm
mestereitől*
Megfoghatatlan, hogy a kultúra fejlődésének m i fokán egy
művészet az elején kezdhesse, habár - miként a filmnek - egé
szen uj eszközök állnak rendelkezésére* Még a legegyszerűbb me
sének is megvan a maga története, és az irodalom régebbi korsza
kainak bizonyos epikai és drámai formáit hordozza magéban, A
film, amelynek közönsége a kispolgárság átlagos színvonalán áll,
ezeket a formákat kölcsönveszi a felső középosztály szórakoztató
irodalmából és a ma mpzilátógatóit a tegnapnak ugyanezekkel a
drámai effektusaival szórakoztatja. A filmtermelés /a kapitalis
ta - a szerk*/ legnagyobb sikereit annak a felismerésnek kö
szöni, hogy a kispolgár szellemvilága az a lélektani környezet,
amelyben találkoznak az embertömegek érdekei. Emez emberfajta
lélektani kategóriájának azonban tégább a kiterjedése, aint az
igazi középosztály szociológiái kategóriájának? kiterjed mind a
felsőbb, mind pedig az alsóbb osztályok részeire, vagyis azokra
a nagyon jelentős elemekre, amelyek ha közvetlenül nincsenek a
létért való küzdelemben elfoglalva, korlátlanul csatlakoznak a
középosztályokhoz, éspedig elsősorban akkor, ha szórakozásról
van szó* A filmközönség tömege a kiegyenlítődés eme folyamatának
terméke, s ha a filmnek jövedelmezőnek kell lennie, akkor arra
az osztályra kell támaszkodnia, amelytől a szellemi kiegyenlítő
dés ered. A középosztály,kivált amióta az "uj középosztály” meg
jelent az alkalmazottakból, alsó állami tisztviselőkből és 'ma
gánalkalmaz ottakbó1, kereskedelmi utazókból és kereskedősegédekből álló hadseregével, az "osztályok között” lebegett és minden-
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kor kidként szolgált as Őket elválasztó ssatedék felett* Állan
dóan értsde, hogy felülről i&? alulról ü veszedelem .fdsylgefig
■de inkább

tényleg-®a érdemeiről, mondott

m i n t s e m re mé ny ei rő l

és alaptalan kilátásairól* Arra áhioo v;öts hogy «? ■
•
'oleő burzsoá
osztály rónáénak: tekintsék, haáá mldjábaii &» RiBéWb osztálysorsában osztozott* Pedig megbatározott A,., ánnitnoéé társadalmi
helyzet nélkül lehetetlen &s egységes
következetes élté™
saamiélet s így a íilmtermelő egészem nyugodtam M f ihatott esek*
nek ay elidegenített társadalati elemeknek a téves orientációjá
ban* A kispolgárnak az élettel svamban elfoglalt álláspontja
könnyelmű* krlfcikátlan optiníziattsávai tűnik ki* 1 végsőkig M f «
nak abban. hogy a iáxeadxXíai különbségek nem, fontosak és ennek
megfelelően olyan filmeket óhajt ii^gséss.is amelyekben, a® -emberek
egyszerűen átsétálnak egyik társadalmi rétegből a másikba. Innék
a köaápoastálynsk a számára a film a® a hely® ahol a. társadalmi
romai lka f amely e-i a® élet sósam mai ősit mag^ valóra vélik, a a
kok.annk'kyy'ot 'ma s-..-ooy vak-náthák mag cinm- oáf raáspudst ahe-g^
a film éri -el iXIuaioölsmusával* üáúu, a maga ssereseséjénak ko«aáosa-% az legfőbb meggyőződés®; e fcárává.A ai fülűi;® őkedés pedig
vágyainak ábrándjainak alapvető aotivsaa, amely a moziba csábitja, Willy liaya# a,s egykori "filmteirály" teljes tudatában volt
ennek, akikor az amerikai filmiparnak adott utasításaiba a többi
kő aott belefoglalta azt a tanulságot is*, hogy "bemotatja a fel
sőbb osztályok életéin"
A

mozgókép fejlődése

a filmig, mint müvéas®fcíg3. két viy>*

isánytól függött? a yn^mrylae falié lrl--oorá'.~- ezt Ib W^ Grifflíl
amerikai re nd ez őn ek tulajdonítják™ és a képe k kclbeassréaának uj
módszerétől, a®

úgynevezett rö vi d vágástól# ezt

ai- o r os zo k fe»»

De az oroszok n e m jöttek rá egy jelenet folytonos
ságának ismételt megs-aakítására* ©llexfoen ad affi.sfikaia.knak már

desték föl*

ré gó ta rendtlkosósükre állott
tok

ez a módszer au I s g a l m s ha ng ul a

vagy drámai gyor su lá so k létrehozására % m orosz módszerben

asonban uj té n y e 2;6

volt a

megismételt jeleneteknek

planra való korlát ok ása - elhagyván
telek kö zb eszúrását-

és egyes

a® inf onaatív

felvét®leknek

premier

égés® felvé

az éssreveh©tőség

megrövidítése* A z o r o s z o k n a k ilyen mó
az expreeeziónista filaistíiuera egyes
izgalmas hangulatok# ideges ütemek é s nagy gyorsaságok ábrázó-

határáig

visszaszorított

a

dos sikerült rá találniok
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lására. Ez egészen uj, bármely más művészetben elérhetetlen
effektusokat tett lehetővé. lnnék a nontásstechnikának forradal
mi volta azonban nem a vágások rövidségében, a képváltosások
gyorsaságában és ütemében s
p®dig a fiXmbelileg kivihető ha
tárainak a kitágításában rejlik, hanem abban a tényben, hogy az
már nem volt többé m objektumok egységes világának, hanem az
egymással szembeállított, teljesen különnemű életelemeknek a
megjelenítése. Így Eisenstein a Fatyomkin cirkáló-bán a követ
kező sorozatot mutatta bes emberek kétségbeesetten dolgosnak, a
cirkáló gépháza* elfoglalt kezek, mozgó kerekek & m erőlködéstől
eltorzult arcok, maximális nyomás a monométeren, izzadságtól ■
fénylő mellek, izzó kazán; kéz, kerék; kerék, kéz; gép, ember,
gépember, gép, ember* .Két teljesen eltérő, szellemi és anyagi
valóság kapcsolódott itt ossz® s nemcsak összekapcsolódott, ha
nem azonosult, valójában egyik átmegy a másikba.. Azonban a ha
tároknak ilyen tudatos és szándékos átlépése olyan filozófiát
feltételez, m e l y tagadja a$
életszférák függetlensógét,
miként azt a szürrealizmus cselekszl, és ahogy a történelmi ma
terializmus cselekedte ■ már kezdettől fogva*
Hogy ez nem az analógiák egyszerű kérdése, hanem egyenlet,
és hogy & különböző szférák szembeállítása nemcsak metafórikus,
még szembetűnőbbé válik, ha a montázsok nem két, kölcsönösen
kapcsolatban levő jelenséget mutatnak be, hanem csak egyet, még
pedig a helyett, amelyet az összefüggésből Várni lehetne, egy
másikat • így Pudovkin Szentpétervár végnapjai c. filmjében a
megremegő kristályé$111 ár a burzsoázia hatalmának megrendülését
jelzi; a végtelen meredek lépcsőház, amelyben egy apró emberi
jelenség kínlódva igyekszik felfelé, a tisztviselői hierarchi
át, annak ezernyi közbeeső fokozatát és elérhetetlen csúcsát
jelzi* 'Eisenstein Október cimü filmjében a ©árok alkonyát meg**
görbült talapzaton álló fekete lovasazobrok, játékképpen hasz
nált, reufceteg Buddha szobrok és összetört néger bálványok mm-’
tatják be. A Sztrájk-ban a halálos Ítéletek végrehajtását vágó
hídi jelenetekkel helyettesítették* Mindenütt dolgok
állnak
eszmék helyett; dolgok, amelyek az eszmék ideológiai jellegét
tárják fel* A társadalom-történeti helyzet aligha talált valaha
is közvetlenebb művészeti kifejezésre, mint a kapitalizmus vál
sága és a marxista történelem-filozófia ebben a montáza technikái-
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b&ru Ag érdemrendekkel b©Xatfisű®Xtf . űb fej nélküli t'UBlka a há
borús gépeset autQiüatizausát jelzi ezekben m oroes filiaelkbcn i a
jókora, uj katonaosismál: pedig .a httlsrő rak kegyetlenségét* így
a Patyomkin cirkálóban mindenkor lemét elten csakis ezeket a ne
héz, alnyülietetlen és könyörtelen csizmákat látjuk a® állandóan
előretőrő kos ékek helyett * Á jé csizma a haderő előfeltétel® f ez
a jelentése ennek a pars pro- toto - .montázsnak, éppenugy, miként
a Patyomkin cirkáló-bél v®tt előbbi példának is az volt a jelen
tése, hogy a győzedelmes tössgsk m m ©gysbek, mint a győzelmet
hozó gépek megtestülései.* A% ©mbar a maga eszméivel# •hitével
és reménységeivel csak mmák. az anyagi, világnak a fimkoiója,
amelybe® élj a történelmi mtarialissimig tarifcása a esovjet film™
ben a'művészetform,álás ®Ivévé válik. Nem ■. fbad azonban aisgfeledkesnünk arrólf hogy milyen messze,menően 'kezére jár ennek a
materializmusnak s. filmes való bemutatás egész módszere, főleg
premler-pIan technikája, gi&ely már kezdettől fogva támogatja az
anyagi kellékek leírását § ilyeténképpen alkalmas arra, hogy
fontos motiváló szerepet biaianalc rá4 Másrészt, san lehet egy™
szerüsn visszautasítani a kérdést, vajon es az egész technika.,
amelyben a kellékek előtérben hely®zk®cinek sl,;
. önmagában. nai a
materializmus termék©*#? Mert az a. tény, hogy a film annak a
történelmi korszaknak a terméke, amely felfedezte az emberi gon
dolat ideológiai alakját, semmivel
nagyobb véletlenség, mint
az- a tény,hogy az oroszok voltak esnek a művészetnek első k l a s 
szikus exponensei.
Az egész világ filmrendezőis nemzeti és ideológiai elté
résre) való tekintet nélkül?■elsajátították az orosi film meglevő
formáit és ezzel ©1 Ismert ék, hogy ml.helyt; a tartalom átmegy a
formába, a formát átlehet venni és fel lehet használni tisztára
technikai eszközképpen anélkül az ideológiai háttér nélkül,
.amelyből kiindult. A történelmiség és iSőnéllcalíség paradoxon
ja, amelyre Marx Adalékok a politikai gazdaságtan bírálatához e«
Munkájában rámutat, az irodai..ómban a kovetbsső önállóvá vált
formában gyökeresedett megs "fajon Achilles elképzelhető™^ lőpor
és ólom korában?** - vetik fel a kérdést.
általában
az
Iliász a könyvnyomtatásnak és a nyomtató gépeknek ezekben■ a
napjaiban? Vajon a költemény, a legenda és a múzsa elkerülhetet
lenül elvesziti-e jelentőségét a könyvnyomtat ás korszakában? De
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a nehézség nem abban van, hogy a görög művészet és epika hozzáfűződik a társadalmi, fejlődés bizonyos formáihoz* hanem abban,
hogy még ma is esztétikai élvezetet nyújtanak ée bizonyos érte
lemben normának, elérhetetlen példaképnek tartják őket,"
Eisenstein és Pudovkin müvei, bizonyos fokig a filmművészet hősi
eposzai; az a tény, hogy a megalkotásukat lehetővé tevő társa
dalmi körülményektől független példaképül tekintik őket, semmi
vel sem bámulatosabb annál a ténynél, hogy Homérosz még ma Is a
legmagasabb rendű kielégülést nyújtja nekünk*
A film a Szovjetunióban az egyetlen jelentősebb eredmé
nyeket felmutató művészet,amely becsületére válik. A fiatal kom
munista állam és az uj kifejező fonnák között támadt vonzalom
nyilvánvaló* Mindkettő forradalmi jelenség s uj utakon járnak,
nincsen történelmi múltjuk, nincsenek kötelező és bénitó hagyo
mányaik, nincsenek kulturális vagy gyakorlati természetű előfel
tételeik. A film rugalmas, a végsőkig simulékony, kimeríthetet
len forma,. amely semmilyen belső ellenállást sem támaszt az uj
eszmék kifejezésre juttatásával szemben. A megértésnek természe
tes, kedvelt eszköze, amely közvetlenül fordul a széles héprétegekhez, eszményi propaganda-eszköz, amelynek értékét Lenin nyom
ban felismerte. A filmnek mint kompromisszumot nem ismerő, vagy
is történelmileg nem kompromittált szórakozásnak a vonzó volta
már kezdettől fogva nagynak bizonyult a kommunista kulturális
politika szempontjából, a képeskönyvekéhez hasonló kifejezés
módja annyira könnyen érthető, kihasználásának lehetősége az
eszméknek a műveletlen emberek között való terjesztésére anyuyira egyszerű, hogy úgy tűnt fel,mintha főként a forradalmi mű
vészet céljaira teremtették volna meg. Sőt, mi több, a film a
technika szellemében és ezért még inkább a rá váró problémákkal
Összhangban fogant művészet. Gép az eredete, eszköze és legal
kalmasabb tárgya. A filmeket "gyártják" és szorosabb kapcsolat
ban maradnak a készülékkel, a géppel, mint más művészetek ter
mékei. A gép ott áll az alkotóTi szubjektum meg müve között is s
ott áll a gépet vállaló szubjektum meg a művészetben élvezetet
találása között is. A film alapvető jelensége a motorikus, gé
pies és automatikus mozgás, A futás és versenyzés, az utazás
és repülés, a szökés ée üldözés, a térbeli akadályok leküzdése
kiváló filmtéma. A film leginkább akkor érzi magát elemében,ami-
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kor mozgást, gyorsaságot és járást mutat be* A szerszámok, auto
maták és jérómüvek csodái s pajzán trükkjei legrégibb, leghatá
sosabb témái közé tartó gmk* A 'régi fiIs’tlgjátékok hol naiv

ámulatot fejassttk ki a technika iránt, hol meg
megvetést
árultak ©1, de legtöbb esetben a gépesített világ kerekei'között
fülöncsipett ember önmagát gúnyolta ki bennük* A film elsősor
ban "fénykép" és már ilyen technikai művészet láván, gépi Bzáa?«*
mazék és eélja a gépies .megismertetés; más szóval, bála termékei
0leaÓ3ágánák;^mépag0-fil és alapjában véve "demokratikus” művészet.
Teljességgel érthető , hogy megfelelt a tevékenységet roaantlóf
ráló elképzeléseknek* Éppúgy érthető* hogy az oroszok meg az
amerikaiakba két leginkább technikai beállítetteájgu néps partne
rek és vstélytársak voltak ennek & művészetnek a fajlasztésében,

A film azonban nemcsak t#chnleis»sr
a Mml volt összhangban, hamm
a bizonyító, a ténybeli ée a hiteles Írásit érzett ér&efeJLŐdésükkel is* Az orosz filmmüvésaet valamennyi jelentősebb Müve féligmeddig dokumentumfH m , az uj Oroszország felépítésének történel
mi dokumentuma, 0 amiért az amerikai filmek legfőbb
hálával
tartozunk, az amerikai életnek, az amerikai gazdasági és igaz
gatási gépeset mindennapos! gyakorlatimé , m .fglliökarooXőkkal

beleépített városoknak és a középnyugati formáknak, az amerikai
rendőrségnek és a, gengsstervilápiak a dokumentáló reprodukciója,®
Mert amennyivel "filisserűbb" a film, annyival'1sagycbb rész jut
az emberen kívül élló, agyagi tényeknek, a valóságról szóló ábrá*
tolásában, más szóvals annyival

szorosabb &z összefüggés ebben
az ábrázolásban esber és világ, egyén ée környezet, cél és esz
közök: között.
1 ténybelire és hitelesre , a *dokumentuat”-ra való törekvés
nemcsak annak a bizonyítéka, hogy orősbödik a realitás áhitása,
ami. a mai idők sajátossága, fokozódik az & kívánság, hogy az aa-

bér jól legyen értesülve a világról, amelynek, végső rugója az
aktlvizmuo, hanem bizonyítéka annak is, hogy elutasítják a múlt
század művészeti. céljainak elfogadását, amely a mesétől, az
egyes, lélektanilag megkülönböztetett hősöktől való menekülésben
jut kifejezésre* Ez a törekvés * amely a dokumentumf1Xmben a hi
vatásos színésztől való meneküléshez van kötve , mégsem jelenti
a müvészettörténeleaibeö állandóan megismétlődő azt a kívánságot
magát, hogy az igazi valóságot, a kendőzetlen igazságot, a hajaid
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eit&tlan tényeket mutassák bef vagyis m életet "olyannak, m i 
lyen" , h m e m nagyon gyakran, általában a művészetről való lemon
dást jelenti* Korunkban m
esztétika tekintélyét sokféleképpen
aláássák® 1 dokumentumfilm, a fénykép, a riport és a regéay
egyáltalában n@s művészet többé & régi érte leniben. Mi többjeik
nek a műfajoknak & legműveltebb és legtekintélye sebb képviselői
ssiaffii áron m m törekszenek arra, hogy termékeiket "művészi alko
tásnak" tekintséki inkább magukévá teszik azt a szempontot * hogy
a művészet mindenkor melléktermék volt és ideológiailag fölté
telezett cél szolgálatában jött létre*
Vitathatatlan, hogy a művészet számos legnagyobb alkotásét
kényszer és diktatúra alatt alkotta* A régi Keleten alkalmazkod
nia kellett a könyörtelen deszpotizmus kívánságaihoz, a Középkorban pedig egy merev kultúra követelményeihez , amely alávetette magát a tekintélynek^ Még a kényszernek iaf a cenzúráinak;
is más-más jelentősége# hatása van a tiárténelesa különféle kor*
szakában* A xaai helyzet és a régebbi korszakokban uralkodott
helyzet között az a fő különbség# hogy a francia forradalmat kö
vető korszakban és a XXX* század liberalizmusának korában vagyünk, és hogy ez a liberalizmus minden elgondolt eszmét, minden
átértett indítékot áthat. Mindenesetre állíthatnék azt la§ hogy
a kerseztényBégnek nagyon fejlett és aránylag liberális civili
zációt kellett lerombolnia és hogy a, középkori müvéeaet nagyon
szerény kezdetből bontakozott ki? mégsem szabad megfeledkez
nünk srróXg hogy a korai keresztény művészet valójában a legele
jén kezdte, ellenben a szovjet művészet abból a stílusból indul
ki, amely történelmileg mér nagyon fejlett volt, noha ma nagyon
elmaradott * De mégha fel is akarnánk tenni, hogy a megkövetelt
áldozatok egy uj "gótikának" az ára, senki sem kezeskedik arrólf
hogy ez a "gótika" nem válik-©, mint a Középkorban, egy arány«
lag kis müveit elit kizárólagos tulajdonává*
Nem az a probléma, hogy a művészet széles néprétegek mai
látókörére korlátozódik, hanem az, hogy ezelmek a rétegeknek a
látókörét, amennyire lehetséges kitágítsuk* A művelődés a művé
szet igazi megértése felé vezető ut. Nem a művészet erőszakos
egyszerűsítése, hanem az esztétikai értékelésre való rátermett
ség ápolása az az eszköz, amellyel meg lehet akadályozni a művé
szet állandó monopolizálását egy jelentéktelen kisebbség részé-
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ről* Itt isá miként a kulturális politika egész területéns abban
rejlik a
nehézség, hogy a fejlődésnek minden ortlcésy®^ asg^
szakítása mtgtaüii aa igazi problémát, vagyis olyan helyzetet
teremi* amelyben m a probléma mm. i® jelentkezik és ezért csak
eltolódik az a feladat, hogy megoldását meg kell kera.sni. la
alig var valamilyen járható iitr amely a priMitiv, mégis becses
művészethez vezetne* Ma as igazig haladó, alkotó művészeten csak
bonyolult müvésaetet értvmcűu Sosem lesz lehetséges, hogy min
denki gyönyörködjék benne és hogy mindenki egyforma mértékben
megértses de lehet növelni és elmélyíteni a, széles néprétegek
részesedését eb'faes a művészetben* 1 kulturális -monopólium, gyen
gítésének előfeltételei alaősorba® gazdasági és társadalmi ter
mészetűek* Mindössze annyit taha tünk, hogy küzdünk ezeknek az
előfeltételeknek a megteremtéséértB
/lűilmska Kultúra 1961* 25* sz ám/

Megjegyzést

Az ismert fiImteoretikus tanulmányát azzal adjuk közre, hogy bár
világnézet# sem
résre méltó az
filmművészetet s

Bitsttes a polgári előítéletektől ^ mégis megisme
a rendszerés áttekintés, amtlyhs-s elhelyezi a
bizonyít ja a kor és a film összefüggés élt* »» A

szerkesztős
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PAP2? Sándor:

A K0HS2ERÜSÉG A FILMMŰVÉSZETBEN*

Napjainkban gyakran esik sző a mai élet, a jelenkor művé
szi ábrázolásának kérdéseiről. Ez teljesen érthető, mert a szo
cialista átalakulás gyors üteme» a dolgozó tömegek társadalmi
tevékenységének kiszélesedése lényeges változásokat hoz létre az
emberi viszonylatokban is. Napról napra keletkeznek uj viszonyok
az emberek egyéni és társadalmi életében és kerülnek felszín
re olyan konfliktusok,amelyek már eddig is ott lappangtak a min
dennapi életben, de csak most, az uj élet kiteljesedésével vál
tak nyilvánvalóvá, A szocialista épitömunka során az emberek ön
maguk is átalakulnak - mások, gazdagabbak lesznek, mint tegnap
voltak. Jogosan vetődik fel részükről az igény az átalakuló élet
kérdéseinek művészi ábrázolására, mert mélyebben akarják megis
merni saját korukat és látni szeretnék a holnapot, amiért dol
goznak - a művészetek által eléjük vetített képekben,
A mai élet művészi ábrázolásának követelményét hangoztat
ják, a dolgozók igényeit és a művészetek további fejlődését
tartva szem előtt a kulturális irányitó szervek is. Hiszen ép-,
pen a mai téma művészi feldolgozása eegiti hozzá a művészeteket
társadalmi szerepük növeléséhez és további, művészi-formai gaz
dagodásához is.
Foglalkoztatja ez a kérdés az alkotóművészeket is, egy
részt a közönség részéről szüntelenül feléjük áradó igények,más
részt saját belső kényszerük következtében. Minden igazi művész

^

Egy ^észülö disszertáció vázlata.
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vágya, h o g y a kö rülötte zajló, forrongó életet tudja mélyen meg^

ragadva,* művészi formába silrlfcv®

közönsége tié tárni#

lat érzi

tehetségé igazi nagy erőpróbádéneit, amely biztosit ja művészi
rangját elsősorban a kortársak, de későbbi nemzedékek előtt is*
Mégis gyakran hallatszanak ellenvetések a művészek részé
ről*, Egyesek úgy vélik* ” ■éppes a kultúrpolitika irányitó szer
veinek sürgetése .nyomán - hogy ez csak a "hivatalos"
szervek
agyonismétfölt igénye» mintha a, korszerűség a » la a művészetek
hez tartozó esztétikai.fog&lo»thanem valami általános kultúrpo
litikai líattgória lenne* Is egyúttal matatja szt is, hogy milyen,
kevéssé tisztázott a maiság9 a korszerűség kérdése*
Hol van hát a, hely© a korszerűségnek áz esztétikában?

' -fe- jelenkor művészi ábrázolásának jelentősége
A korszerűség a művészi ábrázolásban - az elmúlt kc*nszal
kokban éppúgy mint napjainkban * m esztétito fontos kérdése.
Napjainkban is ezárt folyik körülötte oly sok vita* mert való
iéban —
anrm. r’
jelenkor
esztétikai
elsajátításáról
van' szó.
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hogy a művészetek hogyan tükrözzék napjaink valós égát,, A művé
szet értelmei társadalmi szerepe éppen -a jelenkor leglényegesebb
folyamatainák* a fejlődés irányának mélyebb megismerésében áll,
hogy egyéni-érzéki ábrázolásban létrehozott típusok, hősök alak
jában megmutassa a jelenben már a jövőt és ezzel lelkesítsen a
nagy célok elérésére. Err® a realista művészet képes igazán,mely
az élet Igazságának feltárásával & legmélyebben tudja feltárni
annak lényeges vonásait és a fejlődés törvényszerűségeinek isme
rete révén vérbő, életteli hősökben megtestesíteni azt az ide
ált, amely bizonyltja az uj fölényét a régi felett/ kifejezni
korunk eszméit, erkölcseit. Kifejezni azokat is, amelyek ma ta
lán még nem általánosan elismertek és elterjedtek, és ezzel meg
mutatni a milliók számára nemcsak azt amilyenek, de azt is ami
lyenek holnap lesznek. Ez a művészet nagy társadalmi hivatása.
Amikor a műalkotások élvezői a mai életről szóló könyvet
olvasnak, vagy filmet néznek, elsősorban abból a szempontból te
szik mérlegre? helyesen tükröződik-e benne saját koruk, helyet
kapnak-e annak legfőbb kérdései; a művész által létrehozott tiit
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pusokban
oldalaikra^

ismernék rá saját Magukra^ meos vagy gy«is.gp
lót vlszgélják, mennyire tükröződik abba® az élet

igaziága*

Az élet

igazságának tükröződé a® - a szocialista id#ál ál™
XáspontjérájL ™ a legfel jesebben m mai téma* a mai élet művészi
ábrézslásábaa valósulhat atgs lsért a .maiság kérdése össgéiügg a
valóság művészi tükrösödéBésák kérdésív@lt ami a isarxiata #sstétika sarokköve. Annak elismeréséből® hogy a, művészeti alkotás
mindég ®gy adott valóság tüto?02 ődé@#s logikusan fakadj hogy ok a
konkrét valóság konkrét idöbern tükröződik* Íz pedig megfcÖwhCii^
hogy a műalkotás jól érzékelhetően tükrözi® az idő .jegyeit is*
Itt kell vitázni a szubjektív-idealista, esrtétxkal r.í.;1tekkela ftppen a művészet nagy társadalomiorrnál6„ nevelő aaorepé™
nek allansulyozásakéat $ Minden törekvésük arra irányulj hogy a
“tiszta művészet" elvéből fakadőap#az iclSfÖl függ©tlem» a® "őrök
emberi^ érzések, gondolatok imtwéml megörökítését tiiiszéfe célul a
művészek ©lé, s ©zzel szakadékot hozzanak; létre a Mlvéaisat ég a
valóság köpöttit a miiTéagsskst elvonják ar adott valóság^ a
lenkor művészi ábrázolásától. Valamiféle ab eköér#k élet® ízlet
tig id.ÖnfcivltXi művészetet hirdetnek, ahol a f&üvész nem. kc^iaai
krónikása# hanem a “halhatatlanság®- szolgáló ja* Ízt fogalmat a
meg Oscar Wilds a modernizmus egyik teoretikusai “Az igazi» n&cf
művészetben nincs semmi kosos valamilyen korszakkal? éppen ®i as
egyetemesség a művészeti alkotások minősége*.. és Bt iaXe.dgéfcj
lm önök igazi művészek, soha m & Immxeik a kor zász léig hanta, as;
örökkévalóság birtokosai". /Oscar'Wllde/
A dekandens burzsoá esztétika minden törekvése arra irá
nyul, hogy a művészek ne m élet igazságának ábrázolására tőr©*»
kedjeneks hanem-& modernizmus terméketlen talaján tevékanykedve,
elvont formai kísérletekbe merülve, müveikkel elvonják nézőiket,}
olvasóikat koruké mindennapi életük tényleges problémáitól.Ezért
dicsőítik a műalkotások általános érvényűn égét és beszélnek meg
vetően a művészet tényleges érdekeit kifejező, "a kor zászlójá
nak lenni” jelszóról, fogadják az Idő objektivitását a művészeti
alkotásban* Hágát a® idő fogalmát megfosztják minden értelmétől*
Mint semleges közeget értelmezik, melynek nincs Önálló jelentő
sége. Az időnek önmagában nincs jelentősége, azt tőlünk kapja hangoztatják a szubjektív idealista esztétika követői®
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A művészetek története bizonyltja a szubjektív-idealista
nézetek, hamis voltát* Elképzelhet#-© az emberi kultúra történe
tében egyetlen olyan kiemelkedő alkotás, mely nem viseli magán
születési korának jegyeit? Nem* nem képzelhető $1. De ez egyéb
ként ©llentsoaá a szubjektív idealista esztétika & m n tételének
isf amely a műalkotás fojyamtábaa főleg mw> alkotó szubjektum
szerepét emeli ki®ás alkotó mtvéss is egy adott korban él és an^
nak e^zsaéi, ellentmondásai hatnak rá?; sőt gyakran még akarata
ellenére is érvényesülnek müveiben * Gondoljunk saak Engels fejtemetéseire Balzacról. a francia regényírás nagy realista mes
teréről. Balzac müvei erőteljesen magukon viselik: koruk bélye
gét* Engels esért irta oly nagy elismeréssel a,z "Itoberi szinjétékről” % "amelyből még a gazdasági részletekről is /például az
ingatlan és Ingó tulajdon forradalom utáni újrafelosztása/ töb
bet tanultam? mint a kor valamennyi hivatásos történészétől,
közgazdászától és utatisztitesátél együttvéve*" /M@rx>Srg@lsi
Mttvésaetről-Irodalosaról. Szikra Bp. 1950.áj.old./ Dehát elkép
zelhető lenne-e Selolauv regé^yhőata Baviöovp a mezőgazdaság szo
cialista átszenrs-zéaének forradalmi időszakán kivíil, assly ily®
módon csak a. S&ov jetimiőhaa zajlott le a írassas-fearmincas évek
fordulóján? Solohsv önkényevagy szabadon szárnyaié .fantáziája
formálta olyanná a leningrá&I munkások küldötte Dávidéi? alakját,
vagy arról van esé* hegy a, ssoeialista reáliát a irodalom © ki®*
emelkedő mester® meglátta a.z életbenf a® ofístályharo vaslogíJteá™
ja szerint lejátszódó folyamatot ég est tudta ragyogó tehetsége
révén
» konkrét érzéki íortiábaa Baaidsv fe^
fejthet istien alakjában! lem. kétség©®, hogy az utóbbiról®
A

polgári #eztétifcivaX szemben a ma rx is ta ssatétltoa ayil^

A művé

szetnek, mint

a társadalmi tudat

formájának vissza kall hatnia,

saját alapjára, réss;? -múl toouío un,..©!: formálásábant átalakítás
sában. Különösen nagy sstrege vas a művé sirtaim#!: a szocializmus
építése idején, amikor is történelmileg nagyon rövid idő alattf

ás emberek

gondolkodáséban még

meglévd kapitalista gondolkodás

maradványai elleni szüntelen harcban, 'merőben uj világ épül,
amely a társadalom tagjainak kollektív munkáján erőieazífés®ím
alapul. lbb®a a harsban kell afctiv szerepet vállalni a miivéese
teknek is. A szocialista realizmus áppon e nagy eél, m uj tár

sadalom felépítése érdekében követel az Íróktól és művészektől
aktív ‘beavatkozást az életbe, hogy erősítsék az uj szocialista
v iszonyokat és ne csak azt ábrázolják, aal már gyö zede Íme skedett,
hanem azt is, ami csak születőbeh van és támogatást igényel.
Nevelni az embereket a szocializmus szellemében, reális,
életbeli hősöket állítani eléjük példaképül, lelkesíteni Őket
a szocializmus szépségével. Íz az igazi feladata a művészetek
nek a mi társadalmunkban. Ezt természetesen lehet szolgálni sok
féleképpen, áe legerőteljesebben a mi életünkről szóló müvekkel,
ahol a nézők és olvasók nem az idő patinájával bevont hősöket,
hanem saját életük egy részét látják az alkotásban és hőseiben
arra az ismeretlen ismerősre lelnek, akivel az életben is gyak
ran találkoznak. Ez olyan tényező, ami megnöveli a műalkotás
hatását. Ezért hangsúlyozza a párt a mai ólet művészi ábrázolá
sának fontosságát a művészek előtt.
A mai élet művészi ábrázolása fontos az uj alkotói mód
szer a szocialista realista módszer fejlődése
szempontjából.
Hangsúlyozva a szocialista-realista módszeren belül a stilustörekvósek és témaválasztás! lehetőségek végtelen
gazdagságát,
nem lehet elfelejteni, hogy mind a művészet társadalmi funkció
jának betöltése, mind magának az uj szocialista realista művé
szet kifejlődése szempontjából a legdöntőbb, a mai téma. A párt
kultúrpolitikájának mindég fontos kérdése volt ez* Révai elv
társ 1952-ben "Irodalmunk egyes kérdéseiről" tartott előadásában
ismételten aláhúzta ennek fontosságát* "Üjra hangsúlyozni kell,
hogy bár ezt már számtalanszor elmondottuk, /nem túl nagy siker
rel/ hogy szocialista-realista irodalmunk megszületés®, fejlődé
se, megerősödése a jelen témáinak feldolgozásán
áll,vagy bu
kik. Íz korántsem jelenti, hogy megtiltjuk: a múlttal való fog
lalkozást . Be a döntő az, hogy a mai élet, a kibotóakozó mai
élet témái , emberei, hősei faló fordulnának
Írók., ábrázolják
Őket és.igy segítsék nevelni népünket* /Révai Józeaf* Kultúrális
forradalmaik kérdései. Szikra Bp. 1952* 206. 1./
la a fenti előadásban voltak is halyttlea értékelések, az
idézett megállapítás feltétlen h#ly#s veit és ma is helytálló* 1
megváltozott uj élet, a szocialista valósig követ® 1.1 meg kéijyw
szeritő erővel az uj alkotói módssar #XaajátitáBátulzt bizonyity
ják az államosítás utáni magyar filmmüvészat első alkotásai is*

**

187

-

B BiffBv,
ap
IBógve is,, gymirim még da.«*
dogra ■"-o-B-gíodt íaíi uj .magyar válás ág m:
;1 konfliktusainak és u.j
hója:;.":..:.;.
ua:! iaára
?=$ r.B;:':.o üarrmó Isi lóllsyii rXióoséfSt:
Jelentett a régi magyar leommarar fiimai: ábráaoláei médassréhsa!
k-io-^v:.. 4 Hijiső/á*'óig pyy&;K .;ob ^...-jjóoaX rAoéo'Ov abró.oe'Lioa,, a. va®
rőo.’jg hómógoo ..vüaü.áe.yra kiszabta 8 jj.B'Oorcroé. i régi Icern-r+r-vi:.
- fa. rolóm^..ligt-aoor BKO/jOk _.-, Mohór óaialonok^ albavi lúgot .d.® au.B-ryü:.; ■/■:;■ :
-■ jüta ioooo. aaggs;./ waeXe::josoorB ©Xtiő filmkaii
'fov ' ■':r o.o=-... ... r :/■ -■ 6a a ars:ey■;a X :óá ■ vj1 -:■aéc;mi. kóro.y®m t é'ben 1®*
ie'.y-o ó .---vo■: -.. ■:■■■.■■':. n é o o s ;.:oknak
a. tulfokoiott töreki

rés® karom;o.o ^ .'.g

o ^ yeyi o ma.;

Bioi m.-■f óóogya ébrásolésa

Ó0..Í.0 varm®'ov-i oh:-'.,

Mess bet® g,.®®

hogy -a magyar

’-,';';= -

"

— —

' :. a-B;--;::-. ^,:yoöoohb

Uara,.®. a M

baM

S Í

ó;i;Bó&
í"y"“--'
- ■ -rí'Bó o;„ .ioeóót, a aaakar-y^raa&t üstből
merített íűlübüoüóX, -■■■ keltet® hiü-xÁulax. ű hogy as utóbbi
é”o;■.X® 12 :■'.o,.v;..tg;®1- i■-?:í1 •
'■dórt %ovóbb - 22or nem ki0 mértéMísb fcdzre™
Játszott aa a körülményt togy as ail^aforradalem
éppan arről ez útról Konditak le ihlvéföaaiiik*

utáni, időlsaa

Hamis as a yru^'ar olJimgzé vádt hogy a malság igémy® el®
leatétas a míivea.aaóyk oa;!atoo ordoaa.ir©;í, 0 míbüpjsrvt a hfer'v"-'-Bmi tudat formája® Art senki sem víbabJSB hogy a. társadalmi l;w*
dat Milőnböső foraáinak¥, pl* a tudománynak egyik legfőbb fals,-®
dataf hogy mind mélyabbr# hatoljon be a valóságba^ níaá többet
isiierjan seg abból és magy'aráKatát adja as addig még spm íemsrt
jel.enaégelmek^ Hogy&a lehet akkor ezt a Jogot és köialtaséget
elvitatni a művészetektől? Is egyet J®I.gEtf©ne a művészetek ha®
lálrfeitélésével, mert éppen az értelmétől fosstaná segí;

s&lá£ossáfiái^uaiiS£ytoeigfiL§£j£a^
ménye.» Kbből fíikad^ hogy a mai élettel való kapó go lat követeimé®
ny® éppen a mi korunk esztétikai elsajátításának követelményss
írért nem. kényszer a művész- számára^ mert egybeesik a míívéfézet®
nek és magának a művésznek as érdekeivel isf aki kora énekes©
akar lenni* Már a maga idejében Bell&azJdLi is kimondta» hogy
"az alkotás szabadsága könnyen m@geg5rezik a korszerűség szolgá®
latévalo” ^elinszkij válogatott müvei II* kötet 365* 1« oro®
szül,/ A művészet pártosságának ez a fontos követelmény© ™ a je®
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lenkor tükrözés®, a nép életével m i é kapcsolat megarősitésej
ssaÉisgy. gátolná, b,an«m elősegíti a gazdagabb, teljesebb művészi
ábrázolást*
A m i élet ábrázolása nem■követ®! semmiféle leegyszsrüsi™
táatj SBumifél® sematiK-élást - ahogy azt gyakran vádként hangoz
tat jék,hivatkozva az ötvenes évek elején készült filmek néhányára, melyek tényleg erősen át voltak hatva a seiaatizmussal. A
mai,aág & művészi ábrázolásban nemcsak lehetőséget &d# hanem fal
is tételei! a különfél® stílusok^ őgyéni ábrázolási módok alkalmasását. Is igasí újítás, a forma tekintetéi
tartalom* az , uj mondahiralém teli alapulísgu IMits éppen a mai

élet kérdéseinek feldolgozása adja a legjobb állapot® lészűk sag^
hogy pl. a szovjet filiroüvészebben a lágy Honvédő Eábosru ■témája
miZíjm külöabösö ■ stllusm müvekben jelenik magi Boadaresuk i&aberi BQTB^m feszitett -drámai hangvételbeng Gsukraj Balladája eajá™
tos Ux&i hangjában és Bovzs©nko-BzoInceva Mngoló évek e8 filmjénék emelkedett pátosza ábrázolóaában. Közős vonásuk mégis
azonos? a szovjet nép, a szovjet katona hősiessége, történelmi
győzelme forrásainak mai* modern szemlélettel történő mffmrba™
tása*
Á jelenkor ábrázolása nagy felkészültséget, erőfeszítést*
világnézeti és politikai állásfoglalást követ©! m alkotóművésztői* Megköveteli nemcsak az előzmények ismeretét, de gazdag el
képzelését is a holnapról, ami még a#® alakult ki, as«Xyn@k csak
as elemei jöttek létre, vagy éppencsak keletkezőben vannak* lem
lehet mai, ée korszerű az* aki a mában nem ismeri fel á holna
pot anem, látja mag a jövő elemeit* A mi viléniánkat és a mi korunk
embereit csak fejlődésében, alakulásában lehet mélyen feltárni
és művészileg ábrázolni*A művész a kortársat csak ebben a. fejlő
désben ábrázolhatja teljes gazdagságában, s csak úgy, ha íigyel
mét előrevetíti a jövőbe* Amikor a ma emberét, gondolkodását,
erkölcsi nézeteit egy kicsit már a jövő szempontjából la vizs
gálja, már a holnap emberének magasabb mércéjével is méri. így
tudja benn® meglátni a tényleges értékeket, az uj nemes vonáso
kat, ha mégcsak kialakuló formájukban is, és igy tudja korbá
csolni azokat a vonásokat, amelyek túléltek, már ma is károsak.
Emlékezetes magyarországi látogatásai idején erről beszólt Pudovkin a magyar filmművészeknek*
. a központi kérdés az uj
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ember megmutatása®

Az ujjat kell

megmutatni

&.z emberben ée sz

közvetlen Összeköttetésben r m a jövő megérzésével. Á jövő meg
érzését meglátása nélkül nincs ma művészet*" /Pudovkin a magyar
filmekrőle Bp. Művelt Nép. 1952* 60* 1*/ A művésznek az a képes
sége elengedhetetlen ahb.cs, hogy müveivel hatást tudjon gyako
rolni kortársaira. Éppen eme adottságénak lecsapódása adja meg
a mii életigenlő pátoszát, ami alapját képezi nemcsak értelmi
erejének, hanem emocionális hatásának is. ®z pedig egyik megkü
lönböztető vonása a szocialista realista műalkotásnak. Tilágos
példáját mutatják ennek az olasz neoralista filmek, mint a pol
gári realizmusnak a mi korankra eső felvirágzása* I filmek leg
jobbjai is, bár mondanivalójukat mélyen 'a mai kapitalista élet
ellentmondásaiból meritik,annak megváltoztatására, a jövőre néz
ve nem tudnak útmutatást adni, példát állítani.* ízzel szemben az
uj szovjet filmek legjobbjai a jelenben az uj gondolkodás, uj
érzések születését és kialakítását ábrázolják* /Dal a tengerről,
Ájoska szereim©*/ ízzel válnak igazán maivá és korszerűvé, mert
a ma emberének saját életét nemcsak 6 múlt vagy jelen, hanem már
a holnap tükrében is megmutatják.

á filmművészet és a korszerűség - testvérele
Ha a korszerűség ilyen nagyjelentőslgü, a szocialista re
alista művészet fejlödésében általában, még fokozottabban áll
ez a filmművészetben. A filmművészet ugyani® természeténél fogva
sokrétűbben függ össze a korszerüeéggéX, mint a művészetek
más
fajai® i .film a legkorszerűbb művészet* Maga a film technikai
feltételei a modern technika-kémia eredményei alapján
te«*
ramtfidtolc mag és még nap jaíiiliban is ssitl fejlődése alapján jut-*
ntó; siód magasabb szintre® Gondoljunk csak a sféleevászonra.,
vagy Milösöstn a széleavássnu«pariorámilras filisre# mely éppen a
c&anesi fesztiválon aratott nagy etkert. .Nemcsak technikai új
donsága révén, hanem axértp mert ® technikai újdonságok a mílvéi®
kezében esztátilod, jelestőségti
ayertak#
Pl* a lángoló
évmv mmvs
k e*
w
■'*
va''!-f->f.vwmw tfwt>
f i lm be n a eziílőhazs,,

bm

ukrán t-éj

k ö l t ő i szépségű képi

vsiritésév®!.
A fi.lm azonban nemcsak teo.luiik.ai alapjait®, hmim. müvétil
létezését tekintve Ms elválaszthatatlan a korszerűségtől* A tő
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kés filmtermelés döntően üzleti céloktól vezérelt kezdeti évti
zedei után, - amikor is a mélyebb* társadalmi
mondanivalója
filmalkotások csak kivételt képeztek ós egy-egy művészegyénisóghez fűződtek, /pl. Griffith, Chaplin, stb./ - az Októberi Forra
dalom után a Szovjetunióban megszületett filmművészet emelte a
filmet válójában a művészetek sorába. Ennek mérföldköveiként ma
radnak mindég emlékezetesek Eiseinstein és Pudovkin filméii Az
anya és Patyomkin cirkáló. Mindkét film az orosz muükásmozgalo«
közelmúltjából merítette témáját, mikor az élére került a nem
zetközi munkásmozgalom fejlődésének* Bár a filmek már a győztes
forradalom után készültek, mégis a legnagyobb mértékben idősze
rűek voltak* Egy hatalmas ország fiatal népének, a még az uj
élet ezernyi gondjával, bajával küzködő munkásoknak, parasztok
nak öntötte művészi formába győzelmeik forrását, - a mély for
radalmi hitet és az öntudatosédósnak ezt a forradalmi útját, me
lyet "Az anya" járt végig.
Rendkívül tanulságos éppen a korszerűség szempontjából a
szovjet filmművészet első időszaka, nagy úttörő mestereinek,
Eisensteinnek, Pudovklnnak, éa másoknak a tevékenysége. B nagy
művészek rendkívüli tudatossággal és forradalmi szenvedéllyel
fordultak koruk eleven valósága,a szocialista forradalom nagy
témája felé. Művészi formakeresésükre, sőt elméleti tévelygé
seikre ia az volt a jellemző,hogy mindent az uj élet kérdései,
az- uj forradalmi tartalom művészi kifejezésének rendeltek alá.
Az uj tartalom, az uj mondanivaló ** m állt náluk az első helyen
ós ennek kerestek uj művészi köntöst. Ha ez nem is sikerült min
dég szerencsésen - gondolva itt pl* Eisenstein tévedéseire - ez
nem homályos lókat ja el azt a nagy érdemüket, hogy jelentős mér
tékben gazdagították a film formanyeIvét is, megajándékozva azt
m "orosz montázzsal", mellyel oly nagy hatást gyakoroltak m
egész világ filmművészet ének fejlődésére. Példája #i
BbbŐl fakadóan m

u j,' a korszerű fogalmát 1b ©Isőnsr-

bán tartalmi minőségében kell vizsgálni* C.Freilich Írja a szov
jet filmművészet első korszakáról és az előbbi két kiemelkedő
filmről, hogy "ezeknek & filmeknek a sikerét az biztosított®,
hogy liseinstein és Pudovkin a szovjet jelenkoron keresztül kö-
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telítették meg a korszakot*»*** Utám f®X tellett emeIái a m l
témát a történ®lad-forradalml fllaák Mlavonaláxm«De m

n m veit

olyan, köxmylB filmet kellett eslnálai arrólf asiitdl tegnap i!>»
tak az újságok! a forgat éfcöiiyvet o®m^#gyss©r a, mankéslmBlmSk,
Írásaiból vették* M uj témák és femfliktasok követelték m& uj

ábrázolási módszereket; is,,* /ioazfilm évkönyve, Moszkva, 1959,
2S.J* old* orosaul*/
Ezáíiitájba kell venni xaég egy msíjöstumot^ amiről gymkrao,
forszéinak, <ls twl általéfiossn* Axtg fesgy a film m
művé-"
sietek Misül a logtöwgjsebfo áfllegűU Ennek Mzonyitáséra sínes
különösebb smlkaégj, ás mégis évű^mm ®eg#mXit«jod, hogy' pl* X95?*»
m n I&gyarországos színházak 6 viliié látogatójával, a közkönyv
tárak 20 Millió kötet kölcsönzött könyvével, a atueutaok és a ki
állítások 5 millió látogatóJávái szemben a £llm#kist 133 millió
néső előtt vetítették* /Magyar Statisztika! űsekköacrr Bp. 1953
SISBíó 1/1 'Sb via®őst m t is jelaníd, iaogy ®i a. éöütgas jelleg
neme-eak a film formai^ képi kifejtsérl nyelvére, a síinéasí jé.™
tíéterm, s »se egyszerűdégére hat viasza, amiről a loggy®koál>ban
esik szó, hanem legalább ilyen mértékben a filmek tartalmára is®
4 néző Miidég saját korának gyermeke, i M a, mökí'Im nem is az**
sál a szén&ékkal. ssgy h®» hegy ott tanuljós, mélytMsen. lássa
korát, ■■.jobban megiemex’je önmagát, foanem tóért, .hős? s®sórfflkozsü%
kellemesen pihenjen és sápi immkája után felüdüljön, azért mégi®
mélyebb élményei távozik oanaa, @|pr a máról és a mához szóié
Művészi film megtekintése atán*
lem véletlen, hogy a viták, aa utólagos beszélgetések ál
talában a mai . témájú filmekről szólnak* Hemesak azért van.
igy, mert itt min-dtn né&ő egylettel sssakértőask is véli önmagát,
lianes főleg azért, mert a film kapcsán tulajdoateéppen óságuk
ról* saját koruk megítéléséről cserélik ki vélttiónyeiket* i. néző
várja a filmművészettől, hogy annak alkotásaiban saját korának
kérdéseivel találkozzon, temésietosan művészi. azIntőn* m
m
alkotóművész, aki megélni ezt a.z igényt, igyekszik is megfelelni
ennek, mert érzi, hogy m. egybeesik az 6 művészi törekvéseivel*
liymődon a. film tömeges-jelleg# éppen fjomaic korszerűségére van
serkentő MtósistdU
á £i3j^tvészab tÖmegos-jeXleígének; ezt a vissaáfe&tápát ví™
Xágostm lehet lemérni a felszabaánlá® utáni magyar filmművészet

fejlődésén® Az államosítás utáni filmgyártásiban túlsúlyba kerül
tek az aktuális témájú filmek* A munkához való uj viszony, a
munkaverseny, az értelmiség beilleszkedése az uj társadalomba
stb. Ez teljesen törvényszerű volt* Izekben az években a tömegek
társadalmi aktivitása soha nem ismert mértékben megnövekedett és
az emberek nap-nap után találták szembe magukat uj kérdésekkel#
A filmszínházak nézőtereinek uj közönsége a filmektől is várta
a választ, az útmutatást a fontos, társadalmi jelentőségű kér
désekben* Mutatta ezt a nagy társadalmi visszhang, melyet a fil
mek-, művészi gyengéik ellenére is - kiváltottak*
Fakad ebből egy másik következtetés is, amit annak idején
Lenin fogalmazott mag; "Az Összes művészetek közül a legfonto
sabb a film"* Legfontosabb,mert leggyorsabban és legközérthetöb
ben a legszélesebb tömegekhez jut el* A film a már említett elő
nyeinél fogva rendkívül nagy emocionális hatással rendelkezik,
amit még fokoz a kollektivitás ereje is, A moziterem nézőközön
ségének különböző formában megnyilvánuló reagálása, történjék
az nevetés, feljajdulás, vagy akár egyet-nem-értés formájában,
nagymértékben növeli az egyes nézői"© gyakorolt hatást, vagy sok
esetben éppen a mozivászonról feléje sugárzott mindanivaló he
lyesebb megértését. Ízen tulajdonságainál fogva az egyik legerő
teljesebb eszköz a tömegek szocialista nevelésében. Ez fontos
kötelezettséget ró a film valamennyi alkotó munkására éppen a
legfontosabb, a szocialista nevelés szempontjából*
Dovzsenkó
szovjet filmművész, a világ filmművészetének is felejthetetlen
mestere mondta "sra-poetikának" beillő szavaiban, a Dal a tenger
ről c* filmforgatókönyv vitája során: "Tudom milyen hatalmas
szerepet játszik a film a nép életében. Az élet iskolája milliók
számára* Á filmek alapján tanulnak uj viszonyokat, választanak
szakmát* A szép jellemvonások tanítása a népnek /én nem félek e
szavaktól/ óriási jelentőségű". /Moszfilm évkönyve, 1959® Moszk
va, Xszkusztva. J1 lap*/
A film óriási nevelő szerepének ebből a felfogásából szin
te törvényszerűen fakad Dovzsenkó egész pályáján végighúzódó mű
vészi törekvés - napjaink emberéről, a mai életről szólni,de
úgy, hogy ebben elsősorban a születő újat megmutatni. "Termé
szetesen tudom elvtársak, hogy a filmművészet hatalmas, mindenre
képes, kezdve a Tretyakov Galéria, vagy az Knaitázs, vagy szin-
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házi előadás, sebészi műtét, hősmonda felvételeiről a napjalak
nak szentelt filmművészeti alkotéslg. Ezt mind tlszteXemf&e én
személyesen egy utat választottam - mindég napjaink művészetét
szolgálom. Úgy vélem, a művésznek, aki
művészetével a népet
akarja szolgálni, ez magaszt os,hálás és érdekes feladat." /U»o./
Dovzsenko azért tudta eredményesen szolgálni népét művészetével,
mert kezét mindég rajta tartotta az élet ütőerén. 1 filozófus
mély éleslátáséval és a. művész érzékenységével tudta meglátni &z
életben, az emberek gondolkodásában azt, ami már túlélt, káros,
aminek el kell pusztulni, és ami aj, még csak születőben van; s
emelkedett költői pátosszal tárta oda a nézők elé, hogy tanulja
nak belőle, kövessék példájukat. Ennek során nagyszerű érzékkel
tudta hősein keresztül megmutatni a szovjet társadalom fejlődé
sének irányát, mely diadalmasan haladt a szocializmus, a kommu
nizmus feléa

Á korszerűség helyes értelmezése
Felmerül ezekután a korszerűség meghatározásának igénye,'
és annak filmbeli megnyilvánulása* Ez annál inkább szükséges,
mert a korszerűségről folyó viták gyengéje, hogy megmaradnak
legszembetűnőbb vonásainál, mint az u;j mondanivaló, u j gondolko
dásmód, uj erkölcs stb.,nem elemzik eléggé mindennek az alapját,
forrását,
A korszerűség fogalmának tisztázásához az eredményes meg
közelítési mód csak az lehet, ha korunk fő- vonásaiból indulunk
ki, A mi korunk a szocializmus kora. A szocialista társadalmi
rendszer az Októberi Forradalom óta a világ sgyh&todán
vált
uralkodóvá és egyre erősödő befolyást gyakorol a világ tőkés or
szágaira gazdasági, politikai, és kulturális tekintetben
egy
aránt, "Korunk alapvető tartalma az átmenet a kap itali zmusbóI a
szocializmushoz". /Kommunista Pártok nyilatkozatából, Moszkva,
1960/ Ebből fakad, hogy a mi korunkban az u.i, a korszerű az
egész világot átfogó történelmi folyamatban rejlik, amely fel
tartóztathatatlanul halad előre a szocialista társadalom felé.
Ez az átmenet mélyreható változást jelent az emberi társa
dalom történetében. Most merőben uj világ jön létre, amely átve

szi az emberiség kultúrájából mindazt, ami értékes, szép és jó
és az eddiginél magasabb fokra fejleszti* Ebben a társadalomban
megváltozik az egyén és a társadalom viszonya, a munkához, a kö
zösséghez való viszony és ennek alapján uj emberi viszonyok, uj
konfliktusok keletkeznek, A művésznek, aki ezt az uj valóságot
akarja ábrázolni, világosan kell látnia fejlődésének törvényszerűségeit éa tendenciáját, mert csak ennek a történelmi fo
lyamatnak mélyére látva tudja megtalálni a helyes tükrözés mód
jait,
A korszerűség megköveteli, hogy a művész a rohamosan fej
lődő szocializmus valóságából merítse témáját és a szocialista
ideál fényével világítsa meg az utat, amely a „legeredményesebben
szolgálja népe társadalmi haladásának és egyéni boldogulásának
latját* Bz az igazi korszerűség forrása, amely megtermékenyíti a
művésznek nemcsak fantáziáját, de tolláte és ecsetjét is* Ez az
alapja a szovjet filmművészet sikereinek is. A huszas évektől
kezdve a legjobb szovjet filmek ezen az uj társadalmi talajon
tudták kimagasló értékű, filmtörténeti jelentőségű müveiket lét
rehozni.
A szocializmusnak ez a szüntelen előrehaladó világa, mely
8orra küzdi le a gyengéit, a világ legfejlettebb tőkés országá
val versenyezve a termelés terén és az uj világ hírnökeként el
sőnek küldte az űrbe pilótáját - ez az alapja és forrása
az
utóbbi évek szovjet filmsikereinek* Szépen fejezte ki ezt egyik
Kossuth-dijas filmrendezőnk a szovjet filmművészet korszerűségé
ről beszélve? "Szeretném elmondani, miért tartom jó értelemben
modernnek, a lehető legmodernebbnek a szovjet filmművészetet.
Ez a művészet születése óta,eddigi pályájának kiemelkedő alkotá
sain át, a Patyomkintói az Emberi sorsig nem az ismert, a tudott
összeütközések, szenvedélyek, érzelmek és folyamatok korszerű
variációit ábrázolja % hanem egy olyan világ képeit, amely világ
ban a konfliktusok is újak, az emberi relációk is,hiszen a szov
jet filmművészet az emberiség legnagyobb és "legmodernebb" vál
lalkozásából, a szocializmus világéból veszi témáit - és ez a
dolog lényege”. /Filmvilág, 1960. 5. sz. 1. old./
A művész feladata változásban, fejlődésben ábrázolni a mi
világunkat, de úgy, hogy abból az csendüljön ki, hogy a mozgás,
a fejlődés a szocializmus irányába halad. Ennek kell vörös fo-
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Gálként végighúzódni minden alkotáson. Ha m a szemlélet füti át
a müvet, ez meg fogja szabni benne a helyea arányokat, a szerep
lők jellemét, az egész mii példamutató» nevelő erejét* A művész,
.ha ezt a célt kovát!, maradandó értékű, hasznos alkotást
hoz
létre. így válik a korszerűség előrelépéssé nasaosaJfc ai egyéni
alkotásban, de a művészet fejlődésében is, Ízért mosdhatjuk jog
gal, hogy a szocialista-realista ffiíivészet uj&bb lépés a művésze
tek fejlődésében, hiszen a szocializmus korának művé&zi tükröző
dés® 3 maly kor nagy lépés az egész emberiség fejlődésében.
Fentiekből világossá válik, hogjy a mai téma nem egyszerű
en. a folyó, napi események képe, hanem az a fontos, hogy a szo
cializmus ideálját mutassa meg a f ilimüvészét,bármilyen esemény**
ről beszél is, akár a háborúról, akár a békés építésről,
vagy
akár a szarelemről* A korszerűségnek az a fő követelménye, hogy
korunk magasztos Ideálját mutassa mg.* annak teljes szépségébent
pozitív hősök példájában* Ennek van nagy nevelő hatása korúak
emberére. 1 z az egyetlen módja annak is, hogy a művész ne meríti^
jön el a % u 5n„ "aktualitás” sekélye® vi sóban*
1 koi’sz erőségnek ess a vizsgálati Módja adhat hiteles tés«
pontot a müvek ^egitélésében is. á művek megítélése során ugyanis a korszerűség fogalma sok vitát von maga után. Tannak néze
tek, melyek a maiságot leszűkítik csak a mai események bemutatá
sára, a mai tematikára. Ez nem helyes, mert a régi cselekményben
is ki lehet fejezni aal mondanivalót, ha annak vonásai analóg!kusak mai eseményekkel, a mai kor kérdéseivel. A magyar filmmű
vészetben is számtalan példája van annak, hogy mai kérdések meg
oldását is mennyire segíthetik a régi történetek és tanulságai
nak felidézése. Gondoljunk csak a Semmelweis c, magyar filmre,
amely 1952-ben került a mozivászonra. A film alkotói Semmelweis
professzor alakjában megrajzolták a hazafias érzésektől fütött8a
nép javát szolgáló, korának haladó eszméitől vezetett, az el
avult nézetekkel harcosan szembeszálló tudós típusát, aki méltó
példaképe lehet ma is a magyar értelmiségnek. Ezekben az évek
ben, az ötéves tervek megindulása idején hatalmas feladatok meg
oldásának az igénye rajzolódott ki értelmiségünk előtt. Ez haza
fias lelkesedést, a néphez való ,hűséget, a haladó eszmék köve
tését , a tudományok járatlan Ösvényeinek felkutatásához
szük
séges bátorságot, komoly erőfeszítéseket követelt. Semmelweis

alakja o h h m szolgált példaképül as értelmiség tiz®zr#I sisámái:fa a
¥&gy ki vonhatná kétségbe a parasztság fel szabadulás ©Ifitti éle
téről szóló falpalatayi föld aktuális Jelentőségét l^S-b&n, a
film készltéaésak esstendejében. A filmnek a szegéayparasztság
felszabadulása előtti keserves, kiuttalan életét bemutató kép®!
ITflI^SVtU
hatottak a sostmár is&gpís: tirAvá vált; régi
n in c s te le n e k re ®

A film
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« zárókép® utáni fellélegzés egy történelmi korszak lezárását
Jelzi a nézőben is, m l után a felszabadult, szabad élét kövest™
késett.A múlt komor tónusu képei moátmér & felszabadult paraszt
ság uj életének szépségét ..is'hirdetik* .
Gyakran a múltról síbóIó , realista filmek többet tudaak
mondami a mai élet szépségéről, mint a m i cselekaiényüek, nsXy«t:
belevesznek a felszín, a kuleőségak bemutatásába, s közel sem
gyakorolnak olyan hatóét, aem gondolkodtatják úgy ü#g a nézőt*
Innak elismerése azonban n«u honályosithatja al azt, hogy a s b o «

ajdlrta

M M e ^ J sM alUtt

énitőmimka és az ennek során kialakult u.1 emberi vlssoiojok ábré-**
zolása*
&a6jK&flum£s»ft2KHic
Itt, a mai valóság ábrázolásánál találkozunk a korszerűség
követelaényénak tévesft formális értelmezésével* Egyesek mgy té«
ü k , hogy a mai élet külsődleges jelelnék 'bemutatása már i.-^.vá
is teszik a müvet. Eís ©, »é®et szolgál azután alapul m ni laké**
telepek, üdülők, autók, modern hajvissl©t©k olyan mérvű alkal**
marásához egyes filmekben, hogy azt a néző már soknak tartja,
mert at> a valóságban nem úgy van. Ez egyébként sem tessi magában
modernné a m üvet, hm. annak nincs modern*
mondanivaló Ja.

Egy míia-Usot ás

ahhoz ,

a. mai életből

hogy valóban

mai

fakadó
legyen

"nemcsak az idő látható .jegyéit kell visszatükrözze $ hanem mag
kell mutatnia az emberi érzések, gondolatok, cselekedetek m i s á 
gát , a mai élet történelmi áramlatéval való kapcsolatában*rt
/Marxista-leninlsta esztétika alapjai* 551* old. oroszül./^nél
kül csak álmaiságról lehet beszólni* Itt van a Toros tinta c*
magyar film példája. A film alkotói sokféle módon érzékeltették,
hogy a film cselekménye a mi időnkben játszódik le, /a szép tá
gas iskola, a kislány lófarok frizurája, a tanári kar* bemutatá
sa, stb»/ De a film témája,az ösazeütközés a szerelem éa a hiva

tás között, összefonódva, a szerelmi háromszöggel, - meglehető*
-
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®en régi és régi módi a megoldása le* A fiatal t&aiitónő és a
rajztanér között ébredt szerelem kibontakozását as gátolja? hogy
a rajztanár n m és kislánya éppen SK®yglresénak t&nibvény®* á
tanítónő* akinek szerelme, ©gyén! boldogsága összeütközik hiva
tásával, szerelméről lemondva tlmagy vidékre tanítani* A filmet
a magyar sajtó joggal rés&ositetta élee kritikában ©aért az ál
mai, valójában a katolikus morál szellemében fogant m©goMésériv
lg a film húsz é w i l korábban ugyanígy flkéazülhatatt yoXmu
Ez természetesen nem azt jelentig hogy u*ns 58örök” emberi
témák, mint a ssere?s»®&v kötelesség* féltékenység stb* nem sze
repelhetnék a filmsk 'témájaként* Szerepelhetnek, m a megváltóaottft fcsslferét történelmi körülmények között kall tükröződniök,
a mai élet folyamatával ’
k&Xl kapcsolatban lennlök, ebből kell
tápláXkoznioJso. á művész kötelessége azt .feltárni, hogy a mai
élettan miből fakadnak a konfliktusok ég különösen a megoldásba®
mag kell mutassa azt &,z újat, ami s^gkulöjabÖzbebi a mai erkölcsi
felfogásokat a megelőző korétól, a mi korunkat az általunk túl
haladott kortól*
A Zápor simü film, például szépen mutatja mag, hogy m
egyéni boldogság, a szerelem hogyan nyer a mi napjainkban u;|f
gazdagabb tartalmat* 1 film női főszereplője* annak ífején a,
gazdasági kényszer és a falu szokásai következtében a tekinté
lyes gazda feleségévé lett, még ma is szép fiatalasszony* lévla
őt, mint embert nem sokba vette, szinte hásicselédként tartotta*
Most a t©naelőszövetke zetbe n dolgozva, m u;| emberi kösöaaégbta
élve fokosatőse® felszabadul és kibontakozik teljes tmfeari énjé®
ben és férjét elhagyva keresi igaz szerelmét,egyéni boldogságát*
A film szépen mutatja meg azt, hogy a. magjai1 faluban, az utóbbi
években viharos gyorsasággal lezajlott folyamat , a mezőgazdaság
szocialista átszervezése, & szocialista termelési viszonyok uralomra jutása, milyen gyökeresen forgatta fel a rég-i életmódot,
szokásokat, erkölcsöket•Az uj szocialista viszonyok alapján for
málódnak az uj erkölcsi nézetek, melyek következmónye, hogy a
hősnő, tegnap még férje engedelmes szolgája, ma felemelt fővel
néz szembe a falu közvéleményével és követeli jogát a 8ser©lem
re. A film alkotói saápen mutatták, meg m uj szocialista visao"
nyokból fakadó újat napjaink emberének erkölcsi nézeteiben és a
konfliktus bátor megoldáséval példát mutattak arra, hogyan kell
mai életünk problémáit művészien ábrázolni*

- 178 -

A ma.laság-

fels isiséé
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gysücTaai k i é .1elent'Seé£di«zmX—

lékes kérdések tárayaláaához veget, melyek tulajdonképpen időtől
függetlenek, mert a mi valóságunk nem talál bennük hűséges ab™
réiolást,; As ilyen alkotások hiába hordják magukon a mai kor
külső Jegyeitvégeredményben sem maiak, nem korszerűek* Tegyük
például a magyar íilrauvészetbaij a korábbi években' népszerűvé
vált házassági problémát, ahol a konfliktust & munkáéi; lu és a
kispolgári * vagy értelmiségi családból származó lény házassága
képezi. Itt van pl® a Bangón fiiul o. .film, amely legjobban iiagán
viseli a hasonló tipueu filmek gyengéit® á film alkotói komolyan
t'óvé'méfték á§ uj miliő érzékeltetésére, a szép uj mmkáslakás, a
gyári környezet bemutatása* opera-bérletes munkásfiug a népi de
mokráciában nevelkedett kispolgári lány gondolkodásának uj szel
leme a szülők maradi gondolkodásával szemben, stb* A film mégsem
érte el a célját, egyrészt a probléma periférikus jellege, át
méginkább helytelen szemléletmódja miatt. A munkásfiu éfe kispol
gári családból származó lány házasságának konfliktusét ugyanis
nem a fiatalok boldogságának útjában álló, maradi kispolgári né
zetek legyőzésével, a mi életünk légköréből fakadó uj szemlélet
győzelmével, oldja meg - aminek tulajdósképpen Jóska is képvi
selőbe lenne - hanem a kispolgári mama ellenállásának "ügyes"
át;dá’bazáuaával« Ebből fakadóan a mi. világunk £6 erőinek , poisitiv
oldalának bemutatása nagyon gyenge, annak ellenére, hogy még a
gyárban, munkaközben is mutatják a szereplőket® A néző nem tudja
elfogadni a filmet, mert a benne ábrázolt valóság nem hiteles,
hamis* A filmnek igy nincs társadalmi jelentősége, inkább csak
az elvont szórakoztatást szolgálja*
A korszerűség, fontos követelménye az, hogy a mai élet, a
mai valóság elevenéből, legfőbb áramlataiból merítse témáját* A
mellékes problémák, az élet mellékes kérdéseinek megragadása pe

i

dig Inkább elvisz a maiságtól, mert nem ad lehetőséget a mai va
lóság tényleges koníliKtusainak feltárásáboa* Ebből a s s w p q ^ ból kell bírálni a "kis Igazságok” művészi Abráz;olásának u.n.
"jogát" védelmező nézeteket, melyek különösen az 19 5 6 - 0t megelő
ző időben szerepeltek gyakran napirenden, de még ma is felbuk
kannak*
A kérdés tárgyalásánál meg kell állni néhány pillanatra
fábri Zoltánnak, a Szabad Nép 1954 december 25-i számában megje
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lent flá, £ilmirÜvésaei

mutassa ü&i&g áss élei; k,ie ént. nagey i^at^sdga,!*

CCTaránt” a. ő í M b I L Gífck&w aMhál inául ki.s hogy a. gramahifem
ÍIXbsJc SSeai siói téveffistík as pabeií-t^ a aagy igazságf az eszmei
igazság ■elvontan jelsntfceiik h®m%Xk és Ménysik az élet kis
igazságainak lcá.!)í>ntáeaf amalg .maggjő^-ö erőt adna a sagy igazsá
goknak íai "ás íg&sság egyoldalú - csak a nagy igazságok me gmy
tatására törekvő ábráislasa nem tud iga^és Mttkessé válni,* mert
győkértelen iiar&d# nem k m Igazolást a mindennapi élstf mindenki
által ismert kis eseményeiben*•«• A kis igazságok, az élet kis
eseményeinek épséfcelteiése a legfőbb asifcű^mci g nagy igazságok
valóa ági?zein!, miivészi latié.
j®r#ésér© *n
A cikk a magyar filraatöwéeBeí; íbjiődieé&ik ÍORtQS tfeS6§63T§
irányított?. a í:á;;'--e',ns!v.rtOnkday kűriből filmünkben a nagy igas>®
eágs a sso.via"
l ■óságának ni^ngtés® a liaagsatosan fogalma™
zott; dialógok aXlenér© is erőflemiX imugsotts mert Eta volt
olyan életteli konfliktusokban és geXlemeMbes
megtestesítve$
amely megadta volna n^ki ai élet és emberközeleéget.Ízen feltétlenül változtatni E©3..1at1m
igan^bogy fákul m aegbillenf egysnsulyt akarta helyreállí
tani, de yőssésdáfcu tgyekss etében, a ^kis Igazságok” ábrás olásán
nak oly mérvű aasgsulyozását adta^ ami. ismét tévútra verethet*
Mondanivalájának eixitfeali meg£,ag&l»i&ss;ása ee® volt ^serencséa,

Helytelen ugyanis úgy felv etn i & fe4»A4sfc, kogy a f i IiBwtuvá& is#"fcx&ek
flts élat kis és nagy igazságait
kall msgmxitatai®* i, mik■vészét feladata mm. élat igazságának? azaz a. nagy Igazságnak áb
rázolása ^ hiszen ez adja létezése érteimét* Az már a művészi áb
rázolás sajátos töifrényszsiKiségébŐl következik, hogy ezt » m ti
beti ábsstrakb módos* Imuogi csakis a® élet kis igazságai*, élet
teli jellem©! és típusai részletgazdag ábrázolása utján* A kis
és a nagy igazság nmx egyazon aránypár két oldalaként szerepelj
hanem az élet olyan kis igazságainak kiválasztáséról van szó^
amelyek a nagy igazság t@nd.anoiáját hoxkfe^ák magukbas,^
mist
ahogy a ^el^neéghes.

±0 mindég toenaa® Tan a lényeg# Á nagy és kis

igazság a műalkotásban csak együtt adhatja az élet igazságát* Cm
nem számtani Összességük, hanem a kis Igazságokban rejlő konk
rét - érzéki megjelenítő erő és az egész mü mondanivalójának
nemes Ötvözete révén, ~ ami magát a művészi formát jelenti.
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fábri Zoltán egyébként éppen ebben az időben készített
Körhinta c# filmjében, Biró Máté és Pataki Mari szerelmének kiteljesedésében szépen mutatta meg az emberek életének szebbé,
boldogabbá válását elősegítő uj szocialista-nagyüzemi gazdálko
dás fölényét a régi kisüzemi magángazdálkodós felett*
A későbbiek folyamán, különösen 1956-ban, a filmművészetben is jelentkező retrizionista áramlat részeként,egyesek a részigazságokat tették az első helyre, mégpedig olymódon, hogy azok
végső kicsengése, valami torz “igazságot" mutatott, - ami a Ke
serű igazság c. filmben nyilvánult meg a legvilágosabban* ügy
vezstatt el helytelen nézetük a valóság mélyebb, magasabb művé—
szi ssslnvonsla . ábrázolása

helyett

annak

eltorzításához s

sőt

egyes esetekben a tagadáshoz is - a revizionizmus nyílt jelent
kezéséhez a filmművészetben*
A filmművészetben valóban meg kell mutatni az élet kis
igazságait is, de úgy, hogy a kis igazságok a "kor igazságát"
fejezzék ki - vagyis a szocializmus igazságát* Ez olyan követel
mény, amelyből egy lépésnyit sem szabad engedni# Ha megnézzük az
olasz neorealista filmeket, - melyekre leggyakrabban hivatkoz
nak - ott a kisemberek sorsában, kis igazságaiban mindég a kor
nagy igazsága nyilvánul meg, A kapitalista Olaszország valósága,

amely Kíméletlenül eltiporja a Kisemberem,

aKiK részére az

egyetlen védekezés a szolidaritás, a kisemberek összefogása a
kapitalista élet kíméletlenségévei szemben#
A kis Igazságokat is csak a nagy igazság talajáról lehet
helyesen megítélni# Gondoljunk csak arra, hová jutottak azok az
irók, akik X954™1956-ban, a szocializmus építése során elköve
tett tényleges hibák bűvkörében forgolódva, a "valóság"-ra, a
"tényekre" hivatkozva teljesen szem elől tévesztették a szoci
alista épitömunka óriási eredményeit. Az egyetlen helyes szemlé
let, amit József Attila fogalmazott meg* "Az igazat mondd, ne
csak a valódit", "/Thomaé Maim üdvözlése/ Az élet egyes konkrét
"tényei" lehet, hogy nem egyeznek meg az adott valóság lényegé
vel, de ez még nem vonhatja kétségbe azt, mint ahogy az 1950-es
években elkövetett gazdasági és politikai hibák sem vonhatták
kétségbe szocialista épitő munkánk eredményeit és perspektívá
ját. A művészi ábrázolásnál nem szabad szem elől téveszteni.hogy
a mi életűnk kis igazságaiban is mindég az élet igazsága# a szó-

A

jal&irljiimsil

formaijaimé is el—

lantmomd a maisán követelményének* Á 30-as évek magyar filmjei
™ éppen úgy, miat a a 195?-58-as óvak agyas filmjei - fényesem,
igazolták; X«nacs&rszklj jeJJLemzéséf a formalizmusról, hogy annak
lényeg© « ®zóx*akos»tatn± és elvonni« A szórakoztatás valóban .fon
tos követelményt a filmeknek® d# hm seak ür©® és öncélú szórakostatáit jelent, egyúttal al is vonja a figyelmet az élet va
lóságos g lényeges kérdéseitől. A 30™as években m
természetes
volt, M s zá n Horthyóknák és a filmipart finanszírozó tőkéseknek
éppen m volt a céljuk, hogy Uras* szirupos, a hasizmokat csik
landozó filmjeikkel elvonják m táborok figyelmét m egyre sú
lyosbodó gazdasági és politikai problémáktól, a háborús készü
lődéstől. A mi viszonyaink között erre nincs szükség és nem meg
engedhető, 1 mi rendszerünk lényegéből fakad, hogy éppen a dol
gozók aktív részvételével, az uralkodó osztály és szövetségesé
nek közös erőfeszítésével viszi előre az egész társadalom jólé
tének és kulturális felemelkedésének ügyét. Az ellenforradalom
leverés# után a magyar filmművészetben ismét jelentkező forma
lizmus, a mától való menekülés, az értélmiség, köztük az alko
tóművészek bizonytalan,még nem tisztázott eszmei-politikai hely
zetéből fakadt. Az akkori Idő ideológiai—politikai kérdései ax
érbelmiségiekr művészek fejében voltak a leginkább zavaros Ál
lapotban és ezért nem akartak olyan tómékbsT belevágni, melyek
egyértelmű, politikai állásfoglalást kívántak volna. ■Szórt mene
kültek a ma kérdéseitől a múlthoz, vagy a semmitmondó témákhoz.
Jellemző volt erre az időszakra Gorkij mondása, hogy a "forma
lizmus a jelenkortól való menekülés vágyából születik." /Gorkij t
A formalizmusról® összes müvei 2?. kötet 521. old. oroszul/
Nem szabad szem elől téveszteni a másik véglet hamis vol
tát és veszélyességét sem, amely a maiságot a nanl politikai
agitáció színvonalán igényeli* A művészek az 50-es évek elejének
rossz tapasztalatai alapján /ütközet békében, Palolva szép az
élet stb./ attól félnek a maiság igényének hangoztatásakor) hogy
ismét az "aktualitás” szintjén álló, valójában azonban csak agltáoióa értékű filmeket kívánnak tőlük, A maiságot és az aktua
litást nem szabad összekeverni* Az aktualitás, a társadalom éle
tében időnként felmerülő kérdések,amelyek azonban nem bírnak az
egész társadalom továbbfejlődésére (kiható jelentőséggel, perifé
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riális vagy átmeneti jellegűek, önmagukban kiragadva m m foirmk
olyan esztétikai tulajdonságokkal, hogy a művészi ábrázolás tárá
gyát képezhessék* A nagyüzemi gazdálkodásnak a régi, kisüzemi
gazdálkodás feletti gazdasági slássyslaek bebizoi^itása. elaőssr—
bán a p olitlkai—ágitáció feladata.

Az, hogy a nagyüzemi gazdál

kodás és az uj termelési viszonyok mennyivel magasabbrendű éle
tet tesznek lehetővé minden ember számára, hogyan ségiti elő az
egyéni boldogságát akár szerelmét is, már lehet a művészeti al
kotás témája, amint ennek ragyogó példáját adta a "Körhinta"*
A helytelenül értelmezett aktualitás mindég kiszakítást
jelent az élet szélesen, sokrétűen hömpölygő folyamatából, min
dég valamiféle leszűkítést, leegyszerűsítést jelent, ezért je
lenti a maiság meghamisítását• A művészettől nem mulékony napi
aktualitást, vagy agitációt várunk, - bár annak is megvan a sa
ját/ jelentősége* hanem a mai valóság lényeges kérdéseinek művé
szi tükröződését*
Azt mondhatják erre, hogy ujságriportok alapján is készí
tettek már filmet# Íz igaz, de ehhez hozzá kell tenni azt is,
hogy az a riport nyilvánvalóan nagy, társadalmi jelentőségű kér
dést tért fel a konkrét eseten keresztül# Az Élet jel c# film is
ujságriportok alapján született, a szuhákállói bányaszerencsét
lenség kapcsán# Csakhogy a film témáját a mi szocialista társa
dalmunk mély humanitása adta,államunk minden anyagi eszközt meg—
mozgató áldozatvállalása, az ország üzemeinek, a katonáknak,
bányamentőknek összefogása és hősies harca a tizenkét bentrekedt
bányász életének megmentéséért, hogy ezt a film ragyogó képsora
a film formanyelvén is érzékeltette# É film művészien ábrázolta
azt, hogy a mi társadalmunkban a legfőbb érték az ember# ¥agy
Fellini Édes élet c* filmjének minden része ujságriport alapján
lett reprodukálva# A filmben ábrázolt minden egyes eseményben a
tőkés rendszer és felső tízezrének züllöttéégé nyer művészi ál
talánosítást#
Az igazi korszerűség, maiság az, amikor a művészet a mai
élet nagy, korszakos kérdéseit ragadja mete, melyek a kor tenden
ciájából fakadnak és arra maguk Is formáló erővel hatnak# Azokat
a kérdéseket, amelyek nem múló jelentőségűek, hanem a fejlődés
•törvényszerűségét,

irányét mutatják,

nyilvánul meg - természetesen

amiben

az élet

igazsága

a művész Ítélete alapján, sajátos
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hangján, magas miivészi színvonalon kifejezve# A% élet igazságá
nak ábrázolását várjuk a művészettől, annak feltárását gazdagon
jellemzett egyéni sorsokba, típusokba sűrítve, odaállítva mil
liók elé, hogy példát vegyenek róluk, lelkesedjenek általuk* la
ezt teszi, a művészet nagy emocionális erejével agitálni is fog,
milliókat fog nevelni "nem középiskolás fokon*1» A művészet fela
data aa esztétikai neveié® és nőm m.% a^itáoíö? Ha a mŰYÓÍSi BtgSB
reked a napi élet, bár időszerű, de aprólékos kérdéseinél, s nem
tud felemelkedni annak általánositásáig és művészi megfogalmazás
sáig, akkor nem tudja teljesíteni társadalmi hivatását*
A korszerűség kérdése elsősorban és mindenekelőtt a tar
talommal, a mondanivalóval függ össze és nem az uj formai megol
dásokkal, vagy az erre irányuló kísérletekkel* A korszerűség
kérdése elsősorban eszmeiség kérdése* “Az ujitás mindenekelőtt
eszmei tartalommal és a művészet társadalmi feladataival függ
össze, azzal, hogy a művész mennyire képes meglátni és támogat
ni az újat az életben* az emberek uj eszméit és gondolatait,
Uj érzéseit, Uj ViSSöuyukát a műnkéhez, a társadalomhoz, a kör
nyezetéhez tartozókhoz, “ - így fogalmazta meg a Szovjet Filmmű
vészek Öszszovetségi Konferenciáján tartott beszámolójában R*H*
Juranyev* /íSzovjet Filmművészek öszszövetsége
Konferenciája*
Jegyzőkönyv, Moszkva, 1959* Iszkussstvo, 125- ®» oroszul*/
A korszerűség nem egyszerűen a mai élet külső jegyeinek
feltűntetését igényli, hanem feltárását és művészi ábrázolását
annak az újnak, amely a társadalmi és emberi viszonyokban a mi
korunkban keletkezik* Az uj gondolatok, érzések, erkölcsi voná
sok feltárása a döntő a mai élet ábrázolásában - a sajátos, uj
konfliktusok alapján és aa uj bősök gazdagon ábrázolt jellemé
ben* Ez maga után vonja a belső ábrázolás elmélyülését és a film
forrásnyelvének, kifejezőeszközeinek szüntelen gazdagodását is®
Az utóbbi években ismét fellendült szovjet filmművészet sikerei
nek egyik forrása, a visszatérés a szovjet filmművészet nagy ha
gyományához, a pszichológiai mélységű ábrázoláshoz, amely egyik
legfőbb feltétéle az emberekben és az esiberi viszonylatokban
keletkező újnak, az uj gondolkodásmód, életérzés és erkölcsi
szemlélet feltárásának* Ez adja a filmnek nagy érzelmi erejét,
magas művészi színvonalát és a szüntelen ösztönzést a kifejezési
nyelv gazdagodásához®

A jelenkor művészi.ábrázolása a filmművészet fejlődésé
nek legfontosabb kérdése* Mégis viszonylag kevés a színvonalas
mai témájú film. Miért van ez igyt Kétségkívül közrejátszik eb
ben a jelenkori téma művészi ábrázolásának nehézsége. A mi éle
tünk gyors ütemben halad előre. A változások szinte napról napra
kézzelfoghatóak* Az élet gyors tempója állandóan változásokat
hoz létre az emberi viszonylatokban is, uj és uj oldalról fel
tárva a mindennapi élet kérdéseit. Ezeknek az uj vonásoknak fel
ismerése * helyes értékelése és művészi alkotásokban megtestesí
tett megválaszolása nagyon nehéz, Világnézeti tisztánlátást(fej
lett politikai érzéket, tehetséget és szenvedélyességet követel
a-művésztől* azt a törekvést, hogy müvében kimondott véleményé
vel állástfoglalva ő is részese kívánjon lenni annak a nagy tár
sadalmi forradalomnak, amely nap mint nap halad előre. Minde
mellett természetesen szükséges bizonyos idő* mig a művész a
társadalmi élet által felvetett kérdéseket önmaga számára tisz
tázza* véleményét és feleletét kialakítja ée azt művészi formá
ban* szinte képekben* beállításokban és dialógokban megfogalmaz
za. Ez persze nem jelenti a "történelmi távlat" elméletének
igazolását, hogy a mai élet kérdéseinek tisztázásához bizonyos
időbeni, történelmi távlat szükséges, mert "egy ember" nem ta
lálhatja meg annak helyes megoldását,
Az igazi művészet ereiének forrása mindig a korral való
kapcsolat volt és marad. A szocialista művésznek is saját korá
val, népének életével kell eleven kapcsolatban lennie. Az élet
tel való gyakorlati kapcsolat nemcsak az ólményanyagot adja*
hanem a lehetőséget arra, hogy idejekorán felismerje a születő
újat, amely esetleg még csak kialakulóban van, de holnap ez lesz

as uralkodó, iert a haladás irányával esik agyba. Ennek felis
meréséhez segíti a társadalom fejlődéstörvényeinek, a marxizmusleninizmusnak alapos ismerete. Ez adja meg a biztonságot a tár
sadalmi élet eseményeiben való helyes tájékozódáshoz, hogy a
tényleg fontosat, a lényegest ismerje fel. Enélkül nagy társa
dalmi jelentőségű müvet nem tud alkotni a leggazdagabb élmény
anyag birtokában sem. Az alkotóművész számára ezért elengedhe
tetlen a tudományos világnézet, a marxizmus-leninizmus elsajátí
tása.
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A szocialista

társa dal.ómban különösen megnő a művész tár

sadalmi szerepe, A művész mindig politikus is, aki képes az ese
mények ismeretén keresztül eljutpí a politikai általánosításig,

Gorkij mondta, hogy "A miivés% országának, osztályának érzékszer
ve ? füle, szeme és szive; a művész korának hangja”• íz a szép
jellemzés kell, hogy ösztökélje a magyar film alkotóművészeit akiknek oly sok szép alkotást köszönhetünk ~ t hogy valóban ko
runk hangjává váljanak és olyan alkotásokat hozzanak létre, me
lyekkel méltón szolgálják a szocialista társadalmat épitő népün
ket.

-
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ELEK Judit:

A MESEPILMEK URAMATüHGliJA

l^&matnrgla és pszichológia, A mesefilmek dramaturgiai
elemzésénél mindenekelőtt azt az alapvető szempontot kell figye
lembe venni, hogy a felnőttek és gyerekek szemléletmódja, világ
ról alkotott képe merőben különböző®
A felnőtt ragaszkodik mindahhoz, ami kézzel fogható, reá
lis tény, ás ugyanakkor megkívánja, hogy egy művészi alkotásban
ezeket a reális tényeket a legapróbb részletekig kidolgozzák#
Igényt tart a cselekvések pszichológiai elemzésére, a jellemek
sokoldalú ábrázolására, tehát mindarra, ami az ő bonyolult,
differenciált világképének megfelel.
A gyerekeknél, különösen az u#n# mese-korban /Öttől nyolc
évesig/ én éB külvilág, fantázia és valóság még nem válik éle
sen külön,
A szék nem hintaló, mondja a felnőtt, A gyerek számára mi
sem természetesebb, mint hogy a szék hol hintaló, hol vonat, hol
repülőgép, madár vagy rakéta « minden, aminek képzeli,
A gyerek nem ragaszkodik a reális tényékhez. A gyerek eb
ben a korban# mindent valóságosnak fog fel, amit elképzel és
igy tudatában a valóságos és képzelt /mese/ világ Összefonódik#
De ugyanakkor amikor a gyerek a legbonyolultabb, sokszor
a felnőtt számára követhetetlen fantáziátevékaejségrs képes,
képtelen a legegyszerűbb emberi cselekvés belső, pszichológiai
indokait is felfogni vagy követni. Számára a legegyszerűbb em
beri cselekvés is egy természeti tünemény elementárit ásával hat.
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Annak, aki gyerekek számára

akar filmet készíteni, mindig

B z m előtt kell tartania® hogy a gyerekek világkép® máé, diffe
renciálatlan* de ugyanakkor egy sor olyan sajátsággal rendel
keznek, amelyek a művészi hatások iránt különösen érzékennyé
teszi őket*
A valóság és a mese viszonya a mesefilmekbegu A valóság
és a mese valósága a gyerekek számára egyenértékű* mindket
tő ugyanazzal a realitással hat.
Elképzelek valamit és kacsintok hozzá - ez a felnőtteknek
való mesefilm. Elképzelek valamit és azt valóságosnak fogadom @1
- ez a gyerekeknek való mesefilm.
- De a gyerek száméra az élet valósága és a moee valósága
nemcsak egyenértékű, hanem egy is, számukra nincsen két világ* A
mese valósága része valódi világuknak és a valódi világ az adott
időben csak része a mese világának* A kettő a gyerekek képzele
tében dialektikus egységet alkot* amennyiben éllentmond ugyan
egymásnak, de át is alakul egymásba és egy időben az is, vagyis
mese és az ellenkezője is, vagyis valóság.
A meeefilmnsk, amennyiben meg akar felelni a gyerekek gon
dolatvilágának, ezen a dialektikus egységen kell alapulnia.
Ennek a törekvésnek, hogy a gyerekek valóságos világát
összekapcsolják a mese világával, egyik legérdekesebb és leg
jobban sikerült alkotása Alexanűr Ptusko IJ.i Gulliver e* filmje.
A film 1935-ben készült 'és egyike a legelső, gyerekeknek készült
mesefilmeknek.
A cselekmény egy tengerparti pionirtáborban kezdődik, ahol
az egész tábor egy megjavított kis vitorláshajó vizrebocsátását
ünnepli. Az ünnepségen a hajó építésében kitűnt kisfiú jutalmul
kedvenc könyvét, a Gulliver utazásait kapja. Azután az úttörők a
hajóval kirándulni mennek ás miután kikötöttek egy tengerparti
szikién, olvasni kezdik a könyvet. Az a kisfiú, aki
ajándékba
kapta a könyvet, elalszik és Gullivernek álmodja magát. A követít t S jelenet már, mint Gullivert ábrázolja öt a kalózok hajóján.
Jogosan vetődik fel a kérdés, mi itt a klsérlet?Az uttö.f'fiítt-iboi nem más, mint keret játék, ami majd a film utolsó száz
méterénél visszatér. És mégis itt egy egészen uj rendezői és
dramaturgiai koncepcióról beszélhetünk.
Attól
a pillanattól
ugyanis, hogy a kis hajó elindul a tengeren, sem látjuk az úttö
rőket egészen a partraszállásig.

« rövid hajóút, ami valóságos ugyan, egy csodálatom
világba vezet al bennünket. Hatalmas tengerparti sziklákat latünk, furcsa alakzatokat * a viz és az ég végetnemérő , a hullámok
félelmetesek* íz még a valóság*■ de már a mese Összes elemeivel
átszőve* S az, hogy a kis hajót mindig messziről látjuk, jelleg
zetes régimódi vitorláival és az úttörőket soha, a mi képzele
tünkben la Gulliver hajójává avatja azt*
A valóságos történetben megjelent a mese, ha nem is cse
lekmény , de atmoszféra formájában.
Ugyancsak m
“Uj Gulliverében találjuk meg először a va
lóság elemeinek felbukkanását a mesében*
Gulliver, miután hajótörést szenvedett, deszkákból
Őszszetákolt tutajon hányódik a nyílt tengeren«És ebben a pillanat
ban a® előbb még hősies Gulliver ijedt kisfiúvá változik, aki
kétségbeesetten kiabál félelmében és a hullámok között elmerülő
iskolásfüzetét siratja, mert mint mondjas bexme van a leckém*
A másik' kísérlet a valóságos világ és a mese világénak
összekapósolásáxa az öz»a csodák csodája /Victor Fleming, 1939/®
ál "Oz* egész dramaturgiai felépítése azon alapszik, hogy
a mese nem más, mint a gyereket a valóságban ért benyomások ki
vetítése egy másik világba, hogy a mesét maguk a gyerekek képze
lik ©1* Bár a valóság az MGz,a™ban is csak egy1 kis hányadát teszi
ki a filmnek, mégis az ebben a rövid részben megismert valóságos
emberi viszonylatokat látjuk majd viszont a mese világában és a
valóságos világ alakjai lesznek a mese hősei is*
így lesz a Borothy kiskutyáját elpusztítani akaró szom
szédasszonyból a mesében boszorkány, az országúti, kopott bű
vészből - űz a csodák csodája* s az udvaron csetlö-botló három
kedves fickóból - Bádogember, MadárijesztÖ és Gyáva Oroszlán*
De a film nem marad következetes ehhez a szemlélethez és
ugyanakkor, amikor a figurákkal összeköti, a környezet ábrázo
láséval élesen szétválasztja a valóság és a mese világát*
Amig Dorothyék cansasi házát látjuk, a film fekete-fehér
és a táj reália* Abban a pillanatban, hogy Borothy háza a mese
világában földet ér, a film színes lesz* Óriási műanyag virágok
nyújtogatják celofán fényességű szirmaikat, plasztikból készült
erdők borítják a hegyeket és kanárisárga kockás ut vezet a bol
dogság, illetve a boldogtalanság felé.
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A valóság reali® vi lá gá t

felváltja & gses© stilizált v i lá

ga. EbbeEi a® esetben megint a, gyertyák és a felnőttek szemlélete,
közötti különbséget figyelhetjük, stg®
SeáXle éa stilizált világ s. mesében és a EBttŐ Átmenete
egymásba* Az ríiTj Gulliver-ü&él iy^^gii.g;r■■vXbettíik^ hogy a rűxuByő
a csoda megjelenéséig /a kisfiú átváltozása Gulliverré és Gnlli«
vérként váló felébredése a lilipufiak orstigébas/ a csodás han
gulatok, csodás tájak egész sorát vonultatta fel* Vagyis lassú,
pszichológiailag rendkívül alaposan kidolgozott átmenetet terem

tett a valóság világából a mese világába.,
Ügyakesisl az átvezető szakassz&A taXalkssiink s,z H0
Csak itt ezt a z átvezető szakaszt kitöltő eifcion ®gf, a valóság
ban is meglévő természeti jelenség folnagyitstt% felfokozott
formája*
A felnőtt alkotóművész szükségét érzi annak, hogy a reália
világ fokozatosan, menjen át a csodálatosba* De ez m igény ,az
átmenetre csak a felnőttekben van meg és abból a rendkívül jósán
meggondolásból ered, hogy a felnőtt: a csodá® elemeket és lény©™
két eIkép zeIhet eb 1ennek tartja a valóság nagyon is reális körül
ménye 1 között;* Ezért a mese száméra egy?a valóságtól merőben el
térő stilizált világot teremt®
Tévedés lenne azt hinni, hogy a gyerek képzeletében nem él
egy stilizált világ - a valóságban megismert jelenségek és embe
rek egy felfokozott# a legjellemzőbb tulajdonságaiban eltúlzott
- képe* Mint ahogy a gyerek azzal is tökéletesen tisztában van,
hogy a hinta!ónak vagy madárnak képzelt szék valójában szék és
itt van a szobában.
A gyerek tudja ezt, de ez a tudat egy pillanatig sem za
varja meg abban, hogy a széket "Gyi te Fakó"-nak nevezze és elröpüljön vele a fellegek közé * S ami a legdöntőbb, ehhez a "fal-

röpüléeh®a" a gyereknek

semmiféle

átvezető

szakaszra nincsen

szüksége.
Az eddig megvizsgált két filmmel ellentétben a Kőszív cimü
német mesefilmben /Paul Verhoven, 1950/ a mese környezetének egy
másik, de teljesen reális világként való felfogásával találko
zunk*
Ebben a filmben a csodálatos alakok éppen olyan valóságo
san létező szereplői a mesének, mint a közönséges emberek* Való-
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ságossk először azért, mert & film hőseinek tudatában mint élő,
XÉtészŐ alakok szerepeimé
1 szegé&y szénégető fiú,Haas b.xíyja igy köayorőg fiáaate! la
menj fiam aa üveg Biáberkéhaís ®
erdőben ott él a gono £2.Irköl
Óriás. MaglátodB bajod lesai!5 na odaiié02:,**®
.Valóságosak másodszor azért, mert amikor Hans nem hallgat
áss anyja szavára és mégis elmegy áss erdőbe # ott valóban talál
kozik

Ás íí?ag láberke teljesíti két kívánságát, &z Irdal Óriás
pedig megfenyegeti, bogy elhass! a szivét,ami a film során a ts<*
vábblakban meg is történik*
1 csodás alakok tehát nemcsak a& emberek képzeletében v&*«
léságosáfc, hanem valóban ott élnek közöttük.® Az üveg ímberke és
az Er&el Óriás nem Talajai csodálatos erdőben jelemnek meg, hanem
abban a valóságos# reálisan ábrázolt erdőben, amiben Haris él.
IIrmák a reális ábr ásoi ásmóűnak Xegszemléltetőbb példája a
filmek as a jelenet©, amikor az Srdei Óriás a gazdaságért, amit
Hansnak ad, cserébe elveszi a szivét.
Az Óriás otthonában vagyunk, Hans l®iekasik az ágyra, az
Űriás fölébe hajol és szébayitja mellén az inget, Mintegy jelzi,
hogy fel kell nyitni a fiú mellkasát. Aztán látjuk, amint fel
emeli a kőszivet és behelyezi az igazi szív helyére, Hans egész
idő alatt eszméletlenül hánykolódik, arcán világosan látni, hogy
fáj neki, amit az Óriás csinál. Az egész jelenet úgy van megren
dezve, mint egy operáció.
Ami történik ss csodálatos, de ahogyan törtéaik, az tel
jesen reális,
Pelvetődik a kérdés, hogyan hat a gyerekekre egy ilyen
teljesen reálisan feldolgozott mese? Ennek megállapítására m
Ifjúsági Pilmblzottság egy igen érdekes kísérletet véglett,
. Hattól nyolcatízéves gyerekeknek levetitattuk a Hófehérke
ég a hét törpe játékfilm /íí.B.JL/ és rajzfilm /Walt Disney/
változatát. Az eredmény meglepő volt. Á játékfilsváltolatnál a
gyerekek a Gonosz Királynő megjelenésekor a ásók alá bújtak,
reszketni kezdtek, voltak akik sírtak és több gyereket ki kel-**
lett vezetni a nézőtérről, A raj zfilarváltozatban ugyanennél a
jelenetnél a drámai szituáció által kiváltott normállá isg&liai
állapoton kívül /feszült figyelem, gyors légzés.../ az izgalom
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nak semmiféle túlzott, shsormália megnyilvánulását nam figyel
hettük meg*. A gyerekek élték a es©lekmém;ytf 4© nm. rettentek meg
tőle .
A Hófehérke német alkotóig akárcsak a Kősziv alkotói, a
legteljesebb valósághűséggel .
á a roalitás igényévti ÉhráaoXták a
mesealakokat, A gyerekok esnek következtében KÖrretlea, személy
©serint rájuk irányuló fenyegetésnek éresték a Gonosz Királynő
minden mozdulatát. Itt egy külön problémát kall megvilágíta
nunk#
Milyen formában, milyen alakban él a fcyareksk képjel étéi
ben a mese? Feltétlenül tiastÁbai!. kall eas^X Ismnüm. akkor, ami
kor a filmben látvánnyá akarjuk emelni est ui eddig csak a gye
rek képzeletében meglévő képet. Azt mondottuk, hogy a mese vilá
ga a gyerek képzeletében valóaágoa világ* Talöaégoe, de nem ra»*
élie.
Minden olyan törekvés, ami a. m#se valéBégo.ö volténak bizo
nyítására sjsázBiáaalókoa realitásra tőr®k3z;ik« a gyerekek
mára 'bonyolulttá, érthetetlenné és ennek következtében élvezhefetlexmé válik9
A francia Lamourisse volt as első, akisek sikerült a mesét
a valóságban megteremtenie* Faxos iággcásb stnb ?il-méhen a cső*
dálatos piros léggömb egy nagyon is valóságos kisfiú valóságos
ablaka előtt lebeg, valóságos utcákon követi. Valóságos hétköz
napi életének része *
Bazin "így fantázia dolaojieatumfiXiiée^^nelc nevelte a írPÍ«
ros léggömb "-Öt és valóban Lamour issednek sikerült megvalósíta
nia, hogy egyszerre legyen hűséges a meséhez és a valósághoz ie»
És itt e csoda, mint mimias igazi varázslatban
a valóságból
születik®
He valóság és mese viszonylat® csak egyik oldala a prob
lémáknak, amit & mesefilm felvet, Sz elsősorban szemléleti kér
dés. Az a probléma, amivel a téma feldolgozása sorás kerülünk
szembe, már sokkal konkrétabb *
Itt megint a pszichológiából kell kiindulni* A gyerek vi
lágképe a felnőttétől eltérően - differenciálatlan» Á gyerek nem
igényli és nem. is képes felfogni a bonyolult szituációkat és
jellemeket. Számára az emberi természet legalapvetőbb, legjel
lemzőbb tulajdonságai az érdekesek. A gyerekeknek ebből a pszi^

-

lő?

-

chológiai tulajdonságából következik a meséfIlmák dramaturgi áj ának legalapvetőbb módszertani sajátosságai
A lényegesre való redukálás a mesefilmekaél* Egy nagyon
nagy emberből, - akinek vörös a haja, fél a villámtól, szereti
az édességet, a mamáját, a szomszéd lányát, de ezt nem meri be
vallani neki*.. - a gyerekek számára ki kell választani azt, ami
ebből az emberből a leglényegesebb egy adott szituációban. Te
hát: egy kisfiú eltévedt az erdőben, besötétedett és vihar tá
madt, villámok cikáznak* A kisfiú ekkor szembe találkozik ezzel
az emberrel* Mit vesz észre belőle? Legelőször azt, hogy nagy,
nagyon nagy, vagyis Óriás* Másodszor azt, hogy fél a villámtól,
tehát gyáva* A kisfiú megtudta, ami ebből az emberből a leglé
nyegesebb, hogy egy Gyáva Óriás*
Az az egyszerűsítés, ami a gyerek tudatában végbement, nem
más, mint a jellemek stilizációja. Ez a stilizáció a mesefilmek
jellemábrázolásénak legalapvetőbb módszere*
így válnak a mesék alakjai a cselekményben játszott szere
pűk szerint egy-egy emberi tulajdonság megszemélyesítőjévé. így
lesz Hamupipőke a szerénység, Hófehérke a szépség, Szadkó az em
beri kielégíthetetlenség megtestesítőjévé*
Ezek a végsőkig leegyszerűsített figurák aztán tisztán
állnak egymással szemben a drámai szituációkban*
A Királynő szép, de Hófehérke még szebb* A Királynő hiú
ságában nem tudja elviselni, hogy nálánál szebb legyen valaki,
ezért elküldi Hófehérkét az erdőbe a Vadásszal, hogy az ölje
meg*
Miért történik ez? Mert a Királynő - rossz*
De Hófehérke mégis életben marad, mert a Vadász megsajnál
ja* Miért? Mert a Vadász - jó.
Ha a Királynő, miután elküldte Hófehérkét, meggondolná ma
gát és azt üzenné, hogy mégse öljék meg - a gyerekek összezava
rodnának. Mert a gyerekek számára nincs szeretem is, meg nem is,
kell is, meg nem is, A gyerek vagy szeret vagy gyűlöl, vagy kell
neki valami vagy nem kell.
Ebből adódik, hogy a mese konfliktusainak is mindig vilá
gosaknak kell lenniök, mentnek minden kétértelműségtől* Éppen
ezért az ellentétek legtöbbször nem a mesén belül alakulnak ki,
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hanem adottak* Ham folyamatosan lesznek, hanem villámcsapásszerüen, egyszerre*
Hamvas Gyurka szerencsekrajcárjával megállítják a Király
Kacsalábén forgó kastélyáts mire a király iszonyú haragra gerjed
és le akarja üttetni a fejét*
Még soha egyetlen gyereknek sem jutott eszébe megkérdezni,
miért olyan fontos a királynak, hogy forogjon*
A lényegesre való redukálást nemcsak a jellemek, helyzetek
ábrázolásánál alkalmazhatjuk, hanem a környezet ábrázolásánál
is® Pontosabban a színek területén*
Minden eddigi mesefilm a színeket csupán a valóság lehető
legpontosabb ábrázolására használta s ennek megfelelően állan
dóan az összes szint és az összes szin összes árnyalatát®
Ha a lényegesre való redukálást a színek világára alkal
mazzuk, az nem jelent mást, mint az összes színből és árnyalat
ból kiválasztani a
leglényegesebb, vagyis a keveretlen, tiszta
színeket. Érdekes, hogy a megfigyelések szerint a gyerekek ezek
re a keveretlen színekre reagálnak a legjobban.
Az már régi felfedezés, hogy a színeknek bizonyos hangula
ti tartalmuk is van. A vörös felizgat, a kék megnyugtat, a fe
kete félelmet kelt... Ezeket a hangulati elemeket felhasználva,
a színeknek drámai funkciót adhatunk.
A Fekete Király vára eddig minden mesefilmben zöldelő he
gyen állt és nem sokban különbözött a többi vártól. A színek
hangulati elemének felhasználásával, most valóban fekete lehet.
De a színeket felhasználhatjuk egyes figurák jellemzésére
is. A színek jelenthetnek eggyüvé tartozást és ellenségességet
is.
A Fekete Várban él elzárva egy tündérszép királyklsaszszony, szőke a haja, kék a ruhája. Zord atyja a Fekete Király
senkit nem, enged a közelébe. Egy napon azonban a vár udvarén
megjelenik három királyfi, az első vörös ruhát visel, a második
sárgát, a harmadiknak a ruhája ugyanolyan kék, mint a király
kisasszonyé, S mi történik? A királykisasszony beleszeret a kékruhás királyfiba. Mert a belső összetartozást kifejezhetjük a
külső összetartozás jegyeivel is#
A színeknek a drámai funkción és a jellemzőerőn kívül van
egy bizonyos összefoglaló szerepük is.

- 194 -

Hárs László "Hetedhótörszág” c* forgatókönyvének készülő
filmjében /Budapest Filmstúdió, 1962/ hét népmese szerepel* A
filmben & hét népmesének más és más alapszín felel meg. Az orosz
mese alapszín© & fehér, a román meséé a fekete, a cseh népmeséé
a sárga* Az orosz mese télen játszódik, a román éjszaka, a cseh
mese színhelye egy Őszi erdő ée egy őszi vár. Ezeknek az évsza
koknak illetve napszakoknak ezek a színek felelnek meg legjob
ban. Ugyanakkor ezzel azt is elérjük, hogy az ilyen sok törté™
netből álló mesefilmben a gyerekek könnyebben eligazodnak* mivel
a színek az egyes komplexumokat összefogják és el is választják
egymástól*
A környezet egyik legfontosabb eleme a színek mellett &
díszlet• Ha a lényegesre való redukálás módszerét a díszletekre
alkalmazzuk, rendkívül közel jutunk a stilizálás egy’ olyan
fokéhoz, amit a - jó értelemben modern - színpadi szcenika al
kalmaz * A modern színpadi díszlet egy tárgynak * a tér egy darab
jának pár vonással feldobott, a leglényegesebb tulajdonságokat
kihangsúlyozó vázlata. 1 szinpa0.cn a díszlet - jelzés*
A filmen szereplő díszlet támaszkodhat a néző asszociatív!
kombináló, kiegészítő képességére. Á film valóság és valóságos
nak kell megmaradnia, ha a stilizálás legszélsőségesebb formáit
alkalmazza, is*.
Gyerekeknek készült mes©filmnél pedig ennek a stilizálás
nak mindig az egyszerűsítés irányába kell mozognia* A leglénye
geaóbb formák megkeresése szükségképpen a legegyszerűbb formák
hoz kell* hogy elvezesse az alkotókat<.
A filmben szereplő erdei ház igy nem egy reális térben és
időben létező, a benne élőit ezernyi személyes tulajdonságát ma
gám viselő, egyszerű ház lesz* A filmen szereplő erdei háznak;
összegezésének kell lenni mindannak, ami a gyerekek képzeletében
az erdei házikóról él. Fehérre meszelt falak, szív alakú ablak!
vastag faajtó. Ennyi és nem több*
Mindaz persze, ami ebből a szcenikai egyszerűsítésből egy
ilyen tanulmányban megfogalmazható , elsősorban irodalmi és nem
architektónlkus jellegű. Be ahogy az építészet vagy a modern
szobrászat megtalálta a leglényegesebb formák geometrikus rendbe
való illesztését, úgy kell megtalálniuk a mesefilmek díszletter
vezőinek azokat a legegyszerűbb formákat, amit a gyerekek a leg
jobban tudnak élvezne
~
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Talán ö. gyerekrajzok

árulkodnak legiixfcóMí

arról a kivá

lasztási folyamatról^ a,mellyel a gyerek a maga számára allcülőai*
ti a világ dolgaiból az őt érdeklő legfontosabbat* Is a gyerekraj sokat figyelve talán megtaláljuk ennek a különös, világlátásrali a képi megfogalmazását * Minden esetre érdekes lenne sgy &esefilmben a gyerekraj sok stílusában megtervasstt diszletek m^>
söbt játszani el a eseleiményfc*
Ugyanezt az egyszerűsítést, amit a ssiaek éa a öl8 2;letek
területén figyeltünk meg® kell alkalmaméi a szereplők mozgatá
sánál is®
kgy felnőttek számára, készült 3 átékfí.3jmfo®n m szereplők
mozgása lehet többirányú., kifejelhet többféle cselekvést lehet
őik a falsain alatt meghuaodo rejtett jelentései. á iiyerekek
számira a mozgást is világossá* egyértelművé kell tenni*
A mozdulatok igy célravezetőbbek, sok esetbe® taxán ezé-*
lasebbek is lesznek, mint ahogy azt a realista játékstílusban
megszoktuk*
talán a pantomimhez 'hasonlíthatnánk; leginkább *Be ugyanúgy*
ahogy - szemben a színházi díszlettel - a filmdiszlet nem válhat
soha puszta jelzéssé* a filmben szereplő mozgás sem helyettesitheti a hangot. A mesefilmben szereplő mozgás az emberi mozgás
nak egy kőréográfikusan megtervezett* leegyszerűsített * stili
zált formája kell* hogy legyen. 8 ahogy & mese hősei egy Örök és
máig is érvényben levő sablon szerint cselekszenek* úgy kall &
mozgásnak is kitalálni azokat a sablonjait* amikben ezek a cse
lekedetek megnyilvánulhatnak*
■falán az ősi kinai színházban találjuk meg ennek az u*n*
jelképes koreográfiának a legszemléltetőbb és legszebb példáját.
Ez & jelképes mozgás azért jöhetett létre, mert a kinal
színháznak évszázados sőt évezredes állandó repertoárja van. A
közönség, amikor beül a színházba, kívülről tudja a darabot,
minden szereplőt ismer, Az előadás folyamán nem történik más,
mint a benne élő kép megelevenitése.
Akkor, amikor a gyerek tizedszer, huszadszor, szásadszor
ismételtet! velünk el a Piroska és a farkas meséjét, ugyanarra
az élményre vágyik, mint a kinai néző. fokozottan áll ez a film
beli megelevenitésre, ami az elbeszélésnél ezerszer intenzivebb
élményhez juttatja.
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á sár Ismert mese újbóli és újbóli átélése azonban
a kí
nai' színház módszeréhez hasonlóan - lehetővé teszi as alakoknak
eeel&keéBtéímm, jelképe kertivé való növelését és ezzsl egyíáö'bea
a mozdulatok jelképessé való stilizálását*,
Be ka eljutottunk a stilizálásnak @gy ilyen fokára9 jsgcw
san vetődik fel a kérdés , miért keXX megmaradnunk &s éld sze
replőknél? Miért nem vagyunk következetesek és játszatjuk @1
történitűnket bábokkal vagy síiért m m rajzoljuk lel* Hiszen a
rajzfilm sár anyagánál fogva, is a lényegesre való redukálás Xtg>*
tökéletesebb és legaz ©renc sésebb formája, mivel nemcsak a jel-"
leneket , drámai szituációkat tudja a lényegesre redukálni, <lo
maguknak & jelenségeknek as alakját$ formáját is* A rajzfiliímte:
ebből a tulajdonságából ered óriási népszerűsége a gyerekek kö
rében.*
A gyerek a rajz és bábfilméi annak örül^ hogy a bábu ite
latve rajzfigura él és a megszemélyesítés és életrekeliés
oaodálatos vágya valósul meg. Áz élő azer^plőkkel aljátszőtt meeébon m a csodálatos, hogy lse élők és mégis olyanok, mist a ma-'
Be* Az -egyik nem zárja ki & másikat a gyéretek képzeletében és
igy a gyerekeknek; készült mesefllmakben Is mind a kettőnek ■egy
formán helye van.
Sietünk első korszakában meséken nevelkedünk. Tudatvilé
günk kialakításában, első erkölcsi Ítéleteink megfogalmazásakor
a meséknek döntő jelentőségűk van. Régebben a mesét könyvből ol
vasták. Ma a gyerekek számára, akik - immár túlzás nélkül mond
hatjuk - csecsemő koruk óta televízión nevelkednek^ a képi ki«
fejezésmód éppen olyan megszokottá, a gondolatközlés éppen olyan
természetes formájává vált, mint a könyv.
A Szovjetunió 1918 óta gyárt mesefilmeket, Csehszlovákiá
ban külön gyenuekjátékfilm-caoport működik, külön dramaturgiád
val és gyértásvezetéssel. Az H.D.K. az egész világon híres mesefilmjeiről. Egyedül Magyarországon nem történik a mesefilmgyártás érdekében semmi. Pedig az erkölcsi és világnézeti nevelés
ilyen döntő eszközéről lemondani enyhén szólva - vétkes könynyelmüség,

.

1961
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mEJT-KOSÁR
/Székely! Péter ollózásai/
Hódíts humor! (ijéagz 1©
már végre minden sö
tétséget! /Berda Jóaseít így van*/
A jó adat rosszra

jKSDtol LÁSZLÓ,

való javítása

!JEAJOT L ?AEC CIMtí F I X *

HP*

ÖNNEK Y M IGAZA,

4

HÍM MELXBS, HA-

j WSM CARL THEODORA DRBTER H:m®2STJ3* AZM MTOT A FILMFJBOMliU INTÉZETTŐL KAPTUK, KÖZÖLTÜK ÉS2aaSVÉTELST,
MELYNEK ALAPu'ÁN 4HCHX?ÍMHBM HELTSSBIf15T.1IK« /Film Színház Mu
zsika, 196l*X.20„, 42* szám, A Szerkesztő postája/
A nyolc legjelentősebb Szent Johama-filBs keletkezési
sorrendbens
Georgea Méllés, Franciaország 19ÖC4 Jeama® d* Arc /Az orleans-i szűz/ - 2?1 méter « 500 szereplő közreműködésével,,
Cecil B®Be Miile* USA 1916/17 $Joan The Woman /Az orleans-*i
szűz/ ~ címszereplő 1 Geraldine Farrar,
Marco de G&styne, Franciaország 1926; La Merveillanse fis
de Jeanne d ’Arc /Az orleans-i szűz/ - címszereplő; Simoné Gensvois,
Carl Theodor Preyer, Franciaország 1927/28; La Passión de
Jeanne d 8Arc /Jeanne dl Arc/ - címszereplő; Marié Falconetti.
Gustav Ueicky, Németország 1956; Das Mádchen Johanna - fő
szereplő ; Angéla SalXccker*
Victor Fleming, USA 1$49; Jcan öf Orleans - főszereplő:
Ingrid Bergman - $échnicólor-szinesfllm»
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Róberto Rossellini,Olaszország /‘
Franciaország 1954* Jeanne
au bucher /Johanna a máglyán/ - címszereplői Ingrid Bergman Arthur Honegger és Paul Olaudel oratóriuma*
Ottó Premiager» Nagy Britannia /USA 195?iSaint Joan /Szent
Johanna/ - címszereplői Jean Seberg - témas G.B, Shaw - Yista
Vision képforaa*

,4 kritikus nem
.látta a fi lset

j- A LEGJOBBAN SIKERŰM! A 0IMÁDÓ NOVELLA*'
j„A ^
csaxogAITC" ?XhMRE¥XTELEt
?Mf™

_
— ~J kauszkasz wmmzm'kEEs, az alkotók egy
S2ÖKB, TALPRAESETT KISFIÚ TRAGÉDIÁJÁT BESZÉLIK ELs A MEZÍTLÁBAS
XEGÉNYKB TÉVÚTRA CSALJA A IÍÁCX PARIIZÁS?ADÁSZÖKAT, S
BÁTOR
TETTÉÉRT - ÉLETÉVEL FIZET ./Népszava, 1961.IV.20. A hót filmjei* A kis csalogány. Sa
rai Tamás kritikájából/
Á második történet hőse, a kis csalogány nem hal meg.A
fasiszták elintézése után, az egyik partizán gyengéd mosollyal
'magához öleli a fiút, Ez a partizán a gyerek apja. A harmadik
novella végződik halállal. A bandita megöli a hétéves - kis
lányt*

Ballada
Kalatozovról

jÉRDEMES 'FELFIGYELNI... ARRA, HOGY A BAL|XADA A KATONÁRÓL VILÁüSIKERÉRŐL UJABB Hl-

— -....

_ J REK ÉRKEZTEK. A FILMET AMERIKAI BEMUTATÓ
JA UTÁN A LONDONI FILMSZÍNHÁZAK IS MŰSORRA TŰZIK. A NEW YORK
HÉRÁID TRIBÜNÉ KRITIKUSA SZERINT KALATOZOV ALKOTÁSA "AZ ÉV LEG
JOBB FILMJE”» /Hétfői Hírek, 1961. VI. 26./
A. Ballada a katonáról cimü szovjet filmremeket Grigorij
Naumovics Csuhraj rendezte.
Rocco "édes élete"

I MA HALLOTTUK. FELLINI FILMJÉNEK, A

BOCCO

_ _ _ ____ _____ J

ÉS FIVÉREINEK SZINKRONí'ELVÉTELEIT A JÜVÖ
HÉTEN KEZDIK MEG A PAMMÓNIA FILMSTÚDIÓBAN, - /Esti Hirlap, 1961.
VII. 29./
A Rocco és
Vlsconti rendezte*

fivérei

cimü

-
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olasz-francia filmet
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Luchino

A tájékozatlanság'
ból levont elvi
vélemény, mint ki
nyilatkoztatés

- KÉüsfen^jr,. ecm,m T í m m fkkddtól* he~
GÉIXB1BM AZ S « Ő L t e m M Ü JfflW HAGX
szerepe vjusr, o w m mm sejekere, hogy
LEGTÖBB :m.iBA BKL8Ő f Ü R f M s , á EÜLBŐ IBSMÉMXSENBK ALIG VAN J1IMŐ8ÉGŰK* / J 1 H O G T AZ EGY ASSZONY
ESG A tJmAt KIVÉVE, MBS A GONDOLATA SEM BIERÜIŰÍ FII ANNAK, HOGT
VALAMELYIK ISáBABÓl Piláf KÉSZÜLJÖN!/ /Alberto Moravia5 így aaszónk meg a láaxya - 1m öiooiara*
Európa Könyvkiadó, Bp* 19^0® Mesterházi Lajos utószójából, J2S,,
ölő*/
Az XQSl-bsn készült Egy assjíosy m&g- a. Xányé-n kívül , még a.
következő Moravia-filmekről vas tudomásunk? La Provisoíale /A
vidéki rsŐ/* Hendezős Mario Sóidati, 1952* Főszereplők? Giaa
lellobrigida, Gábriel® Fe.rzetti, Fraaeo Interlesghi *
La Romasa /A r é m i lány/® Rendezői Luigi & m p a sí I9ÍFF FŐ™
szereplők? Gina Lollebrigida, .Dániel Gélin, Haymosd P©llegrio,?
Franco Fábri&l*
Emeeönti Romani /Római törtéketek/* Rendező? illanni fras™
ciolini, 1953® Főszereplők* Antonio Oifarielo, Franco Fabrizí,
Vitt őri o Be Siea, foto* Giovaima RaXXit Silvana Pampanini, stba
Eaooouti d sestat© /Nyári történetek/* Rendező?
GiannX
PrancioXi.nlj X95S« Főszereplők? Michéle Morgan, Bany Carrel,
Sylva KoBCina, Marcello Nastroianni, Alberto Sordl, Gábrielé
Ferzetti, Franco Fabrizi, stb*
La Giornata Balorűa /Egy bolond nap* Ez történt Rómában/*
Rendezd: Mauro Bolognini, 1961. Főszereplők: <Xean Soréi, Lea
Massari, Jeanne Valórie, Paolo Stoppá. Moravia két elbeszéléskötete, a Ráccönti Romani és a Nuovi Racconti Romani alapján*

Dé-Dé

---------------- J

MA HALLOTTUK.

NÁLUNK IS JÁTSZOTTÁK A 71-

LAGHIRÜ DAQUIN FRANCIA RENDEZŐ "AKINEK
MEG KELL HALNIA" CIMÜ GÖRÖG-FRANCIA FILMJÉT, - /Esti Hírlap,
1961. Z. 14./
Louis Daquin, a neves kommunista filmrendező, az Apárólfiúra, az Isten után az első, a Bel Ami, A kalandor és sok más
sikeres film alkotója. Az Akinek meg kell halnia cimü. franciagörög
CinemaScope-filmet, a nemzetközi filmkultúra jelentős
egyénisége, a polgári-radikális dulee Dassin rendezte.
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Emlékezett, oh!

.......

1 - HXTLSR

HATALMA TJfflŐPOKÁN, ÓRIÁSI PARÍ-

-.J 'BÉnim, m m m w uBO KM rendezett „ m z ilyen

sBEMMM ALKALMÁVAL

A MACI ERCPACUHDAGÉFE2EBT A HÍIffiT EGYSÉGET
AKARTA FÉNYES KÖXBÖLBGESSÉGEK KÖZÖTT KXPIJ12ÉSEI JUTTATNI ÉS 1GX
FIATAL KATONÁVAL SOKRA. XÉHDEZTETI A FELVONULÓKAT * RAJTÁRS, TI
HONNAN JÖTTÉL? B m ^ S K É N T VÁLASZOLNAK I M I , ,„ ÉN PQMERÁNIÁBÓL,
ÉN ADSZTHXÁBÓL ÉS IGI TOVÁBB FELSOROLTÁN AZ ÖSSZES TARTOMiWTOi:
NEVÉT. XJSISSR EGYIK LlGKIf'ÖNÖBB ÉS LEGHATÁSOSABB MEGOLDÁSA, HÖGX
EZT á HANGOT A SZTÁLINGRÁDI CSATA UTÁN HOSSZÚ OSZLOPOKBAN MENB™
IILŐ HÍMBE5 .HADIFOGLYOK KÉPE MELLÉ ADJA - /Filmvilág, 1961*1,1-1
19.szám. fememtől Irwin Leiser &ekumentuM,iXffljérÖX* Borhy Atma
kritikája,/
Figyelmen kiflii hagyjuk a cikk stílusának pongyolaságait*
A "Honnan vagy bajtársi" - képsor nea csak úgy általában vala™
melyik, náci propagandafilmbŐ1 való, hanem egy "bizonyos filmből,
Leni Riefenstahinak a nürnbergi náci pártkongresszusról készí
tett, preletkult stilusu, Triumph des Willens /Az akarat diada
la/ cimü,az 1955“évi Velence-i Biennalón elsődijat nyert fasisz
ta dokumentumf ilmj ébő1 való, - Az ellenpont ozással megoldott ki
tűnő képsorban nem a sztálingrádi csata után menetelő német ha
difoglyokat , hanem & filmtörténetileg közismert, híres felvé
telt, az 5760 német hadifogoly vonul át Moszkván /Prokonvoirovanyije vojennoplennüh nyemcev cserez Moszkva - rendezői I,
Ven2ser, 1944/ cimüt használta fel Rrwin Leiser,
Azok a nevek
azok a elmek

- A "KÁDER” F1IMEGYÜTTES - A ZSŰRI ELNÖKE
PAUL EÓIH, AZ ISMERT ANGOL DOKUMENTUMFILMES - /Filmvilág, 1959*1*1-1 1. szám,
A mai lengyel filmművészet cimü cikkből/
A Zespól Realizatórow Filmowych "KADR^-ról van szó. A Kadr
magyarul képet, képkockát és nem kádert jelent* - A neves doku
mentumfilmrendező nevet Paul Rőtha.
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Amit nem láttunk
I - KEDVES MÉG A BERGMANRÁ JELLEMZŐ SZEREL_____________________1 MI PROBIEMATIKÁI VÍGJÁTÉKI ESZKÖZÖKKEL
MEGRAGADÓ, NÁLUNK IS SIKERREL JÁTSZOTT EGY NYÁRI EJ MOSOLYA
/X95S/ “ /Filmkultúra, 4/1960,. október hó* Ingmar JBergxnan éa a
mai svéd film, Ingmar Bergman filmjeinek
ismertetése francia
folyóiratok alapján* 81« old,/ Az egy nyáréj szaka.
mosoly,i-t
/Soiixmarnatt ene XeeMe/ Magyarországon sem mrfcatté.k Le,

