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Az újkori művészetek egyik feltűnő tulajdonsága azon képességük,
hogy magával ragadják az embert a mű sodrába és atmoszférájába.A művé
szeteknek ezt a csodálatos képességét az utolsó félévszázadban a film
csak fokozta* A film tulajdonságai közé tartozik, hogy a néző a moziban
túl érzékennyé válik és jobban aláveti magát a képek varázsának, mint
bármi másnak.
A film e kábító tulajdonsága,amely annyi élvezetet nyújt a nézőnek,
nagyjából elhomályosítja a művészi alkotás érzékelésének másik oldalát:
a megfigyelést. Véleményünk szerint fontos, hogy először tisztázzuk a
művészi alkotás és a megfigyelés alapvető fontosságú kapcsolatát,részót
a műalkotás egész hatásában1
*
Nem vitás, hogy a művészi élmény nagy erőssége az újkori művészet
nek. A mai ember nem tudja másképpen megközelíteni az alkotás értelmét,
csak bizonyos mértékű élmény és átélés közvetitósével.Ha a mű nem képes
a mai embert érzelmileg magával ragadni, ha hidegen hagyja, művészileg
kihasználatlan marad: a néző megértheti mit akar a művész mondani, de
semmi "gyakorlati** haszna nincs az alkotásból*. Ugyanígy a néző, ha nem
képes az alkotást intenziven átérezni, alávetni magát az ámulatnak,mely
ről AHAGON beszól /ŐRÜK TAVASZ/, az az érzése támad, hogy nem érti. Nem
beszélünk most az absztrakt művészetről,melynek egészen más a problémá
ja, de beszélünk a jelen és múlt évszázad zenéjéről, vagy a mai festé
szetről és költészetről. Az ilyen művészi alkotások órthetetlensége és
hatástalansága nálunk abból fakad, hogy uj embertömegek fordultak a mű
vészet feló.A kapitalizmus elválasztotta a népi tömegeket a művészettől
és megfosztotta őket a művészet iránti érzéktől* A nép "festői szeme11
és "zenei füle",amiről MARX beszél, a burzsoá társadalomban degeneráló
dott .Az élethez való uj kapcsolat hatásaként ma népűnket a művészet ma
gához vonzza. Be az ember nem képes még minden esetben teljesen és sza
badon belemerülni a műalkotásba. Inkább spekulatív álláspontot foglal
el. Innen ered az az érzése, hogy nem érti. És az a látszólagos para
doxon is, hogy a mai ember csak akkor értheti meg a műalkotást, ha egy
úttal arra is képes, hogy az érteleim kikapcsolásával alávesse magát és
az érzékelés bizonyos pillanataiban "megfeledkezzen önmagéról",ahogy ezt
ugyancsak ARAGON mondja.
Részvétel és önfeledtség
Az érzékelő ember jelenléte a műalkotás világában két - egymást kökcsönösen befolyásoló - helyzetben játszódik le: l.az érzékelő ember ak
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tivan /természetesen fiktíven/ rés átvesz a cselekményben, és 2» az óx’zé—
kelő ember egybeolvad a műalkotás valamelyik alakjával.
Az első esetben a néző a művészi alkotás történésének forgatagé™
ba kerül,Benne van és a folyamat úgy hajtja, mint a véletlen járókelőt,
aki belekerült egy tüntetésbe,vagy egy katasztrófa következtében össze™
gyűlt embertömegbe,Hasonló a helyzet annál,aki átadta magát egy műalko
tás élvezetének. Mint olvasónak hányszor volt az az érzésünk, hogy meg
áradt folyó sodrában vagyunk mint a regény hősei,hogy velük fázunk, ve
lük együtt igyekszünk valamely munkát gyorsan elvégezni, Sokkal érzéke
nyebben vesz részt az ember a cselekményben a film érzékelésénél. Egy
szercsak - anélkül, hogy tudnánk, hogy ez mikor történt - a SZÁLLNAK A
DAiíVAK hősnőjével sietünk a katonákkal és tankokkal tele utcán, A siet
séget majdnem fizikailag is érezzük,
A műalkotásba való elmerülésnek ebben a helyzetében a néző saját
maga vesz részt a mű történésében.^’ehát az események uj tagja lesz, aki
jellemének adottságai szerint fogadja be és érzékeli az eseményeket, A
másik helyzetben is a cselekmény belsejébe kerül a néző,Ezúttal azonban
mint az egyik szerep átélöje kerül a történésbe, A mü egyik alakjának
/csodálatosképpen néha egy pórnak,sőt embertömegnek/ szubjektív helyze
tébe kerül és közvetlenül bele is éli magát,Vele együtt örül vagy két
ségbeesik, fél vagy hősi elhatározást érez, magáévá teszi az elhatáro
zást, az avval járó rizikót, félretolja saját jellemének tulajdonságait
és az alak tulajdonságait veszi magára.
Az érzékelő ember számára mind a két helyzetnek más a jelentősége.
Az első helyzetben kalandról van szó, amely provokálja az érzékelő em
bert, aktivizálja mérlegelését, érzékeit, reflexeit. Igényekkel lép fel
jellemével szemben és ezzel elősegíti önmegismerését,
A második helyzetben egy idegen ember pszichéjének fiktiv átvéte
léről van szó, melyben a néző átveszi az idegen ember nézeteit és meg
feledkezik saját elképzeléseiről. Ez a belépés egy idegen belső világba
nagyon kockázatos, mert a néző magára veszi az alak sorsát, jó és rossz
cselekedeteinek következményeivei együtt, A gyávával együtt menekül, a
bátorral együtt száll harcba, a bukásra itélttel együtt bukik, a győző
vel együtt győz,
Jago bűnei - a szerepbe magát beleélő nézőnek - ugyanolyan megsemmisitŐek, mint Othello becsületessége és nagylelkűsége,
A műalkotással való ilyen intenzív találkozás momentumainak a né
zőre további következményei vannak. A magáévá tett alak vagy alakok né
zetei hatással vannak rá a jövőben.
Az élmények jellegéből folyik, hogy ezekben a pillanatokban a néző
magára van hagyatva.ÜJőlo függ,miképpen ismeri ki magét az uj helyzetben
és ebből milyen hasznot húz, önállóságát azonban tööbé-kevósbó korlá
tozza az, hogy idegen események rabja. Nem tudja azokat a kellő távol
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sásból hidegen mérlegelni* Nem tudja megérteni a jelenségek egyes ré
szeit, tehát nem tud véleményt alkotni róluk#
A vélemény előfeltétele a szemlélés
A művészi alkotás kép*MUvészi kép, mely sohasem azonos az eredeti
vel,Nem is akar pótlása lenni az exedetinek.Az eredeti és a kép közötti
térben olyan erők keletkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy az ember
megismerhesse a valóságot, egyúttal kényszerítik is a megismerésre#
A műalkotás érzékelésénél az első élmény kétségkívül a megismerés
előkészülete, mely egyúttal ösztönzést is jelent# Nyers előkészület ez,
osak majd a valóságnak a művész tudatában tükröződő képe és művészi
képpé való formálása teszi lehetővé a jelenség mélyebb megértését#
Ha az ember vizbeesik és szerencsésen megmenekül, kétségkívül sok
élményt szerez. Csakhogy a vizelemből származó élmény nem tagolt, rudlmentális* A fuldokló ember nem érzékelte a hullámok játékát, a hideg és
meleg áramlatok váltakozását, nem követte és nem osztályozta veszélyes
helyzetéből eredő elhamarkodott benyomásait#
A műalkotás az érzékelő emberben olyan katasztrófái!a állapotot 1dézhet elő,mint amilyet a fulladozó él át#Az ilyen izgalom nagyon hasz
nos az érzékelési folyamatra. Serkenti az ideg- és lelki tevékenységet*
De a művészet feladata nem redukálható csupán az érzékelő ember viharos
fellngerlésére# Feladata, hogy a kavargó káosz alatt feltárja a tények
logikáját úgy, hogy az emberek neosak felfogják, hanem érezzék ist a
feltárás által gazdagabbak lesznek és a tapasztalataikat fel is hasz
nálják mindennapi életükben#
A feladat teljesítése megköveteli,hogy a műalkotás érzékelése min
dig két fázison menjen keresztülta külsőn, amelyikben az érzékelő ember
megfigyelő, és a belsőn, amelyben a néző belemerül a mü belsejébe,Az alapvető viszony a megfigyelés# Ebből indul ki az érzékelő ember, erre
támaszkodik és végülls ide tér vissza# A szemlélésnél a néző nemosak
vizsgálja, megítéli, értékeli a müvet és az általa ábrázolt valóságot,
hanem tudatosítja az életről alkotott állásfoglalását és nézetét, ame
lyet a művészi alkotás mindig birál és vizsgál#
A szemlélés éá élmény viszonya
A szemlélés közben alakul ki az élmény.E viszony ritmusát és moduláoióját a mü egyes összetevőinek kölcsönös kapcsolata határozza meg a
konkrét anyaghoz tartozó témán keresztül, mellyel a művész kifejezi ma
gát# Ezt a viszonyt megszigorítja az adott társadalmi, történelmi helyzet.Némely korban bizonyos tematikát Inkább szemlélnek, mint "átélnek11#
Más korban fordítva# A műfaj szintén egyik meghatározója a modulációnak
/a dráma a moduláció más árnyalatát követeli meg, mint a vígjáték/#
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Érthető,hogy a szovjet művészet témája a huszas években a forrada
lom. A kísérletek, hogy ezt a fiija nyelvén Is kifejezzék, megtanították
őket arra, hogy a dráma eddigi formája - mondhatnánk az Ibsen-i formahatástalan. Azonkívül a burzsoá dráma tipusa csak miniatűr példák soro
zatával engedte ábrázolni a forradalmat. A nagy szovjet filmművészek érezték és valószínűleg tudatéra is ébredtek, hogy nem elég az, ha a mű
vészet példákat szolgáltat,hanem közvetlenül.a művészettel is forradal
mat kell csinálniok* Ehhez szükséges volt, hogy máskép építsék fel a
drámát, máskép fejezzék ki magukat és máskép bánjanak a nézővel,
mint
eddig.
Ehhez az is lényeges, hogy a nézők először felfogják a forradalmat
és megértsék fiziológiáját.Kern elég, ha csak megrószegűinek tőle.Példá
ul az OKTÓBER c.film a képhez viszonyítva a nézőt állandóan és erőszak
kal megfigyelő állás elfoglalására kényszeríti.A jelenetek megoldásával
és vágásával gondolatokat, Ítéleteket és megismeréseket ébreszt fel.A
nézőben keletkezett felindulást inkább a gondolatok viszálya, mint az
érzelmek vihara váltja ki*A film nem teszi lehetővé, hogy a néző drámai
alanynak érezhesse magát*
Hasonlítsuk össze az OKTÓBER c, filmet, egy pontosan tiz évvel ké
sőbb készült, ugyanezzel a tematikával ós megközelítőleg ugyanezzel az
anyaggal foglalkozó filmmel,ROMM* LENIN OKTÓBERE c.filmjével, EISENSTEIN
a forradalom egészéből indul ki,melyet részeire bont és hagyja, hogy azok hassanak egymáera.ROMM a részletekből indul ki, amelyek aztán homo
gén áramlattá folynak össze. Az EIZMSTEIN-féle folyamat a nézőtől nem
csak szigorú, "eizenstélni" matematikai meggondolást, hanem intenzív
átélést is kiván.ROMM viszont igyekszik lehetőséget nyújtani a nézőnek,
hogy beleélje magát valamelyik figurába. Ezért teremti meg LENIN kísé
rőjét /OCHLOPKOV/.Ez az alak azonban nem elég csábitó és nincs is elég
gé kidolgozva ahhoz, hogy a nézővel egyesüljön. Kommentátor és antik
kórus helyzetében marad./Érdekes, hogy pontosan ilyen megoldást válasz
tott ROMM az ÉGI ÉV KILENC NAPJA c. filmjében is*/
Más filmjeiben EIZENSTEIN nem támaszt olyan szigorú követelményedet
a nézővel szemben,mint az OKTÓEERben.A PATTOMÉIN PÁNCÉLOSbán is gondol
kozásra kényszeríti a nézőt,de egyúttal arra is,hogy a történésben sze
mélyesen is részt vegyen. Például a zűrzavar a hajón, a lépcső és az o«
desszai part jelenetekben*!De a rendező ezekben a jelenetekben is tudato
san kiragadja a nézőt a részvételből* például a lépcső jelenetben azál
tal, hogy szétlöveti a kapun lévő oroszlánokat, vagy a katonák gépiesen
haladó lábai felvételeinek ismétlésével ós hasonlókkal. Mindkét viszony
ilyen modulációja átgondolt szerkezetet eredményez,mely már a mü drama
turgiai struktúrájában gyökeredzik. EIZENSTEIN két fajta szerkezetet
használ*racionálist és emocionálist. Alkotó módszerének tanulmányozásá
nál csak racionális szerkezetről szokás beszélni, /melyet leggyakrabban
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,llntellektuális"-nak nevesnek/, mintha ez EIZENSTEIN egyetlen munkamód
szere lenne. A racionális szerkezet, melyben két részlet, vagy részletsorozat éles összeülköztétésével csiholja ki a megismerés szikráját, a
legfeltűnőbb felfedezés./EIZENSTEIN szerint a "harmadik dolog"/.Nem ki
sebb felfedezése EIZENSTEINnek az emócionális szerkezet, jobban mondva
ennek felépítése.Elutasította és művészetéből kirekesztette /a korábban
nagyon kedvelt ós a mai napig is meggondolatlanul ha aznált/rapidmontázst
- különböző rövid felvételek hirtelen improvizált elemi változását*
EIZENSTEIN megértette, hogy az Izgalom, melyet az ilyen kezdeményezések
sortüze vált ki a nézőben,tisztán fiziológiai, érzéki jellegU.nem képes
a nézőt bevonni a mü világába,ellenkezőleg eltávolítja onnan. De megfi
gyelésre, mérlegelésre sem biztosit lehetőséget,mert az érzékelést kü
lönböző hatásokkal megrendíti. EIZENSTEIN végtelen pontosan kimért fel
vételekkel ós felvétel-sorozatokkal emócionális szerkezetet alkot, mely
bevonja a nézőt a történésbe és ott pontosan kijelöli helyét és tevé
kenységi körét#
A RÉ&I ÉS W oimü filmjében EIZENSTEIN a beleélés helyzetével gaz
dagítja repertolrját.Légjóbban meggyőzhet minket erről a szeparátor je
lenet, melyben a néző folyamatosan átmegy a történés megfigyeléséből
résztvevővé, továbbá az alakok helyzetébe való beleélóaba.Művészet-táraadalmi szempontból ez nagyon fontos lépésia néz6 igy nemcsak az alakok
emberi nívóját éri el, hanem társadalmi szemléletét la.
Vizsgáljuk meg a körmenet jel&tafcafe.A mindennapi koncepció szerint
a szerző a nézőt az ilyen esemény résztvevőjévé tenné* EISENSTEIN vi
szont szigorúan a megfigyelő és értékelő posztján tartja. Ha nem ezt
tenné, a néző nem volna értelmileg aeg^őződve a vallásos babona osto
baságáról, Ha beleeüllyesztené a nézőt a precesszió hisztériájába és
csak a végén adná tudtára, hogy a precesszió esstelenség, megszégyenítő
érzést váltana ki a nézőből, hogy buta és hagyta magát az orránál fog
va vezetni.Ezzel eltávolítaná és ellenkezést váltana ki benne a gondos
lat elfogadásával szemben. As EISENSTEIN által választott munkamenet
következménye,hogy a néző maga alkot véleményt a precesszióról és erről
a plattformról mérlegeli és értékeli a továbbiakban az események fejlő
dését.
A realizmushoz való viszony
A műalkotás szempontjáhól a belső és külső értékelés helyes ás ér
zékeny modulációja kialakításának nemcsak ipari jelentősége van.Eözvetlesül összefügg a műalkotás társadalmi értékétől és a realizmussal.
Remélem értjük egymást* realiatának. az olyas műalkotást tekintjük,
melynek szerzője nemcsak helyes ojj fogj®, fel az élet problémáját ,de egy
úttal úgy fejezi ki felfogását, hogy az igáttágként kerüljön az órzékelőhöz«Továbbmanve arról van szó,hogy nem elég a nézővel a helyes felfo-
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gást közölni,& műalkotás esztétikai eszközeivel fel is kell rázniasésŐ
értelmét és érzelmeit* Az esztétikai folyamat akkor itat helyesen, ha az
érzékelő "benyomásait nem raktározza el - mint valami archívumban™ hanem
elhatározza, hogy azokat az életben is hasznosítja,így tér vissza a mű
vész igazsága - melyet a valóság gerjesztett fel - újból az igazsághoz*
Azt mondottuk, hogy az ember és művészet mai viszonya nem redukál
ható a szemlélésre,Az átélés mérhetetlen terjedelme és intenzitása szin
tén nem hozhat megnyugtató eredményt* a néző könnyen eltéved a műalko
tás labirintusában és elveszti a valósággal való kapcsolatát«A heves és
túlsúlyban lévő élménnyel elfojtják aktivitását*
összegezve*a műalkotás érzékelésének folyamatában a külső és belső
viszony modulációja objektív folyamat,amelyet konkrét faktorok határoz
nak meg* Ezek megtalálhatók a téma, az anyag, a kifejezési eszközök kö
rében,de egyúttal a társadalomban is, abban a társadalomban, amelyből a
műalkotás fakad ás amelynek részére készül, A szerzőtől megköveteli a
társadalmi probléma tökéletes ismeretét(Jártasságát a szándék elemzésé
nek és kifejezésének módszerében,anyagban és kifejezési eszközökben,va
lamint azt,hogy részletesen és érzékenyen értse meg azokat az embere
ket, akiket ezek a faktorok érintenek*
Az elidegenítés néhány eszköze
A középkori szerzők nagy erőfeszítéseket fejtettek ki,hogy a nézőt,
olvasót, hallgatót,vagy megfigyelőt ne engedjék betekinteni a műalkotás
világába,A mai szerzők viszont olyan eszközöket kéresnek,amelyek az ér
zékelő embert kiszakíthatják a műalkotás öleléséből* BREÖBT a színházi
alkotások számára uj kifejezéseket alkotott* “elidegenítő momentum" és
’blidegenitő tényező" /Verfremdungamoment, Verfremdungsfaktor/• Keresi,
hogy mikor és milyen eszközökkel ragadhatja ki a nézőt az átélésből és
küldheti vissza a nézőtér zeöllyéjébe*
Minden művészi ágnak megvannak a maga elidegenítő eszközei. Az an
tik tragédiák előadásainak rendezői mindent megtettek, hogy az előadott
eseményeket egyfolytában nézhessék a nézŐkia színészeket merev álarcok
ba bujtatták, kothurniusba állították /pátkosszál beszéltették/, a sza
badban tartották az előadásokat, az alakokat szokatlan skandálással be
széltették, kórust alakítottak, amely ilyen mondataival, mint "irgalom
anyja ne hagy el",meggátolta,hogy az érzelmi ragály átterjedjen a szín
padról a nézőtérre* A mai színházban elidegenítő tényező a függöny, a
szünet, a változás, a színészeknek a nézők felé fordulása, monológok,
sokszor különös bet oldott jelenetek/például komikus betétek SHá KEBXíEAEE
drámáiban/*
A festészetben elidegenítő például a képkeret, vagy a festés olyan
kivitelezése, mely megköveteli, hogy a megfigyelő bizonyos távolságból
nézze,más esetben a kép némelyik alakjának tekintete, amely a megflgye**
lőre mered#
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Regényben áss elidegenítés szerepét tölti be a környezet és szerep
lők leírása, máskor a közvetlen beszéd közvetett idézése, vagy bizonyos
kapcsolatban lévő mesék kerete, és a szerző filozófiai fejtegetései
/TOLSZTOJt HÁBORÚ ÉS BÉKE/,
i
A költészetben elidegenítést okoz a vers ritmusának változtatása,a
rímek megszakítása stb.
A zenében "megfigyelő" hallgatást idéz elő a szokatlan összhang, a
motívum ismétlésedét téma versengése, melyet a hallgató kénytelen gon
dosan követni,
A megfigyelés és átélés a filmben
A filmnek sokkal több eszköz áll rendelkezésérefmellyel magával ra
gadhatja, vagy visszaparancsolhatja a nézőt megfigyelői állásba, mint a
többi művészi ágazatnak.De Összehasonlítva & filmet a többi művészettel,
a film még egy varázserővel gazdagabb*a szerző szándéka nélkül la elkábitja a nézőket.Ennek oka a filmkép magasfoku értelmi szemléletessége és
a valóság felvételének teljessége.Ezenkívül a film a képek segítségével
képes szabadon megváltoztatni néhány alakot úgy, hogy a dolgok megjele
nési formája /beszámítva a zenei betétet is/ nem veszíti el a valóság
jellegzetes azonosság! jelelt.Ezért kell nagyon kevés ahhoz, hogy a né
zőt átvlhessük a nézőtérről a fények és árnyak világábajnóha csak a tör
ténés vagy mozdulat jelentéktelen összefüggő darabja is elég, A film
csábereje és káprázata az alkotók szemszögéből nézve nem tartozik
a legkellemesebb tulajdonságok közé,Olcsó mágia veszélye forog fenn, ha
a szerző nem figyel állandóan,nem ura a helyzetnek és az alkotás és magvalósitás kényszerhelyzeteiben nem tud védekezni ellene*Mig a többi mű
vészi ágazatoknál általában /a zenét kivévt/ a szerzőnek állandóan arra
kell törekednie,hogy az érzékelőt magával ragadja, a filmben aránytala
nul sok energiát és tudást, kell fordítani arra, hogy a nézőt kellő tá
volságban tudja tartani a történés elementáris sodrásától. Az alkotónak
állandóan figyelnie kell a nézőt, hogy az a megfigyelőből észrevétlenül
ne osusszon át a képek világába, nehogy az utcai forgalom megfigyelése
helyett - tudtunk nélkül - belekeveredjen az utca zavargásába,
A filmnek majdnem minden kifejező eszköze, optikai és akusztikai,
képes a nézőt elbűvölni és kijózanítani is. Hiszen minden osak kissé
tartalmas részletnek is informatív,leiró elemei is vannak, melyek lehe
tőséget nyújtanak a megfigyelésre, még az érzelmi elemeknek is, melyek
arra kényszerítik a nézőt, hogy belemerüljön a részletekbe. Arról van
szó, hogy a film szerzője, vagy szerzői az adott helyzetekben kiemeljék
a részlet belső felépítésének egyik vagy másik oldalát,Ezáltal bizonyos
aránytalanságot,asszimetrlát érnek el vagy gördülékenyaéget hoznak lét
re, melyek a nézőre a kívánt, megfelelő hatást gyakorolják.
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Eájleiró részletben világítással, szűréssel, optikai rajzzal, vagy
hanggal m egt ex'emthét jük az emotiv étékelés féltételeit,melyeket a meg
figyelés tompítana, vagy egészen elnyomna,
néhány figura izgalmas cselekménye képes a nézőt magával rántani a
történés örvényébe. De az alakok bizonyos szóthelyszóse, ezek mozdula
tainak árnyalati dinamikája összekötve hanghatással, világítással,a ka
mera mozgásával, éppen ellenkezőleg arra birja rá a nézőt, hogy figyelmesen kövesse az alakokat, bizonyos sorrendben, még mielőtt a történés
fókuszába kerülnének.
Egy szereplő felvétele, amellyel valami fontosat akarunk elérni,
mér puszta hosszúsága miatt is a néző megfigyelésének tárgyává válhatt
például, ha a siető figura előtt sokáig megy a kamera, a nézőből klvész
az együttérzés és megfigyelővé változik.
A film néhány kifejezési eszköze közvetlenül a vászon egyik vagy
másik oldalára állítja a nézőt .Például* a széles szögű objektívak eltávolltják a nézőt attól a helytől, amit a kép mutat és a kép szélére ™ a
nézőtérre sodorják, mig a teleobjektivek beazivják a központba és arra
kényszerítik,hogy vegyen részt a cselekményben* teleobjaktlwel felvett
frontális kép a közeledő versenyzőkről azt az érzetet kelti,hogy a ver
senyzők a bizonyos idő alatt megtett távolsághoz viszonyítva túl nagy
erőfeszítést fejtenek ki* A néző velük fárad, izmaiban fizikai feszült
ség keletkezik*
Némely kifejezési eszköz igen elsődleges tulajdonságát az alkotók
kihasználhatják ellentétes -ilyen esetekben külön kihangsúlyozott «• ha
tás elérésére isiKALATOZOV és UHÜS2EVSZKXJ a SZÁLNAK A DARVAK o. film
ben szélsőségesen széles objektiwel elérik, hogy a néző fájdalomérzet
tel éli be magát az alakok helyzetébe/például a főhősnő szüleinek szét
bombázott lakása/*
Az ilyen eredmények magasfokú munkát követelnek meg a felvételek
ás felvétel-sorozatok szerkesztésében. Merész lépés a felvétel szögének
skálájón/O-böl közvetlenül a D-be/ arra veheti rá a nézőt, hogy szét
eső területen folyó történet intenzív lekötöttségéből áttérjen valame
lyik alak vonásainak és arckifejesésének vagy az akció részleteinek ap
rólékos megfigyelésére* Éppenugy egy lépés a D-böl a 0-be kitépheti a
nézőt az alakkal való Intim érzelmi kapósólatából ós besodorhatja a
történés örvényébe vagy megfigyelésre veszi rá.
Az ötletes rendező alkotó társóival az alkalmas pillanatokban a
viszony mindkét helyzetét megteremti ós ellenpólusként vezeti le úgy,
hogy a néző érzékelésében keveredést okozzon* Amikor a SZÁLLNAK kíMWAK
főhősnője vőlegénye után siet, vele sietünk, amig a kamera mentében kö
veti. A kamera azonban hirtelen felemelkedik és látjuk, hogy a lány ho
gyan bolyong a tankok között ós hogyan szalad el onnan.Ez a kamera-eme
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lés erőszakkal kiszakít a részvételből és tehetetlenül helyünkön hagy,
Figyelnünk kel!, bár futni szeretnénk.
Amikor pedig a lány a rácsok mögött összegyülekezett férfiak kö
zött keresi vőlegényét( a nézését helyettesítő kamera átvisz mindkét a
leány lelkivilágába: szemével látunk és érzelmi optikájával érzékelünk.
Ugyanakkor a rács mögött lévő emberek sokrétűsége és az ilyen jelenség
szokatlansága óvatos megfigyelésre kényszerit.A valóság "transzszubjektizált'* érzékelése,melynél nem fontos az egybegyült tömeg, hanem a ked
ves megtalálása, küzd bennünk avval a kívánsággal, hogy megfigyeljük az
egyes alakokat, kifejezésüket, viselkedésüket,lehát ugyanazt a jelensé
get két párhuzamosan eltolt szemszögből vizsgáljuk,
A műalkotás komplikált rendszer, melyben a legkisebb részecskét is
finom kötelékek fűzik.az összes többihez, A műalkotás cselekménye a né
zőben határozott reakciókat vált ki, akár kívánja ezt a szerző, akár
nem. Azért van a filmben olyan súlyos jelentősége azoknak a megoldások
nak, amelyeken a szerzők nem tudtak teljesen úrrá lenni, /Azért van a
hibának olyan jelentősége,/
A hibák lehetnek elemiek, grammatikusak, néha szintaktikusak, mely
utóbbiakat helytelen szerkezeti felépítés,vagy a felvételek külső szer
kezeti hibái okoznak és amelyek lehetetlenné teszik a felvételek folya
matos kötésétj hibák a drámai felépítésben stb. Az összes hiba, melyet
a szerzők elkövetnek,elidegeníti a nézőt az alakok világától, kirántják
elfoglaltságából, például felvétel-váltás részleges akció közben /az fiz
lak hirtelen megfordul,.vagy kezével az asztalra csap és abban a pilla
natban változik a felvétel/, kitépi a nézőt a koncentrálásból, mert ér
zékelésében időben két különböző kezdeményezés tör be: az alak akciójá
nak hirtelen változása ós a néző helyzete a tárgyhoz viszonyítva. Ha a
néző eddig a történés résztvevője volt, vagy elmerült az alakban, kilép
ebből az állapotból. Gyakran ilyen esetekben szakad meg koncentrált fi
gyelése is,
A SZÉDÜLÉS /ZÁVRAT/ c, filmben az erőszakolt, az alakok jelleméhez
nem illő kacagás a beszappanozott sofförön, kirekeszti a nézőt a rész
vételből,azon kevés jeleset egyikében, mely ebben a filmben magával ra
gadja a néző érdeklődését#
A zaj hossza, intenzitása és néha nyersességánek mértéke is elő
idézheti,hogy a néző kiszabadul a jelenséghez fűződő emotiv viszonyából
és megfigyelő,sőt néha megállapító viszonyba csap át,A GYÁVA /ZMBEHEÖ/
c, filmben a rendező WEIS igyekszik magával ragadni a nézőt a partizá
nokkal a hegyekbe kapaszkodó hősnő helyzetébe, A lélegzés nyers hangjá
nak túlzása okozza, hogy a néző kívülről kezdi hallgatni a hangokat és
nem érzi magát közötttük.
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A TISZTA KÖBÖLT c.film egyik jelenetében a pártfunkcionárius a hős
vétkéről nyilatkozik. Itt lehetővé kellett volna tenni a nézőnek, hogy
beléphessen a gyűlés atmoszférájába és sajátmagán próbálja ki a funkci
onárius érveit, CSUHRAJ ezt már azzal is megakadályozza, hogy nagyon
globálisan fejtegeti a jelenetet. Az is zavaró, hogy a helyiségben áll
SZTÁLINnak színesen megvilágított szobra. Ez a megoldás arra kényszerí
ti a nézőt, hogy a tárgyalásról határozott fogalmat alkosson ós ezzel
megfigyelő álláspontba kerül,CSUHRAJ valószinüleg nem vette észre, hogy
ez a jelenet alkalom lehetett volna arra,hogy a néző egy pillanatra ma
ga is a hős vádlójává váljék.Későbbi összetűzései a hős érveivel /a né
ző szimpátiája a priori az 5 oldalán áll/, már mélyebbek, személyesebbek
és átéltebbek. Az alkotók a nézők elidegenítésénél gyakran
szándékos
hibákat ejtenek, például az olyan szerkezeti
megoldásokban, amelyek
hez a nézők hozzászoktak.Esek közül az egyik a felvételek szabadabb kö
tései általánosságban a néző nem veszi észre a felvételek váltakozását,
mert azok kölcsönösen egymásba illenek. Be ha két felvétel között előre
vagy hátra mozgatjuk a kamerát, a felvételek nem illenek egymásba. Az
átmenetet a néző mint szakítást, ugrást érzékeli. Ezáltal megzavarjuk a
részvételben és tudtára adjuk, hogy "asak" filmet lát. Ezt a módszert
mesterien alkalmazza EIZENSTEIN, például a RETTEGETT IVÁNban. Hasonló
képpen meg lehet zavarni a nézőt az egyirányú felvételek szabályának
megsértésével, /Nálunk nem nagyon találóan tengely-szabálynak nevezik/,
A néző dezorientálódik, keresi a helyét az ábrázolt térben, a vásznon
megjelenő alakokkal és tárgyakkal szemben ós ezáltal rákényszerül, hogy
figyelje az eseményeket. Hasonlóan a drámai idő kontinuitása szokatlan
megzavaráséra a néző kijózanodik /két egymást követő felvétel, melyek
között hosszabb idő telt el, nincs elválasztva elsötétítéssel- kivilégosodással, vagy más dramatikal jellel, hanem élesen egymásba kapcsoló
dik/.
Álljunk meg még a néző és film külső és belső viszonya, moduláció
ja megoldásának néhány példájánál, CHAPIINt többek között az is hozzá
segítette a filmművészet csúcsainak eléréséhez, hogy át tudta törni az
amerikai groteszkek megfigyelő módjának sztereotip megoldását és nem
csak a történet világába engedte besétálni a nézőt, hanem
alakjainak
belsejébe is* A világ kínomatográfia legelső azon jeleneteinek egyike,
amelyekben a néző azonosul az alakkal az AEANILÁZ o.filmnek ,ftáno a ke
nyérrel” jelenete. Egyúttal bizonyítéka annak, hogy a néző és alak azo
nosulása nem kívánja meg, hogy a kamera mindig az alak szemének irányá
ból nézzen, tehát, hogy az alakon kivül mindent lásson*
AZ ÉJSZAKA c, filmjében ANTONIONX különlegesen szellemes kontrapunkttal vezeti a megfigyelés, részvétel és átélés vonalait. Pelvétele
inek gyengébb fokú kontrasztja a skála középfokú értékei körül tartott
fényekkel /a város szélén, délután, az iró házában/ elidegeníti a nézőt
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az alakok világától. Ebből a monoton, szinte a Holt tenger felszíne alá
süllyesztett világból lépnek ki a plasztikus,szűkszavú, majdnem szoborszerű, mozdulatlan főhősök. Vonzzák a nézőt, aki közel akar kerülni a
főhősökhöz, mert azok ketten az utolsó emberek, akikben még van igyeke
zet, hogy előrejussanak, bár minden más, ami körülöttük van, nem gátol
ják őket ebben.
Részünkről a film értéke e "megfulladt világ" külső felfogásának
következetes modulációjában rejlik és abban,hogy a néző bensőleg köze
ledik a két főhőshöz, kiknek élete organikus viszonyban van a környe
zettel.
Minden művészi alkotás, tehát a film célját is, fel kell fognia a
nézőnek. Ez az előfeltétele annak, hogy a műalkotás a nézőre valamilyen
benyomást gyakoroljon. A cél felé gördülő cselekménnyel kitépni a nézőt
az intenzív érzékelésből mindig különlegesen nehéz ós kényes manŐven
OUMI rendező ezt a feladatot az ÁLLÁS /IL FOSTO/ oimÜ filmjében főleg
a sokszorosító gép meg nem szűnő fülsiketítő zajával oldja meg, A befe
jező jelenet elején a néző egy irodában találja magát tisztviselők kö
zött és a gép zajától éppen úgy megsiketül, mint azok.A jelenet közepén
a zajt mint a siker jelét fogják fel, ugyanis a fiút felveszik tisztvi
selőnek. A zaj azonban tovább tart ós ezzel elválik a flu a környezet
től, ettől a pillanattól a zaj "megalázó győzelem" motívumává vélik a
néző szemében, tehát a nézetek értékelésének eszközévé.
ANTONIONIí AZ ÉJS2AKA ű.filra befejezésénél komplikált konstrukciót
használ: a hosszú levél olvasása elidegenítette a nézőt az alakok vilá
gától, akik a cél felé vezették,De a levél végén újból az alakok érzel
mének világába hivja be a nézőt,hogy aztán álljt parancsoljon ós messze
az alakok mögött hagyja, mint tanút#
A TAVALY MARIEHBADBAN c. filmjükben RESNAl'S ós RQBBE-GHILLHP az egósz előadás alatt lehetetlenné teszik, hogy a néző meggondolva szemlé
lődjön és kerek véleményt alkosson magának. Azon igyekeznek, hogy át
itassák kételyekkel és zavarral, hogy igy - filozófiájuk jegyében - el
nyelhessék*
Ezzel szemben Orsón WLLE8: ARANYPOLGÁR c* filmjében, mely tele van
mozgással és izgalommal, brutális erőszakkal tartja a nézőt állandóan a
küzdőtér határain helül, melyen az alakok versengenek. /Nemcsak híres
mély fényképezésével és fonográf!ójával éri el ezt, de drámai felépí
téssel - az epizód-részletek átfedésével - világítással, a kamera hely
zetével, színészi teljesítményekkel, /Ezek ellenére a film nem hat hi
deg en.Pedig azok a filmek, amelyeknél egészen rendszeresen, szinte aka
démikus óvatossággal váltakoznak a szemlélő és átélési összetevők,gyak
ran hidegen hagynak, A hidegség oka az emberi fény hiánya az alakokban,
de elsősorban a szenvedélyes elfogultság hiánya a szerzőkben.
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Ugyanígy BALK- "bár más eszközökkel
a nézőt szemlélő távolság
ban tartja a ÍÁRZM HALÁLA c. filmjében.A téma és anyag megkívánják ezt
a távolságot. BÁLIK azonban nem vette eléggé figyelembe, hogy az olyan
filmben, raely állandóan ki van téve a néző éles megfigyelésének, az
összes részletet pontosan ki kell számítani, ledslszolni, vezetni, hogy
folyamatosan követhessék egymást, ’
fnauihatott volna a kalsszikus ame
rikai groteszkekből, a hajszákat, ugrásokat, lövöldözéseket és Tarzan
hálátlan animális mozdulatait is ki kell próbálni, azoknak szakszerűek
nek kell lenniök, hogy a másodperc minden részletében autentikusan has
sanak,akkor is, ha fólhanggal magasabbra vannak hangolva, mint például
az amerikai groteszkekben.
Improvizáció helyett módszer
Amint mondtuk, a mai néző, olvasó,vagy hallgató nem képes érzékel
ni vagy magába szivni a műalkotást, ha nem tudja magát a kellő pilla
natokban beleélni,Nem képes tartós, alapvető, főleg pedig az életben is
felhasználható értékeket is magába szivni a műalkotásból, ha a szerző
nem nyújt ehhez szilárd alapot. Ennek a ténynek a szocialista művészet
ben alapvető fontossága van: nem akarjuk, hogy az érzékelő eltévedjen a
műalkotásban, mint valami őserdőben, hogy az intenzív élmények elvakitsák, hogy a szerző olyan soká tartsa a felszín alatt, amíg elveszti
összeköttetését a normális világgal és a normális élettel /ahogy ezt a
naturalisták teszik/. Ha a műalkotásnak az a szerepe, hogy esztétikai
eszközökkel fejlessze az ember személyiségét és progresszív tevékeny
ségre buzdítsa, nem szabad erős élmények nevében elszakítani az élettől
éa végül neurotizálni.Szilárd álláspontot kell nyújtania, amelyről fel
foghatják és megérthetik áz élet művészi ábrázolását*
A helye viszont a felfogás és érzékelés problémájában nem a műal
kotás anatómiájának, hanem élő folyamatának a kérdése. Sok filmalkotónk
- dramaturgok, rendezők, operatőrök és mások - elhanyagolja a műalkotás
ezen belső törvényszerűségét. Ha nem is éppen dilettáns módjára nyúlnak
hozzá, de rendszer nélkül,szubjektiven, bízva az improvizáció bűvös ha
talmában és a mozgalmasságban oldják meg e kérdést. Az alkotóknak a mű
vészi feladattal szemben elfoglalt ilyen álláspontja okozza - más momen
tumokon kivül - , hogy sok filmünkben a művész gondolata nincs organikus
kapcsolatban a műalkotás testével, izmaival, idegeivel és vérével.A né
zőnek úgy tűnik, hogy nem fakad magából a mü folyamatából, csak hozzá
van fűzve, mint valamint turistaprospektus az utazáshoz.A felfogás azér*
zékelés viszonyénak pontatlan megoldása okozza,hogy a műalkotás nem hat
művészi erővel, amely megfelelne a művész komoly szándékának és gondos
előkészületének. Ez egyik okozója a kinematográfia rejtett, gyakran el
hallgatott hiányosságainak. /A prágai FILlá A DÓBA cikke./
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BÍRÓ Ivettel
JORIS XVM3 ÉS AZ AVAMGARB
A film történetének rövid életére jellemző, hogy mostanában érke
zünk el az első jubileumokhoz, azokhoz az évfordulókhoz, melyek lehető
vé teszik bizonyos életművek teljességének áttekintését. Persze az élő,
elevenen ható életművek egyáltalán nem igénylik ezt a lezáró,kerek években számoló szempontot, anélkül is beszélnek önmagukért, mégis érde
kes olykor egy-egy alkotói pálya teljes ivót asaraügyre venni* A különös
az, hogy ezzel, akarva akaratlan, a filmművészet fejlődésének majdnem
egészét is beláthatjuk,
Ebben az esztendőben Joris IVENS 65. születésnapját ünnepeljük, és
ez az évforduló valósággal kínálja a dokumentumaiImröl felhalmozódott
nézeteink felülvizsgálatát, ujraátgondolás át* Tudjuk, hogy IVENS ott
volt1 © «* rossz szóval kifejezve - "műfaj” születésénél, és azóta is,
szint© minden müve a film művészi-nyelvi lehetőségeinek kitágítását,
továbbfejlesztését jelenti, hogy személyében valóban teremtő alkotóval
van dolgunk* Mintha maga is kedven© filmje hőseinek útját járnál egész
életébon uj földterületek elhódításóért harcolt, mint a hires ZUTD.ERSEB
hősei,olyan vidékeket, égtájakat kebelezett be & film számára, amelyek
ről azelőtt senki sem hitte volna, hogy megtex’mék enyithét ők.
Eb a tanulmány nem kívánja részletesen elemezni IVENS egész élet
művét, különböző alkotókorszakait, fejlődését,hisz ehhez sajnos a müvek
teljessége sem áll rendelkesésünkreiOsszesen egy problémát szeretne kö
zelebbről megvizsgálni, melynek úgy tűnik, a mai forrongásokban, viták
ban is lehet jelentősége, és ©ziIVENS és az un* avantgarde kaposolatal,
mi volt esnek a viszonynak valódi tartalma,milyen impulzusokat, ösztön
zéseket adott számára ez a további alkotásokhoz*
lehet,hogy első közelítésre úgy tűnik* az avantgarde művészi,nyel
vi forradalmának kérdései történelmi kérdésok* Mai művészi életünknek
semmi köze mér hozzájuk* A valóságban éppen fordítva van* ahhoz, hogy
pontosabban értsük,mi is a lényege annak a nyugtalan keresésnek, állan
dó kiBérletesésnek}mely a modem filmben szüntelenül jelen van - nagyon
le érdemes visszatekintenünk erre a korszakra* Hisz itt nem kevesebbről
van szó, mint arról, hogy ekkor merülnek fel először teljes lobogásban
azok a kérdések, melyek a film határainak kiterjesztésére vonatkoznak,
illetőleg más szóval* a film saját helyének, saját területeinek valódi
meghatározásáról. Szemben a kommercfilmek és az álművész! filmek - a
kettő mindig egyforma rút veszedelem volt - romboló hatásával, ártalma
ival ,megtalálnl a film 1gasí világát,azokát a társadalmi,szellemi szfé-
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rákat, melyeknek kifejezésére a film joggal vállalkozhat. Tudjuk, hogy
minden lépés e tekintetben per volt, polémia és küzdelem, hisz a művé
szet értői és pártolói nem adták olcsón ezt a jogot. Sőt, hosszú évti
zedeken keresztül eleve megvontak minden ilyen lehetőséget, és ha bárki
is tovább merészkedett a megengedett határoknál, túllépett a kijelölt
utón, nem kevés meggyőző erőre, tehetségre volt szüksége ahhoz, hogy
megvédhesse magát.
Amikor a huszas évek ifjú lázadói, avantgardeista harcosai müveik
kel és eszméikkel a színre léptek,, a film kifejezőeszközeinek teljes
fegyvertára már i*endelkezósükre állott. A némafilm fejlődésének csúcsá
ra érkezett, remekművek sora hirdette és bizonyította, hogy mire képes
a filmművészet, hogy valóban művészet, mely a hagyományosokkal verseny
re kelhet. Miért volt szükség mégis "perre", mi mást akartak még elérni
EIZENSTEIN, MÍXRNAU, SJÖSTRÖM, CHAPLIN, GRIFFITH világsikerei után? Mi
féle izgágaság hajtotta őket még tovább?Lehetséges, hogy csak a más mű
vészeti ágakban eluralkodott izmusok gyakoroltak volna rájuk hatást,
hogy azokat próbálták meg ők is a maguk eszközeivel utánozni,átplántál
ni, meghonosítani a film világában? Nem valószínű*
A legfontosabb mozzanat talán,hogy az izmusok, a különféle útkere
ső kísérletek a filmben is,mint minden más művészetben,társadalmi okok
ra vezethetők vissza, lázadó, forrongó, hatalommal szembeforduló maga
tartás és világszemlélet gyümölcsei.Hogy ehhez az első világháború utá
ni kiábrándultság, általános eszmei zűrzavar, nyomasztó közérzet, elé
gedetlenség azzal a világrenddel szemben, raelytíen élnek, milyen pontos
tartalommal játszik szerepet,azt nem mindig könnyű meghatározni,Minden
esetre itt is, ahogy KRACAUER kitűnő, a német filmről szóló könyvében
kifejti,-^egy csomó nyugtalan oppozició keres szelepet a maga indula
tai kifejezésének, ezzel is magyarázható, hogy semmiféle világnézeti
egységet nem találhatunk az avantgarde képviselőinél.De mert lényegileg
baloldaliak és lázadásuk nem egyszerűen "menekülés" valamiféle elefánt
csonttoronyba, hanem csak jelzése annak, hogy a hivatalos rendet és ki
csinyes, kispolgári álmüvészetét mélyen megvetik, nevetségessé akarják
tenni - nem tekinthető véletlennek, hogy az első ujjgyakorlatok után, a
polgármeghökkentő csínyek ós mindennek fittyet hányó játékok után, mon
dandójuk egyre jobban sulyosodik, egyre komolyabbá vélik, ós a huszas
évek végére ugyanezek a fiatal művészek már felelősségteljesebb alko
tásokban juttatják kifejezésre a világgal szembeni állásfoglalásukat.
Müveik megtelnek bátor, harcos, kritikai tartalommal, mint akár BUNUEL
filmjei, akár LACOMBE nagyszerű LA ZONE c. filmje pl., mely a "rongyszedők, Párizsáról" tér elénk megdöbbentő, vérlázitó képet. A polgári
*8.
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jólét és biztonság, a mindig hangoztatott harmónia képeivel szemben, ők
következetesen a másik arcot, a másik oldalt mutatják, s ha különösebb
kommentár nélkül, akkor is sauggesztiv erővel, lázitó szándékkal. Gon
doljunk EPSTEIN kivételesen szép FINIS TERRAB c, filmjére, mely ^gy isten-hátamögötti, bretagniei szigetecske munkásainak teljes elzártságát,
drámai sorsát tárja elénk, elmaradottságukat, egymást maró gyűlölködé
süket, a távolabbi falu asszonyainak megannyi hiteles, elevenen megra
gadott portréját. Vagy VIGO hires, ugyanebben az időben készült "doku
mentált állásfoglalására", ahogy ö nevezte, az A PROFOS DE NICEt...
Másrészt talán azt sem szabad elfelejtenünk,hogy esek a müvek zse
niális kivételek voltak,egyedülálló eredmények, melyekkel szemben a ha
mis, igénytelen vagy inkább rosszigényü müvek Özöne állt, hogy hatásu
kat, fényüket minduntalan rontsa, beárnyékolja.Egyáltalán nem mondható,
hogy az EIZENSTEIN, STROHEIM, MURNAU-féle filmek a filmkészítés utjának
fővonalában álltak volna, úttörők, küszködve érvényesülök voltak maguk
iá. Vagyis a filmművészet igazi híveinek még e sikerek után is, minden
nap meg kellett harcolni a film létjogosultságáért és okosan,elfogadha
tóan igaz ölni, hogy a filmnek lehet saját hozzájárulása az emberi leültura kincsesházához.
Végül, és talán ez sem sokkal kevésbé jelentős tényező, hogy ezt a
létjogosultságot nem egyszerűen a filmnek, mint új drámai művészetnek
igazolásával akarták megteremteni, hanem tágabb értelemben, szélesebb
vonatkozásban.Az avantgardelsták legnagyobb felismerése, hogy a filmnek
nem drámai, hanem egyszerűen nyelvi oldaléra vetik a hangsúlyt. A fi
gyelmet arra próbálják forditani, ami a filmben több, más, mint egysze
rű drámai kompozíció, ami a valóság rögzítésének még alig ismert, alig
kikisérletezett uj,hajlókony kifejezőeszközévé teheti. A legkülönfélébb
etűdök* kísérleti filmek mind egy-egy új terület és új forma meghódítá
sát jelentették - túl az irodalmi, színpadi lehetőségek addig adott ha
tárain.
Hogy ennek a kérdésnek a mai filmművészetben is milyen jelentősége
van, az talán nem szorul bővebb bizonyításra.Hisz a különböző új hullá
mok, a cinéma-vórité stb., semmi egyebet sem tesznek, mint ugyancsak a
régi,eddig véglegesnek hitt határokat feszegetik, és keresik - a huszas
évek szenvedélyéhez hasonlóan - ezeket a tágabb horizontokat, a filmnek
jobban megfelelő saját vidékeket. A történelmi szituáció tehát sokban
hasonlít, ezért is hiszem, hogy tanulságos lehet e régi avantgardiBta
törekvések új számbavétele.
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vósziségét a humanitással együtt valósíthassa meg,/
Ha még jobban 'belemerülünk szándékaik és elméleteik tanulmányodé™
sába, még egy dolog szembetűnő: az, hogy a film autonómiájának keresése
szükségképpen elvezeti őket a film ós az élet, a film és a valóság közötti kapcsolatok felülvizsgálatához is,^Bármennyire is azt a benyomást
kelti, mintha csak a film technikai, formai oldalával törődnének, való
jában a jelentősek túljutnak ezen és fellépésük forradalmi újdonsága,
hogy a film és tálművészetek közötti viszony állandó boncolgatása he
lyett a film és az élet új összefüggéseit próbálják kimunkálni. Kérdésfeltevésük eredetisége, hogy ezt kezdik mérlegelni: milyen lehetősége
lehet a filmnek a valóság nem ismert, kevéssé feltárt vonatkozásainak
bemutatásában,az élet mely oldalait, viszonylatait tudja a film eredeti
módon élérűctárni,felfedni. S miközben a mozgás, a ritmus vizualisálásának lehetőségeit elemzik - nyilván túlzott elragadtatottsággal és egy
oldalúsággal is olykor mégis azt a lényegi vonatkozást tagadják meg,
mely a film létjogosultságát nyújtotta,Lehetséges, hogy mindezt fáradt,
üres, öncélú játéknak nevessük, mikor pedig egy művészet talál rá itt a
maga sajátosságéra, arra az archimedesi pontra, ahonnan valóban kimoz
díthatja a világot?
Figyeljük osak meg, hogy nemcsak a müveik, hanem a körülöttük meg
fogalmazott elméletek, vallomások is mindig hangsúlyozzák ezt az élet
tel való kapcsolatot,Hiszen mikor a film drámalságának szűk értelmezése
ellen,a színpadi jelenetezéa és megkötöttségek ellen lázadnak, helyette
mindig és valamennyien az élet áramlásának dinamikájára, a jelenségek
mozgásának drámaiságára,szélesebb,valóságosabb, közvetlenebb életanyag
ra apellálnak, Germain DULAO tételszerüen is kifejti, hogy a történés,
a cselekmény elhagyása számára azt jelenti, hogy a színpadi cselekmény
regényes fordulatait akarja osak kiszorítani, de nem az élet mozgását.
Azt akarja, hogy a dráma ne korlátozódjék az emberre, hanem szerepet
kaphasson benne a természet mozgása ós az emberi lélek láthatatlan,bel
ső drámaisága is,ügy képzeli, hogy a filmnek közvetlenül az életet kell
adnia.
Jogosult, alapvető jelentőségű gondolat, bár az is kétségtelen,
hogy első megvalósításaiban a túlzásoktól,modorosságoktól sem tudta tá
voltartani magát. Mégis, mint tendencia - ezt ma már talán világo
sabban látjuk - egészségesebb, a film lényegéhez közelebbáiló törekvés
volt, mint a kisszerű színpadi naturalizmus, DELLUG: LÁZ o. filmje, DüMO: MOSOLYGÓ BEÜDM ASSZONYa, EPSTOTt HŰSÉGES SZÍV c. müve a bizonyí
tó példák, hogy félretéve a melodrámátikua történeteket, mindegyikben
mennyi új életanyag jelentkezik,úgy a külső világról, a környezet ele
ven mozgáséról,tájak életéről, hangulatáról, utca és várósrószletok at
moszférájáról, valamint a belső világról, a fájdalomról, vágyról, nyug
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talanságról,Talán mondani sem kell, hogy esek értéke távolról sem a re™
mekmüvek értéke, jelentőségük nem abban rejlik, hogy teljes érettségben
és egyensúlyban valósítanak meg mindent a maguk felfedezéseiből,de min™
denesetre ,az első olyan müvek,melyeknek igényei tulmennek az addigi ha
tárokon, uj területekre merészkedve, olyan területekre, melyekről bebi
zonyít ott ák, hogy a film számára megközelíthét5, kifejezhető szférák le
hetnek*
Az is nyilvánvaló,hogy bár egyfelől az avantgardeisták formabontósa egyáltalán nem kizárólag forrni játék, külsőségéé újrateremtés, ha
nem belső, szellemi szükségletekből fakad,másfelől ez a forradalom gon
dolati, tartalmi vonatkozásban mégis egysíkú,elvont, és az igazi társa
dalmi közlendőktől meglehetősen messzire szakadt* Nem kétséges ugyanis,
hogy akármennyire is helyeselhető volt az a szándék, mely az élet dina
mikáját próbálta szembeállítani a színpad jelenetsoraival,ez az életbe
li dinamika azonban csak nagyon kevés esetben telt meg konkrét, eleven
tartalommal, és igy a világról való híradás, bensőséges beszámoló sze
gényes lett,absztrakt és egyoldalú, melyből, ha más vonatkozásokban is,
de ugyancsak hiányzott az élet gazdasága, áramlása, sokrétű mozgása. És
mégis, ennek az alapvető hiányosságnak ellenére, nagyobb e müvek és e
mozgalom jelentősége,mint általában az un. formabontó-formátereiatŐ isko
Iáké,mlnt a különböző avantgarde mozgalmaké a többi művészeti ágban* Ez
pedig azzal magyarázható, hogy a filmművészet esetében egyszerűen más
történelmi szakaszban, más érettségi fázisban jelentkezett ez a mozga
lom! abban a pillanatban, mikor még valóban egy művészet megteremtésé
ről, létrehozásáról volt szó .Minden avantgardelsta izmusról elismerjük,
hogy bizonyos körülhatárolt eszközben, formai újdonságot, felhasznál
ható uj megoldást kínál a művészet egésze számára* A filmnél ez az ál
talános adottság sokkal jelentősebbé válik, sokkal nagyobbra nő, mert
amikor itt nyelvteremtésről, vagy a nyelv finomításáról, gazdagításáról
beszélünk, tulajdonképpen magának a művészetnek a kialakításáról is be
szélünk! a film kiemeléséről abból a közegből, ami még vagy a puszta
köznapisághoz, mechanikus rögzítéshez, vagy egy más művészet közvetlen
fotograíáláséhoz köti* Mig általában a huszas évek izmusai a művészet
klasszikus hagyományainak felbomlását jelzik,kiábrándultságot, dekadens
töltésű magatartást hordoznak, addig a filmnél ez a szerepe némiképpen
módosul: expreaszionizmus, impresszionizmus, szürrealizmus stb. nem egy
kész, harmonikus művészet világát vetik szét, hogy helyébe a maguk zűr
zavarát, túlhajtott megszállottságait állítsák, hanem kicsit inkább for
dítva! egy-egy lépéssel előre vezetnek a film müvészetteremtő utján,
ahhoz segítik hozzá, hogy képessé váljék uj eszközöket felhasználva, uj
mondanivalókat, tartalmakat kifejezni, a maga küldetésének beteljesíté
séhez*
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Hogy ess a keresés milyen sokrétű, mohó és változatos irányú, arra
legjobb bizonyíték, az egymás mellett egyidejűleg élő, együtt jelentke
ző törekvések váratlan sokasága. Dadaizmustól, kubizmuson át a szürre
alista játékosságot csakúgy megtaláljuk, mint a tárgyilagosságra törő
komolyságot, a dokumontarizmus igényét. A kamera valóségrögzi'tŐ,élettényékét elleső és megörökítő tehetséget éppolyan "avantgarde" merészség
nek tekintették,mint a GÉPI BALHÉM) vagy a FELVONAjSKÖZ arabeszkjeit,Ta
lán máshonnan indul ennek a filmművészeti ágnak néhány első megnyilvá
nulása, PLAHERTY elsősorban, az egész mégis ide torkollott, hogy aztán
a maga hatásosságával sokakat magával ragadjon*
PLAHERTY úttörő érdemei,szépséges dokumentumfilmjei ekkor már köz
ismertek voltak* ő is valóság és poézis összeötvözését akarta megterem
teni, de romantikus természetlátása óhatatlanul az egzotikum felé so
dorta* És hiába vallotta állhatatosan, hogy mindent a helyszínen,a köz
vetlen ólatanyag határoz meg és alakíthat csak a filmen, ez a szemlélet
sokszor külsőségessé válik, nem lesz anyaga igazi belső szervezője, ha
figyelmét mindig a szokatlanra,extrémre fordítja,PLAHERTY után, a fran
cia avantgarde idején CAVAI/3ANTI tette meg a döntő lépést előre, a re
alizmus irányába, a dokumentumfilm igazi kialakítása irányába* PLAHERTY
volt a példája* Nála látta, hogyan lehet az uj formaelemeket a költői
látással összehangolni,de sikeresen elszakadt PLAHEETY romantikus látá
sától, az egzotikum csábításától és a mindennapok világában próbálta
lábát megvetni* Míg addig a dokumentumfilm kizárólagos célja és terüle
te a távoli, ismeretlen, izgató tájak felidézése volt - ÖAYALOANEX sze
mét a közelire, a legközelebbira veti* a mindennapok Párizsára, amely
ben mindenki ott ál, anélkül, hogy jobban körülnézne benne,így jön lét
re 1927-ben a RXEN QUE LES HBÜRES, mely szinte összefogja mindazt, amit
a pillanat művészi tendenciái jelentenek, Jelezve azt is, ami ebben az
egész mozgalmas időszakban lényegileg előre mutat, realisztikus adott
ságú,A film anyaga a hétköznapi valóság, egy nagyváros élete hajnaltól
éjfélig, de ezt nem elvontan, hanem az emberek életének anyagán, ritmu
sán keresztül matatja meg* Szórt kap olyan jelentőséget benne végre az
élet társadalmi vonatkozása is, a fent és lent ma már talán túl egysze
rűnek tűnő szembeállításai,mely akkoriban sokkal eredetibb és meglepőbb
gondolati-formai találmány volt,mint ahogy azt talán ma tudomásul vész
esük*,
CAVALOANTX filmje abban a vonatkozásban is avant gardelst a, hogy ő
is környezet és ember kapcsolataira helyezi a fősulyt* Filmjének tárgya
éppen az, hogy hogyan helyezkedik el ebben az átkozott-gyönyörű nagyvá
rosban az embcrs milyen nyomorúságot és gazdagságot kinél számára. És
Így éppen olyan főszereplő a ezajnaparti lépcső,mint a rajta háló oloohard, a kit érit ott újságpapír, mint a maoskaköves utca, a maga vampsze-
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rü prostituáltjaival,alkony! fényeivel, rossz házmestereivel*«*A miliőt
ezer apró részleten keresztül láttatja, ebből a mozaiksorból áll Össze
az egész, költőileg hitelesített, hangulatilag egységes világ^ehát nem
fényképfelvételeket kapunk Párizsról,hanem az élet bizonyos rendjét is,
megközelíthető törvényeit és hangulatait is*
A mindennapok anyagában való elmerülós ekkor,ahogy mondani szokták
”a levegőben volt”, egyre érzékelhetőbb korkövet élménnyé vált .Kissé ké
sőbb készült a RUTTMAim hires Berlinről szóló filmje és Dzlga VERIOVs
EMBER A FELVEVŐGÉPPELje Moszkváról* Persze, hogy mindegyik művész más
ként nyúlt a maga anyagához, de mégis jellemző, hogy majd egyszerre ke
rül sor egymástól ilyen távoleső helyeken hasonló váll alko zásokra .RTJIIM A M filmje egészen más fogantafcásu volt, mint OAVALCANIIé. A BERHNt
szimfonikus kompozíciónak szánta,amelyben a nagyváros életének vizuális
ritmusa olvad egyetlen organikus rendbe* A különféle dinamikus elemek
váltakozása, kerekek, jármüvek, lehúzott ab1akredőnyök, áramló emberek
sodrása állnak a szimfónia fővonulatában, teljesen egy szintre süllyed
ve, melyben az ember hangsúlyozottan tárgy,egy tényező osak a sok közül.
RUITMANN, aki az absztrakt opusok után készítette ezt a müvét, és
akire nagyon hatott az orosz montázsiskola, Dziga VERIOV ”filmesemének”
szabad osapongása, elsősorban a montázzsal rendezi anyagát, teremt a
látványból ritmikus, lüktető melódiát?
Miért volt szükség ezeknek az eredményeknek mégoly vázlatos isme
retére? Mert enólkül nem igen érthetjük meg Joris IVENS első müveinek
jelentőségét sem,azt a helyet, amelyet ebben a fejlődésben betöltenek*
Maga IVENS is vallja, hogy OAVALCANTI rendkívül nagy befolyással volt
pályakezdésére* 1926. után találkozott vele, 27-ben hívta meg Amszter
damba, a haladó művé szfilmeket pártoló Pilmliga vendégeként,hogy a RIEN
QUE LES HBÜRESt bemutassák. Ami megragadta benne, - mint később el
mondotta - az a mód, ahogy a költő láttatta Párizs 24 óráját, a sok kis
részlet, kiemelt premier plán, mely beszédessé vált és az egész légkör
lényegére világított rá*
Ugyanígy nem lehet tagadni RTJTTMANN filmjének hatását sem*A dolgok
mozgásában rejlő "fotogén” varázs, a részletek összeötvözésének lendü
letes ritmusa, - olyan mozzanatok voltak, melyek inspirálták IVENSt el
ső két hires müvének megalkotásában. Mégis, a HÍD és az ESŐ is teljesen
eredeti alkotások, melyekben a hasonlóságok mellett a különbségek lega
lább olyan fontosak.IVENS egyik filmjében sem elégedett meg azzal, hogy
egyszerűen benyomásainak,futó impresszióinak mintegy panorámáját nyújt
sa,hogy elénkteregesse röpke, hullámzó élményeinek színes kaleidoszkóp
ját* Egyetlen, pontosan, mondhatni szigorúan körülhatárolt téma sokol
dalú, aprólékos, részletező tanulmányozását kapjuk, analitikus megköze
lítést,melynek segítségével szinte szemünk láttára hatol be a dolog lé-
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nyegóbe. Ezt a szigorúságot persze nem szabad a szó szoros értelmében
felfogni. Egyáltalán nem arról van szó, mintha IVENS rideg, tudományos
módszerekkel bontotta volna elemeire tárgyát* egy hidat vagy az esőt,
hanem éppen az az érdekes nála, hogy ez a felbontás és uj egységbe ra»
lcás megtelik valamiféle poézissel*
Érdemes kicsit közelebbről Is megnézni, hogyan jut el ehhez IVENS,
ő maga a következőket mondja el a film születéséről*"Motívumként a rot
terdami nagy vasúti hid szolgált* A számos mozgás, emelkedés ós süllyo™
dés, mely ezt a nagyszerű vaskonstrukclót jellemezte, kiváló alapot isyuj-*
tott a film számára, amelyben a mozgások összeállításának lehetőségeit
próbáltam vizsgálni«lfovább akartam lépni a film területén ezen az ösvé
nyen, mely a leíró dokumentumfilm, vagy a technikai oktatófilm és a kö
zött van, amit játékfilmnek neveznek,Célom az volt, hogy a hid és a va
súti kocsi életének anyagából forgassak filmet, mindenféle cselekmény
ós történet nélkül, de amely mégis érdeklődést tud kiváltani a nézőből*
Miután feliratok nélkül akartam a filmet elkészíteni, kénytelen voltara
szüntelenül a tiszta vizuális elemekre koncentrálni,,#"
Igaz,a vallomásban szerepelnek a "bűnös szavaktritiszta vizualitás",
a különféle mozgások összeállításának lehetőségei,a film mégis tudás®! kedlk azon, hogy pusztán érdekes beállítások, szokatlan képkompozloiók
sorának lássuk*érzelmi, gondolati asszociációkat is kelt, egy olyan tóraakörben,mellyel IVENS még sokat fog foglalkozni* ember és gép, a t®oh«
nika,az emberi konstrukciók lenyűgöző bonyolultságának világában, IVENS
kamerája nyomán a hid válóban ©lovon organizmussá lösz* minden kis,
messziről érthetetlennek frünŐ porcikájánák,apró elemének ért elme, £u.zik?'*
dója van, valamilyen nagyobb egészbe kapcsolódik, a folyó életében a
vonuló tekergőzös "sorsába", veszteglő és tovapufogó vonatok számára
nyújt átkelési lehetőséget* ogy8ZÓval sokrétű, komplikált szerkezet,
melynek titkait IVENS kamerája fokozatosan fejti fel*8 hogy közben meg
őrzi ennek architektonikus s z é p s é g é t é r k e z e t i elemeinek geo
metriai rendjét, az vajon önoéluság, l’art poitr l’art forma játék? Nem a
hid lényege tárul fel Így szemünk előtt? Nem tartősik hozzá funkoióihos
ez a mértaniam szerkesztett, monumentálissá növekedő bunyólultság?IVENS
a hid életének egész kis "drámáját", kerek epizódját emeli ki, az ©ne-’
méaysort, moly a hid középső részének felemelése, egy hajó átuszása és
a rend visszaállítása között élt élik *Eközben látjuk lélegezni, uj arcot
ölteni, uj szerkezeti összefüggésekre lépni, régieket visszaállítani*
Szinte zenei jellegű mozgások sora követi Itt egymást* dallamok kapcso
lódása, szétválása, ujraöeszetalálkozáoa**•
Bokák számára csak a vállalkozás bizarrsá^a, szokatlansága volt
szembeötlő* Rogy lőhet filmet készíteni egy hídról? Mi ebben a téma? És
mivel a filmen megjelent látvány különféle vonalak, mozgások nyugtalan
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ritmusaf afféle ‘'mechanikus "balett11 volt ~ könnyön kimondták ré, hogy
absztrakt film ez ist vagy hogy egy szemérmesebb kifejezéssel éljenek*
abszolút film* Még BAIÁZS Béla is rabul esik ennek a külső megfelelés
nek, elfeledkezve arról,vagy lebecsülve azt, ami ebben a filmben nagyon
is konkrét, közvetlen élet, természetes, formálatlan valóság, és ami
sokkal inkább jellemző rá, mint az un* formai játék* Szerinte "már az,
hogy annyiféle képen lehet látni azt az egy rotterdami hidat, szinte
irreálissá teszi azt* Nem célirányos mérnöki építkezésnek látszik, ha
nem furcsa optikai hatások sorának*" Azt kell mondanunk, BALÁZS érvelé
se legalább is meghökkentő, Mióta szempontja egy zmivészi alkotásnak,
hogy "célirányos mérnöki építkezésnek" láttasson egy hidat? Vajon VAN
GOGH* Arie8-l hidja annak hat, vagy funkcionális értéke számit és bir
számunkra jelentőséggel? Továbbá* miért teszi "szinte irreálissá" a ké
pet az, hogy ennyi oldalról láttatják,hogy elemeire bontják és Így tér
jék fel értelmét? Nem éppen ez teszi átélhetövé "célirányos mérnöki épitkezés" voltát? De BALÁZS csak a maga szubjektív véleményét hajtogat
ja: "Vizuális variációk ezek, melyeken aligha tud áthaldnl egy teher*vonat* Minden beállításnak más a fiziognómiája, más jellege van, de egyiknek sincs sem a hid céljához, sem architaktonikus értelméhez semmi
köze"* BALÁZS megjegyzésében az & meglepő, hogy mintha szándékosan fi
gyelmen kivül hagyná a film főtémáját. A HID éppen azáltal tudja bemu
tatni számunkra a maga célját és archltektonikus értelmét, mert egy egész "történetet" ól végig előttünk* eljátssza mindennapjainak egy je
lentős "feladatát," melyet az emberi kéz munkája hajt rajta végre, me
lyet figyelmes, gondos erőfeszítés nyomán tud csak beteljesíteni, A vi
zuális variációknak éppen ez a "történet" ad állandóan érezhető hátte
ret, összefogó erőt, hogy közben sosem téveszthessük szem elől a tulaj
donképpeni főgondolatot, a vazérmotlvumot, IVENS is említi, ugyanebben
a nyilatkozatéban, hogy a veszteglő vonatról azért készített közben vo
natképeket, hogy a néző a fonalat ne veszítse el, hogy emlékezetében
megtarthassa az események szálát, azt, amiért mindez az érdekes, izgal
mas mozgás történik* A vonatképek a zenei ellenpont szerepét játsszák a
film szövetében, fenntartva és újrateremtve a képrészletek közötti fe
szültségét, továbbsugározva a tulajdonképpeni témát*
BALÁZS a film végletes szubjektivizmusát kifogásolja,pedig ha job
ban belegondolunk, nem kis eredmény volt, ebből a véglateson^objakti
vista" anyagból ennyi szubjektivizmust létrehozni*XV£N8 vállalkozásának
eredetisége éppen az volt,hogy meghódította a film szubjektivitása szá
mára ezt az addig megközelíthetetlennek vélt területet, olyan érdekes,
szokatlan egységet teremtve, ami más művészetekben nem ismeretes* Itt
valóban szemtanul lehetünk annak, hogy valaki nem egyszerűen az anyag
formálásával és deformálásával fejezi ki magát, mint a képzőművészetben

/ld, VAN GOGH: Arles-i hidja/, hanem csak az Összeállítás, beállítás,
lát tat ás módjával. Ez bizony felfedezés és előrelépés, akár a huszas é«
vek express: ionísztikus törekvéseivel szemben/mely magát a valóságanya
got "festőisitette", hogy kifejezővé váljék/, akár a színpadi naturaliz
mussal szemben, amely csak a drámai történés végletei, gesztusok, mimi
ka felnagyításával tudott erőteljes érzelmi hatást kelteni.
És még egy érdekes mozzanat* Maga a témaválasztás, "Az ipari táj11,
az ember alkotta gépek,szerkezetek, technikai csodák tulajdonképpen mai
napig sem váltak Igazán a művészi alkotás ihletőivé*Még ma, 25 év után,
miközben hihotetlen léptekkel haladt előre a teohnika fejlődése, sem
sokszor sikerült ezt a világot bevonni az ábrázolás körébe, költőieslteni. XVJSNS sikerrel oldja meg feladatát: képsorai nyomán megérzünk va
lamit ennek a technikai-építészeti műnek szépségéből, szerepéből mai életünkben, a maga "hideg", "holt", minden érzelmi mozzanatot nélkülöző
arcával, És igy a téma kétszeresen tulemelkedik az un* absztrakció kö
rén: éppen a XX.századi ember világából közvetít valamit, hoz elénk egy
darabot, A film érdekessége, hogy megtartja ezt a "holt", "hideg" geo
metriai formát, mert ez a téma lényege maga, és ez az oka annak, hogy
az ember, ebben a filmben csak olyan melló- vagy inkább alárendelten
jelenik meg. Már ami ennek a szereplésnek gyakoriságát, "mennyiségét'
jelenti. De az a néhány pillanat, amikor feltűnik, tele van erővel, az
odaadó figyelem, a munka felelősségének súlya érződik az idős munkás
minden mozdulatán, teszi súlyossá ezeket a kockákat is.
Hogy IVENS "mozgés-sslmfoniája" és az absztraktabb kísérletek kö
zött van különbség, azt akár LÉGERt GÉPI BALEffif, akár René CLAIR ismert
LA fOUH c, filmjével összevetve észlelhetjük elég sokatmondóén* Raué
CLAIRnak az Eiffel toronyról készített etűdje valóban annak tűnik, ami
ről BAIÁZS Béla beszél; vizuális variá&iók, szokatlan, ismeretlen nézőszögükkel ható beállítások sora, mely semmiféle érzelmi vagy gondolati
asszociációt nem indít el bennünk. Érdekes - ez a legtöbb, amit lát énük
kivált* ITENS ennél többre jutott, részint látásmódjának eredetibb és
mélyebbre hatoló módszerével: a hid fel tudja idézni bennünk mindazt,
amit egy grandiózua,ember által szerkesztett építmény jelent, másfelől,
a tárgyalás módszere is szerencsésebbé leírást IVUNS felváltja a bemu
tatás, majd,hogy nem drámai bemutatás módszerével, ahol dolgok "történ
nek", a történésnek hid, vonat, ember is résztvevője, szereplője, kö
zöttük valóságos élet, események sora zajlik.
Egészen más érzelmi, szellemi tájakat mozdít meg IVENS következő,
világhírű filmje, az ESŐ, Ami az előbbivel összeköti, az nem több,mint
a módszer;A.z analitikus megközelítési mód, az egyetlen téma gondos, ap
rólékos körüljárása, de hangvétele, légköre, stílusa már teljesen más,
éppen az anyag követelményeihez similóanV
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A HÍD inkább csak a korabeli filmművészek, esztéták érdeklődését
váltotta ki, az ESŐ egyenesen kereskedelmi siker lett, világszenzáció.
Mi az oka ennek a széleskörű visszhangnak? Biztos, háláaabb, népszerűbb
téma egy efféle lir&i költemény anyaga, ismerősebb hangulati világ éa
látvány is, de mégsem ez az ismerős, hanem talán itt is inkább az isme
retlen, az uj hóditott. Tulaódonképpen először láthattunk filmen ilyen
teljes, érett poézist,mely nem akart vállalkozni többre, mint amire egy
szonett vállalkozik* néhány feszesen fogalmazott strófába összefogni
egy érzelmi, tónusában egységes "költői gondolatot"*
Értetlenséggel persze ez a film is nem egyszer találkozott^Feltűnő,
hogy a dokumentumfllm olyan kiváló értője és alkotója, mint az angol
Paul RCKDHA, milyen lekicsinyléssel szól róla, általában I ?S S munkássá
gát meglehetősen mellékesen kezeli,"A holland IVEUS - Írja
rendkívül
sok munkaenergiát és nyersanyagot fordított a Zuydersee kiszárításáról
szóló filmre. Belebonyolódott a HXD technikai tökéllyel alkotott munká
jába és egy másik film, a vizet bőségesen pazarló ESŐ készítésébe*,,"
Ez a vállveregető, fölényes, tömör összefoglalás még szellemesnek sem
mondható, olyan mélyen igazságtalan és téves*
Az Esővel kapcsolatban is többen felhánytorgatték, hogy hiányzik
belőle az ember, vagyis a humánus tartalom«Pedig ez nyilvánvalóan benne
van, csak nem úgy, hogy folyton emberokét ábrázol - /bár olykor azok la
megjelennek, mint a nagyváros életének szerves, elengedhetetlen részei/
- hanem inkább mint az alkotó személyisége, egyéni szemlólete.Olyan ez,
mintha egy tájképtől, vagy csendélettől számonkémánk az ember közvet
len ábrázoléeát*Miért kellene & film képpoéziséből száműznünk ezt & le
hetőséget, azt, hogy mozgó osendélet-sorokat komponáljon? Ott megenged
hető volna az, ami itt, kót lépéssel odább, egy másik művészeti égte
rületén már tilos? Itt már formalizmus, l*aré pour l*art, "abszo
lút film",ott meg éppen gyengéd realizmus? Azt hiszem,hogy bizonyos ebS«
Ítéleteket kellene itt is leküzdeni és az ESŐt annak elfogadni,ami,
vagyis nem tekinteni az emberit, hanem a kisebb horderejű kérdéseket,
tíeek olyasmit, hogy milyen számunkra a minket körülvevő természeti vi
lág, milyen emberi tartalmat sugároz számunkra az eső akkor, mikor las
san szemerkél, mikor hirtelen szigorúbb lesz, és kérlelhetetlenebb, mi
lyenné lesz az utcai mikor fényessé válik a csillogó víztől, melyben
ott viliódzik,tükröződik a járókelők életej mennyi arca van, mennyi ér
zelmi tónusa - hisz ez mind rólunk szól, IVEU3 va1óhanHantropomorfizálja" az esőt',1 Emberi tulajdonságokkal ruházza felt szeszélyes, tréfás,
rosszkedvű ós ridegen, kitartóan rosszindulatú* Ezt a jallémrajzot tőle
kaptuk,és semmivel sem marad alatta mondjuk TÓTÉ Árpáét ÁPRILIS o* ver
sének,mely a tavasz játékosságát rajzolta meg ennyiféle oldalról, hety
keségét, vásottságát stb*
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kintetbe vevő Összefüggésben szabadna vizsgálni éa innen megközelíteni
IVENS további fejlődését: az áthajlást a dokumentumfilm tárgyilágoeabb
formáiba,
mely inkább epikus sikon teremt nagy érzelmi hőfokot,magasrendű pátoszt,Ez a két "kísérleti film" azonban igy is megmarad a filmtörténet reprezentativ darabjának, az első filmszonetteknek, melyhez a
forma kötöttsége - noha látszólagosan lebeg és játékos
kimunkált
fegyelme, tömör érzelmi gazdagsága valóban közelhozza. Persze az ilyen
hasonlatok mindig sántítanak, most is csak jobb hijján- használjuk, ki
csit érzékeltetve azt a különös müfaji,müformai helyet, melyet
a film
történetében lényegileg elsőként próbáltak kialakítani.
A filmirás hajlékonyabbá tétele, a filmnek mint kifejezőformának
egyre felszabadultabb kezelése XVENS egy ugyancsak korai, érdekes műfa
ji kísérletében is megfigyelhető,a kevéssé ismert BRAHDUNGban /HULLÁM
VERÉS/. Ez talán az egyetlen filmje IVENSnek, ahol un, játékfilmelemek
kel dolgozik, vagyis szabályos kis drámai történést mesél el színészek
segítségével, noha ezek a színészek gyakorlatilag amatőrök.
Sokkal kevésbé egyenletes, érett alkotás, mint a másik kettő, mégds
ebből a szempontból, azt vizsgálva, hogy hogyan kezdi feszegetni IVENS
az addig kialakult, megmerevedett és mér konzervatívnak érzett filmíormát, sok érdekes adalékkal szolgál.
Egyszerűen bonyolított elbeszélés, mely nincs hiján a szociográfi
ai, folklór!aztikus elemeknek sem. Kis hollandiai faluban vagyunk, a
tenger partján, melynek életét a hatalmas, fenyegető viz állandóan be
árnyékolja. Egy halászlegény udvarol egy fiatal lánynak, alá. már jegye
se,de a falu szokása szerint, a vőlegény a gyűrűt visszaadja a lánynak,
ha a tengerre megy-. Azért, hogy teljesen a tengeré legyen, hogy az tel
jesen bírtokolhassa.Majd visszatérve, a fiú munkanélküli lesz. Veszély
ben a lányhoz való szerelme, mert a szomszéd vetett szemet rá. Nagysze
rű, megfigyelésekben gazdag jelentsorokban mutatja IVENS a fiú és a
lány viszonyát, óvŐdósét egy faluszéli csúnya, kopár dombon,egy búcsú
forgatagát, a vízisikló rohanását, a munka szépségét. Ez a kis fejezet
újból remeklés. A fiú elszegődik egy tulipánföldre virágot nyesni. Vég
telen tulipánerdőt mutat a gép, csodálatos rendben sorakozó virágokat.
Kecses fejük ring a szélben. Majd levágják, kosarakba gyűjtik a tulipá
nokat és egyszerre minden szépségük odalesz. Halott fejek néznek mered
ten vissza ránk... Betekintést nyerünk egy falusi vasárnapba is, szegé
nyes fapapucsban járulnak a templom elé a falusiak,de a lány már elmegy
a kopott fiú mellett, a jómódú szomszéddal jár karöltve, aki gazdagabb
életet Ígér neki. A fiú elkeseredésében nekimegy a tengernek, felhúzott
Vitorlával indul neki a szélnek, lázadva, dacoló sziwel*
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A történet, mint sokszor, most sem tűi sokatmondó* Nem ebben rejtik
a film értéke, hanem az a mód, ahogyan IVBNS hőseit bemutatja, emberek
és környezetük eleven kölcsönhatását, A falu életének szegényes minden™
napjait - s a tengert, mindig és újból a vizet, falán senki rajta kívül
ilyen szenvedéllyel, odaadással és érzékenységgel nem ábrázolta filmen
a tenger dinaadkáját: vadságát, nyers erejét, a tarajos hullámok megté
vesztő szolidságét, fehér habját, a víztükör gyönyörű csillogását, A
tenger azonban ezt a különös poózlst a népéletből, annak visszfényétől
nyeri. Az ö életük talaja, sőt, egyszerűen kenyéradója a tenger - ezt
a mély, bensőséges kapcsolatot ábrázolja, mely drámai,hisz örök harcból
áll* a víz és a szárazföld örök harcából az életért
Az elbeszélés drámai vonulata alatt -érdekes módon - a film végére
egy másik szólamot,másik hangot is érzékelni vélünk. Szubjektív, vallo
mássá, rejtőző réteg ez, de mintha ebbe a sorsba, IVENS kicsit a maga
drámáját, a maga fájdalmát is belevetitette volna, Már-mér jelképesnek
kezdjük érezni a figurákat, a tengert, a falut, olyan tolakodóén merül
fel egy analógia IVENS saját életével, akkori sorsával,Különösen a film
végső, záróakkordja, a nagy pátosszal megfogalmazott utolsó kép, a ha
jóra szálló ifjúval, amint mindennel daoolva nekivág a szélnek, a nagy
titoknak, veszélyes végtelennek, IVENS is igy volt kénytelen elhagyni
szülőföldjét, mely csalódásokkal szolgált neki, mely hütlenül fordult
el tőle, hogy messzi vizekre hajózzon és ö valóban ment, minden kookázatot vállalva, felhúzott vitorlákkal a maga célja, embersége felé.
Ebben a filmben vázolja fel először IVENS a föld és tenger harcát,
melyhez aztán még filmek sorában fog vissza-visszatérni,Itt még dramati
zálva mutatta be ezt a küzdelmet:emberi sorsokra kivetítve, regényesitve,melynek sikerültségén talán lehet vitatkozni,Sok
naiv, kezdetleges
vonás éssa alá ennek a filmnek az értékét,az anyagi jólét és szegénység
talán kicsit túl naiv szembeállításával, - bár a szociális problémák 1lyen nyilt kezelése és egyáltalán az,hogy ezekre felfigyelt - nem éppen
eredetiség nélkül valók az ekkori évek filmművészetében.
Az az érdekes,hogy IVENS akkor válik Igazi költővé és az élet köz
napi eseményeinek "drámaírójává", mikor lemond az un, művészi formálás
költői eszközeiről, mikor a nyers élettényeket sorakoztatja fel és ál
lítja beszédes rendbe. Ezt igazolják a harmincas évek elején készült
nagyszerű filmjei, melyeknek egyetlen központi gondolata, magva és té
mája vania föld elhóditása a víztől, az emberhez méltó élet megteremtése
az arra alkalmatlan vidékeken,az az iszonyú, gyötrelméé, áldozatos mun
ka, amit az életért folytatni kell,hogy "élet", búza teremhessen a föl
deken, hogy legyenek földek egyáltalán ebben a tengerben elvesző őrseág
ban.
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Ez a téma valóságos ciklusra, afféle variációs kidolgozásra vezatte IVENSt»Évekea kéroeaült foglalkoztatja, kezd neki újból,közelíti meg
más-más vonatkozásait * Az első, l^po-ban készült ÉFI'iüKKtöl kezdve 9 a
több éven át készített világhírű ZUYDERSEE és végül áss egészet betetőző
UJ EÖLD ennek a meditációnak állomásai#
Meditációról beszélek, szándékosan.Ezek a filmek, bármilyen megle
pően is hangzik ez, valójában egyetlen nagy gondolat feletti elmélyült
elmélkedések! ember és munka, ember ós természet, ember ós technika bonyolult, ezer szálból összetevődő problémáiról, És IVEN8 filmjei tanul
mányozzák, mindig más oldalról ragadják meg ezeket a legalapvetőbb embari és társadalmi összefüggéseket. Konkréttá válik kamerája nyomán
mindaz, amit olyan sok banális általánosság formájában sosem élünk át!
ennek az egész emberi erőfeszítésnek ellentmondásosságai szépsége és
nyomorúsága, "szabadsága” ós kiszolgáltatottsága, az ember uraim a
természet erői felett és kétségbeejtő rabsága a még meg nem hódított,
legyőzhetetlen erőkkel szemben, És még tovább* anélkül, hogy bármiféle
didatikus magyarázatra vetemedne*társadalmi tartalma is feltárul* a ki**
zsákmányolás embertelensége, szenvedélyes osztályharcos álláspontja,
I VMS maga is nagyon világosan látta mindig a saját útját, azt a
hatást, amit az absztrakt RUTTMAM után mások, elsősorban a szovjet a***
vontgarda gyakoroltak rá* PUDOVKIN, EISENSTEIN, /akinek filmjeit Ő mu
tatta b© először Amszterdamban, a Pllmliga vetítésein/* Egyik jegyze
tében olvashat juk a következő tömör sorokat * "Az ESŐ költemény, festői
irodalom. Semmi vér»,««ösák ahogy a dolgokat látjuk, nem ahogy megért
jük, A művészetnek mindig egyértelmű az álláspontja, A művésznek tudni
kell szeretni és gyűlölni a dolgokat •"
Kos, a ZUTDERSEEbehi az UJ FÜLDhen ez a szenvedély szólal meg* tí
zek a tiszta indulatok,melyek az embertelen, az elmaradott, a régi gyű
löletét jelentik,és szeretétét annak, and emberi, jövőbemutató, haladó#
Legyen az a táj, az embert körülvevő világ "okos" harmóniája, értelmes
rendje* mint pl, a megfékezett hullámok, a viz áradásával szemben emelt
gátak tartalmas szépsége, vagy a munka pátosza, lankadatlan szívóssága,
2?alán az UJ EŰLDben válik legkerekebbé, Xegkomponáltabbá ez a gon
dolat* A film eleinte csak a tenger nagy totáljait mutatja* végtelensé
gét, magávalragadö pompáját# Sok csillogó, magasból mutatott víztükör,
ezer arccal, apró redökkel, merészebb hullámokkal. Majd közelebb hozza
a viz életét, meg kell ismernünk azt az oldalát is,amit elrejt előlünk,
S most egyszerre kegyetlenné, ridegen közönyössé válik ugyanez az aro#
Megváltozik fizlogriómiája; gőgös, ellenséges* Mellette a görnyedő, ne**
hóz sulyok alatt megrogyó emberi alakok fájdalmasan kicsinyek, küsködve
zlhálók. Ezt a munkát azonban egyre erőteljesebb ritmus, sodró lendület
hatja át* Melléje szegődik a gép# Hatalmas, impozáns vasmarck ragadja
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meg a földet.Gépek raja sorakozik fel, hogy legyőzze a mindenütt elter
peszkedő tengert. Földkotró, szállítószalag ássa, emeli ki, továbbítja
a földet, zuhog a sok göröngy, megállíthatatlanul. Kis kupacokból dom
bok, hegyek emelkednek. Ujabb gép egyengeti, simítja el az iszapos-homo
kos, kavicsos halmokat. S most magasba lendül a kamera* látni kezdjük a
megtett munka eredményit* kirajzolódik a keskeny földnyelv, amit már a
viztöl hódítottak el, maguk teremtettek... A táj panorámáját a ritmiku
san Ide-odalendülÖ, fényben fürdő exkavátor uralja,s mögötte már újfaj
ta rend. üj arány a tenger és a föld között. Az elfoglalt területek nem
olyan csillogók* csupa szürke iszap minden, de mégis diadalmas.
Az epilógusban aztán kiteljesiti IVENB a témát* az uj földeken már
ringó búzatáblák, az élet gazdagsága, szépsége. S most váratlanul tá
volból idehozott képsorok, híradó részletek, dokumentumfelvételek döb
bentenek rá arra, hogy az élet meghonosítása önmagában semmit sem ér.
Nem is olyan messzi innen, gabonát égetnek, “felesleges" búzát öntenek
a tengerbe, mert nincs aki megvegye, nincs aki éljen belőle, Ezzel a
drámai kontraszttal zárul a film, forradalmi hangon, mozgósító kiáltás
sal, Elhelyezve az egész jelenséget a kor legfontosabb, legalapvetőbb
összefüggésében,
A drámai építkezés a film minden részletét áthatja. Nemcsak a kom
pozíció egésze épül e szerint a törvény szerint, hanem IVENS valóban
nagyszerűen ért ahhoz, hogy az egyes képsorok, montázsrószletek között
is mindig feszültség, pontosan meghatározott tartalmú ellentét, kapcso
lat, összefüggés legyen, "A HID statikus volt, - Írja
de az UJ FÖLD,
már több lehetőséget nyújtott számomra* A vágás most is erősen vizuális
hatásokra épit, de a film bonyolultabb® számtalan beállításból ÖOBzekapcsolva, melynek ritmusát a gát elzárásáért való haro határozza
meg, a tenger minden hatalmával szemben.,.Més később még részletesőbben
elmagyarázza, milyen elvek szerint állítja össze képsorait* “Figyeljék
meg, hogy a figyelmet mindig egy meghatározott pontra összpontositom és
aztán a következő beállítást onnan építem tovább.lásezóval* megpróbálom
a második beállítást az elsőből kinöveszteni, mégpedig abból a pontból,
amely eredetileg a figyelmünket megragadta, A .'tekintet igy nem ugrál a
vásznon, A figyelmet a kép meghatározott pontjára irányítom, hogy a kö
vetkező jelenetet abból bontakoztathassam ki. Talán úgy mondhatnánk,
hogy a képkivágás egyik része a következő képkivágás magva lesz,"
IVENS finom érzékkel ismeri fel,hogy a vágásban, a vizuális benyo
mások érvényesülése mellett, milyen nagy szerepet játszik a tartam. A
képrészletek összeállításénak ez a másik rendezőelvei rövidebb vagy
hosszabb időt engedélyezni az egyes beállításoknak,hogy a vizuális rit
mus mellett az időbeli is tartalmas, figyelmet eligazító legyen. Ez a
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kettős ritmikus elv vezeti az EIZEKSTEűMével teljesen rokon gondolatok™
hoz a montázs szerepét illetően, hisz ő is ugyanolyan "kolliziós elv"
szerint Bzereti a részeket egymás mellé állítani, ahol az egymás ®31«
feszülő energiák külön érzelmi hatást, konfliktuózua ütközést váltanak
ki és ezáltal járulnak hozzá a nézőre tett benyomás, intenziválásához»
S mert úgy tűnik, ez a kollíziós kapcsolási elv számára közelál**
lóbb, mint az "összeláncoló",pusztán összekötő, ezért szereti a figyo-*
lemirányltás módszereit is hajlékonyául,nem mechanikusan felfogni* Vagy
is igaz ugyan, hogy az előző képkivágás mindig a következő előzménye,
magva, melyből annak minden dinamikája, kinő és létrejön, de ezt nem úgy
akarja elérni,hogy mindig megismételje annak mozgási irányát, hanem ma
gukkal az irányváltoztatásokkal is feszültséget, látványban megfogalmaz
zódó ellentétes Ívelést valósit meg* Azok a mozzanatok, melyek a föld
és víz küzdelmét mutatják, ilyen ellenmozgásokra épülnek^ iba az egyik
"téma" balról jobbra haladt a képen, a következő fordítva* jobbról balra
mozog, hogy ebben kifejeződjék, vizuálizálódjék az egymás ellen feszülő
energiák harca,
IVENS tudatosan használja itt fel a szovjet klasszikus film ered
ményeit* Egy 2?-ben közzétett kis Írásban Pl/üOVOHs ANYA 0* filmjéből
le — többek között — ezt emeli kis a film kires fináléját, ahol a tün
tetés felépítésében ezeket bm elveket fedezi fel* Itt is, elemzés© egy
szerre figyel fel a látvány mozgásának irAnyáraj milyen irányban halad
a képen a dinamika, másrészt azonban ennek tartamára, időbeli vonatko
záséra is. Pontosan feljegyezve a részecskék egymáshoz való Időbeli vi
szonyát a ritmus teljességének megértéséhoz*
Az UJ PÖH) azonban már hangosfilm* XTBhh a hang lehetőségeiben is
rátapint a filmezérkézét fontos elemeire«S miközben a kommentárnak oeak
nagyon kevés szerepet enged, M a s "magyarázni’* egy műben didaktikusán
sosem szabad - nagyon nagy erővel használja ki a zenében és zörejben
rejlő adottságokat* Az UJ FÖXÖhöz, mint sok más IVENS-fllmhsz, HahhS
EISLEE komponált zenét* A korabeli munkásmozgalmi dalok forradalmi ere
je, szokatlan hangzásai, lendülete szól belőle* Olykor a harc pátoszát,
máskor a munka izgatott ritmusát, fokozódó magasbaiveléaót közvetíti* a
forradalmi indulók nyers ütemével, közvetlen hatásosságával * Egy-egy
szellemes megoldás különösen emlékezetes maradi a hatalmas vascsöveket
hurcoló munkások kínlódó előrehaladását- recsegő, -durva trombitahang kí
séri és mintha annak egyenletesebbé válása, folyamatossága vezetné őket
is a könnyebb, lendületesebb léptek feléi mintegy "átsegíti" őket a ne
hézségen a maga erejével, lendületével* Ez a zene olykor szándékos el
lentétben van a képek tartalmával* a gyötrelme® munkában is az erőt
hangsúlyózza, a film végén pedig, a ringó búzatáblák1képsorai alatt "vá
doló", indulatos tónussal jelenik meg«
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Ezt a filmet pátosza, közvetlen nyers aktualitása, mozgósító ereje
miatt sokan éreztek közel a kor forradalmi költészetéhez,IVENSnél is,
mint amazoknál, a költői erő a legnagyobb vitázó szenvedéllyel, lázltó
jelszavakkal, Indulatokkal párosult*S ezért nevezték el a filmet epikus
poémának, a filmtörténetben oly ritka hősi éneknek.
j
IVENSt ezek a forradalmi filmek Európán túl is ismertté tették,Mór
a ZUTDEHSEE felkeltette PUDOVKIN érdeklődését, felhívta figyelmét erre
a fiatal rendezőre, s elhatározta, hogy meghívja a Szovjetunióba. Mi
előtt azonban elfogadta volna a meghívást, még egy hireB filmet készí
tett, a Philips Badio megbízásából, első hangosfilmjét, a SIMFONIA INDtlSERIALtV Erről a filmről CBak leírásokból, illetőleg részletekből si
került képet alkotnom. Amit kritikusai kiemelnek az most Is az IVENSre
annyira jellemző poétikus erő, vagy ettől annyira távolesőnek tűnő téma
világban. Mig a film egyfelől "száraz", tárgyilagos leirést ad az óriás
gyér munkájáról, a futószalagról, a munkásokról, másfelől a legváratla
nabb felfedezéseket teszi. A mechanizmus megannyi változatos arckifeje»
zését lesi és teszi érzékletesséía gépek félelmetes méreteit, emberte
lenségét, de ugyanakkor monumentalitásét, lenyűgöző arányait is. A film
érdekessége, hogy rendelésre készült, IVENSnek mégis sikerült gazdag
tartalommal, sőt, személyes mondandójával megtölteni.
Ezután került sor a Komszomolról készítendő film rendezésére, az
ÉNEK A HŐSÖKRŐL vagy más néven a HAGNIÍOGORSZE c. film megalkotására.
1932-Őt irtak,IVEN8 a világ egyik legnagyobb építkezésének résztvevője
ként áldozhat a neki annyira kedves, Öt annyira fogva tartó témának* az
emberi munka alkotóerejéről, a természetet átalakító emberi erőfeszítés
ezernyi nehézségéről, öröméről, győzelmes pillanatairól készíthet fil
met.
A film nem egészen egyenletes. Sok nagyszerű részlet mellett ittott erőtlen, drámaiatlan mozzanatokkal is találkozhatunk, A hangvétel
publicisztikai jellege nem mindenütt tudja átforróoltani a film szövetét.Az is jellegzetes, hogy a filmben olykor az újságírás közvetlen ak
tualizáló tendenciáit engedi érvényesülni* pl, a bevezetés széleskörű,
nagy hatásosságra törő. Ez valójában, a mai idők távlatából, a Szovjet
unió melletti szolidaritás tüntetésekről készült dokumentumfelvételeinek
felsorakoztatásával inkább aláássa a film hitelét, nem igazi, bevezetés
a film további témájához sem sok gondolati és érzelmi köze lesz. A film
valódi nyitóképe a méltán sokszor idézett távoli a végeláthatatlan pusz
taságról, az érintetlen szüzföldről, amely a kamera közeledésére lakóit
is bemutatja nekünk, A kirgiz pásztort, amint a kopár helyen magányosan
furulyázik,Majd gyorsabb ritmusú képsor következik* a nagy építkezésben
résztvevő népek, fajták, nemzetiségek egész arcképcsarnokét vonultatja
fel a film, hogy a vállalkozás össznépi jellegét dokumentálja#
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IVENSre biztosan nagyon hatott EdöENSTEIlí: RÉGI ÉS llj c. filmje,atekintetben ahogy a gépek teljesítménye, szédületes mozgása feletti na
iv, gyermekes Örömet láttatja.Ahogy a traktorok végtelen, szakadatlanul
áramló sorait, egyre gyorsuló tempóban közelit!, valóságos álomszerű
összemosódottságban, a felismerhetetlenségig fokozva a fények villódzá
sát , váltakozását.
A filmben több ellentétes tendencla,müvészi eszköz keveredik,IVENS
drémaiságra tör, fel akarja mutatni a nagy építkezés életének lüktető
mozgását, feszültségét, izgalmát - s hogy ezt filmen is elevenné tegye,
afféle drámai jeleneteket iktat be.Ez azonban furcsa módon megbosszulja
magát.TJgy tűnik, hogy az az anyag, mely a beállítások, eredeti szemszö
gek megválasztása tekintetében állandóan nem várt drámai hatásokkal lep
meg, éppen mert a dolgok mozgásának valódi összetevőit,igazi mozgatóru
góit fedi fel - ellentétbe kerül ezzel &"rej3d©z©tt",megkoiistruált életdarabbal, A hatás éppen fordított lesz, A film most is, mint az eddigi
IVENS alkotások - érdekes, lebilincselő,addig, smig az élet természetes
áramlását ragadja meg* itt minden újszerű, ismeretlen felfedezésekkel
boldpglt• IVENS
kiváló "szemmel és kézzel" emeli ki a nagy masszából a
jellegzetes, hangsúllyal biró mozzanatokat.
Vagy a nagy távollakat kedveli, ahol az egész iszonyú nagyságát
mutatja, mesebeli, furcsa szépségét, vagy egészen közel megy és a leg
kisebb szegecsek, vájatok, furatok, csavarok mikrovilágát kelti életre,
a maga számszerű gazdagságával, különös arcával, megszámlálhatnilansá
gával. Ezek a részletek élőek, léleg&ően elevenek, drámaiak « és minden
más drámaiaág amellett sápadtunk, mesterkéltnek hat,
pl.a két brigád
dolgozóinak versenye, a két csoport munkájának állandó vágásokkal való
párhuzamos kezelése. Az ő izgalmuk, úgy tűnik, inkább a rendezőé, mint
a valóságos életé, szándékoltnak, erővel kicsiholtnak érezzük»A szerep
lők rosszul játszó színésznők hatnak, akik a feladatot nem tudják elég
jól teljesíteni. ízzel szembaj* a film fináléja újból megtelik erővel,
sodró lendülettel* olyan ritmust diktál itt a munka irama, hogy minket
is magávalragad*beszédessé válik minden részlet, az éjszakai műszak sö
tétben fel-felvillanó fényei, csendes, mégis szüntelenül érzékelhető,
fokozódó tempója, A kis árnyak sora a hatalmas, fölébük magasodó árnyék
lábainál sajátos költőiséget kap,lírát, mely melegséget áraszt maga kö
rül.
Egy másik vonulat, cselekményszál, azzal kelt csalódást, hogy kikihagy, nem tud következetesen érvényesülni. Markáns arcélű paraszt fi
gurája tűnik fel a film elején, azonnal megteremtve a bensőséges vi
szonyt, de a figura gyorsan eltűnik. IVENS, mai szemével szintén úgy
látja már, hogy kár volt ezt az annyira vonzó, eredeti figurát "útköz
ben" elhagyni és nem követni útját a nagy emberren getegben,Akkor ugyan1b, amikor ez az Írástudatlan kolhozparaszt elindul,hogy feliratkozzék

56

a munkára, olyan erő, szuggesztlvitás árad belőle, hpgy megragad emlé
kezetünkben, felkelti érdeklődésünket és valahogy várni kezdjük vissza
tértét# Fel is tűnik egyszer a film során, örömmel ismerjük fel lógós
füles sapkáját, vidáman kacsintó, fürgén pillantó szemét, de aztán al
vása - soha többé nem találkozunk vele# Pedig, valóban kár volt érte,
úgy érezzük,egy ilyen sors követése több természetes feszültséget, mert
magátólértetődő emberi érdeklődést tudott volna kelteni, mint a munka
verseny un# izgalmas vetélkedője,
Hanna KCSLER muzsikája is - nem véletlenül - ebben a részben talál
igazán hálás területet a maga számára. Valóságos zenekari "tuttl"~val
kisérl, teljesiti ki a témát, hiszen ahogy a fiatal kolhozista a város
ba tér, az ő szemszögén keresztül ismerkedhetünk meg az egész építkezés
megkapó képével, megdöbbentő fiziognómiájával# A puszta leírást és be
mutatást Is feltölti a hős látásának szemünk előtt születő,felgyűlő ér
zelmeinek hitelessége, frissessége, sokszínűsége#
érdekes a film korabeli szovjet kritikáját megnézni* azok is kitű
nő érzékkel különítik el a film két főszálát, a riportszerű leírást, és
a kőitől hangú elbeszélés hőfokát*Azt dicsérve benne, ami ebben a rész
ben a fény-árnyék Írással feledhetetlen optikai varázslattá emelkedett#
A Szovjetunióból hazatérve,IVENS minden addigi vállalkozásától el
térően, uj kísérletbe fogott# Könnyű megértenünk, hogy ottani benyomá
sai, élményei tapasztalatai a gondolkodóra Is hatottak* IVENS meggyőző
déséé szocialista lett, aki az élet eseményeit mér nemcsak megérteni akarta#
A film ötlete eredetileg Henri STORCKÓ, az okkor már híres belga
rendezőé volt# ö kereste fel XVJKSt, hogy vele együtt filmet készítsen,
a belga bányászok 1932-es nagy sztrájkjárói,IVENS szívesen vállalkozott
a feladatra. Borlnage, a bányász község sorsa annál is jobban izgatta,
mert ez a község volt az, ahol mintegy ötven év előtt VAN GOGH is meg
fordult, sőt egy levele tanúsága szerint innen teljesen megváltozott
szívvel jött vissza# IVENS is átélte azt, amit VAN GOGH, hogy ezen a
helyen “a nyomorúság egyetemének valóságos szabedelőadásait" kapja a
látogató, olyan benyomásokat, amelyek után már nem lehet a régi módon
élni, ahol az ember "többet tanul, mint amit elmesélhet"#
De VAN GOGH prédikátorként ment Borinage-ba* IVENS viszont nem se
beket akart gyógyítani,hanem inkább ezeket a sebeket a világ elé tárni,
mert úgy vélte, hogy akkor segít a legjobban, ha szembenéz velük, s ha
mindent elmond, kérlelhetetlen pontossággal arról,amit ott látott, amit
az ottani élet jelent#
Ez a szándék határozta meg a film szorosan vett tárgyét, hangját,
stílusát is* ügy vélte, elegendő bemutatni hűségesen azt, ami van, a
tényleges helyzetet, nem kell, nem is lehet azt a rendező "beavatkozá
sával" erőteljesebbé, hangsúlyosabbá, és főleg látványosabbá tenni* Nem
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akarta a nyomort "költőien", hatásosan,' pit torosak módon ábrázolni-hanem inkább a maga döbbenetes nyersaségélen, meztelen arcával, díszítés
nélkül.
A film forgatása nem kevés nehézségbe üt kos öttv A hatóságok üldö
zése, nyomozása közepette, rejtőzve, a rendőrséget kijátszva, sikerült
csak az anyagot felvenni és megőri zni*Briissze1b e szállítani és ott vég
leges formába önteni*A lakosság viszont, mely nagy készséggel állt ren
delkezésre, hisz megérezték, hogy saját ügyükről van szó, lassanként
teljesen barátokként kezelte őket - segített a “falazásban” és segített
abban'is, hogy rekonstruáljanak 'bizonyos szituációkat,
Bendkivül súlyos volt a helyzetük*A község zöme munkanélküli volt,
mert részt vett a sstrjákban, nyomorral, éhséggel, betegséggel, szörnyű
séges lakásviszonyokkal kellett nap mint nap szembenézrdök* IVENS első
benyomásai megrendítőek voltak.Sötét, színtelen világ, melyet mindenütt
a piszok és a szenny uralt,sehol egy csöppnyi fény, világosság vagy fe
hérség - itt értette meg igazán,hogy az embereknek az élethez fény, le
vegő és színek kellenek* Bs az egészet, mint valami ördögi szimbólum
koronázta a szögesdróttal elkerített szénbánya, amely maga volt a gaz
dagság, a meleget adó szán jelképe, és amely elérhetetlen volt a fagyoskodók, hidegben didergők számára* Mesélték, hogy aki a dróton átmerészkedett, azt a rendőrök agyonlőtték, ha lopáson kapták rajta,
Ez az állandóan jelenlévő atmoszféra a film hangjának komolyságát,
puritán tisztaságát is magyarázza. Valóban érthető, ha IVENSt semmi
sem zavarta jobban,mint egy olyan látszat,hogy ezeknek az embereknek a
tragédiájából “valami érdekeset” akart kihozni. Soha ilyen tartózkodó,
személyiségét háttórbeezoritó IVENS nem volt,mint ebben a filmben,ahol
valóban a legtárgyilí^üsabb,lagssük©savu'hb előadásmód uralkodik, hogy a
tények iszonyatát világgá kiáltsa*
Maga is-világosan látta, hogy ennek az elementáris hatásnak a ked
véért olykor a szépségről, az esztétikai hatásról is le kellett mon
dania, "Ha pl, egy barakáblák éles árnyéka a piszkos padlóra vagy az
asztalon heverő edényre esett, az árnyék e kellemes effektusa megzavar
ta a szenny valódi hatását, amit élethűen akartunk filmre venni., és ezért széttörtük az árnyék hatéráit,Osszeférhetetlennek érezte, hogy
ebben a képsorban bármiféle kellemes hatás, akár egy pillanat erejéig
is, felmerüljön. Sem a fény*®árnyék esztétikai szépsége, sem a.szimmet
ria vagy képi kompozíció kiszámítottsága nem fértek bele ebbe a kivéte
lesen szűk, szegényes, szégyenletes odúba, aminek hiteles bemutatása,
elborzaaztó lényege, a film tulajdonképpeni célja volt*
Minden művészi ábrázolás egyik kulcskérdéséhez érkeztünk ezzel:hol
a határ, a "hiteles" ée az esztétikus között, a valóságos és a formált
között? Mi sem áll távolabb IVBNS szándékát61, hogy *'a piszok és azégénység egzotikumát" mint valami saokát1ant,va1ami idegborzplót éa meg
hökkentőt találja#’A köznapi valóság, a legnyomasztóbb él éttényék amúgy
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ia tolva voltak megrágó erővel. Itt minden fokozás csak visszájára sül
hetett vojna el, megbosszulta volna magát, megfosztotta volna a nézőt
attól a biztonságtól, hogy a látottak valóságosak és nem az emberi kép
zelet szüleményei. Mégis felmerül a kérdés, hogy a teljes eszközfcelenség valóban indokolt-e és ahhoz, hogy ezek a megrendítő dokumentumok i«
gazán hassanak,nem szükséges-e olykor határozottan beleavatkozni, hang
súlyokat elhelyezni, vagy megkeresni legalább is azt a beállítást, ahol
ezek az események a legtömörebben, legkifejezőbben nyilatkoznak meg?
Ha visszagondolunk ugyanis a film képeire, meglepő, hogy milyen
kevés részlet marad elevenen emlékezetünkben,És nem azért, mintha az ott
bemutatott óletrészletek nem volnának eléggé szörnyűek, hanem azért,
mert sokszor hiányzik belőlük az a drámai meglátás,amelyik az átlagból,
a szokványból, a sokszor látottból kiemelné őket és éppen egyedi voná
saival hívná fel a figyelmet magéra,Az az érdekes, hogy a filmet viszszaldózve, előbb jut eszünkbe néhány "lényegtelen" mozzanat,mint a leg
fontosabbak, pl* előbb merül fel bennünk az a beállítás, amely az elő
térben lógó, rossz, rongyos, száradó harisnyákat mutatja, mint a bemu
tatott bányászlakások nem egy elborzasztó részlete. És nem azért, mint
ha ezek a száradó harisnyák valamiféle különleges értieztikummal,raffinélt szemszögből volnának láttatva, hanem egyszerűen azért, mert itt
valami egyedit, valami nem vártat hoz elénk a gép és ezeknek a tárgyak
nak, IVENS jóvoltából, fiziognomiája van, beszédes eroa, A harisnyák &
maguk ormótlanaágával, elvésottságukkal,embéri sorsokra utalnak, érzel
mileg megnőzditanak és egész asszociációs sort indítanak el önkéntele
nül bennünk,'
Ugyanilyen váratlan hatást kelt a filmnek az a képsora, amely a
hajnalban guberálni induló bányászok útját mutatja. Dereng a köd, a ké
pen igenis szerepet játszanak az élesedő fények, sőt az ut kanyarulatá
nak aötétlő rajza is,a rosszul öltözött, görnyedten osonó emberek sora,
a távolban magasodó kis salakdomb.#, és ahogy odaérnek, közelebbről
vesszük szemügyre megalázó munkájukat Isi a motozást a salakban, mintha
osak a szemétdombon járnának, az "értékes" darabok féltő,óvatos kikere
sését,rongyos zsákokba gyűjtését,És ritmust is ad IVENS a képnek. Két
szer, háromszor ismétlik meg az utat* föl és le, föl és le másszák a
dombot, a szegényes kincsekért, egymás nyomában, némán és zajtalanul,,.
Feledhetetlen képek, pedig ha belegondolunk, érezzük azti ml az,
ami ebben "több mint a puszta valóség", azt, ami IVENS saját hozzájáru
lásai a művészi hangsúlyok, a beállítás megválasztása, a ritmus monoton
niéjénak eltalálása, a gomolygó köd játékának kihasználása.
Az következik-e ebből, hogy IVENS tévedett akkor, amikor a filmet
nem végig ezzel a műgonddal, ezzel a látható művészi formálással készí
tette? Nem könnyű a felelet. Mert a film egészének puritánsága, az esz
közökkel való már-már esztétikus önkonomikus bánásmód hozza magával ép
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pen,hogy az egész szövetéből ez a néhány részlet ilyen megmaradó erővel
emelkedjék ki. Hogy mindvégig jóleső bizalommal óx’ezhessükt ennek a mű
vésznek hihetünk, egy percre sem csap be, sosem túloz, s ha borzalmasat
látunk, az az élet borzalmassága ás nem az Ő hatástkeltő szándéka* Más
felől mégis azt kell mondanunk, kár, hogy ilyen kevés ezeknek a nagyon
emlékezetes megoldásoknak a száma és a film anyagából túl sok mosódik
el, oldódik fel az emlékezetünkben.
A BORINAGEzsal IVENS kezében a dokumentumfilm azzá vált,aminek
szántat harci fegyverré, propagandává, a szó legnemesebb értelmében.Nem
akart kevesebbet,mint azt, hogy a filmje megmozgassa az embereket,"ille
tékeseket”, azokat,akik talán tehetnek valamit, ös illetékteleneket is,
azokat, akiknek véleménye, nézetei, befolyásolhatnák az illetékeseket.
Büszkén vállalta a film minden következményéti hogy a cenzúra mindenütt
betiltotta, Hollandiéban, Belgiumban egyformán, hogy a legeldugottabb
helyeken, filmklubokban, haladó szervezetekben kellett lehetőséget te
remteni a film vetítésére, de azt is, hogy a parlamenti vitán a filmet,
mint a valóság tanuságtételót felhasználták, és ha valami változás tör
tént a borinageiak életében, azt ennek köszönhették.
A kritika fogadtatása nem volt egységes. Hégi barátai, filmrajon
gók, kritikusok mondták ki túl hamar az Ítéletet, hogy IVENS művészileg
visszaesett, elvesztette régi kvalitásait, hogy filmje egyszerű propa
ganda lett. S bér a kritikusok, nem is kis számban, azon a nézeten vol
tak, hogy a dokumentumfilmnek nem ez a hivatása, nem szociális problé
mák megoldásának harci eszköze kell, hogy legyen, IVENS nem rájuk hall
gatott.Hanem azokra, akik megérezték a film legfontosabb szándékát,cse-*v
lekvő erejét,mint pl.BUNUEL, aki állítólag annyira IVE® filmjének "ha
tása alá került, hogy ez vezette a gondolatra*filmot készíteni az embe
rek szenvedéséről a távolC Spanyolország egy csücskében,a híres FÖLD ÉS
KENYÉR NÉLKÜLt.S az nem kis büszkesége IVENSnek, hogy az angol dokumen
tumfilm iskola mit köszönt neki* GRIERSON szavai szerint a korai angol
dokumentumfilmek tárgyilagos szenvedélyességét, mellyel a lakásínséget,
az angol "slum’*-ot ábráz olték, IVENS filmjéből meritettók, a BOHlNAGEböl,
mely a maga nemében uj lehetőségeket nyitott, uj utakra vezette a doku
mentumfilm fejlődését.
IVENS ezzel a filmmel - ahogy egyik korabeli bírálója megállapí
totta -"a tiszta dokumentumfilm magaslatára érkezett5í*Evek óta tartó út
keresés,kísérletek sora teljesedett be eszel az állomássál,amely ha a mi
vé szí ügyességnek hljján volt is,de nem s művészi felfedezésnek, annak,
hogy a legegyszerűbb emberi életekben is meg lehet lelni a drámát, hogy
a rut, ha szenvedéllyel és Maéggel van felidézve a vásznon - sajátos
esztétikummá válik,érzelmeket sugárzó Ítéletté, mely a művészet szfórá-
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jába tartozhat. Ezért)1
,nem rossz az idézett kritikus szóhasználatai a
BORINAGE valóban a ‘‘tiszta", színtiszta dokuraentumfllm példába,a filmirás egyik lehetősége, közvetlen valóságtürköző "műfaja" nyeri el benne
klasszikus formáját.

öt év munkáját, alkotásokban gazdag, termékeny öt évet vettünk
szemügyre, hogy tükrében nemcsak egy művész egyéni fejlődését, hanem a
filmművészet egyik fontos ágának alakulását is nyomon kövessük* Majd
minden IVENS-film, ahogy azt a bevezetőben is hangsúlyoztuk, eredeti,
teremtő előrelépés volt ezen a nehéz, járatlan területen. Szinte mind
egyik mü más irányban, más, uj lehetőségek irányában tapogatózott,a£Um»
művészet határait feszegette.
A kísérletező müvek megtisztelő történelmi szerepe, hogy úttörő
munkát végeznek, olyan uj adottságokat váltanak valóra ós honosítanak
meg, amelyek addig elképzelhetetlennek tűntek. De nyilván éppen ebből
következik,hogy ezek az első kísérletek nem feltétlenül remekmüvek,söt.
Több bennük talán olykor a megoldatlanság,mint az érett, kész megoldás.
Mégsem szabad ezt döntőnek tekinteni a megítélésben, hanem azokat az uj
vonásokat, amelyek a régi, szilárdnak hitt, biztos burkot széttörték,
amelyek egy kényelmes és unalmassá vált sablont, harmóniát robbantottak
fel, hogy ezáltal uj próbálkozásoknak utat engedjenek.
Ez az áttekintés sem azt tűzte ki célul, hogy a müvek "tiszta**
absztrakt rangját, afféle iskolás osztályzat szerint megállapítsa,hanem
mindig azt próbálta kikutatni és felmutatni, ami a fejlődésben előrelé
pés volt, uj szín, addig Ismeretlen érték,
IVENS útja tulajdonképpen egyáltalán nem kivételes, rendhagyó pá
lya, hanem nagyon is sok hasonlót találhatunk a különböző művészeti ágak
kiemelkedő alkotóinál. Az avantgárde tűzkeresztségén óppenugy átesett
ARAGON, mint ÉLTJARD, JÓZSEF Attila, CAVAICÁRTI, mint Renó OALIR, De a
filmművészet történetében nem éppen sok az olyan alkotó, akinél a kez
detek után valódi, elmélyült és ugyanakkor modern realista igények lép
tek volna elötérbe»A legnagyobbak nyilván ösztönösen erre hajlottak, de
sajnos sokszor csak részeredményekig, nem teljes, forradalmian őszinte,
hiteles tanuságtételig jutottak el. Ennyiben számit Inkább kivételnek
IVENS, hogy ezt az utolsó, döntő lépést is megtette.
A művészi fejlődés megítélésében azonban sokszor hajlamosak va
gyunk a leegyszerűsítő általánosításokra, mintha a fejlődés állandó, egyenletes, szüntelen előrelépés volna, mintha a következő mü, a maga
teljességében képviselné mindig az előretett lépést, minden vonatkozás
ban! gondolatilag, formailag, a kettő harmonikus egymásratalálásában,
stb. Pedig, a valóságban nyilvánvalóan sokkal bonyolultabb útról van
mindig szó,
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Ha az igazi művészi megoldásoknak meg is van az ereje,hogy hatásuk
szótárad az egész műben, kisugárzik minden i’észletére, ezek a "telita
lálatok" mégsem varázsszerek, melyek egycsapásra csodákat teremtenének,
hibátlan tökélyt, A fejlődés gyötrelmea előrehaladás, melyben néha a
következő lépés hátrafelé is mutat, mely néha a már elért eredményeket
is szétzilálja,és ott kárpótol ezért a "bűnért", ahol talán nem is vár
nánk, s ahol a siker olyan magányos, árnyékban meghúzódó, hogy alig
vesszük észre,
IVENS művészi útja, pontosabban a legfontosabbként kiemelt első öt
év is ezt az izgalmas keresést, kanyargást, olykor szeszélyes fordulót
mutatja* Az avantgardetól a realizmusig megtett ut főtartalmát tekintve
IVENS önmagéra találásának, elmélyülésének, fokozódó társadalmi, fele
lősségtudatának állomásait jelzi, mégis helyénvalónak érzem,hogy e mér
tékegységekben mérő "besorolás" helyett, arra is felfigyeljünk, ami a
különböző korszakokban részeredmény, elgondolkoztató teljesítmény volt*
Igaz, hogy az avantgardeista IVENS müveiből még hiányzik az a gazdag és
súlyos tartalom, mely a BORINAGEban már fellelhető, de nem szabad szem
elől tévesztenünk, hogy mi volt a maga korában ezeknek az első filmek
jelentősége, uj hozzájárulása a filmtörténethez. A HID és AZ ESŐ pl* ékesen bizonyította, hogy a film mennyire más is lehet, mint a kialakult
formák addig elfogadott konvenciói.Hogy a film valójában Írás is lehet,
melynek segítségével a tárgyakat, dolgokat ujmódon lehet bemutatni* átlelkesitve, költői erőt sugallva. IVENS azt is joggal érezte, hogy min
den művészetnek megvannak a maga szabályai, leirt kánonjai, törvénysze
rűségei, de filmnél még senki sem kísérelte meg ezeket rendszerbe foglalni.A HIDban egy ilyen kísérlet tanul is vagyunk. "A mozgás és ritmus
ABO-jét" kereste, annak a filmkészítésnek alapjait,
mely a mozgásdt,
kontrasztok, vizuális ellenpontok szerkezetére épül, s amelynek titkait
éppúgy meg lehet találni, mint magának a rotterdami hid konstrukciójá
nak* AZ ESŐ ennek a már kicsit kitapintott organizációs rendszernek lí
raibb felhasználása, szonett, költemény, mely egy Verlalne-vers tónusá
val, hangulatával próbál először a filmen versenyre kelni. Csupa finom
megfigyelés, de nem közvetlenül az emberi magatartásokról,hanem a kísé
rő jelenségek hatásairól, érzelmi légköréről.
Absztrakt világ, kizárólagosan artisztikus mondandó? Lehet, hogy
tartalma valóban kevésbé közvetlen és konkrét, mint a későbbi müveké,
az emberi erőfeszítést tanulmányozóké, az emberi munkát bemutatóké mégis gazdagságáról lehetetlen megfeledkezni. Itt érzelmi, hangulati,
érzéki zsúfoltság, sokszínűség, vibráló játék van jelen, - ott egy más
fajta, kézzelfoghatóbb* gondolatibb, fogalmibb.

42

Vitatható, hogy aok értelme volna-e egymással szembeállítani őket,
egymással szemben kijátszani. Sokkal közelebb kerülünk a valósághoz, ha
a müveket önmagunkban vizsgáljuk, de természetesen nem kiszakítva koruk
ból 6b alkotójuk pályájából, Egy-egy szonett, hangulatkép, dal semmivel
sem kap kisebb jelentőséget, ha érzelmileg átélt, mély, mint egy szigo
rúbb, nagyobb lélekzetü filozófiai költemény,A művészet szerencsére nem
ismeri a mennyiségi, nagyságrendi szempontot.
Ha IVENS "fejlődését", pályája alakulását nézzük, Inkább azt kell
megtanulni tőle, milyen fogékony a témákban magukban rejlő követelmé
nyekkel szemben, milyen finom az érzéke annak ütemezéséhez, hogy egy
tárgynak mekkora a bordereje, mit kíván megvalósítása stílusában, hang
vételben.
Ez a biztos érzék vezeti ahhoz, hogy a ZUTDEHSE1, T7J EÖLD, MAGNXTO
GOESZKban a Urai hangütés helyett sokkal tárgyilagoa&bb elbeezólőfor
mát alkalmazzon, ahol a hangsúlyok elhelyezése, a szemléltek szembeál
lítása, a ritmus először inkább intellektuális hatást kelt és csak így,
ezen keresztül, közvetve érzelmit is. Hogy ezekben a müvekben sokkal
zsúfoltabb maga az eleven anyag,elementáris erejű közlendő, semhogy de
koratív megoldásokkal boríthatná el azokat. Ez a poritánizmus a BOEIlíAGEbaa éri el tetőfokát, és itt jelzi talán legpregnénsabban azt is,
hogy a művészet,még a legtérgyllagosabb leírás, ismertetés esetében sem
mondhat le arról, hogy hatástkeltő legyen, hogy keresse az egyedit, a
•különöst",a kiválasztásban,beállításban, legapróbb mozzanatban is, kü
lönben eredeti célját veszélyezteti*
A harmincas évek elejének munkásmozgalmi fellendülése ragadja ma
gával IVENSt ezekben az években* ez ad müveinek forradalmi pátoszt, er
kölcsi komolyságot - de bizonyos aszkétikus egyszerűséget is, melynek
árnyoldalait néha zavaróan érezzük.Az alapösszefüggések kizárólagos be
mutatása, mindig a főkérdések közvetlen előtérbe állítása vezeti olyan
kor a "sematizmushoz", az illusatrélóhoz is,'
Ma, amikor a filmlrás legváltozatosabb formái bontakoznak ki,a dokumentumfllmek újból nagyon népszerűek, sőt divatosak lettek, nem árt e*
zekre a tanulságokra is emlékezni. A nyers élettények, lírai hangulat
képek, bármilyen hajlékony módon legyenek la rögzítve a kamera által.,
önmagukban nem válnak a művészi hatás őszközeivé,
"Az igazság nem annyira a cél, mint inkább az ut" « ahogy
Ohris
MARKEH is szellemesen mondja, Ut a cselekvéshez, a további töprengéshez,
a művészi teremtéshez,
1964,február 25*
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HOMORÓDY József:
PIIMKRITIKÁ.NK NÉHÁNY KÉRDÉSE
Ez az irás rövid áttekintés filmkritikánk állapotáról,az elmélyült
kritikai vizsgálódás és a teljesség igénye nélkül, mintegy csak jelezve
s néhány kiragadott példával illusztrálva a legfontosabb problémákat.
Csupán jelzésszerűen vet fel problémákat, mégis igyekszik a vizs
gálódásban némi rendszerességet követni. Ezért vizsgálódási területeket
szabott meg a futólagos áttekintés száméra is, s ezeket a következőkben
jelölte ki* 1* a magyar film* 2,a külföldi film* 3* filmesztétikái kér
dések j 4, filmpolitikai kérdések a magyar filmkritikában,
A vizsgálódás elvi kiindulásául egyrészt NEMES Károly tanulmánya
szolgált,®^ másrészt LUNACSARSZKIJnak a marxista kritikai feladatairól
szóló tézisei,3®^
Anatollj LUNACSARSZKIJ, a marxista kritika feladatairól Írott té
ziseiben kifejti, hogy ”A marxista kritika mindenekelőtt abban különbö
zik minden más kritikától, hogy elsősorban feltétlenül szociológiai lé
nyegü, mégpedig természetesen MARX és LENIN tudományos szociológiájának
szellemében,”
A marxista elmélet értelmében a társadalom organikus egység, s en
nek terméke a művészet is, LUNACSARSZKIJ azonban figyelmeztet, hogy bér
a társadalom legfőbb jellemzője a termelési mód, a műalkotások mégis
”osak nagyon elenyésző fokig függnek közvetlenül az adott társadalom
termelési formáitól”^ a műalkotás létrejöttében bonyolult Összefüggések
és kölcsönhatások érvényesülnek, és az elkészült mű leginkább "a társa
dalom osztályszerkezetétől és az osztályérdekekből kinövő
osztálytu
dattól” függ, mégpedig többnyire nem egy osztályétől,mert a valóság
ban van ”egy bizonyos keveredés, amelyben különböző osztályok befolyásai1
nyilatkozik meg,
A műalkotás társadalmi gyökere, a társadalmi tudathoz való kapcso
lata - folytatja LUNACSARSZKIJ - , elsősorban a tartalomban fejeződik
ki, tehát a kritikusnak elsősorban "azt a társadalmi lényeget, amely
benne kifejeződött”, kell a műben szemügyre vennie,
A tartalom azonban elválaszthatatlan a formától, mert ”A tartalom
maga bizonyos formára törekszik. Azt mondhatjuk, hogy minden adott tar
talomnak egyúttal csupán egy optimális forma felel meg,”
«/ NEMES Károly* LEVÉL CÍM NÉLKÜL .Kézirat, Elitudományi Intézet, Bu
dapest, 1963,p, 124,
ms/ Anatoli LUNACSAKSZKI* DIE REVOLUTION UND DIB KUNÉT, VEB Verlag dér
Kunst, Bresden, 1962,p,fa.ff, /saját fordításom,/ /A cikk elkészül
te után megjelent a NÉPSZABADSÁG 1964,1,02-1számában,/

45

A kritikus feladata, hogy megvizsgálja a műben forma éa tartalom
viszonyát, hogy vajon a formának a kifejező ereje, a müólvezöre tett
hatása eléri-e a maximumot*
LUNACSAESZKIJ itt is figyelmeztet azonban, hogy a formát nem kizá
rólag és nem direkten csupán a tartalom határozza meg, hanem kialakulá
sát számos körülmény befolyásolja /osztálykötöttségü gondolkozás! sémák,
társalgási formák, konvenciók, életstílus, idegen hatások, az alkotó
konzervativizmusa vagy türelmetlen ujitási szándéka stb*/, sőt a forma
ellentmondásba is kerülhet, még el is szakadhat a tartalomtól, ami kü
lönösen a léttartalmukat vesztett, dekadens osztályok művészetében je
lentkezik. Mindebből következik tehát,hogy a formát is szociológiailag*
társadalmilag kell vizsgálni»
A marxista elemzés azonban, hangsúlyozza LUNACSAESZKIJ, nem jelen
ti azt, hogy a marxista elmélethez, mint ideál-követelményhez kell mér
ni a müveket* PLECHAHOV nyomán idézi, hogy"a marxista például abban
különbözik a "felvilágositótól", hogy a "felvilágosító” meghatározott
oólokat tűs az irodalom elé,meghatározott követelményeket támaszt, meg
határozott eszmények álláspontjáról Ítél, mig a marxista egy mű keletke
zésének törvényszerű okait deríti fel*"
.Ez azonban osak a kritika módszerére vonatkozik természetesen* LTJNACSARSZKIJ ugyanié amikor leszögezi, hogy a marxista kritika nem lehet
normatív, elvont eszményekhez és követelményekhez viszonyított, hanem
tényfeltáró, ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy "A marxizmus nem csu
pán szociológiai doktrína, amely csak tényeket állapit meg. A marxizmus
ezan túlmenően az építés aktív programja."
Vagyis a marxista kritikus egyúttal az uj társadalom harcosa, épí
tője is* Amiből az következik, hogy a ténymegállapításon túl elsőrendű
feladata az értékelés is* A feltárt, elemzett müvet tehát értékeléssel
kell viszonyba hoznia az építés feladataival, szándékosan hatást kell
tehát gyakorolnia az alkotóra és közönségére, ezzel az aktív hatással
vesz részt az építésben*
Melyek ezek után az értékelés kritériumai LUNAŰSARSZKIJnál?
1* Elsősorban a tartalom, a mü társadalmi alaptendenciájának fel
tárása és ennek értékelése*
Rendkívül fontos, hogy ennél a pontnál LUNACSAESZKIJ nagy óvatos
ságra éa körültekintésre int és kiemeli, hogy a művészetnél
is az a
helyzet, mint a tudománynál: "Mélységes tévedés azt kívánni a tudomány
tól, hogy teljes egészében csak praktikus feladatokkal foglalkozzék*
Szinte közhely már, hogy a legelvontabb tudományos problémák megoldá
sukkor igen gyümölcsözőeknek bizonyulnak*"
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Nem lehet tehát kritérium,hogy a mii mai, vagy múltbeli témát vet™®
■fel, vagy hogy uj, még ismeretlen problémákat hoz, esetleg csupán fel
tevéseket kockáztat meg, Hiszen éppen azt várják a művésztől, hogy uj,
járatlan textileteken vágjon csapást, "Rossz az a művész, aki müvedben
programunk már kidolgozott téziseit illusztrálja", ~ hangsúlyozza HJHA**
ÖBARSZKIJ«
Problematikus, de valamiképp mégis hasznos müvek, melyek azonban
társadalmi veszélyességet 1b hordoznak magukban, pl, ellenforradalmi
propagandára használhatók fel, nincs helye mérlegelésnek,
2, A forma értékelésének kritériumai. Mivel a művészet "képes be
széd", LUNACSARSZKIJ elöljáróban - az irodalomra vonatkoztatva, de ál
talános érvényűén - leszögezi* "a puszta gondolat, a puszta propaganda
mindenfajta b eszűrödé ae mindig hiba a műben,**
Ez azonban nem abszolút kritérium, mert elképzelhetők művészi pub«
llcisztikai hibrid alkotások, azonban
ezekből "nagy általénoeságban 6vakolnunk kell,"
A "níMB tiSZtö" művészi forma Ugyanis taszítja a müélvezőket «A fox—
ma második értékelési kritériuma az eredetiség,
A forma és tartalom egységéből következik, hogy az uj tartalom uj
formát is hoz,Aki nem mond újat, az ismétel, a a isüva esáfc kéiamüvss al™
kotás lesz, amely persze nagyon fisom munka iö lehet, de óhatatlanul
sablonhoz vezet a

Az uj forma persze lehet kiforratlan, akkor a krltitosnak nevelő
vé kell válnia. De mind a formátlanságot, mind a sablont el kell utasitanlf csak úgy, mint a mindenáron való eredetieskedést, mely üres blöfföléi}só válhat, öncélú, a tartalmai elf®d6 ékltfáéliy^kűt CX’ödméoyezhetíj
mely a polgári dekadencia jellegzetessége*
Különösen fontos Itt, amit LUNAOSARSZKIJ a formáról éa a közérthe
tőségről mond. Helyesli TQXSZTQJ nézeteit, aki sikraszállt a közórth#*
tőségért, s kijelenti, hogy a közérthetőség rendkívül nagy jelentőségű
a tömegek kulturális felemelése szempontjából és a marxista kritikának
üldöznie kell a művészisokadést és az öaoélu formajátékokat# b hogyha
ezekben értéket is talál# akkor is el kell Ítélnie azt a művészi és
szellemi magatartást, amelyből ezek fakadnak«
Ugyanakkor arra figyelmeztet* "A sajtónkban# a propaganda irodal
munkban az igen komplikált, az olvasókkal szemben igen magas követeimé™
nyékét támasztó könyvektől, folyóiratoktól és újságoktól eljutottunk a
legelemibb fokú népszerUaitósig, azonban n m szabad ugyanilyen módon 1rodalmnnk színvonalát is a kulturálisan még nem túl magasan 6116 paraszt
és munkástömegekhez alkalmaznunk, Ez óriási hiba 1
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Miközben uíjból hangsúlyozza a közérthető müvek fontosságát - konk
réten ismét csak az irodalomról szólván - azt irjas "Azonban természe
tesen nem tagadhatjuk azoknak a müveknek a jelentőségét, amelyeket nem
képes kielégítően felfogni minden irnl és olvasnitudó, amelyek a proletériátus legfelső rétegéhez fordulnak, a teljesen öntudatos pártembe
rekhez, ahhoz az olvasóhoz, akinek már igen jelentős a kulturális szín

vonala* A lakosságnak ebbes a részében, amelynek óriási a szerepe a szo
cialista építésben, sok égető kérdést vet fel az élet, és természetesen
lehetetlen, hogy ezek a kérdések csak azért maradjanak művészi válasz
nélkül, mert a széles néprétegek körében még nem merültek fel, vagy azért, mert még nem tudjuk Őket közérthető művészi formában feldolgozni."
3* Az értékelés elengedhetetlen kritériuma az alkotóra és a müélvezőre taendŐ aktív hatást segíteni áz alkotót hibái leküzdésében és
fogékonnyá tenni a müólvezöt a művészetben jelentkező újra ós magasabbrendüre.
Ezek a tézisek,ha kissé deklaritvek is és a műalkotás létrejötté
nek és lényegének csupán legfontosabb összetevőit említik, mégis kielé
gítőtök, s . egybevágnak a speciális filmművészeti tükrözésről és aim^k

kritikai elemzéséről Írott marxista tanulmányokkal,igy pl. i m a Károly*
A FIIMBIRAXíAÍHÖL o. tanulmányával is,*^ Természetes, hogy a filmbirálat
módaaertaöáaak kialakítdoa megköveteli a sokkal részletese])!), speciális
tárgyalást, mégpedig a történeti fejlődésben való tárgyalást, a külön
böző kritikai irányzatok Összevetését, stb. , a jelenlegi vizsgálódásáéi—
jaipak azonban tökéletesen megfelel, ha csupán tézisek alapján dolgosunk.

A tézisek alapján és filmkritikánk egészének ismeretében természe
tesen rögtön tehetnénk néhány általánosító észrevételt -és ezeket konk
rét példák sokaságával is igazolhatnánk - , amelyek az ismert torzulá
sok következtében nemcsak filmkritikánkban, hanem kritikánk egészében
is megnyilvánultak. Mivel azonban ezek eléggé közismertek s mér többször
elemezték Is azokat - legutóbb a szegedi kritikusi konferencián - , eZÓrt ezektől eltekintünk, noha meg kell jegyezni, hogy a hibák legtöbb
je, feltárásuk ellenére is, tovább él a kritikusi gyakorlatban,'
Mégis célszerű egy általános megállapítással kezdeni, mert ez több
szempontból Is kulcsjelentőségű a magyar fiImazaksajtóban1
,
A magyar filmművészet - HEMES Károly említett elemzése szerint színházi és irodalmi fogantatásu, és ennek bélyegét viseli magán mind
máig* Szerinte a társadalmi éö politikai viszonyok alakulásén kivül ez
a körülmény a magyar film különböző torzulásainak legfőbb forrása,vagy
is &z,hogy a film lényegében még nem vált autonóm, öntörvényű művészet
té hazánkban.
m/ FIIMKÜLTTJBA, l,szám 1960,

Hivatalos) tudományosságunk « úgy látszik - ezt helyénvalónak Is
találja, A Tudományos Akadémia szerkesztésében és kiadásában megjelent
Értelmező Szótár filmoimszavai t,i,: Így definiálják a filmet*

"f&te&isssi

£n

1, A Bzinmüvóazetnek az az ága, mely az ábrázolásra, megjelenítés
re a mozgófényképben rejlő sajátos lehetőségeket használja fel./,,,/"1^
Egy másik cimszó alatt pedig*
"öl® /•••/
J, Mozgófényképre felvett s ilyen módon előadott irodalmi, szóra
koztató, ismeretterjesztő stb,alkotás ób ennek tartalma,/,,,/"
Hivatalos tudományosságunk ezzel az álláspontjával nemcsak, hogy
több évtizeddel elmaradt a világfejlÖdés mögött, hanem tekintólyileg is
szentesit egy olyan elméleti felfogást,mely eddig is egyik legfőbb gát
ja volt fiimmüvészetünk kibontakozásának.
Akadémiánk álláspontja annál érthetetlenebb,mivel nemcsak a magyar
filmtudomény legjobb, világhírűvé vált elméleti eredményeivel - BALÁZS
Béla és HEVE8SX Iván - áll szöges ellentétben, hanem azért la, mert el
méleti támasztékot és igazolást nyújt a fllmssaksajtó ugyancsak irodal
mi, vagy színházi szemléletű művelői száméra, akik ennél fogva elméleti
és kritikai munkásságukkal nemhogy segítenének a torzulások felfedésé
ben, hanem még maguk is hozzájárulnak azok elmélyítéséhez.
Része van ebben annak is,hogy a magyar filmtudomány » noha a múlt
ban világhírű művelői is voltak - , sajnálatosan elmaradott állapotban
van, sem BALÁZS Béla, sem KEVBSSY Iván körül nem alakult ki iskola,ha
zánkban filmelmélet! képesítés és tudományos fokozat nem szerezhető, e
a filmelméletnek és filmtörténetnek hivatalos tudományos fóruma, komoly
publikációs lehetősége a mai napig sincs*
Ilyen körülmények között a filmkritikusok sem támaszkodhatnak meg
felelő alapra, nagyrészt egyéni tájékozódásra vannak utalva, csupán a
magukkal hozott - csaknem teljes egészében színházi vagy irodalmi - el
méleti ismeretekre támaszkodhatnak, - ha egyáltalán rendelkeznek ilyen
nel Is,
Az irodalmi és színházi képzettség azonban keveset ér a filmművé
szet kérdéseiben való tájékozódásban, s a világ óriási fiÍrassakircdalraában való autódidakta kirándulás is néha kétes eredményekre vese tett
/lásd az AIMÁSI-GYBTTÁMERMANN tanulmánykötetet a FIIMMŰVÉSZM!! KÖNYVTÁRban,/

52/ A MAGYAR NYELV ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR. II.köt, 816,old. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1960,
SBS/ Uo. 815. Oldal
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Filmkultúra 22.
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Szaksajtónkban kétszer
éve, a FIIMVlIÁGban,

zajlott 'le komolyabb elméleti vita, néhány

legutóbb pedig az

dS láODALOM

li&aábjain,

mindkétszer a központi kérdés a film ó b irodalom viszonya volt, a mind
két esetben a vita oda konkludh.lt, hagy a film leglényegesebb .eleme az
irodalmi forgatókönyv,ez dönti el már előre a film értékét, a könyv ké*»
pi megjelenítése nem sokat adhat hoazáptönbnyirs nem is ad, inkább ront
rajta, S mindkát vita alkalmával hihetetlen vaértélében elfajultak a hoz
zászólások, a film alkotó !auvé-..,-.'.it és mudd-j-.dvt; beco..ió,i.lD gúnnyal ll™
lették a FIMYILÁÖ vitáéiul

h ; .áld'.. h ' . , ■ .-.-old..Hú-,,,/ ^vgy b z in

tő hisztérikus kirohanásokat i nd á t o k cl.uvdi /XáucUMlíBAI ffiíkló® hozzá-™
szólását az ÉLilT ÉS IROBáLÜM vitájában./ Mindkét vita azt tudatosította
a közvéleményben
1# a film csupán kéurealkalmazója

üz

iroímlomnakf

2, a magyar film alkotó művészei olyan alacsony szakmai
lón állanak,

hogy nemcsak,

szImponá

hogy :a&m. képoask a kapott Irodaiad anyagot

színvonalasan képre alkalm&anis

hanéní közreműködésük folytán a legtöbb

esetben selejtessé silányulnak a legértékesebb irodalmi alapanyagok is«
Iz a felfogás és a bélSlo sr-ödő következményok esabjék meg nagyi
jából filmszakmajtónk u verté 1 :.it á ale-.pr.cg:ö;á 1, & ösztönösen meg
azoknak a

kritikus oknak a

működését is

befolyásolják., akik ugyan már

elérkeztek a

film önálló

művészetként való

képzetlenség

hijjári. képtelenek még önnek a

felfogásához, de elméleti
konzekvenciáit

mindennapi

gyakorlatuk számára levonni,
Súlyosbítja ezt a helyzetet az, hogy alkotó művé esőink többsége la
a színpad,‘vagy a színjátszás felől jött a filmhez - (mint ezt NEMES másidézett kézirata ia említi - , vagy

olyan mestereken éa filmeken neve

lődött, akíte,illetve amslyek ugyancsak irodalmi vagy színpadi szesiléla™
tüek,
1, FíImafaknujtéiJ' ép a ^ r.. dd..Í’ivJl
^sy általános jelerséggol

kell kezdeni* filmasaksajtönk némi élő

it é lőtt el viselte 11 k a magyar f ,1len,'k 1 oán!.,■:-nel y at t a 1án na gat iv nemze
ti elfogultságnak uevtózhűfenénk, Művészetünk,
némiképp provinciális jóllogo, a

különösen filmművész etünk

világszínvonaltól való jelentős alma™

radása,ugyanakkor a külföldi müvek* különösen a nyugati alkotások, gya
kori kritikát lan

bámulata egy

osinylőon leereszkedő
iránt *
Hozzájárul ehhei

'bíz-myoB elnézően

magatartást szült
bz

Is, hogy

váll veregető és lski~

kritikusainkban a hazai müvek

kritlkaok általában - tudva vagy ön

tudat l a m U - Kéné WE1LBI és az amerikai Vína^ ö.rítleíamfS un, szerzőijei
mé let e alapján értékel, afiiulynid. fő elve, hogy a mü. értékelésénél: alap**
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ja kizárólag csak maga a mü lehet, csupán azt vizsgálja, hogy a miiben
hogyan valósulnak meg alkotójának művészi elvei, a a viszonyítás mérté™
ke kizárólag a szerző autonóm művészi fejlődése.
Ennek következményeként a müvet kiragadjak egyrészt a nemzeti kul
túra organikus egységéből, megfosztják társadalmi és történelmi alapjá
tól és valamennyi Összetevőjét kizárólag az alkotó egyénre vezetik vias
szá, de ugyanígy kiszakítják a művészet világfejlödésének folyamatából
is,
Ez az Individualista szemlélet végeredményben nem egyéb a művészi
öncélúaág ujabb változatánál és sajnálatosan jelentkezik filmszaksajtónk gyakorlatában* egyrészt abban, hogy filmművészeink "szerzőkké" vá
lását sürgetjük*^ ami Önmagában nagyonls kívánatos, de rendkívül ártal
mas,ha egyúttal nem hívjuk fel a figyelmet a veszélyekre is és említést
sem teszünk
arról, hogy a szocialista művészetben egészen mást kell,
hogy jelentsen a szerzőség fogalma, mint a követendő például idézett
nyugati "szerzők"* másrészt megnyilvánul abban, hogy filmszaksajtóhk,
főként a magyar filmek bírálatában, alig-allg néz távolabbra az adott
mű kereteinél, nem összefüggésében és fejlődésében vizsgálja azt, hanem
önmagában zárva,*81^
Hogy ez milyen torzulásokat okoz,érdemes talán éppen a szerzői-el
mélet körül kialakult elég éles polémiában nyomon követni. A FIIMVILÁG
mér említett cikke és más cikkek alapján eléggé általánossá vált film
művész etünkban a felfogás, hogy a filmnek is az egyéni művészi önkife
jezés eszközévé kell válnia,hogy filmalkotóinknak is meg kell tálélniok
egyéni mondanivalójukat, látásmódjukat, stílusukat.
Ennek legpregnánsabb kifejezése MAKK Károly nyilatkozata volt a
FIIM SZÍNHÁZ MUZSIKAban tiam^ ahol leszögezte, hogy a művészi önkifeje
zést tekinti a legfontosabbnak /"Fontos az, hogy a művész hü maradjon a
maga arculatához,.."/» b azt is hozzáfűzte, hogy ehhez még akkor is ra
gaszkodni kell, ha az alkotó esetleg elveszti nézői nagy részét, mert
nem baj, ha a művész osak kevesek számára is szól, ilyenkor az a fela
dat, hogy lehetőséget kell teremteni, hogy az alkotás eljusson ezekhez
a kevesekhez, vagyis filmforgalmazásunk munkáját kell árnyaltabbá, dif
ferenciáltabbá tenni*
MAKK önmagában helyes követelései, vagyis a következetes művészi
önkifejezés, az életmű építés lehetősége és filmforgalmazásunk munká
jának javítása, hogy az ne homogén tömegnek tekintse a nézőket, hanem
vegye figyelembe a filmkultúrájukban fellelhető különbségeket /ami el
is kezdődött az "art kinő" jellegű mozik létesítésével, sajnos egy se
reg pontatlansággal és helytelen nézettel,illetőleg lényeges dolgok el
hallgatásával párosult.
m/ FILMVILÁG, 1962, 5.szám. 1, oldal
mi/ pl.* HÉJRA Zoltán a PÁEBESZÉDről, ÉLET ÉS IRODALOM,1965.okt.6.
n n / 1963. julius 26.

5J*

Az egyik az, hogy MAKK a művészi önkifejezés érdekében - nyilatko
zatából legalábbis ez tűnik ki - teljesen elveti & kritikát /"írhatott
a kritikába bármit* a MEGSZÁLLOTTAK után az ELVESZETT PARADICSOM követ
kezett, azután pedig az UTOLSÓ ELŐTTI EMBER. Mondhatnám! szükségszerűen.
És a folytatást sem tudom másképp elképzelni, mint valóban a;megkezdett
gondolatkör folytatásának."/
Amilyen helyes a művészi önkifejezésre való tÖrekyás, olyan hely
telen, ha ezt a művész mindenek fölé helyesig s még a kritika jogát la
elvitatja, illetve azt semmibe veszi. Ebben sajnos a szükséges önbizal
mon túl a művészi csalhatatlanság, végsősoron önoéluság húzódik meg, s
ez még akkor is tűrhetetlen, ha csupán fogalmazásbeli pontatlanság van
mögötte és nem tudatos elvi törekvés.
Ez egyrészt arra vall, hogy talán MAKK sem tisztázta pontosan ön
magában a szerzői elmélet valamennyi konzekvenciáját, másrészt arra,
hogy az interjú készítője és a lap szerkesztői sem tették ezt meg, lé
vén, hogy szótlanul hagyták ezt a helytelen és nagyon veszélyes kije
lentéstV
Ugyanez történt MAKK másik lényeges mondanivalójával, művész, mű
és közönség viszonyával is* önmagában elfogadható, ha a művész nem kí
ván mindenkihez szólni, csak egy szükebb réteghez* Kizárólagos művészi
célnak azonban ez már felettébb problématlkus, s még problematikusabb *
ha a művész nem határozza meg pontosan ezt a szukebb közönséget*
LölíACSARSZKXJ téziseiből is világosan kitűnik,hogy a közönsógigény
adottságait nem szabad a színvonalat szükségszerűen nivelláló tényező
nek felfogni, ám azt is határozottan leszögezi, hogy az elitnek, a ki
választott keveseknek szóló müvek csak a szocialista elitre támaszkod
hatnak!
MAKK ugyan megjegyzi, hogy a filmklubokban és egyebütt nevelődött
filmértő elitre gondol, de ez korántsem azonos, sajnos, a szocialista
elittel! a filmklubok közönsége nagyon!s heterogén és igen sok jel mu
tat arra, hogy ptt nemcsak egy szocialista elit, hanem sznobok is neve
lődnek.
Itt megint csak a művész és a szerkesztők pontatlansága,vagy kel
lő elméleti tájékoztatlansága nyilvánul meg*
Ilyen körülmények között nem csodálható, hogy MAKK interjúja olyan
éles választ kapott a HÉPSZABASSÁGban®^ , de sajnos,ez a válasz egyrészt
nem elemzi alaposan MAKK tóvés nézeteit, másrészt nem azzal vitázik,
amivel voltaképpen vitáznia kellett volna, harmadsorban ugyancsak téves
né zeteket hirdet•
m/ BÉNII Péter* VITA A VITATHATATLANBÓL, NÉPSZABADSÁG 196J*aug*19«
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Helytelen egyrészt a cikk .általánosítása, év a hangnem.. ahogyan
tess! s

1 án gpa X1o« ga 1 a ke z6 b m

éri tett en “ művé b ?A Öncé lu Ságot s ezt

.nyomban meg nem nevöZsstt művészek nagyobb körére áX 1a1 án c oitja tóné3.IcíjXs
hogy MAKK nyilatkozatán kívül más tényeket is felsorolna,.
Ugyanakkor* amikor az Öncélúságot nagyon helyesen ostorozza éa ki
érne11 a nrüvészet nép»-•••elő feladatát, elfeledkezik arról, hogy mo ghatározza g művészi
ben*

b

önkifejezés helyét és szerepét a szocialista művészét-

a közérthetőség*

sem teszi meg

a művészet ós közönség szocialista viszonyában

a kellő distinkidókat*

Ilyen módon a cikk ahelyettfhogy okos és értő elemzéssel kimutatta
volna, hogy MAKK egész filmművészetünk alapkérdéseit érintő nyilatkoza
tában mi és meddig elfogadható és mi az, ami elfogadhatatlan, egyszerű
en a teljes nogáció álláspontjára helyezkedett, s ezt ráadása.! még el
lentmondást nem türŐ hangon is tette, megfeledkezve a kritika nevelő
feladatáról*
A RÉNYIvel vitázó cikk*/ csupán az egyik kérdést, a közérthetőséget
ragadja ki, holott a két kérdés elválaszthatatlan, e noha nagyon helye
sen megteszi itt azt a distinkciót, amit RÉNYI elmulasztott, ugyanakkor
ő maga is elfeledkezik a legfontosabb különbségtétel félreérthetetlen
leszögezésérőlí orról, amit már leszögoatünk, hogy az elit is csak szo
cialista süt lehet, s az elitnek szóló müvek is csak szocialista alapállású müvek lehetnek, mindenféle art kinonak, s mindenféle kevesekhez
szóló műalkotásnak csak ez lehet az alapja*
Ebből a polémiából is végeredményben leszűrhető az az általánosan
érvényes megállapítás, hogy szaksajtónk művelőiből /és művészeinkből/
hiányzik a kellő elméleti felkészültség,s hogy egy™egy problémát össze
függéseiből kiragadva s még azt is felületesen és vázlatosan tárgyalva,
eltömít ják magukat a problémákat és igy természetesen a róluk alkotott
Ítéleteket is*
Nem azt jelenti ez, mintha nem volnának képesek az adott filmek e«
rényeit és hibáit felfedezni, hiszen ezt többnyire ma már eléggé kielé
gítően és helyesen elvégzik, hanem azts hogy ezt csupán leltárszerüen
teszikjezemügyre veszik az adott film tartalmát,konfliktusát, azt szem
besítik a valósággal,aztán rátérnek a dramaturgiai, majd a formai vizs
gálatra,Mind ez taxatlven történik* ez jó, ez kevésbé, ez rossz,
aztán
mérleget csinálnak.Azonban az már a legritkábban történik meg, hogy
a
hibák, vagy erények okát is feltárják, hogy megvizsgálnék pl. a tarta
lom szemléleti gyökerét az alkotóban és a társadalomban stb*
»/ SAS Györgyi A FIIMMÜVÉSZE® DEMOKRATIZMUSA, FILMVILÁG, l%3.okt»l.
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Példa erre az ESŐS VASÁHNAP c. film kritikai visszhangja. Alapvető
hibába a filmnek az volt, hogy a szerelem mai felfogásának kérdésében
egyszerűen mellőzte az alapvető konfliktus tárgyalását.Uj erkölcsi fel
fogásunk a szerelem nélküli nemi egyesülést elítéli* Ugyancsak elité11
a házasságon kívüli nemi kapcsolatosáé hogyha az szereimből történik s
a megtörténte kielégítően indokolt, akkor nem tekinti üldözendőnek
és
etikailag rossznak* Az, ESŐS VASÁRNAFban van egy jó lány, aki azért jó,
mert nem adja oda magát, van egy rossz lány, aki azért fossz, mert oda
adja magát .Kimarad azonban a legfontosabb, az odaadás hogyanja és annak
motiválása* Bár következtetni lehet arra, hogy a "rossz lány" nem igaz
szerelemből adta oda magát, és ezért helyes, hogy a film elítéli, vi
szont mivel nincs motiválva, hogy a szerelmes jó lány miért tagadja meg
magát szerelmesétől, ezért a kérdésnek ez a fontosabb része nyitva ma
rad.
Hogyan jelentkezett ez a kritikákban?
A NÉPSZABADSÁG kritikája /1962.nov»27./ helyesen állapítja meg,
hogy a film elkeni a problémát* "Olyan az ESŐS VASÁRNAP, mint a bátor
talan diák, aki szeretne mondani valamit, azután nyel egyet és elharap
ja a szót." De mégcsak fel sem veti, hogy mi volt az adott probléma a
filmben, hogyan birkóztak vele az alkotók, milyen választ adtak rá, s a
válasznak milyen a társadalmi érvényessége. Egyszerűen csak megállapít
ja, hogy itt elkentek egy erkölcsi problémát, majd néhány sablonos szót
szól még a rendezésről,de azt sem vizsgálja, hogy a tisztázatlan, fele
más tartalom, hogyan hatott vissza a formára is stb.
A PXIUSVILÁG /1962,dec.l./ egyszerűen észre sem veszi, hogy itt el
kentek egy égető problémát és lelkendezve dicséri a film "maiságát" és
szórakoztató voltát, sőt azt követeli, hogy az ilyen fajta filmeket job
ban támogassák az irányitó szervek. Helyes perszé, ha dicsérjük a szó
rakoztatási törekvéseket, de feltétlenül káros, ha nem mutatunk rá,
hogy ez milyen tartalmi hibákkal párosult•
A FIIM SZÍNHÁZ MUZSIKA is teljesen rendbenlévőnak találja & film
konfliktusát és annak ábrázolását /1%2, november 16./ levonja belőle a
morális tanulságot, hogy nem jó a szerelmet túl korán kezdeni, mintha
a szerelem milyenségét és etikai minőségét az szabná meg, hogy művelői
a húszon alul, vagy felül vannak-e. S noha észreveszi az alkotás for
mai töréseit, eszébe se jut, hogy ezeket a tartalommal összefüggésben
vizsgálja, sőt summázó Ítélete rendkívül jói "kellemes, hangulatos, 1gényesen szórakoztató film."
A NÉPSZAVA /1962.nov *15 ./ a film mondanivalójában ugyan észreveszi,
hogy "nem sikerült a cselekmény során több-kevaseb hitélességgel érzé
keltetett erkölcsi problémákra megnyugtató választ adnia", de ezeket a
problémákat nem elemzi, sem azt, hogy vájjon miért nem sikerült az al
kotóknak választ adniok rájuk?

54

A MAGYAR REMEM 1 /1962«november 15*/ sem lát sémi problémátikust a
konfliktusban, sőt tipikusnak találja a mai lányokra, csupán a kellő
elmélyítést hiányolja#
AZ ESTI HÍRLAP /1962,nov» 15*/ végre meglátja, hogy "A történet, s
a hősök mai gyökere igen esetleges# Inkább csak külsőségek,falsain©®
vonások mutatják, hogy az erkölcsi problémák körül megütköző fiatalok
1962 Budapestjén élnek*'1
Telitalálat, sajnos, csak egy nyúlfarknyi recenzió erejéig! És ki
tűnő, ahogyan ezzel összefüggésben a forrna lényegére is rámutatí"A ren
dező, KELETI Márton, a forgatókönyv tartalmi mélységét és gazdagságát a
helyszínek érdekességével, Izgató látványosságokkal igyekszik pótölniV"
A filmsajtó összképe elég vigasztalan ebben a konkrét esetben és
saj10a tipikus# Tipikus egyrészt abból a szempontból, hogy filmszaksaj
tónk többsége nem elégíti ki azt a követelményt, hogy szoclológlalilag
vizsgálja a filmeket. Többnyire megelégszik azzal, hogy a filmben tük
rözött valóságot összevesse a reális élet valóságával, elfeledkezvónar*
ról, hogy a filmen tükrözött realitás nem objektív realitás, hanem re
konstruált, amelyben a legfontosabb felfedni való az az eszmei és művé
szi szemlélet, amely a valóságot éppen az adott formában rekonstruálta
és nem másként,
Ugyancsak jellemző,hogy az ESŐS VASÁRI!AP kritikáinak többsége,ogy
kivételével, nem látott és nem keresett összefüggést a szemléleti zavar
és a formai egyenetlenségek között, s a tartalomtól teljesen függetle
nül, egyértelműen dicsérte a film szórakoztató jellegét, BŐt messzemenő
konzekvenciák levonását javasolta.V&gyts az történt, hogy a közérthető
ség súlyos és bonyolult problémáját kritikánk leegyszerűsítette a"probléraázó'1 és "Igényesen szórakoztató" filmek sablonos szembeállításra, az
utóbbinak követelvén nagyobb polgárjogot*1
Az eszmei bizonytalanság,felszínesség és pontatlanság eltorzította
az értékítéletet* a kritikák összesítésében a film mondanivalója némi
leg elmarasztaltatott, de elemző indokolás nélkül, formája ettől függet
lenül dicséretet kapott és követendő például állították filmgyártásunk
elé*
Pedig ez a film nem állította különösebben nehéz próba elé sem
kritikusaink eszmei, sem pedig filmszakmai felkészültségét*
Vizsgáljuk meg, hogy egy problematikusabb alkotás, MAKK Károlyt AZ
UTOLSÓ ELŐTTI EMBER o* filmje kapcsán milyen kritikánk összképe,
MAKKnál erőteljes a modern lélektani ábrázolásra való törekvés, a
választott konfliktusok lélektani kibontása, sajnos azonban, hogy konf
liktusai sohasem eléggé tisztázottak eszmeileg, Így ábrázolásuk is el
torzul, s a forma nem ritkán elválik a tartalomtól, üres modernkedéssé
fajul*
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így Volt ez már a MEGSZÁLOTTAKban és az ELVESZETT PÁRÁDIGSOMban,
és igy történt az UTOLSÓ ELŐTTI BMBERben is.
A film eszmei mondanivalója nagyon erőteljes és fontost nem szabad
erőszakkal a jóra kényszeríteni az embereket. Azonban ennek a mondani
valónak a művészi ábrázolása alapvetően elhibázott.
Az erőszakos jót ugyanis egy cinikus élsportolóval szemben követik
el, aki felelőtlen hétvenkedósével társai életét is veszélyezteti, így
a vele szemben alkalmazott erőszak/mely itt nem is erőszak, csupán megszégyenitósi szándék/, teljesen indokolt, sőt jogos adminisztratív in
tézkedést követelne.
Érezték azt a film alkotói is, ezért a szereplők jellemével, annak
motiválásával akarták a felállított képletet igazolni. Azonban ezt ib
sikertelenül tették,
A megrendszabályozott főhős ugyanis cinikus, léha figura. Azzal igyekeznek irányában együttérzést felkelteni, hogy a vele együttélő nőt
taszítónak mutatják s azt, hogy a fiú a lakás miatt ki volt szolgáltat
va neki.
Ugyanakkor az "erőszak” elkövetője, Gródán, rideg, lélektelen em
ber1* De ezt is azzal enyhítik, hogy családi élete felbomlott, élettársa
nem hozzá való. Drámai vétsége, mellyel társa halálát okozza, erkölcsi
leg menthető, de a halál közbejötté miatt a néző mégsem tud vele azono
sulni, így az alkotók ugyan elérik a céljukat, hogy a néző elítéli az
"erőszaktevőt” /holott az alkotók a film végén felmentlk/és sajnálja az
'áldozatot”. Ám a hatás éppen ellenkezője a kívánatosnak* sajnáljuk a
cinikust és elítéljük a helyesen cselekvőt /noha a cselekvés módszere
helytelen, mert önkényes/*
A film alapvető konfliktusa tehát eszmeileg tisztázatlan,és siker
telen a motiválása is. Azonkívül megfosztották reális társadalmi hátte
rétől és érvényétől is /az emberek életébe való erőszakos beavatkozás
nak ugyanisssajnos, éles társadalmi realitása volt nálunk/ igy az egész
eszmei konstrukció, mint a szereplők a cselekményben, a levegőben lóg,’
S ha az egész cselekményt költői áttételnek veszem, még gyatrább az eredmény, mert a történet és annak hősei költői szimbólumnak végképp el
fogadhatatlanok, Végülis annak ellenére, hogy a film problémafelvetésé
ben a társadalom sűrűjébe akar nyúlni, megmarad a felszínes illusztrá
lásnál, a mivel nemcsak a probléma elvont séma, de a jellemek is, ezért
az ábrázolás is felszínes, külsődleges marad, annak ellenére, hogy be
lül, a lélekben szeretne lejátszódni, így a lélektani ábrázolás eszkö
zei többnyire üres stílusgyakorlattá válnak1.
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Nézzük meg, hogyan reagált erre sajtónk*
Az ÉLET ÉS IRODALOM /1963*junius 1,/ örvendve üdvözli a mondaniva
lót, anélkül, hogy a filmben konkretizált felvetésének érvényességét
vizsgálná, s győzelemnek könyveli el a formai kifejezést is: elszakad
tunk végre a “gyermeteg" "epikai-mesélö" hagyománytól, a kapcsolódtunk
"a modem drámai-asszociatív" kifejezésmódhoz*
A NÉPSZABADSÁG /1963*május 24*/ észreveszi a konfliktus problemati
kus ságát és vele együtt a megoldás problematikusságát is, azt is észre
veszi, hogy az egész "a levegőben lóg", de inkább mentegeti,magyarázza,
sőt tudatos alkotói szándéknak sejteti a konfliktus tisztázatlanságát:
“talán épp a kérdés megoldatlanságát, a feladat “levegőben függését” akarta jelezni,,„“Helyesen jelzi azonban, hogy ez a tisztázatlanság "fe
leslegesen moderneekedő mellékösvényekbe" viszi az alkotást*
A FILMVILÁG kritikája / 1963*junlus 1*/ bevallja, hogy nem találja
a film alapkonfliktusát, mert szerinte a műben a konfliktusok tömege
van, holott a film már expozíciójában is és későbbi bonyodalmaiban is
világoséul az önkényes beavatkozás problémáját állítja a középpontba* E»
helyett a film főhibájául azt jelöli meg, hogy a szereplők " ösztönlényok", ami igaz ugyan,de ebben az összefüggésben ez osak arra alkalmas,
hogy elterelje a figyelmet az alapkonfliktusról, melynek hibái követ
keztében lettek a figurák olyanok, amilyenekként a filmben megjelentek*
Ugyanakkor mértéktelenül és maradéktalanul dicséri a formai megoldáso
kat, nem veazi észre, hogy azokban is szükségképpen milyen torzulások
keletkeztek*’
A MAGYAR NEMZET /1963*május 2?,/ csak a konfliktus "embertelensógd'
ellen emel kifogást,sötétenlátást, pesszimizmust ró fel az alkotóknak:
“AZ UTOLSÓ ELŐTTI MBEFf hőse már halált okoz ós meg nem kísérli az ügy
szabályos elintézését,nem is próbálkozik társadalmi utón a megoldással*’
A FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA /1963*május 24,/ helyesen interpretálja a
konfliktustés helyesen mutat rá a filmbeli megvalósítás hibájára, az
öncélú formai megoldásokat is beleértve* Ez az egyetlen helyes, marxis
ta igényű elemzés a filmről,noha nem veszi észre a választott szituáció
müyisógét, szinte társadalmonkivüliségét*
A HÉTFŐI HÍREK /1963*május 2o./ helyesen világit rá érré a "társadalműakivüliségre," de magát a konfliktust nem elemzi. Kimondja ugyan,
hogy nem vállalhatjuk a film filozófiáját, de nem elemzi, hogy mlértV
Figyelemreméltó, hogy a KÖZNEVELÉS /1963*junius ?*/ szerint a film
konfliktusa "határozott, szép művészi élményt nyújtó igazság", amelyet
pedagógiai!lag is nagyon fontosnak tort.
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A legélesebb elutasítást viszont a PE'l'ÖFI KÉPE /1963*juliuB 3®/
közölte. Ez helyesen, bár túlzó következtetéseket levonva Ítéli el az
ejtőernyős csapat tagjainak erkölcsiségét, de az alapkonfliktust csak
tagadja, nem elemzi®
Az átlagos kép alig különbözik az ESŐS VASÁMAP kritikai összképétői. Annak ellenére® hogy a kritikák többsége elutasította a film mon
danivalóját, adós maradt a mondanivaló lényegi hibájának feltárásával®
vagy csupán akadémikusén értekezett róla® mint a NÉPSZABADSÁG. Az érté
kelés az ünnepléstől a teljes elvetésig ingadozott, a forma értékelése
többnyire ismét elvált a tartalomtól, s bizonytalan volt a nevelő szán
dék, a hibákból kivezető ut megjelölése is.
A példák számát tetszés szerint szaporíthatnánk, az összkép aligha
változna. A magyar filmek bírálatából leszűrhetjük, hogy kritikánk el
méleti-filozófiai ós művészeti alapja elég bizonytalan, módszerei kor
szerűtlenek és sablonosak, Ítéletei többnyire nem szolgálják helyesen
sem a művészek, sem a közönség irányítását, nevelését®’
2. Külföldi filmek
A külföldi filmek értékelése egyrészt csupán recenziók erejéig kap
helyet a napilapokban, másrészt velük szemben jóval kisebb eszmei-művé
szi igényességet támasztanak® Elemző bírálatok többnyire csak a PIIMVILÁGban jelennek meg, úgyhogy tényillusstrációért csak ide fordulhatunk®
Egy-egy jelentősebb film kapcsán kirobban néha a szélesebb körű vita,
azonban ebben ritkán van köszönet, mint pl* a SZERELJEM, ÍÍIR0SH1MA kap
csán.
A film legfőbb jelentősége kétségtelenül a nyelvújításban voltiúj
ból bebizonyította, hogy az eddig jelenidejü művészetnek tartott film
/BALÁZS teóriája/ multidöben is beszélhet, s ehhez nem kellenek nehéz
kes eszközök, pl* az elsőtétülés-kivilégosodás, hanem elég egy egyszerű
technikai fogás /a múlt képei némák voltak/j azonkívül azt is bebizo
nyította, hogy a film nemcsak1 lelkiállapotok, hanem egész lelki mecha
nizmusok ábrázolására is alkalmas, az adott esetben, pl. az emlékezés
mechanizmusának ábrázolására. Ezzel kimozdította a filmet a statikus
lelki ábrázolás holtpontjából és nagy lépést tett a dinamikus, dialek
tikus ábrázolás felé.
Sajtónk többsége teljes értetlenséget tanúsított mindez iránt, s
nemzeti közfelháborodást rendezett a film "erkölcstelensége" ellen. Ho
lott a tartalom alaposabb elemzése sorén is kiderülhetett volna, hogy
a film szerelmi vonala sem egészen "erkölcstelen", másrészt a tartalom
nak valóban vannak hibái,túlságosan is konstruált, s a film olykor csu
pán nyelvujitási demonstráció - de mint ilyen is mérföldkő a filmművé
szet történetében.
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Ehelyett azonban értetlen negáció volt egyrészt,másrészt kritikát-*
lan hódolat az "uj hullám1' előtt, anélkül, hogy annak társadalmi gyöke
reit la vizsgálták volna, így az uj hullám értékelése sajnálatosan el
torzult , a lefolyt vitából sem az alkotók, sem a közönség sem sokat
profitálhat ott,
Ugyanez történt a cinéma véritével, amelyet nyomon követünk majd a
filmesztétikái részben,
Kézzünk azonban előbb néhány tipikus reagálást külföldi filmekre.
Itt fellelhető egy ugyancsak jellemző tünet* a PIUÍVILÁQban túlteng az
olyan filmekkel való foglalkozás, amelyeket nem mutattak be, vagy oeak
óvek múlva kerülnek a közönség elé.
Az 196o, jan* 15, számban pl, /AZ ATOMHálit FILMJE címmel/ 3 olda
las képes ismertetőt közöl KEAMERs AZ UTOLSÓ PABT 0, filmjéről, A olkk
szerzője ”a filmművészet történetében páratlan”eseménynek mondja a film
bemutatóját, kiemelvén, hogy először intéznek a film nyelvén felhívást
az atomháború ellen,A film jelentőségét azzal is alá akarja huzni, hogy
a HOMAHITÉ és az IOTS2THJA elismerő bírálatára is hivatkozik, A film
mégsem került a magyar közönség elé, bizonyára a cikk olvasóinak nagy
felháborodására. Pedig a film elutasítása teljesen indokolt* helyesen
állítja ugyan, hogy egy vak véletlen is kirobbanthatja az atomháborút,
de a következmények ábrázolása teljesen elhibázott. Az az emberiség u~
gyands, amelyet a film bemutat, egyáltalán nem érdemel sajnálatot% van
néhány szimpatikus személy, akiket egyénileg sajnálunk, de a filmben
a biológiai léten kívül sehol sem látszik az az érték, melynek pusztu
lása az igazán sajnálatos, amelynek megmentéséért mindent el kell kö
vetni, A filmben nincs irodait®, nincs művészet, nincs tudomány, csak
vegetáló emberek, akiknek legtöbbjével nem tudunk érzelmileg azonosul
ni, igy a film elveszti legfőbb hatását, amit elvárnánk tőle, a mozgóBitó erejét,
Ezzel az egész problematikával - a be nem mutatott filmek ismerte
tései 111,a róluk való vita - nem az a legfőbb hiba, hogy ilyen is van,
hanem az, hogy szinte domináns szerepet kapott egy időben, Egy jól tá
jékozott szaklapnak természeteses lépést kell tartania a világ filmmű
vészetével, de más az informatív tájékoztatás és máé az olyan filmek
vagy irányzatok értékelő elemzése, melyeket az olvasó nem ismer.
Persze itt. az is felmerül, hogy a szükebb szakma ugyan Ismeri a
legtöbb filmet, s más fórum híjén a szakmai érdeklődésre számító cikkek
is a Pl l i m i t e m kerülnek, Vitatható azonban, hogy ezek a PIIKVILÁÖ ol
vasótábora elé valók-e, másrészt, hogy a korlátozott terjedelem miatt a
lap kápes-e érdemlegeset nyújtani ebben a vonatkozásban.
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Nézzük már most a bemutatott filmeket*
A BALLADA A KATONÁBÓL mérföldkő a realista ábrásolásban,Míg a megölőző szovjet filmek a múlt maradványai és az imperializmus elleni harc
miatt főfigyelmüket az eszmei igazság megragadására és
ábrázolására
fordították s eközben sokszor sematikussá, illusztratívvá, deklaratívvá
váltakjmig a nyugati filmművészet a társadalmi-politikai és eszmei zűr
zavar miatt fő figyelmét a tükrözött életanyag lehető objektivitására
koncentrálta s eközben vagy naturalistává,vagy dokumentativvá vált, ad
dig CüUHRAJ újra felfedezte,hogy igazi műalkotáshoz nem elegendő sem az
eszmei igazság, sem a valóság hitele, hanem az is szükséges, hogy ezek
művészi vetületben, költŐileg, vagy drámailag fejeződjenek ki. Megismer&3& Művéasi /jelen esetben; költői/ megismerési a megismerés eredménye
művészi /költői/ élmény, melyet költői műfajban /ballada/ tolmácsol1®
A szocialista realizmus körüli vitában döntő szót mondott ki, azt
hogy a mü alapjának a művészi /költői, vagy drámai/ élménynek kell lenniei nem a megismert tényeket, Ismereteket kell közölnie, hanem a ben
nük fellelt, általuk kiváltott esztétikai minőségeket, amelyek elsőd
legesen az érzelmekhez szólva és azokra hatva váltanak ki elsődlegesen
érzelmi, majd ennek eredményeként értelmi hatáste
A FILMVILÁG /X96t>*november 1*/ felismeri a film költőiségét tl jól
interpretálja legfontosabb kifejezőeszközeit, de mivel csak önmagában
nézi a filmet, kiszakítva a fejlődésből - mind a szovjet, mind a világ
filmművészetének fejlődéséből - , ezért az értékelés is önmagába zárt
maradta kritika összképe az, hogy a BALLADA egy kiválóan sikerült film,
a "filmszerű alkotásmódnak ujabb diadala", de elsikkad az,hogy itt nemcsupán a "filmszerű" eszközök kiváló alkalmazáséról van szó,hanem a lé
nyeg az, hogy azért sikerült formailag is olyan kiválóan a film, azért
lett "művészi", mert művészi volt a szemlélet, az élmény, és követke
zésképp az élmény kifejezése is#
A film általános értékelése a magyar kritika részéről körülbelül
hasonló volt ehhez, ezért történt az, hogy a film nem töltött be olyan
hivatást, amelyet betolthetett volna s nem vált filmművészetünk terméke
nyítő kovászává, hanem csupán egy maradt a kevés "jó" film között, a-'
melyik valamilyen oknál fogva "sikerült".Pedig milyen hasznos lett vol
na a mélyére ásni,hogy miért sikerülhetetett egyáltalán!
Jellemző ANTÖNIOIíXt A2 ÉJSZAKA c* filmjének kritikai elemzése Is
/FIIMVIIi.G,1963«szeptember 1*/, Ez is a miire koncentrál, természetesen,
abból következtet a művészre, megtoldva aszal, hogy a mü világát még
szembesíti a valósággal. S miután igy kiderül, hogy a mű híven tükrözi
a kapitalista elidegenedést, kézenfekvő a következtetés* a művész ábrá
zolása adekvát.
S mivel a forma is "elidegenedett" a hagyományos for
mától, erről is meg lehet állapítani, hogy adekvát, s egyértelműen ün
nepelni lehet a művészt,még nyugati kritikusait is helyreigazítva, akik
nem átallják pl, irracionalizmussal vádolni.
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Holott az egész mü koránt boti egyértelmű és végső soron irracionallsta, ha nem is olyan mechanikusan,mint ANTONIONI egyes kritikusai ál
lítják /AliiSÍIARC0/ •
Nem vitás, hogy a modem művészet az extenzlv külső ábrázolás fe
löl az intenzív belső ábrázolás,a lélekábráz olás felé halad. Az sem vi
tás azonban, hogy továbbra is objektív törvényszerűségek uralják a vi
lágot és benne az embert, még akkor is, ha a belső világban szerepet
kapnak ösztönös, irracionális tényezők is. Az a művész azonban, akinek
számára a világot nem objektív és megismerhető, hanem IrracionállB és
megismerhetetlen erők irányitják,az csak ilyeneket fog találni a lélek
ben is, vagy ha keresi is a mozgató rugójukat, legfeljebb patalóglkus
tényezőkre figyel fel /HITCHCOCK/«
S van ezen kivül egy másik tényező is. Az irracionalizmus világszemlélete szükségszerűen hajtja a művészeket egyrészt a pszichológizálás, másrészt a mikrorealizmue és a dokumentarizmus feléi ha a világ
megismerhetetlen - mondja sok irracionálista művész - , akkor legalább
az emberről, s a látómezőnkbe kerülő dolgokról próbáljunk a lehetőség
hez képest minél objektívabb képet adni, mindenféle szubjektív értelme
zéstől mentesen,
ANTORIONI szemléletének gyökere mindenképpen irraclanálist a hűvös
tárgyilagossággal való tényrögzítés /áruló jele a kamerája*mindig szemmagasságban áll,tanu-kamera, nem emel ki, nem hangsúlyoz, nem értelmez,
nem magyaráz, nem foglal állást/ még akkor is irracionális magatartás,
ha a tények összetevőit is igyekszik tettenémi, de AKTONIONI még ebben
sem következetes,
így pl, a házassági kapcsolat kihűlése és eltorzulása törvényszerű
a legtöbb kapitalista házasságban, ANTONIONInál azonban ennek nem kap
juk objektív magyarázatát /a nő alávetett helyzete/,csupán némi osekély
szubjektív motívumot /a férj nem hallgatja meg a feleség gondolatait,
nem figyelmes iránta, nem veszi észre az uj ruháját, könnyén kalandba
sodorható stb,/,pedig a kapitalista házasságban akkor is kihűl a házas
ság érzelmi alapja - ha egyáltalán volt ilyen « ha szubjektív okoknia*
csenek /a nő nem egyenrangú, többnyire eltartott, társadalmi konvenci
ók, vallási dogmák kötik meg stb,/.
Amikor tehát ANTONIONX egyrészt híven ábrázolja a kapitalista el
idegenedést, nemcsak a kiégett egyénekben, hanem egy egész rétegben is,
mégis torzít és irracionális alkon marad, mert ennek eredőjét több
nyire oaak a szubjektumban mutatja fel/*^

m/

Legújabb filmjében, a VÖRÖS SIVATAGban, nyilatkozata szerint
szélesebb és pozitív társadalmi hátteret fog festeni.

már
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Valamivel súlyosabb az okfejtése a művész helyzetéről a kapitalis
ta társdalómban: a gyáros ajánlatában azt mutatja meg, hogy érvényesü
lés és anyagi siker csak akkor lehet osztályrésze,ha szolgául szegődik,
de ez is csak villanás, jelzés a filmben, nem érezzük mögötte eléggé az
objektív szükségszerűségek kényszerítő erejét,hiszen a művészt az aján
lat előtt is sikeresnek látjuk, uj könyve megjelenésére még QUASIMODO
is kiváncsi, elmegy a fogadásra.
A műhöz való tapadás, az alkotás mikrokozmoszán túli makrokozmosz
szinte teljes figyelmen kívül hagyása eredményezi aztán, hogy végül az
értékelés még a nyilvánvaló fogyatékosságokból Is erényt csinál. Dicsé
ri ANTONIONI eszkoztelenségét, holott ez nyilvánvaló fogyatékossági áb
rázolási eszközök hiányában ANTOHIONI nem képes lelki történést kifejez
ni, csupán emberi gesztusok, mlkroszkópikue valóságelemek egymásmellé
sorakoztatásával tud utalni ezekrej ennek következtében azonban
nem
ábrázolja, kifejezi a belső mozgást, csupán szugserálja a nézőknek, s a
néző vagy meg tudja fejteni a művész jelzésrendszerét, vagy nem.
Az intellektuális film, az ideogrammatikus felfogás veszélye je
lentkezik itt újból: a képek már csak Írásjelek, melyeket csak az tud
elolvasni, aki ismeri az ábécét, azonban már BIZENSTKCH felismerte, ön
magát megbírálva, hogy a "képíráshoz" való visszatérés visszafejlődést,
egy fejletlenebb állapotba való visszaesést jelent*
ANTOHIONI filmjei szinte olyanok, mint a számozott képrejtvények:
a számok helyes sorrendben való összekötéséből formálódik ki a kép.
Csakhogy a művész a beszámozásról is megfeledkezik sokszor,
AKTONI01ÍI tehát csak fogódzót tud adni a lélek megértéséhez, de
hogy mi van a felszín mögött, azt alig tudja ábrázolni, legfeljebb sej
teti, a megsejtés azonban elég nagy feladatot ró a nézőkra - s ez üd
vözlendő is, hiszen nagyon is szükséges a nézők aktivitásának felkelté
se - , azonban, ha ezek a sejtetések nem eléggé világosak és érthetőek,
akkor bizony ellenkező hatást érnek el: a néző kiábrándulva elfordul a
filmtől,
A2> ÉJSZAKA kritikája a mü szükséges mélységi feltárásán túl elha
nyagolta az értékítéletét is: nem mondta meg, hogy számunkra milyen ta
nulságokkal jár, illetve azáltal, hogy megmaradt az egyoldalú és mara
déktalan dicséretnél, nyilván követendő példaképnek tartja. Ez pedig elég veszélyes súgalmazás, miként az néhány rendezőnk gyakorlatában le
is mérhető.
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3. Esztétikai problémák

Voltaképpen ftádlg is csak erről Pasa éltünk, noha csak közvetett
megnyilvánulásokban, a kritikákból kiolvashatóan* Az Így fellelt hibás
nézetek és módszerek azonban az esztétikai fejtegetés igényével megírt
cikkekben Ugyanúgy jelentkeznek#
Példaként talán elég a cinéma véritó körül kialakult vitát idézni#
Nyilvánvaló, hogy ennek az irányzatnak az alapja kettős gyökerű• Az e*
gyik az irracionalizmus* ha a világ megismerhetetlen, ha mozgató erői
feltárhatatlanok, akkor legalább agy-egy kiszakított darabjáról adjunk
minél objektívabb,
az alkotó szubjektumától lehetőleg nem befolyásolt
képet, tárjuk a néző elé a valóság kendőzetlen igazságát, s abból majd
a szemlélő mágá vonjon le olyan következtetést, amilyet akar.
Ez azon kivül, hogy a megismerés tagadása, még a művészet tagadása
lat hiszen a dokumentatív ábrázolás a filmművészetben puszta technikai
folyamattá degradálja a műalkotást, ami, a technikai eszközök és módsze
rek túlbecsüléséhez,sőt abszolutizálásához vezet /kézi kamera,ellesettsóg, Bzinkronhang stb,/
Ugyanakkor azonban, amikor ebben az Irányzatban leplezetlenül az
irracionalizmus jelentkezik, más vonatkozásban a realizmus fejlődésének
egy állomását is megfigyelhetjük,
A második világháború utáni társadalmi és politikai fejlődés,melynek fővonása a kapitalizmus meggyengülése és a demokrácia és a szocia
lizmus erőinek térnyerése, természetesen a művészetekben is éreztette a
hatását. A művészek és a közönség'Is részben kiábrándult az Imperializ
mus és a fasizmus ideológiájából, az irracionalizmusból és annak legti
pikusabb filmművészeti lecsapódásából, a hollywoodi giocaből. A vissza
hatás legtipikusabb jelensége az olasz neorealizmus, s nyomában a rea
lizmus uj hulláma, amelynek azonban gyorsan véget vetett nyugaton a
burzsoá restauráció, nálunk pedig a személyi kultusz torzításai.
Persze, miként arra I/UNACSARBZKXÜ la figyelmeztet, az Összefüggés
nem ilyen mechanikus, és igen nagy mértékű a keveredés is. Nemcsak a
realista tendenciák erősödtek meg, hanem az irracionalizmus is uj kön
tösben /egzisztencializmus etb^/és támadóan jelentkezett s a két irány
zat harca máig tart, Eközben azonban a jelentkező uj nyugaton ía megiz
mosodott és figyelésre méltó eredményeket ért el. Mégpedig abban, hogy
a filmművészetben egyro-másra jelentkeznek - tudatosan, vagy öntudatla
nul - olyan módszerek, amelyek a realizmus irányában hatnak,
így pl, abban, hogy a modern film jórészt teljesen szakított & va
lóság művészi reprodukálásának régi módszereivel, melynek eredmé«yóként
világos elszakadási törekvés állapítható meg az irodalomtól éa a azlu
pádtól, A régi film nagyrészt müteremben, díszletokkal és színészekkel
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reprodukálta a valóságot, többnyire klasszikus szinpadi dramaturgiávalj
modern film elfordul a "festett" világtól, s a valóság
közvetlenebb
megragadáséra tör, Így jelentkezik az uj hullám és a ciaéma véritó. A
cinéraa vérit én belül külön érdemes kísérlet ROUOifjé, aki a film egy tel
jesen uj aszpektusát fedezte feli azt ugyanis, hogy a film nemcsak a
nézőkre hat, hanem magukra a benne szereplő emberekre is és ha olyan
kísérletet teszünk, hogy egyes emberek őszintén önmagukat feltárják a
filmen, akkor filmbeli önmagukat szemlélve ebből jobb önismeret ós eset
leg a magatartások stb* megváltozása következhet. Más kérdés, hogy ez a
szinte "élve bonoolás" hogyan viszonyul a művészethez, a művészi mégismaré shez*
Nyilvánvaló tehát, hogy pl, a cinéma véritó értékelését is csak a
nagy társadalmi, művészi összefüggésekbe beillesztve lehet érvényesen
elvégezni. Filmszaksajtónk sajnos nem ezt tette.
A cinóma véritéről irt elvi vezércikk /FILMVILÁG,1%5,március 15,/
teljesen mechanikus stílusváltásnak értelmezi a dokumentarizmus jelent
kezését /"A játékfilmek közlekedésrendszerének nyelvezete túlságosan fi
nomra csiszolódott mér,nagyrészt konvencionálissá vált és ezzel egy ki
csit. el is avult,"/, Mindez persze igaz, de teljesen hamis is,ha elsza
kítjuk attól a lényegtől, hogy a tartalom vált hamissá és konvencioná
lissá és az hatott vissza a formákra, ezért nem lehet már a régi módon
tovább dolgozni,
S mivel csak stiláris, módszerbeli, Üresen esztétizáló a vizsgáló
dás, csak ilyen lehet az értékítélet Is: "ha nem is nyílt offenzivában,
de trójai falóként be lehetne osempészni ezt a jelentős művészi forra
dalmat a megújulásra annyira áhítozó magyar műtermekbe is," Vagyis, ha
átvesszük a módszert, a stílust, hálunk is megoldódik minden.
A cikkre adott válafl’
Z /FILMVILÁG, 196?, április 1./ nagyon helyesen
leszögezi* "A módszer önmagában mit som ér," S helyesen jelzi, hogy "a
társadalmi igazság kutatása, az alkotó világnézetének következetes ér
vényesítése müveiben" a fontos. Sajnos, nem mutatja azonban ki a dokumentarlzmus társadalmi, világnézeti gyökereit, de azt sem, hogy nálunk
ezeknek hogyan kellene érvényesülniök.Igy, az eszmei, világnézeti Igény
általános követelése egyáltalán nem vezet közelebb a probléma megoldá
sához,
többet mond ugyanennek a szómnak a vezércikke, amely azért is je
lentős, mert egy alkotó tollából való /NÁDASSY László/. Ez a cikk kitü
nően leszögezi, hogy a dokumentarizmusnál is a művészi megismerés ós
megformálás a lényeg, s hangsúlyozza ennek alapvetően világnézeti megiatározottságát*
A rövid cikk azonban túlságosan deklaratív, nem konk
rét müvek részletes elemzésén alapul, nincs elég társadalmi -történelmi
távlata, s Így érvelése, ha hibátlan is, nem meggyőző#
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Nem javítottak ezen a helyzeten az ujabb közlemények sem, A Fran
ciaországban folyó clnéma-vérité vitából, kellő interpretálás nélkül,
két cikket ragadtak ki* Az egyik SAPÓUL tanulmánya ás adatközlése VEETOVról /FILMVILÁG, 1965* szept.l*/, amely ugyan helyesen hangsúlyozza a
dokumentarizmusban is az alkotói szubjektum szerepét, de egyrészt ebben
a cikkben is túlteng a módszer .leírása és interpretálása, másrészt ez
is társadalmi eszmei Összetevői nélkül ismerteti VERIOV módszerét*Nyil
vánvaló, hogy a polgárháború körülményei között, amikor még nem dőltei
a kl-kit győz le kérdése, óriási szerepe volt a dokumentarlsta-agltatlv
módszernek, szervesen nőtt ki a korból, de teljesen más a filmművészet
feladata a társadalom ás a kultúra mai fokán, mégpedig nyugaton is más
és nálunk is más*
Már Jobb ebből a szempontból a másik közlemény,de ez is csak egyik
aspektusát, a művészi "impassibilitó" magatartását ostorozza/FILMVILÁG,
19&3. október 15*/ ROSSELLINI helyesen Ítéli el a művészi szenvtelsnaéget, a formátlanségot, s nemcsak művészi-szakmai, hanem világnézeti ok
ból is. Viszont nem lát Összefüggést a művészet deforrnálódása, s a tár
sadalom és az ideológia deformélódása között, azonkívül teljesen félre
érti EOUCHt. Mint említettem, BO0CH "viviszékeiója" az emberért, annak
megváltoztatásáért van, noha utánzóinál persze előfordulhat a gusztus
talan exhibicionizmus vagy az etikailag indokolhatatlan "voyeur"-ség.
Ez azonban nem a módszer, hanem alkalmazóinak vétke.
Ebből a vitából, de általában a filmesztétika! kérdések taglalás
módjából leszűrhető, hogy filmszaksajtónk, még a legigényesebb elemzé
sekben is, többnyire nem történetükben és fejlődésükben, társadalmi,
eszmei gyökerükben vizsgálja a filmművészet Jelenségeit, hanem többnyi
re csak egy-egy kiragadott aszpektusból, ami szükségképpen torzulást okoz az interpretálásban és az értékelésben la*
Ennek már sablonjai is alakultak kit egy-egy uj Jelenség kapcsán
többnyire csak a formai megoldásokat nézik, azokat, mint a filmművésze
tet gazdagító, uj, modern eredményeket ünnepük, majd hazai alkalmazá
sukat Is melegen ajánlják, s még Jó, ha hozzáfűzik, hogy természetesen
"a mi viszonyainkra alkalmazva”. Ily módon azonban a formák teljesen
elszakadnak egyrészt a tartalomtól, másrészt attól a konkrét társadalmi
valóságtól, amelyben megszülettek,a igy történhet meg, hogy mér "trójai
falónak” is felfoghatók, tehát mechanikus alkalmazásuktól is siker vár
ható*
így válnak a különböző művészi irányzatok egyszerű stiluadivattá
nálunk, Így születnek olyan művészi tervek /és sajnos alkotások Is/, amelyek mér nem mondanivalóban gondolkoznak,nem művészi élményeik reali
zálásához keresik a lehető legmegfelelőbb formát, hanem már eleve for
mában Jelentkeznek "ellesett filmet akarok csinálni" stb./, s ahhozke-

5 Filmkultúra 22.
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resik a tartalmat»01yan tótágas ez, melyből látványos bukfencek'szület
hetnek, de műalkotások aligha, s ebben, sajnos nem kis része van filmszaksajtónknak.
Itt azonban újból hangsúlyozni kell a közlési eszközök elégtelen
ségének nivelláló szerepét isi mindezeknek a kérdéseknek a tisztázása
elemző /és képekkel illusztrált/ tanulmányoknak a hosszú sorát, alapos
vitát igényelne, Ilyenek számára azonban ma még nincs fórum /csak óhaj,
hogy bárha a KRITIKA részben betölt éné ezt a feladatot,/,
Ez persze nem menti kritikusainkat: ha a részletes elemzésre alig
is van mód, annak azonban nincs akadálya, hogy szemléletükben, módsze
reikben érvényesítsék a marxista kritika legfontosabb követelményeit,
akér egy recenzióban is,
4, Filmpolitika
A régi gyakorlatban a filmssaksajtó a mindenkori filmpolitikának
nemcsak szócsöve, kiszolgálója volt, de nem ritkán még túl is licitált
rajta,
A konszolidáció óta az a helyset elóg örvendetesen megváltozott, a
filmszaksajtónk olykor önállóan ia állástfoglal filmpolitikai kérdések
ben, Más kérdés, hogy ebben ritkán van köszönet®
E&y pl*
utóbbi időben /s ez annyira kirívó, hogy dokumentálni
sem kell/, általános filmpolitikai követelés szaksajtónkban a "szórakoz™
tat ó filmeké nagyobb mérvű igénylése és a2 ilyen fajta filmek meleg mél
tánylása,
A követelés önmagában helyes, de nem helyes, ha ezt is mondeníéle
összefüggésből kiragadva szegezzük szembe fiImpolitikénkkal*
Szórakozást keres az unatkozó, tartalmatlan, Üres ember, akinek
minden jó, hogy az unalmát elűzze, És szórakozást, pihenést, felüdülést
keres a munkában elfáradt ember is, tehát a tevékeny, alkoté ember'*
Nyilvánvaló, hogy csak az utóbbiak igényét tekinthetjük követelő
szükségletnek, mig az előbbit el kell .utasítanunk, mert ez csupán az ér
zékek ingerlését igényli, fokozódó erővel, ami filmvonatkozásban a bű
nügyi és rémfilmek elburjánzásához és a pornográfiához vezet*1
Vagyis itt is a közérthetőségről van szó, mert ahogy annak felső
határát a szocialista elit szabja meg, alsó határát is a szocialista
dolgozók széles tömegei szabhatják csak meg#
■%inél fogva a”szórakoztatés"sem jelenthet eszmei igénytelenséget,
s ha ilyen mégis jelentkezik ezekben a müvekben, akkor szaksajtónk nem
hunyhat szemet felette, s nem intézheti el azzal, hogy "de azért jól
szórakoztunk,"
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A másik kérdés az, hogy a közérthetőbb forma és a "szórakoztató*
i;arta1 om nem válaözbha16 szét cgymást ó1 »
A közárthotőséget - forma és tartalom azétválaszthatatlan egysége
miatt - nem lehet a "demokratizmus" kérdéseként felvetni,amint az a
R.bYI-SAS polémiában elhangzott ,hiszen ha ez Így volna, akkor egy miiből
akár több verziót is lehetne koszit en.i, pl. az elit, a "ra.ii.velt nagykö
zönség" és az istenadta nép számára! Bs oz aztán minden más volna, csak
nem művészet és nem demokratizmus, /Méltán támadja a francia szaksajtó
éppen ilyen ügybon GODAIíüt, aki hír szerint LE MÉPÍÍIS /A MEGVETÉS/ c.
filmjéből egy más változatot akar készíteni Amerika számára, noha állí
tólag csak a montázst dolgozza át,/
Nyilvánvaló, hogy itt a miifaji sokszínűségről van szó, és nem hol
mi tartalmi vagy formai színvonal leszállításáról, TALANKIN,n kitűnő
szovjet filmrendező mondotta Budapesten jártakor: "Nem kell mindenkinek
minden filmet megnéznie. Ahogyan a színházban válogat a néző a dráma,
a vígjáték, az operett és a kabaré között, úgy kell válogatási lehető
séget biztosítani a filmnézőknek is."**^
"* S ahogyan senki sem követeli azt, hogy a drámaíró az operett nyel
vén és eszközeivel szóljon,semmiféle demokratizmus nevében nem követel
hetünk ilyesmit a filmművésztől sem. Amit meg kell követélnünk, az az,
hogy a választott forma a lehető legtökéletesebben feleljen meg a tar
talomnak, de ezt a "könnyű" műfajtól is meg kell követelnünk, A filmmű
vészetnek is igen 3zéle3 a műfaji skálája, s ezek a műfajok tartalmilag
ia meghatározottak, A műfaji változatosság támogatása feladata filmpo
litikánknak, de hiba volna, ha bármely műfaj az eszmei vagy formai igénytelensógre kapna menlevelet,ha a szórakoztatás az íireslelkü emberek
érzékeinek csiklandozásává fajulna.
Ez persze korántsem a "könnyű" műfajok "átpolitizálását" jelenti,
hanem a humanista alaptendencia érvényesülését.
Szaksajtónkban azonban sok mindenről szó esik a szórakoztatás.kap
csán, csak az alapkérdések nem kerülnek szóba, vagy ferde megvilágítás
ban, mint pl. a "demokratizmus" kapcsán, /Persze SAS álláspontja abban
a vonatkozásban, hogy az igazi demokratizmus az igények differenciáló
dását is figyelembe veszi, teljesen helyes,/
Egy másik filmpolitikai kérdés az alkotás szabadságának kérdése és
erről is olég sok tinta folyik szaksajtónkban. Egyik aspektusát, a mű
vészi önkifejezés és a közérthetőség viszonyát már érintettük,Van azon
ban ennek a kérdésnek egy másik vonatkozása is, amiről elég szemérmesen
hallgat filmszaksajtónk,
m/

Saját jegyzeteimből. H,J*
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Ez pedig az, hogy a film, igen költséges műalkotás lér ,1, nem tesz
lehetővé olyan korlátlan alkotói szabadságot, vagy akár önkényt, mint
bármely más művészet, A költészet, melyhez legfeljebb papír és ceruza
kell, alkothat saját kénye-kedvére és az értékelést az utókorba fizhat
ja, ha nem talál rá kiadót,
A legszebb forgatókönyv sem film, a dobozban maradt fa im sem az,
csupán ha eljut közönségéhez, ha nézőknek vetitik. Vagyis a filmalkotó
nak művészi terveiben számot kell vetnie a realizálás lehetőségeivel,
valamint a konkrétan adott,lehetséges közönségével, nem dolgozhat a jö
vőnek, csak a mának, nem alkothat Önmaga kedvére,
René CLAIR említi emlékirataiban, hogy valamennyi meg nem valósult
filmtervét, mikor évek múlva előv t • és esetleg realizálásukra is sor
kerülhetett volna, el kellett ejtenie, mert azok néhány év múlva telje
sen elavultak,
Mindez nem jelenti azt, hogy a művésznek megalkuvónak kell lennie,
főleg nem a mi viszonyaink között. A kapitalista világ üzleti szempont
jai sokkal áthághatatlanabb gátat jelentenek, mint a mi filmpolitikai
elveink,melyek lényegében a szabadság hegeli megfogalmazásán alapulnak,
hogy t.i, a szabadság a felismert szükségszerűség. Ha művészeink - és
szaksajtónk - nem egy elvont eszmény, hanem a szükségszerűség - konkré
ten*. gyártási költségek, eszmei igény, adott közönség és forgalmazási
hálózat stb, - összefüggésében vizsgálják az alkotási szabadságot,akkor
nyilván más felfogásban fognak erről beszélni,mint MAKK Károly már emlí
tett nyilatkozata, de sok más cikk is.
így pl* a RíIMVILÁG 1961, nov,15-i számának vezércikke a korszerű
filmstilus ürügyén lényegében az alkotói szabadság kérdését feszegeti,
amikor arról Ír, hogy az igazi dráma, igazi, erőteljes konfliktus csak
’tellentétes indításból" fakadhat, magyarán* erőteljes mondanivaló csak
a rendszerrel való szembefordulásból és nem a vele való azonosulásból
fakadhat,csak az "antl" indításból születhet mü, mely csak kifejletében
jöhet párhuzamba világunkkal* l’ilmpolitikénknak tehát - javaiÍja a cikk
- meg kell engednie a rendszerrel ellentmondásba,; konfliktusba kerülő 1&sök ábrázolását-. Bizonyító példáiban a cikk odáig megy, hogy a BALLADA
A KASONÁRÓLt is, ’S-lentótes inditásu" filmnek mondja*
Világos, hogy erőteljes, hatásos mondanivaló csak erőteljes konf
liktusokon épülhet fel,Az is vílágos,hogy csak ott van erőteljes konf
liktus, ahol erős ellentétek csapnak össze. Ebben egyet is értünk a cik
kel, csak azzal nem, hogy nem elemzi pontosan a konfliktus mibenlétét a
mi viszonyaink között, NEMES Károly a bevezetőben jelzett tanulmányában
helyesen kifejtette, higy mivel társadalmunkban megszűntek az antagoh/

R. CLAIR* COMEDIES ET COMMENTAIRES. Párizs, 1959*

rdsztlkuB ellentétek,megszűnt az antagonisstlkus konfliktusok ábrázolá
sának szükségessége le,csupán népen belüli ellentmondások ás a régi még
megbukó maradványai vannak, érvényes drámai konfliktusok tehát csak ezekre építhetők1#
j
Mivel a FIIMV1LÁG cikke ezt a rendkívül fontos megkülönböztetést
nem tette meg, ezért a cikk nagyon károsan és nagyon egyoldalúan azt
tükrözi, mintha nálunk a filmpolitika irányitól nem engedélyeznék a
valóságos konfliktusok ábrázolását, azoknak polgárjogot kell követelni,
holott éppen arról van szó, hogy a mér nem létező antagonisztlkus konf
liktusok művi konstruálását nem tartjuk kívánatosnak#
A két legalapvetőbb filmpolitikai kérdésben, a közérthetőség és a
művészi szabadság kérdésében tehát filmszaksajtónk; helytelen és tudo
mánytalan nézeteket képvisel, s ez sajnos visszahat nagyon sok más kér
dés szemléleti megközelítésére és módszerbeli tárgyalására is#
Nyilvánvaló, hogy filmkritikánk helyzete, színvonala ma sokkal
jobb, mint néhány évvel ezelőtt, de még mindig nem kielégítő.
A Fért VIXX# kongresszusának határozata leszögezte!
"A marxista kritika fő feladata, hogy segítse a szocialista eszmeiaógü művészi alkotást, ezért fokozza erőfeszítéseit a kritikában kísér
tő revizionista, polgári nézetek, a sematizmus, a hozzá nem értés, az
elvtelenség, a kispolgári tömeglzléshez való alkalmazkodás ellen*1*
Ezt a feladatot filmkritikánk és"fllmszakeajtónk nem tölti be ma
radéktalanul. túlságosan is gyakran merülnek még fel - többnyire öntu
datlanul - mind revizionista,mind dogmatikus nézetek magában a kritikai
munkában Í'J( igen gyakran érhető tetten a hozzá nem értés, az elvtelen
ség, helyesebben a kellő elvi alapok hiánya, s a "szórakoztató” filmek
kérdésében nagyonls nyilvánvaló & kispolgári tömeglzléshez való alkal
mazkodás, a kritikában is#
A Pártkongresszus óta egy év telt el* Aránylag nem hosszú Idő, de
elegendő ahhoz, hogy a szaksajtó tevékenységében bizonyos tendenciák
felismerhetők legyenek* Most a megvitatásukon a sor, hogy erényeinket
és hibáinkat felismerve, tovább léphessünk, /1963,október 18,/
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NEMES Károly:
"EGY CSÓNAK VISSZAFORDUL"
/ESZTERGÁLYOS Károly filmjéről/
/Irta - FÁIFALVI Nándor, dramaturg
- THURZO Gábor,operatőr - BÍRÓ Mik
lós. Szereplők: Peti -S.TOTH József;
Edit - ESZTERGÁLYOS Cecília, Apa TOMANEK Nándor, Andrea - PÁLÉI Gabi
fh., kislány - VBNCZEL Vera,Készült
1963-ban./
"Az igazságot meglátni előbb,mint bárki mást, hízelgő dolog,még ha
szidják is érte az embert, he tévedni jobb a többiekkel együtt," Ezt
mondja H j a ERENBURG saját munkájával kapcsolatban Alja ERENBURGi Em
berek, évek, életem,GONDOLAT, 1963.11.könyv,255,old,/, a ehhez a
böl
csességhez példát az élet azelőtt is és azóta is eleget mutatott,'Vájom
az EGY CSÓNAK VISSZAFORDUL az igazság előbb való meglátása, vagy magá
nyos tévedés? Ennek megítélése nyilvánvalóan nem eredményezhet egyolda
lú értékelést, A legjobb alkotásban is lehetnek hiányosságok,azonban ezek jó alkotás hiányosságai, szemben - mondjuk - a rossz alkotás
eré
nyeivel, Az alapvető minőség meghatározásától tehát nem mentesít semmi
féle sokoldalúság, semmiféle dialektika. Különösen egy ennyire vitatott
nrü esetében nem, mint az EGY CSÓNAK VISSZAFORDUL* Persze nem nem jelent
heti sem a sokoldalúság, sem a tények elhanyagolását. Sőt éppen
ennek
kell kiindulópontul szolgálnia, Előbb azonban még másra kell figyelmet
fordítani,
A film elején, még a főcím előtt, narrátor-szöveg orientál arra,
hogy a film szerzői a "20 éveseknek és mindazoknak, akik képesek egy órára húsz évesekként érezni" ajánlják filmjüket. Ez a film tehát nem
egyszerűen a fiatalokról ad képet, hanem bizonyos feltételt, megszorí
tást tartalmaz. Eleve belül kell lenni egy körön - mint ahogy a film
rendezője és alkotóinak jelentős része belül van
eleve belülről kell
látni annak, aki a filmet "élvezni" akarja, aki filmtől kapni
akar
valamit.
Henry KING# BERNADETTÉ /19Aj>/ c. .filmje elejére, a lourdes-i cso
dára utalandó, ezt irta: "Azoknak, akik hisznek, minden magyarázat fe
lesleges,azoknak pedig, akik nem hisznek, minden magyarázat hiábavaló,"
Bár az EGY CSÓNAK VISSZAFORDUL figyelmeztető mondata nem hasonlít erre
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a frappánságával félrevivőre, valami közös azért van bennük - a körül
határolás. KJNG elhatárolta magát attól, hogy a csodát magyarázza. ESZ
TERGÁLYOS pedig attól, hogy a mai fiatalokról akár extenzive totális,
akár szociológiailag és oknyomozóan vizsgálódó képet adjon. Vagyis vá
lasztja /!/ közönségét,
/"Csak az olvassa versemet, ki ismer engem és szeret,,,." A "hasz
nálati utasítást" figyelembe nem vevők között persze mindig akadnak
HORGER Antalok, nemcsak JÓZSEF Attila esetében*/
Az EGY CSÓNAK VISSZABORDUL tehát nem szól mindenkihez,csak a nézők
egy bizonyos köréhez, mert mondanivalója feltételez bizonyos tudati té
nyeket, amelyek közvetítését a szerzők a filmen belül nem vállalják, S
ezt a tényt olyan jelentősnek tartották, hogy művészeti formában, igen
nagy hangsúllyal fejezték ki.
Ennek tisztázása nemcsak azért fontos, mert a film egy érzelmi meg
nyilatkozás területére szűkül, hanem azért is, mert a belülről nézés
hozzájárul a transzponálás lehetőségéhez, amellyel az alkotók nem egy
szer éltek, A húszéves korosztály ugyanis még igen közel van ahhoz az
életszakaszhoz, amikor részben kevésbé udvariasak az emberek /különösen
az igazságok kimondásakor/, részben pedig játékosabbak. Az előbbit a
gondolatok,az utóbbit pedig az érzések, hangulatok kifejezésére érthet
jük,S mivel a kifejezési formája egy-egy életkornak egyáltalán nem kül
sőségéé a tartalmához képest, Így - erről az oldalról is - eljuthatunk
ahhoz a köztudott tényhez, hogy a fiatalok érzelmei szélsőségesebbek,
csapongóbbak.
A filmet tehát az alkotók előrebocsájtotta utalásnak a szemszögé
ből kell szemlélni.
Tematikai tartalma igen röviden összefoglalható: Peti szerelmes Editbe, de az Peti apját szereti, aki viszont elutasítja közeledését. Az
ezt félreértő Petit Andrea próbálja megvigasztalni, aki viszont bele
szerelmes reménytelanül,annyira, hogy még mérget ie vesz be Peti jelen
létében, de Peti megakadályozza az öngyilkosságot. Közte ós apja között
is tisztázódik a félreértés, Edittel pedig egy szomorú, megbékélt válás
következik be*
A focim utáni legelső képek a bevezető utalásnak megfelelően már
transzponáltan kezdődnek. Ennek a más hangnembe - vagy inkább más sikba
- való emelésnek a szükségessége kettős. Szükséges, mert a film nem tud
elvonatkoztatni a látványtól,hiszen fényképszerű anyaggal dolgozik, te
hát valamilyen megoldást kell keresnie, ha belső állapotot, magatartást
az átlagosnál közvetlenebbül és gazdaságosabban akar kifej ezni,És szük
séges, mert itt éppen egy nagyfokú elvonatkoztatásról és körülhatáro
lásról van szó: nem a napfény, a viz, a sport, a kirándulás, a fiu-lány
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kapcsolat stb, kall hogy középpontba kerüljön, hanem a fiu-lány kapcsolat egy bizonyos meghatározottsága,Ugyanakkor nem lehetett kockáztatni,
hogy egy mesterkóltebb - kísérleti Jellegübb - elvonatkoztatás magét a
hétköznaplságot, a mindennapi életre Jellemző közvetlenséget vegye el,
vagy torzítsa rendkívülivé*
A transzponálást MOZART* D-dur divertimentoJa biztokitJa,termószetesen nem önmagában, hanem azzal, hogy egy fürdőruháé pár képéhez
kapcsolódik. Ennek bizarrsága azonban nem kívánatos külön élmény lenne,
ezért a film a zene alatt mozdulatlanságban tárttá a két szereplőt Pe
tit és Editet* Beszélgetésükkel pedig elhallgat a zene#
Peti éa Edit egymáshoz tartozása, a ennek összetett volta, azáltal
kap hangsúlyt, hogy kettőjüket zárja Össze a kópkompozicló s az egyelő
re akkor sem változik meg, amikor a közeli plánokat távolódók váltják
fel* Hangsúlyozódik az együvé tartozás azzal is, hogy hátuk egymásnak
van vetve, s éppen ezért nem egymásra néznek. Ez már az átkötés lehető
sége ahhoz, hogy közöttük majd - egy átfogó körön belül - ne harmóniát
érzékeljünk. Ugyanakkor az összetartozást kifejező kép "zavaró" eleme a
kontraszt kibontakozásához is aegltV
Ez a képsor tehát nemcsak egy alapszltuáoió felvázolását adja, sőt
nemcsak egy transzponálást érzékeltet, hanem ezen a képi közvetlenségen
/nézői közvetlenség/ és hangvételi sajátosságon /alkotói közvetlenség/
túl egy viszonylatot is nagyon precízen körülhatárol ~ az összetartozás
és ezen belül a "nincs minden rendben" tényének átéreztetósóvel*
Ha az első, ajánló mondatok a tartalmi vonatkozásokhoz adtak kul
csot, úgy a legelső képem /már az ajánló mondatok alatt lévők is, de
méginkább a kezdők/, a tartalmin túl, a formai vonásokra utalnak, annak
értékeléséhez is hozzásegítenek azzal, hogy rögtön rámutatnak a lényeg
kiemelése érdekében használt többszólamuságra. így az első pillanattól
érzékelhető, hogy nem a hagyományos - fényképezett színházra emlékezte
tő - stílusban látjuk a szereplők /és az alkotók/ pszichológiai folya
mat alt, amikor is azok korrekt és naturális hűséggel fordulnak át a kül
ső cselekvések legegyeneavonalubb ok-okozat, hatás-visszahatás képleté
be, hanem a külső környezet és magatartás a közvetítő szerepből maga is
általánosítottá válik,nemcsak a Jellemző motívum,de a közvetlen lényeg
feltárás értelmében is* Sőt nemcsak hogy megbomlik a belső és külső ha
gyományos egyszólamusága, hanem még sajátos kompozíció Is létrejön ezen
belül. Azaz a külső egyszer közvetlenül a belső megjelenése/lásd az
egymásnak háttal való együtt ülést mozdulatlanul, MOZART zenéje közben*
A legfontosabb tényező, amely a Jelenet értelmezésének a kulcsát adja a zene* Ugyanis azt osak a nézők hallják, a szereplők nem, igy a képek
is a nézőre vonatkoztatott közeg részel, amit a beállítások "objektív"
szemszöge pontosan ki is fejez/* Másszor a külső csak közvetítője a
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belsőnek /pl. amikor a transzponált síkból a szereplők mozgása, tevé
kenysége kapcsán átfutunk egy "mindennapi1' sikba, amelyet a látvány már
előkészített* Mi t futása a csoport többi tagjaihoz mint közvetlen vo
natkozású tevékenység érzékelteti ezt./ De lehetséges az is, hogy ©z a
két fajta mód keveredik egymással /mind Edit és Peti beszélgetése alatt
- "Unatkozol?" stb, - amikor több beállításban premierekben látjuk őket
lassan elválasztva egymástól képekkel éppúgy, mint szöveggel. Kitünően
adja a. többszólamuság kulcsát itt az, hogy a fekvő lányt fejjel lefelé
látjuk./
Edit Andreával való beszélgetése a következő képsorban egyszerre
céloz Peti apjára - Peti bácsira - ós Andrea féltékenységére is, Ez azonban még csak expozíció az edző, Peti bácsi megjelenéséhez, akivel Edit közli, hogy beszélni szeretne vele.
Hogyan kap mélyebb értelmet, jelentőséget ez a közlés? Részben az
előzmények általi A két fiatal között éreztünk valami zavarót, a lány
részéről,Ez fokozódott Andrea Peti bécsi utáni kérdezősködésóben - mert
azt hitte, hogy ő jött ~, majd pedig Andrea ós Peti párbeszédében/And
rea: üdv az adairalltás második lordjánakí Petii Ki az első? Andrea: A
papád 1/ Másrészt pedig Edit és Peti bácsi találkozása ad értelmet az e«
lőző utalásoknak,
Secondi Háttérben a többiek, az előtérbe balról bejön az apa, Edit
jobbról jön be a képbe és elmondja, hogy szeretne Peti bácrlval beszél
ni, majd egyedül marad a képben. A kiválást, kiemelést a többiek közül
igy egyszerre adják a képsikok -a kép mélységben! komponálása - a szö
veg ós a kiválasztott plán is. Az apa ós Edit találkozása érintőleges,
s ugyanakkor égy egész szakaszt lezáró.
A film első részének erénye nemcsak az, hogy sikerült a szereplő,
két - főleg hangulatilag-érzelmileg » jellemezni /maga a film ezt köve
telte meg elsősorban/, hanem az is, hogy már az expozícióban sikerült
jelentős fokra emelni a feszültséget, a várakozást, anélkül, hogy mind
ez valami durva reprezentativségot kapott volna,elcsúszott volna az ér
zések árnyalatilag finom szintjéről.
Peti készülése a találkára a WEST SIDE SfORT harsogó zenéjére,a
cselekvés közvetlen egyértelműségével kontraszthatást rejt. Ez uj fokra
emelkedik a gép által kisért sok mozgás csillapodásával, 3 konkrétlzálódik is az apával folytatott beszélgetésben /Apai Egy kislány? Petii
ügy is lehet mond&ni.Apai Komoly? Petii Készemről biztosan. Apai Az em
ber ne fusson olyan szekér után, amelyik nem veszi fel,/
A következő jelenetben a M02AB2? zene visszatérése figyelmeztet a
transzponáltség ismételt jelentkezésére. Szorosan Edit és Peti koré van
szűkítve a környezet,s együttlétüknek olyan sűrített kompozícióját kap
juk, amely hármas feladat megoldására alkalmas'.
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Első: a találkozás bemutatása a maga jelentőségében és gazdagságá
ban* ^ehét az érzések éa gondolatok felsorakoztatása anélkül, hogy túlmenne egy találka jelentőségén.
Második: M i t Peti bácsi iránti érzéseinek fokozottabb kifejezésre
juttatása.
Harmadik: beilleszkedés az egész film ólménysorába, helyesebben azok elörevivése.
Az első tehát az együttlét nagyon is "átlelkesitett"
perceinek
visszaadása.
Az ilyen szituációban minden tárgy, mozdulat,szó különös
lehetőséget kaphat, sajátos atmoszféra jöhet létre = amelyben a világ
egészen másnak tűnik, A regényektől az éleékig kzú kksl a pillanatokkal
igen sokat foglalkoztak nemcsak a művészetek,hanem a köznapi megnyilat
kozások is. Persze ezek a foglalkozások inkább abban merültek ki, hogy
a szerelmeseket,a szerelmet külső látható jegyeik felnagyításával, vagy
csoportosításával próbálták a közönség elé állítani, Ebben az esetben a sablonok túllépésének igényéről, a banalitás elkerüléséről nem is be
szélve - ez a mód azért sem jó, mert a szerelem, a szerelmesség itt nem
egyértelmű ™ a lány mást szeret,
A szobor motívum, a presszó terrasza, a székekkel való játék, a
fagylaltozás, a csokoládé papírjával való eljegyzés, majd a Filmmúzeum
kirakata /a továbbiakban a transzponáltságot a Hamlet-film állóképei
tartják/ stb, egy sajátos meghitt fényképezési modorban fonódnak össze.
Ennek lényege /plánképlet,atb, felsorolása itt semmit nem adna, mert ép
pen a különböző eszközök árnyalt egymásravonatkoztatásáról van szó -meg
kell tehát elégedni a tanulság hangsúlyozásával/, hogy a valóság egyes
mozzanatai közötti kapcsolatot,amelyet a kiemeléssel és sűrítéssel meg
szüntetett, szigorú egymásravonatkoztatássál állítja vissza. De éppen
annak érdekében, hogy ez ne egy mesterkélten teremtett visszaállításnak
tűnjék /mint ahogy eredményében nem is az/, hanem egy logikus egésznek,
az egymásravonatkoztatást különböző eszközök végzik egymás mellett és
felett. Nem véletlenül éppen többszólamuságukkal lehet nagyon finoman
érzékeltetni Edit Peti bácsi iránti szerelmét, amelyből szükségszerűen
bizonyos mennyiség sugárzik Petire is, mint apjának egy sajátosan fel
fogható képviselőjére.
Legjobban látható ez a beszélgetések kapcsán, amelyek szinte ivszexüen mutatják,hogy a csevegő jelentéktelenségü témák hogyan torkoll
nak lényeges magatartás megnyilatkozásába:
Edit: Minek cigarettázol annyit?
Peti: Mert rosszv
Ez a természetes és igen elterjedt évődő hang nyitja meg a beszélgetést.Következésképpen nincs szükség a téma Indokolására. Ebből ugyan
ilyen természetességgel nő ki, mintegy kikristályosodik egy motívum, amely már a lényegre utal:
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M i t és Peti a székeken ülnek totálban, felülről nézve.
Editr Milyen vagyok?
Petii Te?
Edit: Rossz?
Petii Hossz•
Edit* Mennyire?
Közelire váltás,
Petit Nagyon,
Editi Mennyire nagyon?
Petit Nagyon nagyon,
Edit* Jé, mennyi fagylalt,
Peti megfogja Edit kezét,az azonban tapintatosan, de elhúzta a ma
gáét. Peti ezt érzékenyen fogta fel,
Petit Olyan nagyon, mint nég"senki, eddig sem és ezután sem.
Azt, hogy ez a pszichológiai pontosság mekkora, mutatja a követke
ző párbeszéd-rész is. Ebben szintén közismert mozzanat ismerhető fel.
Az,hogy az ehhez hasonló szituációkban a szavak sokszor a kimondók szá
mára is váratlanok. Mert a szavak kimondójénak érzései éppen alakulnak,
nem pedig csak kifejeződnek. így nemcsak azt érzékeljük,hogy a mondatok
érzelmileg telítettek, hanem visszahatásukat is kimondójukra.Például az
alábbi beszélgetésben, amely a fentihez azzal a logikával osatlakozik,
hogy Edit Petit jónak tartja,
Edltt Te jó vagy,
Petii Értem,
Editi Nem érted*
Az eddigi váltakozva mutatás után,most mind a ketten a képben van
nak*
Editi Hozzád megyek feleségül,
Petii És miért?
Edit a Márife-szobornél áll,
Editi Osak# Akkor ugyanúgy hívnak majd,,.
Kis szünet*
Editi
mint téged,
A továbbiakban Peti apjára terelődik a beszélgetés, amelyet - a
székekkel való játék - egymás kerülgetése kisér. Ennek folyamán hangza
nak el a következők!
Editi Te szereted a papádat?
Petii Persze. És te?
Edltt A te papádat?
Petit Nem. A tia&et*

76

Kontrasztadó szereppel jön ezután a csokoládé papírjával való el
jegyzés* Ez már az újra felerősödő zene alatt történik s az üveges ajtó
mögött,Az ajtóval való távolítás után már az utcán vagyunk,majd a film
múzeumnál , ahol a Hamlet képek alatt Peti szájából halljuk a szöveget
/a zene az utcán elhallgat/,különös hangsúllyal?
/Peti:/ *9* Isten velőd Hamlet. Eszedbe jussak***
Ez a jelenetsor elvitte a nézőt Peti és Edit érzései megismeréséh«s úgy s hogy az számukra is megismerést jelentett. Es a "számukra is
megismerés1’ logikusan kivánja, hogy most mér jusson kifej esésre, helye
sebben, hogy Edit most közölje ezt Peti bácsival. A film két legjobb, s
önmagában is jelentős jelenete Edit vallomása,majd az ezt követő érzel
mi hullámzás.Ennyire gazdaságosan, tehát pontosan, ritkán
fejeznek ki
ilyen bonyolult élményeket* Érdemes ezért a két jelenetet teljesebben
idézni•
Edit Peti bácsira vár a kabinban*
Second: Edit, oldalról láthatóan ül az asztalnál.
Second: Az ablakban áll cigarettázva, szemben, majd oldalra elnéz.
Kis-totál* félig ülve hever az ágyon„
Second* Félénk háttal áll az ablaknál.
Kis-totál: ül oldalt az asztal mellett, amelynek a bejövő Peti bá
csi a túloldalára ül le /a gép rá, helyesebben rájuk igazit/*
Alain RESNAIS: TAVALY MABIENBADBAN / 1 % V «. filmjének egy jelene
tére emlékeztet ez s képsor« Amikor \
főszereplője elképzeli azt6
hogy a neki tetoso nőt, viszonyukat felfedezve, a férje lelövi, látjtfc
képz eteit; kivetülni.Az ilyen elképzelés többnyire a színházból veszi az
anyagát. Ott szokták az egyes mozdulatokat - igy a sebesült nő esésétbeállitanl. S a férfi képzelete ennek mintájára igazítja el az összeeső
nőt, kéztartását stb«
Edit Így próbálja magát megfelelően elhelyezni a nagy vallomás
megtételéhez, teljesen sikertelenül, mert végül Is ott ül Peti bácsi
belépésekor,ahol kezdetben. A film természetesen nem változtathatta ezt
folytonos kóborlássá a kabinban, mert azt a hatást kellett visszaadnia,
amelyet mindaz Edit számára nyújtott. Számára pedig ez hol zavart, hol
keresetten frivol /az ágyon/,hol szinte öntudatlan /háttal az ablakban/
helyzet volt* Ezt a zavart csak fokozta a férfi belépése.
Edit nézi Peti bácsit ás
tudja kimondani a vallomást. Zavarában
az egyik nyitott ajtóju szekrényhez megy, amelynek ajtaja belső oldalán
női kép van, azt letépi.
Edit* Ez a magáé?
Peti bácsit Nem.
Edit: Leírhatom?
Secondí Edit ir az alacsony szekrényen. A gép követi, amint odave
szi Peti bácsihoz. Majd elfordul.
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Peti bácsit Ez ni?
Edit: Szeretlek, Csupa nagy betűvel,
Second: Peti bácsi kimegy a képből, a lány leül,
Peti bácsi: /nem láthatóan/: Egy kicsit nevetségesen hangzik, de
öreg vagy hozzám. Ha busz évvel előbb jöttél volna?
M i ti. Bekapcsolja az asztalon heverő táskarádiót;, hogy ne hallja a
férfi hangját,
Peti bácsi /premierben/í A fiam egyidős veled,
Edit: Csókolj meg! /megcsókolja a férfit/,
Peti az ajtó üvegén keresztül látja a jelenetet és elsiet*
Ki lehet emelni olyan kitűnő öt let eket, mint a táskarádió hekapcsolása az elutasító válasz ellen, vagy mint a vallomás leírása. Sajnos
Peti leselkedése ezzel szemben elég lapos Ötlet s károsan hat vissza a
kettősre, amelyhez egyáltalán nem kellett volna a csók, mint ahogy Peti
gyanújához is elegendő lett volna sokkal kevesebb is. Ettől eltekintve
azonban a jelenet éppen abban nagy, hogy sikerült nem "nagy jelenetté"
tenni, A drámai kiteljesedés azzal a finomsággal megy végbe, amelyet a
cselekvés intim jellege megkövetel. Ugyanakkor ez nem jelenti a belső
küzdelem mellőzését,sőt az a következő jelenetben ~ Edit ós a postásfiu
jelenetében - kiteljesedik.
Ez után az esemény után ~ jogosan ~
csalódás tölti el Editet, a
igyekszik a kényelmetlenné vált érzéstől megszabadulni, de ez inkább fo
kozódik, Ez a kaotikus áliapót csak bizonyos lelki hullámzás után hig
gadhat le csendes szomorúsággá, majd válhat más élményekbe vetett re
ménnyé. Ezt a kifejezett lelki mozgást igen nehéz lett volna bármilyen
külső cselekvéshez kötni /külső cselekvés alatt ez esetben ós általában
azokat a cselekedeteket értve, amelyeket egy önálló láncolat fűz össze
a film egyéb eseményeivel, 3 nemcsak egy élmény-vonatkozás/, így az a
cselekvés-öor,amelyet a továbbiakban látunk, csak feltételes, mert kül
ső mozgás volta nem illeszkedik a szereplők cselekvésvonalába.
Kis-tot álban premierig jön Edit velünk szemben a Duna-partílépcső
jén, miközben fény ós árnyék változik arcán.
Kia-totálban indul fel a lépcsőn - a gép kiséri - majd oldalt elha
lad a gép és egy kerékpárját támasztó postásfiu között,
•'
Kagy totálban jobbról balra megy Edit keresztben az oszlopos házfal
előtt, utána a postásfiu kerékpárral.
Ugyanez ellenkező irányba tartva.
Megint jobbra megy a lány, Ezúttal a postás szembejön vele. Edit
középen, ahol találkoznak, megáll és visszafordul,
Second: Mit szembejön az árkád alatt,a gép kissé lehagyva kiséri,
majd utána fordul, ahogy elmegy a postásfiu mellett.
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Premier* Edit közeledik felénk,közben a zenén néhányszor áthallatazik a kerókpárcsengő, amelyre kitekint, majd elkanyarodik a a fiú mel
lé ér /ez már second/.
Premier* Oldalról látjuk Editet,amint megy tovább, de a csengetósre visszafordul, A gép vele kocsizik,
Seoondr A kerékpáros fiú utána iramodik, A gép ezt szintén kocal
sóssal mutatja.
Premier* Edit kocsijáéból mutatva, amint hátranéz.
Premier* A postásfiu féloldalról,
Second* Edit mosolyog,majd a hátraforduló*! egész perdüléasó vélik,
megfelelően az utóbbi plánok rövidülésének - pergőbb ritmusának*
Xls-totál* A poatásfiu vér egy üzlet előtt, A lány kilép egy uj
fehér kalapban ás szembefordul a fiúval,
Premier* Edit sírva a falnak támaszkodik*
Second* A poatásfiu, háttal neki Edit, A fiú cigarettával kínálja
a lányt, aki előrejön - a gép kíséretében - szűk premierig, láttatva
szomorúságát, a pofitásfiu pedig kimarad a képből.
Az élet megy tovább * fény és árnyék követi a továbbiakban is egy
mást, sikerek és örömök váltakoznak,segítség Ss részvét közelit, s márraér azt lehet hinni, hogy elmúlt az egész, mégis megmarad uralkodóén,
bár nem hivalkodóan, refrénként visszatérően, de nem másokat elriasztá
sa, kis jelzéseket is átengedve,de azok által el nem mulasztva - a szo
morúság,
A lépcsőktől a fény-árnyéktól Induló felívelés — amely nem is meg
törik, hanem széttörik, darabokra esik,o amelynek különböző töltetű ré
szei egymás ellen fordulnak és közömbösítik egymást, előkészítve Így a
szomorúság győzelmét - mint mozgás közvetlenül pszichológiai folyamatok
kifejezője*Nem véletlen, hogy a filmművészeti eszközöket általában csak
a színészi játék kiegészítőjéül felfogó közönségréteg itt távolódik el
leginkább a filmtől, A mozgófénykép mint anyag itt nem másolja -oly Bök
filmhez hasonlóan - a színész mozgását, csak bizonyos fokozásra és elő
nyös helyzet megteremtésére törekedve hozzá képest, hanem önállóan meg
mutatja a színész lelki mozgását.
Azt, hogy ez milyen - eléggé nem becsülhető « eredményt
jelent,
mutatja a következő jelenetsor, amely nemcsak a film legrosszabb jele
netsora, hanem a többi részhez való viszonyítás nélkül a valósággal annak esztétikai minősége megismerési feladatával - való összevetésben
la az,
Peti és Andrea kettőse ez, az eszpresszóban és Andrea albérleti
szobájában.
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S esőn nem segíthetett az sem, hogy a néhol nagyon kifejező párbe
szédhez PÁLFY Gabi /Andrea/ részéről jó alakítás társult. Íz a mozzana
taiban jó alakítás /pl.a "Mondj egy számot 1'* résznél/ a kényszerű melo
drámai szituációban ugyanis nemcsak temperamentumot, s ennyiben egyéni
arculatot tudott érzékeltetni, hanem kezdetét jelenthette a figura meg
ismerésének .Hasonlóan Peti és Edit kettőséhez a presszó-teraszon, olyan
pontról indult itt ki a játék, amely még nem követelt okozati indoko
lást, vagy más összefüggés-sorba állit&st. A jelenet azonban egészen
más irányt vett ób kétes eredményt hozott /például azt,hogy ötven darab
Dorlotint egy albérleti szobában keresni kell/*
A jelenetsor alapjában két okból elhibázott*
Egyrészt, mert teljesen váratlanul Andrea drámáját /melodrámáját/
adja.Andreáról tudtuk, hogy Peti tetszik neki és most kézenfekvő lenne,
hogy megvigasztalja* Külseje, eddigi fólreszőritottságának elviselése
sokkal több intelligenciát mutat nála, semhogy szerelmi bánatban elkö
vetett öngyilkosságra gondolhassunk.De különben is, éppen akkor, amikor
az Öngyilkosságra való elszánás dacos gesztusa jelentkezik, nem remény
telen a szerelme. Éppen mellette van Peti, aki egyre kevésbé érezteti,
hogy másra gondol.A színésznői pályától való elesés mér túl régi emlék*
A részegség mámora sem elegendő egy ilyen tetthez. De ha az intelligen
cia, Peti stb. nem is hatna, ez a nyiltezini öngyilkossági kísérlet ak
kor is olyan reprezentatív durvaság, amely a film stílusát töri meg.' Az
Edit jeleneteiben finom árnyalatok skáláján végigvezetett néző itt érzé
sek helyett azok hatalmassá nagyított jelzéseit kapja. S mivel ebben a
nagyításban természetellenesekké nőnek maguk az érzések, rögtön érzel
gősségbe is átcsapnak^'
Mindez - a&srészt - azért válik különösen rosszá, mert semmit nem
sd Peti érzéseihez, gondolataihoz, magatartásához. Nyilvánvaló, hogya szintén durván kifejezett - feltámadó szekszuália vágya Andrea iránt
semmi lényegit nem jelent.
Sz kihatott még a kővetkező részre is, amikor az ablakban könyöklő
kislány, aki születésnapja idejét várja, megszólítja a távozó Petit* Az
adott érzelmi hatássorba ugyanis nem állítható be egy ilyen játékos, s
ennyiben nagyon finoman oldó jelenet /ez a játékosság amúgy sas sikerű 1hetett, mert a kislány túl fenőtt - tizenöt éves - volt, akinek részé
ről a szóbaáilás mér nem megszólításnak, hanem leszólitásnak tűnhet,
amelynek transzponáltságot még avirégazedós sem tudott adni,
Betetőzte mindezt a - legalább is kezdő képeiben - teljesen szín
padiasán megoldott otthoni jelenet a telefonnál ziláltan ülő apával*
Ezt Ugyan lassan feloldották az apát éa Petit mutató,zárt, majd nyitott
hátterű premierek, de egyáltalán nem adtak kellő választ Peti problémA^-

80

jára* Itt ugyanis Peti felderül, hangulata felivel, csupán azért, mert
apjában nem csalódott. De a nagyobb baj nem az volt, hogy Edit az apját
szereti, hanem az,hogy őt nem. 8 ebben attól, hogy az apja nem szereti
viszont Editet, még nem következik be semmi változás. Éppúgy attól sem
lehet Peti jobbkedvü, hogy tudja - nem ez lesz az utolsó csalódása.
Ilyen akadályugrásokkal jut el a film záró része két tételéhez, Az
egyikben - első alkalommal -módot nyújt Petinek is önálló lelki megnyi
latkozásra /az önállóságot az egyedülálló értelemben véve/. Ez a követ
kező emlókkóp-képzetsor szerű képekben kerül kibontásra*
Seoondt Peti a Filmmúzeum Hamlet-képeinek vitrinje előtt várakozik.
Rákocsizás a presszónak arra az asztalára, amelynél ültek. Most
üres.
Peti anachnittjén át* az utcában mintha a fehérruhás Edit távolod
na*
Kis-totál* Peti egyedül a presszó asztalénál.
Peti a Filmmuzeum-yltrin előtt.
Rákocsizás az üres presszóasztalra.
Rákooslzás Andrea kapujára, helyesebben a kislány felette lévő ab
lakára, amely most be van csukva*
Peti anachnittjén keresztül az utca, most Edit nélkül.
A kislány ablaka.
A távolodó Edit az előbbi beállításban.
Rákocsizás egészen közeliig a kislány ablakára - az zárva van.
Peti a presszó asztalánál cigarettázik,majd elnyomja cigarettáját.
Ezek a képek elég pergőn követik egymást, Így érzelmi hatásuk köz
vetlenül egymáshoz kapcsolódásukkal sokszorozódlk és élesen meghatáro
zott, tekintettel arra, hogy nagyon pontosan - talán túl szükkörüen is
- csak azok a képek Idéződnek, amelyeknek tartalma korábban nagyon te
lített volt*
Ennek a képsornak a lezárását adja a rövid szigeti jelenet, amely
ben elfogyasztják azt a csokoládét, amelynek papírjával a flu előzőleg
eljegyezte a lényt. Majd a lány elmegy*
Edit t "Jó éjt királyfi t"
Petit "Isten veled! Bzsedbe jussak!"
S a záró kép* Peti premierje, amint a lány után néz.
így, a rosszízű kikanyarodás után a film szerencsére helyrezökken,
s az utolsó képek hangulategységet adnak főrészével.
A filmnek már ez az egyenetlen elemzése is utal a vele kapcsolatos
pozitív állásfoglalásra.Persze van benne tévedés Is, de alapjában ered
ménynek könyvelhető el. Sajnos a kísérleti jelző nálunk kétes értelme
zést is kapott, Így az elért eredmény nem jellemezhető vele, bár nem is
mellőzhető el ez a sajátossága. Mi ez az eredmény és mi a kísérleti sa
játossága?

6 Filmkultúra 22.
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Az eredményt kutatva nyilvánvalóan azt kell vizsgálni, hogy a film
milyen esztétikai minőséget, mennyire hűen éo hatásosan tükröz*A fenti
elemzés alapján nem nehéz eldönteni, hogy az alkotás által alapvetően
közvetített esztétikum .nem annyira tragikum stb, ,mirt inkább szépség a maga nagyon viszonylagos tisztaságában /keveredést értve a tisztaság
hiányán/* Következésképpen a műfaj inkább a Uraihoz áll közöl*
Ennek a szépségnek valóságos forrása nam külsőséges - nem egy szép
arc, vagy köznapi értelembe vett szép lány, vagy fin, - hanem belső
szépség - érzésék,- hangulatok, törekvések szépsége » , tohát emberi
szépség, egy adott korosztályban, annak sajátosságaival jelentkezőén
/itt érdemes emlékest ebni arra,hogy a film eleve n m vállalta azt, hogy
ennek a korosztályi sajátosságnak genezisét is boncolja/*
A mindennapi életben senki sem. kételkedik egy fiatal szépségében,
s abban, hogy ez a szépség nem a kiegyensúlyozottságból, megfontoltSág
ból, élettapasztalatból, vagy bölcsességből származik, hanem éppen ko*
réra jellemző, ezekkel szinte ellenkező saját osságokból - kiegyensúlyo
zatlanságból, szélsőségességből, megfontolatlanra ágból stb. A fiatal tarosztály szépsége nagy mértékbon abból fakad, hogy képes úrrá lenni

sa

ját magán azokban a helyzetekben is, amelyekben éppen kora jellemzői vi
szik 'bele /ha nem lenne képes, illetve akik nem képesük, akkor ás azok
nál nem

egyszerűen a szép, hanem tragikus, vagy komikus vonásokról le

hetne beszélni/,

képes

/azok számára, akik

küzdeni és felülemelkedni, s igy emberré válni

szégyenletesnek

tartják a fiatalok magatartásának

ezeket a mozzanatait,nyilván lealázé tény az ontogenézis és filogenézis
hasonlósága, egysége is/* Az emberi szépség sohasem. otátitass /még képzőművészeti alkotások sem ábrázolják ilyennek/,s bonno a fő mozzanat min
dig a haro, a küzdelem,

amellyel összhangba hozza a fiatal saját maga

tartását a körülményekkel és követ élményükké!, azok azélos skálájúit vé
ve, nem pedig osak valamiféle elvont etikai normák halmazát.

Természetesen mindenki szívesen látná a mai fiatalokat - ha már az
ellenállás és felszabadító mozgalmak hősei nem lehatnék - legalább mint
& munka hőseit, D g hát nem minden fiatal, sőt nem minden szép fiatal
egyben tervét túlteljesítő szocialista brigádtag is. Szépségük nemcsak
a munkához való viszonyukban mutatkozik meg, hanem más emberi kapcsola
tukban Is, Így a számukra /életkori sajátosságok miatt/ legalapvetőbbé
váló szerelőmben, 8 a szerelmek nem feltétlenül olyan idillikus kapcso
latok, amelyek kiteljesülését már a nászinduló kiséri. Nem kevésbé ér
tékes érzések azok,amelyeknek tárgya nem érhető el, s amelyek fájdalom
mal járnak,Nem feltétlenül! járnak azonban erkölcsi bukással, még kevés
bé pusztulással /bál1 nem véletlen, hogy ENGELS a szerelmet mint olyan
érzést jelemzi, amelyben egyik szerelmes nem tudja a másik nélkül el
képzelni az életét/* A KAíí&UÁS HÖLGY és "rokonai" éppen ezért "mentek
ki a divatból", s ezért érezni Andrea drámáját hazugnak - melodrámának
/bár ebbe más is, a feldolgozás módja is belejátszik/.
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Az első nagy probléma ebből adódik* Abból, hogy az alkotók nem egy
reprezentatív munka-hős szépségét, vagy egy erkölcsileg elbukó tragiku
mát, vagy egy idillikus szerelmes báját akarták megmutatni, hanem azt a
mindennapi embert, azt a fiatalt, aki hétköznapjaink ismerőse, s aki
szinte észrevétlenül vivja meg harcát a maga vágyai, érzései legyőzése
érdekében, hogy szenvedélyei kényszerítő ereje ellenére is megőrizze igazi ónjót, A témaválasztás azért problematikus - a a problémákról be
szélve nem lehet a kísérleti, ujitó jelleget nem érinteni - mert a film
- hagyományai szerint - alapjában drámai jellegű művészet,Azaz a pszi
chológiai tulajdonságokat és folyamatokat - jellemet, gondolatot, érzést
stb. - általában úgy fejezi ki, hogy drámai konstrukciót teremt, amely
ben a hősök magán- ós párbeszédekben, úgyszintén közvetlenül érzékelhe
tő és egymásra vonatkoztatott /külső/ cselekvésekben nyilvánítják belső
tulajdonságaikat és pszichológiai folyamataikat. Az ilyen értelemben
vett külső cselekvések bizonyos jelentős megnyilatkozások közvetítői
va&7 megfordítva! jelentősekké válnak azok a megnyilatkozások, amelye
ket ilyen külső cselekvések fejeznékkl/, s a jelentőség itt nem az ér
deklődésre számottartót jelenti. Se hogyan lehet drámai konstrukcióban
megformáltan kifejezésre juttatni a halvány öröm,a szolid bánat, a töp
rengés stb. mozzanatait,amelyek dlrekt külső cselekvésekben nem jelent
keznek, sőt külsőleg alig fejeződnek ki? Márpedig a film fényképszerű
anyaggal dolgozva ettől a vizuális észlelhetŐségtől nem vonatkoztathat
el. Az ellentmondásosság sem oly nagy, mint a drámákban általában jelent
kező tragikumban, vagy komikumban, amelyek emiatt az ellentmondásosság
miatt mozgásban inkább ábrázelhatók«
A második nagy probléma tehát - a témaválasztásban rejlő első
vel szemben - az ábrázolás problémája,amely utal a Urai műfaj fejletlen
ségére is a filmművészetben, különösen ha a Urában tükröződő szépség
nek nem olyan külsőleg jól érzékelhető formáira gondolunk,mint Jorle
IVEN8* ESŐ /1929/ o.fllmj®, vagy más, hozzá hasonló alkotások. /Nem vé
letlen,hogy az elsősorban rövid filmekkel foglalkozó BALÁZS Béla stúdió
tagjai találkoznak leginkább ezekkel a problémákkal. Így SZABÓ István
az EGY CSÓNAK VTSSZAPOBDULra -nemcsak női főszereplőik azonossága miatt
- nagyon emlékeztető TE című filmjében./
A tükrözésre választott tárgy következésképpen megkívánja azt az
ábrázolási módszert, amit az alkotók alkalmaztak a szokványos drámai
szerkezettől való elfordulással. Éppen az a film legrosszabb részlete,
amelyben engedtek a tükrözés! tárgynak' nem megfelelő ábrázolási módnak
- Peti és Andrea jelenetében. Szükségszerű volt tehát az azzal való kí
sérletezés, hogy az alapvető szituáció felvázolásán túl,bizonyostransz
ponálássel közvetlenül a szereplők pszichológiai folyamatai, belső moz
gásai jussanak kifejezésre* Ne álljon a néző és a belső mozgás közé a
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szereplő célirányos - s ugyanakkor közvetítő szerepet játszó "tevékeny
sége* így jöttek létre azok a képsorok, amelyek Edit szomorúságát, Peti
bánatát, tehát mindkét esetben olyan belső élményt érzékeltetnek, ame
lyek éppen intim jellegüknél fogva nem tudnak /lehetséges, hogy csak a
filmművészet jelenlegi fokán/ külső cselekvésekben oldódni*
Az EGY CSÓNAK VISSZAFORDUL tehát igazságot látott meg,bár nem tud
ta ezt hibátlanul kifejezni, ujitó jellegét eléggé kiterjesztetni*
Ez az ujitó jelleg már önmagában is magyarázatul szolgál
arra,
hogy miért fogadta a filmet - néhány tartalmi mozzanat kifogásolása
mellett formai tekintetben is - feltűnően nagy ellenkezéssel a közönség.
Ez a kísérleti stádiumban lévő módszer nemcsak ebben az alkotásban vál
tott ki nemtetszést /a mivel a kísérleti stádium eleve bizonyos töké
letlenséget is jelent, igy ez a nemtetszés nem is alaptalan/, Az EGY
CSÓNAK VISSZAFORDUL esetében van azonban egy külön tényező is* Az, hogy
TV-fIlinként bemutatott alkotás, bár semmivel sem különbözik a nem TVfiImektŐ1.NyiÍvánvaló azonban,hogy a film viharos fogadtatásában szere
pe volt annak is, hogy a TV az ebben a műben alkalmazott módszert - a—
mely egyelőre még moziban is igen kevéssé elfogadott -éppen
sajátos
hatását illetően fokozta fel*
A probléma kibontásához a TV-hatás külön kutatása lenne szükséges,
ennek hiányában meg kell elégedni egy utalással* /Éppen ezért most nem
érdemes kitérni azokra a hatásokra, amelyek a TV otthon nézhetőségéből,
kis képernyőjéből stb* adódnak*/Le figyelemre méltó, hogy a TV-játékok,
mint rsajátos színházi produkciók, mennyire hatnak a TV-filmekre, illet
ve felfogásukra*
Számtalan filmesztétikái és filmtörténeti szaktanulmány utal arra,
hogy a filmművészet keletkezésekor milyen nagy szerepet kezdett játsza
ni az olyan fajta azonosulás, amely a szereplő felvevőgép irányába való
nézésével, illetve az ö szemszögéből való látással keletkezett* Sajátos
szubjektív látás volt ez /legjobban ezt a gondolatot talán Dziga VERTOV
fllmszem-elmélete fejezi ki/, amelyen alapulva - éppen a szemlélés erős
nézőre vonatkoztatottsága miatt - a látás nagy szabadsága, alkotó jel
lege jött létreta valóságnak térbeli és időbeli kihagyásokkal teremtett
ujrakomponálása. A több kamerával dolgozó TV ezt a sajátos szubjektív
jelleget megszüntette* /Persze ez, éppen, mert a TV a filmtől tanul,
nem nyilvánul meg élesen./ A jelenség sokoldalú megmutatásával a felfo
gásra vonatkozóan - még ha közben vannak is olyan képek, amelyek a sze
replő és a néző szemszögének azonosságát adják /bár egyenes adás esetén
ez 100^-osan csak egy irányban lehetséges/ - objektivlzálódás ment vég
be a cselekmény tér- és idővizsonylatábaa* A néző a TV-játék jelenetébe
nem "kerülhet bele" úgy, mint ahogy BALÁZS Béla leirja ezt a fllajáték
kapcsán* A TV-játék etekintetben a színpadi tér-idő viszonylatokhozvan
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közelebb. Mivel tér és idő mindig tartalmi vonatkozástLis rejtenek /lé
vén létformák/, igy a filmben érvényesülő szubjektív szemlélet szabad
sága evidensen magában foglalja a lelki folyamatok direkt jelentkezésé
nek, mint a mozgófénykép komponálást lehetősége realizálódásának felfo
gását is* Azaz, ha a filmszalagra vett jelenetek kombinálásával másként
látható a jelenség, mint amilyen a valóságban /anélkül, hogy a fénykép
szerű anyagnak az ellentmondana/,hiszen "én*’látok Így,én, aki "egy tér
ben és egy időben” vagyok a szereplőkkel, a látható jelenséggel, akkor
semmi különös sincs abban,ha az is látható, ami a valóságban nem. /Lásd
EIZENSTEIN példáját az özvegy fogalmának láthatóvá tételéről a sir és
feketeruhés nő egymás mellé vágása révén./ Ugyanez a TV-játék objektlvizélt tér-idejére nem vonatkozik, vagy csak nagyon sajátosan vonatko
zik. így egy TV-ben látott alkotás esetében egyáltalán nem evidens olyan
feldolgozási mód, amelynek a film sajátos felfogási törvényszerűsége az
alapja.
Az EGT CSÓNAK VISSZAFORDUL tehát nem tekinthető TV-filmnek, csak a
TV-ben közvetített filmnek, S az Így keletkezett ellentmondásosság adó
dott hozzá az egyébként is ujitó jellegéhez.
Mindez éppen ezért a film alapvető minőségét nem érinti, de még
Így, hiányos bizonyítással is fel kell hogy hivja a figyelmet bizonyos
törvényszerűségekre, amelyek elhanyagolása csökkentheti, sőt ellenkező*
jéra fordíthatja egy mü hatását.
196?* december.
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SÁRA Sándor:
VIRÁGÁT A NAPNAK# «#
A FIIMKU1TURA első Ízben közöl cik
ket magyar filmművész tollából al
kotói problémáiról, műhelygondfal
ról,Reméljük* hogy ez a kezdeménye
zés nem marad visszhang nélkül, a
filmművészeink a jövőben egyre gyak
rabban éa számosabban keresik fel lí
rásaikkal folyóiratunkat, melynek
hasábjai mindig nyitva állnak az
őszinte éa felelős hang,a nyilt vi
ta számára#
A forgatókönyv-iró nehézségei
ügy vagyak a filmre kívánkozó gondolatokkal, hogy légezÍvesebben
csak filmben mondanám el# Sajnos, ma még lehetetlen /elsősorban gazda
sági, technikai akadályok miatt/, de bizom abban, hogy egyszer elérke
zik az az idő,amikor mellőzve az irodalmi megfogalmazást, frissen, ham
vasén rögtön filmbon fejezhető majd ki a filmre kívánkozó gondolat# Hi
szen a gondolkodás, a fantázia mechanizmusának szerkezete kifejezetten
kinematografikuo jellegű, nincs szükség tehát egy közbeeső, zavaró, el
térítő éa elssegényesitő irodalmi, formára#
Hogy mennyire igy van, bizonyságként hadd mondjam el a VIRÁGÁT A
NAPNAK### irodalmi megformálódásának történetét#
Mint említettem,egy szubjektív élmény hatására megszületett bennem
a gondolat, ami rögtön képekben, filmre kívánkozott* Azt la mondhatnám,
hogy képek bukkantak fel bennem, s egymásutánjuk formálta meg a gora,latot# lényegében mindegy. Tény az, hogy jelen volt a gondolat, hozva
magával a kópi-filml formát, amiben testet ölthet. Mivel tudtam, hogy
rögtön filmmé formálni lehetetlen, megkíséreltem szavakkal kifejezni#
Nem ment. éreztem, hogy elvész sajátszerűsége a szürke mondatok között*
Újra próbálkoztam. Egyszerre azt vettem észre, hogy ritmikus mondatok
csúsznak a prózai mondatok közé, s hiába huztam át azokat, mint oda nem
Illőket, újra és újra jelentkeztek, mindaddig, smig elhagytam a prózai
mondatokat, s engedtem a verssé formálódás kényszerének*Nem részletezem
tovább, a végeredményt mondom el# létrejött egy ritmikus próza ka.11grafikus formában, amely a mondanivaló közlésén kívül a szavak, mondatok
formá.jával, elhelyezésével próbálta érzékeltetni a vizuális megformálás
elsődleges igényét és egyben a film szerkezetét és felépítését le# Mi
előtt bemutatnám, mégegyszer hangsúlyosom, hogy bármennyire blzarrnok
látszik is, nem véletlenül lett ilyen, hanem mert nem lehetett más, ha
irodalmi formába kényszerült is, a kényszerűség igénye ráerőszakoló-'
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dott erre az irodalmi formára, jelezve a szükséges rosszat, az átmeneti
állapotot, a ritmikus próza és a káligrafikus forma együttes hatásával
jelezve azt a formát, amelyben egyértelműen és maradéktalanul kitelje
sedhet, jelezte a filmet*
íme az első megfogalmazás*
Virágát a napnak**.
Nap,

P
a
1
á
n
Minden árnyékban
k
Mindig árnyékban
P
Nap,
a
Sugarai végtelenből egyenesek
lyuk,
A palánkon egy lyuk!
6
A lyukon át fehér oso a fény,
n Poltja az árnyékban kicsi ós kerek
k
árnyékban meleg
És felfakad az árnyék!
Palánk mögötti minden-árnyékban az élet!
Nap
Hasad, növekszik
a
Fehér foltban fürdeti magát
1 a folt csúsztatja melegét
Égi útját járja
á
megszületik, meghal
Pelkel és lenyugszik
n
Hasad, növekszik
k
minden árnyékban altatja magát

Sugarai végtelenből egyesanek
Sugarai palánkba halnak
belehalnak

Nap,

P
Hasad, növekszik
a Nyújtózik vándorló sugarak után
lyukon át fehér cső a fény
á
Pohár foltban fürdeti magát
„
n Nyújtózik vándorló sugarak után
.Égi útját
járja
Felkeltés "lenyugazi k
minden-árnyékban altatja magát
Kell a fény# kell a nap!
Palánk mögötti minden-árnyékban az élet!
Hasad, növekszik
Kell a fény, kall a nap!
Felé törekszik
Nyújtózik vándorló sugarak után
Palánk mögötti minden-árnyékból
Nyújtózik kell a fény, kell a nap után
Nyújtózik vándorló sugarak után
Lyukra hajolva altatja magát,
Lyukra hajolva bimbó magát#

Sugarai végtelenből egyenesek

Nap,
Sugarai végtelenből egyenesek
P
Sugarai bimbóra hullanak
Sugarai bimbóra hullanak
Bimbó bontja szirmát
Szirmát a napnak
n
Minden árnyékban
Virágát a napnak
k
Mindig árnyékban
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Mit mondanék még el ennek kapcsán? Azt, hogy hallatlanul nehéz egy
eleve filmre születő képi mondatot szavakkal érzékeltetni.A képek össz
hatása, összecsengése nem irható le, mint ahogy például a rím sajátos
összecsengésót sem lehet lefesteni. A képeket Írásban legföljebb jelez
ni lehet, ami azzal a veszéllyel jár, hogy nem érthetők az Összefüggé
sek, nem érzékelhető az a hatás, amit csak az adequát mü adhat, ós nem
jelentkezik az a szépség, az az uj nézőpont és felfedezés, ami indokol
ja és megköveteli a mü létrejöttét#
Ezért csapódott hát le ez a film-mondat ilyen formában* közölni
valahogy a mondanivalót, utalni a filmre ós védekezni a prózai mondatok
elszürkitö hatása ellen.
Szerkezetében különben már jelen van a film alapvető szerkezete.
Megfigyelhető a három fő komplexusra való tagozódás*
1* palánk előtt,
2. palánk mögött,
3* újra palánk előtt,
/A palánk előttiség és mögöttiség közel sem egyértelmű azzal ami
a filmben van, mert/ az irott szövegben - az egész megfogalmazás balladisztlkus formájának megfelelően - nem más, mint egy rövid indokoló
bevezetés és hasonló képpen rövid és tömör befejezés,/
Megfigyelhető ezen belül a második komplexus három részre való ta
gozódása, a növekedés három fázisa /lényegében itt még ez az
alapvető
hármas szerkezet, amelyből előre és túlnyúlik a kezdés, illetve a befe
jezés/.
És megfigyelhető a palánk elválasztó és gátló jelenléte#
+
+

+

Következő lépés az un. technikai forgatókönyv elkészitÓBD volt# A
technikai forgatókönyv a leghibridebb műfaj. Lényegében cselekmény- és
dialóg-kivonata az irodalmi megfogalmazásnak, amelyhez a rendező egyé
niségéből adódó plénozási elképzelés járul, esetleges utalásokkal a ze
nei effektusokra, az átmenetekre, átkötésekre# Általánosítani persze
nem lehet, mert a technikai forgatókönyv esetenként és alkotónként más
- más. Van amikor maradéktalanul tartalmazza az elkészítendő filmet, és
annak milyensége szinte előre megítélhető) van amikor a technikai for
gatókönyv csak jelzés, elrugaszkodási alap, afféle vázlat, általános
jellegű utalásokkal. íme a VIRÁGÁT A NAPNAK technikai forgatókönyvei

91

1.
2.
5.
4,
5,

Napkelte előtt az ég mozdulatlan,
Alszik a tó; sima a tükre,
Fűszálon, levélen, tömör harmatcseppek,
Szárnyalt a lepke magára horitva,
Szirmait a virág szorosra zárva,
- alszik, minden alszik, 6, totál:
Mozdul az ég, áttöri a Nap,
7, közel:
Tömör harmatcseppek felhőkbe szállnak,
8, közel:
Szárnyait a lepke Nap felé tárja*
9, közel:
Szirmait a virág lassan kibontja 10, félközei: Füvek hajladoznak,
11, fólkozel: Lepkék táncolnak,
12, félközei: Faág virágait a Nappal csókoltatja,
/A gép kocsizik, süllyedi kistávolban bekerül a:
Palánk./
ÍJ. fólkozel: Palánk, /Fölötte már keskeny az ég sávja,/
14* közel:
Palánk. /Fölötte mér nincsen az ég sávja,/
/A gép kocsizik; hosszan, sokáig, mig:
Palánkon egy lyuk. Fény tör át rajta,/
15, félközei: Palánk mögötti árnyékot fénysugár töri meg Halad a Nap, mozog a sugár.
Palánk mögött árnyék, minden mozdulatlan,
16. közel:
Palánkon a lyuk: kerek és szürke*
Fény suhan át rajta, kereken csillog*
17* félközei:
Nap foltja az árnyékban: világos és kerek*
Lassan mozog tovább. Szinte megáll,
18. közel:
Nap foltja a földöm álétadó, meleg*
Akaró hajtás töri át a földet.
19* közel:
Folt melegében hajtás bontja magát,
2o, fólkozel: Nap foltja a földöm világos és kerek.
Lassan mozog tovább*
Folt-melegét nélkülözve,
Virághajtás nem bontja már magát*
21* totál:
Nyugszik le a Nap,
22, közel:
Szirmát egy virág szorosan zárja*
2?, totált
Alszik a tó. Sima a tükre*
24. közeli
Fűszálon, levélen tömör harmatoseppofc*
Tömör harmatcseppek felhőkbe szállnak*
25* közel:
Palánkon a lyuk: kereken csillog,
26, félközei: Nap foltja a földöm életadó meleg*
Lassan mozog tovább*
2?, közel:
Folt melegében virághajtás bontja magát*
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totál:
totál:
közeli
közel:
közel:

29. félközeij

5o. közeit
51. közeit
52. félközeit

55. közeit
54. közeit
55. fólközelt

56.
57*
58.
59.
4o.
41.
42#
4-3.
44,

közeli
közeit
közeli
félközéli
fólközelt
félköz elt
tótáll
félközeli
félközeit

45. közeli
46. félközeli
47. közeit
46, közeit
49* félközeit
5o, közeit
51. közeli
52. közeit
53# közeit
54. félközeli
55. fólközelt
56. totált

Virághajtás növekszik, nyújtja magát.
Nap foltja a földön lassan mozog tovább.
Folt melegót nélkülözve,
Virághajtás nem nőhet mór tovább.
Nap foltja újra viréghajtáson*
Virághajtás növekszik, bontja magát.
Nap foltja a földön lassan mozog tovább.
Folt melegét nélkülözve, virághajt ás '
Virághajtás nem nőhet már tovább.
Nap foltja ismét virághajtáson.
Virághajtás növekszik, bontja magát.
Nap foltja a földön lassan mozog tovább,
Föld melegét nélkülözve,
Virághajtás nem nőhet mér tovább,
Felhőkből fűszálra harmatcseppek ülnek.
Szárnyait egy lepke magára borítja#
Szárnyait egy lepke Nap felé tárja.
Füvek hajladoznak.
Lepkék táncolnak.
Falánk mögött virághajtás mozdulatlan.
Felhők között pacsirta énekel*
Palánk mögött vlrághajtás mozdulatlan*
Nap foltja a földön lassan mozog tovább.
Nap foltja végre virághajtáson.
Virághajtás növekszik, nyújtja magát.
Foltja és sugara lassan mozog tovább,
Vlrághajtás nyújtja magát, nyúl a fény után
Mozdul a levele.
Jobbra hajlik a szára,
- suhanó fény után. **
Nap foltja, sugara megjelenik balra#
Vlrághajtás nyújtja magát, nyúl a fény után
Mozdul a levele#
Balra hajlik a szára,
» a Nap foltja, sugara után
Mozdul a levele.
Hajlik jobbra, balra,
« Nap foltja, sugara után.
Lepkék táncolnak#
Füvek hajladoznak.
Felhők között pacsirta énekel#

57, közel*
58. félközei*
59, közel:
6o» közeit
61. félközei*
félközei*
közel*
közeit
közeit
közel*
félközei*
közeit
félközei*
közel*
félközei*
közel*
közel*
közel*
75. félközei*

62,
63.
64.
65.
66,
67.
66.
69.
7o.
71.
72,
73.
74.

76,
77.
78.
79.
Qo.
81,

közel*
közeit
közel*
közel*
totál*
totál*

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88,

közel*
közel*
közeit
totál*
közeli
totál*
közel*
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Mozdul a levele.
Hajlik jobbra, balra,
- Nap foltja, sugara után. «
Mozdul a levél. /Esőcseppek esnek/.
Hajlik a szára* /Esőcseppek esnek/.
- Nap foltja, sugara után, Mozog a sugár - hajlik virágbajtás /esőcsepp/
- jaj, nem éri el. ™
Palánk mögött virághajtás mozdulatlan.
Könnyezik levele /eső után/*
Másik Is.
Harmadik is.
Palánkon a lyuk nedvesen csillog.
Palánk mögött virághajtás mozdulatlan.
Palánkon a lyuk nedvesen csillog.
Palánk mögött viréghajtán mozdulatlan.
Palánkon a lyuk nedvesen csillog.
Virághajtás könnyeit napsugár szárítja.
Itt is,
Ott is.
Amott Is,
A lyuk és a hajtás közt sugárból az ut.
Sugárút áll szinte mozdulatlan,
Sugár-uton virághajtás nyújtja magát*
Egyre
Jobban,
Mégt
Csillogó lyukra hajtja bimbós fejét «
Alszik a tó. Sima a tükre.
Napkelte előtt az ég mozdulatlan.
Mozdul az ég. Áttöri a Nap.
Tömör harmatcseppek-felhőkbe szállnak.
Szárnyát a lepke nap felé tárja.
Lyukra hajtott bimbóé fejét lassan megemeli.
Felhők közül sugarait küldi a Nap.
Lyukon át bujt bimbóját virággá fakasztja*
Felhők közül sugarait küldi a Nap,
Somló szirmait Nap felé tárja,
Kiboruló virágát Napban füröszti.

Ez a technikai könyv nem más,mint az irodalmi könyvnek felhígít ott
és rosszabb változata. Szerkezetében* egységében korántsem olyan tömör,
mint az Irodalmi könyv.Uj elemként asszociációs liral bevezetést ós be
fejezést hoz, 0 ennek kapcsán ugyanilyen jellegű elválasztó részeket az
egyes fázisok közé.Uj ötlet az eső szerepeltetése is a lineáris kifej
lődésben.
Az elkészítendő film szempontjából teljesen feleslegesnek bizo
nyult /azt a szerepét kivéve, hogy a költségvetés alapjául szolgált/,
mivel a filmre vonatkozó konkrétabb utalásokat azok a rajzolt skiccek
képezték, amiket részben primitívségük, részben csak a számomra világos
és áx'thető jel-rendszerük miatt bemutatnom felesleges és lehetetlen.
A bevezetésben utaltam arra: nincs szükség közbeeső, zavaró, éltéritÖ ós elezegényesitő irodalmi formára,Ügy hiszem az elmondottak alap
ján bebizonyosodott, hogy jogos ez az ellenvetés, jogos és érthető,
A rendező, elképzelés©, problémái
A rendezői elképzelés célkitűzés©* az irodalmi forgatókönyv Slopmondatához szervesen kapcsolni a technikai forgatókönyv által felvetett
szabad asszociációs Urai bevezetést és befejezést, egységes gondolattá
formálni, három összefüggő mondatban kifejezhető gondolattá.
Az első mond,at* megfelelő feltételek teljességet adnak.
A második* nem céltalan az akarat, moly a teljességre tőr.
A harmadik* a teljesség mindig távolibb az elérhetőnél.
Az alap-mondat okból kiteljesedő, magasabb szintű gondolati a min-*
dig tovább, mindig feljebb gondolata.
Felvetődik* nem ellentétes-e az elaő és a harmadik mondat? Látszó
lag talán igen, valójában nőm, Som, mert az első mondat lényegében hi
potézis, ábránd,vágy, mely ha teljesül, pillanatnyi megnyugvást ad csu
pán, ujabb lép helyébe s minden kezdődik élőiről. A feltételek aohaecin
felelnek meg a teljesség igényének: mindig tovább, mindig feljebb*
+

A megválóoltás problémái egyszerre ós összességükben jelentköznek.
Számtalan kérdés vetődik fel,/hogyan, miképpen, milyen eszközzel,stb*/f
korántsem logikusan és sorrendben, hanem a fantázia coapongáaában rendszertelenül, Ilyen a rájuk adható felelet is* hol teljes értékű, hol
töredék, hol még megfoghatatlan, megfogalmaztatatlan vagy éppen hibáéi
míg ebből a szertelen csapongásból,Ötletek mérlegeléséből, olvotóöükből
vagy megtartásukból kezd kikristályosodni az a mag, az a helyes irány,
amely már alapja és meghatározója az egyre biztosabb és határozottabb
válasz-adásnak 5 a mü kezdi meghatározni önmagát, a m ogformálhat öoág mi
kéntjét, azt a formát, amelyben adequát&n testet ölthet*
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Kialakul a mü szerkezete, gerince, amelynek helyes vagy helytelen
volta, felépítésének arányossága, meghatározza a lineáris kibontakozást,
a ritmus milyenségét és lehetőségeit, a hangsúlyos részek megfelelő el
helyezését és még sok minden mástj s mindezek együttes hatása a monda
nivaló világosságát, érthetőségét, vagy homályban maradását,
A gondolat három mondaténak megfelelően a film szerkezete is három
komplexusra tagolható*
1, Palánk előtti világ /első mondat/
XI* Palánk mögötti világ /második mondat/
XII.Palánk előtti világ /harmadik mondat/
Ez az alapvető hármas szerkezet kisebb és még kisebb egységekben
ismétlődik* Legpregnánsabb ez a középponti részben a második komplexus
ban. Ennek tagozódása*
A* A növény növekedésének első fázisa*
B, A növény növekedésének második fázisa*
0. A növény növekedésének harmadik fázisa*
A második komplexus A. fázisa szintén három részre oszlik*
a/ A sugár körbe-járása*
b/ A növény növekedése,
c/ A növény megmozdulása*
Az a/, b/, 0/ részek tovább bontása is hármas*
a/ részen belül*
1* A fény három alaphelyzetével a körmozgás érzetét kelti,
a/ a kép bal oldalán
b/ a kép közepén
c/ a kép 3óbb oldalán
2, A fény folyamatosan körbe jár.
3, A fény a kép középpontjában, de az a/l-es ismétléseként*
a/ a lyuktól a földig
b/ a harmad-résztől a földig
0/ csak a földön lévő rész
b/ részen belül*
1* A növény kibújik /fény el és vissza/
2, A növény növekszik /fényei és vissza/
3* A növény tovább növekszik /fény el és vissza/
c/ részen belül*
1. A növény jobbra hajlik a fény után.
2. A növény balra hajlik a fény elé.
3. A növény a fénnyel együtt középen*
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A második komplexus B, fázisának hármas tagozódásai
a/ A növény középállásba ugrik, fényt kap és nő*
b/ A növény szakaszosan ugrik a fény fele.
c/ A növény összeesik! majd felkel és átbújik a lyukon,
A két palánk-előtti-világ hármas szerkezete kevésbé szembetűnő, de
kimutatható*
így a film elején az I. komplexusban
A, mozdulatlan növények
B, megmozduló növények
0, a felvevőgép megmozdulása
A film végén a III, komplexusban a tagozódás a virág háromszori
jelenlétéhez kapcsolódiki
A, a virág kinyílik, palánk a kép minden részében
B# a virág és a palánk képen belül egyenlő súlyban
0, a virág a képen belül uralja a palánkat *
Ez a hármas tagozódás más esetekben is jellemző$Igy pl, a pitypang
virágok palánkjánsk háromszori megjelenése a növény kibújását megelőző
en és azt exponálva*
1, Három pitypang teljes nagyságban,
2, Három pitypang fél nagyságban,
3* % y pitypang közelképe.
Jellemzője az egye© képeknek Is, amennyiben azoknak három tárgyi
eleme van*
Három nyiló virág.
Három harmatasepp.
Három pitypang.
Három árvácska, atb*
Felvetődhet* miért ilyen a szerkezet, miért nem más?
Ilyen, mert az egyszerű mondatok egyszerű és kézenfekvő
tét kívánnak, A megformálénben pedig a kifejező eszközök felhasználásá
nak egyszerűségét, a film stílusának egyszerűségét követelik;'
+
+

+

Probléma a film sajátos műfajának exponálása, ^elen esetben külö
nösen fontos, nehogy a néző népszerű-tudományos film megtekintésére ké
szüljön fel,ami tulajdonképpen érthető lenne, hiszen a fölhasznált ele
mek /virágok/ eddig általában népszerű-tudományos film hordozóiként je
lentkeztek és váltak megszokottá.
Már pedig ©s a film bármennyire a realitásból fakad is,a növénynek
arra a közismert tulajdonságára utalna, hogy törekszik a fény felé, egy
pillanatig sem tűzte ki céljául, hogy ezt a természettudományos igazsá
got bizonyítsa, vagy magyarázza.
?

mstoltára 22,
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Ez a tény csak alapul szolgál a gondolat, kifejtésére* /Más kérdés,
hogy egyúttal bizonyítja a természettudományos igazságot ie/»
A vállalkozás arra irányul, hogy egy közismert tényt olyan megvi
lágításban mutasson be, olyan nézőpontból fedezzen fel, amely által a
konkrét folyamat /a növény fény felé törekvése/ önmagán túlmutatva, ál
talános jellegű mondanivaló hordozójává válik. Ez a megformálás egyik
művészi izgalma is: a hétköznapit, a közönségest, a megszokottat olyan
szintre emelni, hogy esztétikai élvezetet keltsen,
/Ha a film nép szerű-tudományos célt kivánt volna 'szolgálni és ki
elégíteni az alapvető hozzáállás és megformálás egészen más lett volna/
A néző helyes appereepeióinak felkeltésére /annak érzékeltetésére,
hogy nem népszerű-tudományos filmet lát/ a következők szolgálnak!
1, A plánozás mikéntje - nevezetesen a közelképek sorozata /egyes
virágok, sőt virág-részletek/,amelyek közül különleges rangra egyik sem
emelkedik, sem időtartamával, sem egyéb jellemzőjével* csak együttesen
értelmezhetők a montázsba!! mondat keretén belül,
/Itt kell szólni a plánozás jellegének /közelképek/ másik okáról
is,'A film föcselekménye a palánk mögött kifejlődő virág küzdelme. Ennek
eredményes bemutatása csak közelképekben lehetséges. Ez a döntő plénozási mód és igy előzetes meghatározó jellegű. Ezért a film bevezető ké
pei és általában: a képei, szükségszerűen közelképek. Kivételt képeznek
a folyamatos kiteljesedés totálképei, amelyek azonban a kiteljesedés
lendülete és iránya miatt, és a két komplexus sima átvezetése miatt in
dokoltak,/
2V Az egyes képek hangulati beállítása - nevezetesen,hogy nem izoIáit preparátumként és tudományos értelemben vett realitásként vannak
jelen, hanem valami sajátos atmoszférában#
3, A film-trükkök alkalmazása - nevezetesen a harmatcseppek fel
szívódása és a virágok kinyílása - amelyeknek szerves összekapcsolása
és kölcsönhatásukban egymás meghatározása szintén nem a tudományos be
mutatás miatt van, hanem éppen,ellenkezölegsa szorosan vett realitástól
való elszakadás érdekében#
A műfaj exponálása, az elhatároláson kívül, egyben sajátos tér- és
idődimenzióval rendelkező világ exponolása is, amely kiteljesedésében a
szimbolikus mondanivaló hordozójává vélik,
A sajátos tér-dimenzió elérésére a közelképek /virágok és harmat
cseppek mikro-képei/ és a palánk mögötti világ sik-szerűvé stilizált
struktúrája hivatott.
Megvalósítása és természetessé tétele viszonylag könnyű volt,A vi
rágok belsejének mikroképei ugyanis hasonlóságot mutatnak magával a virAggal, és csak az eltávolodáskor derül ki, hogy annak részei csupán,
azaz más szinten való felidéző!, /Természetesség a megtévesztő hasonló-
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Bég alapján,/ A barmatcseppek közelképei a fotográfiai tényből adódóan
/mélységélessóg csökkenése, elmosódott háttér~formációk/ keltik a más
térdimenzió érzetét és teszik azt egyben természetessé, hiszen a harmatcseppeket ilyen közelről és nagyságban másképp látni lehetetlen#
A palánk mögötti világ sikszerűvé stilizálása - logikai megfonto
lás alapján - szintén az ismertetett térdimenzió megteremtése és folya
matossá tétele miatt történt#
A sajátos idődimenzió elérését az időszakonkénti felvételek/kockázáson alapuló trükk/ alkalmazása tette lehetővé#
Mielőtt az idődimenzió elérését és az azzal kapcsolatos problémá
kat vizsgálnánk, nézzük meg más szempontból is a trükk szerepét, az al
kalmazása esetén felmerülő problémákat#
filmünk esetében a trükk elkerülhetetlen,mert a növény összes meg
nyilvánulása, megnyilatkozása erre épül, Természetessé tételére /ami
nagyon fontos,mert ha a néző trükköt lét a magától értetődöség helyett,
elvész az érzelmi hatás, mert kíváncsisága kerekedik felüli hogyan esinálhatték?/a harmatcseppek felszállásénak esőként való bemutatása lát
szott a legalkalmasabbnak* mert imes irodalmi megfogalmazásban ós kon
vencióként "a harmat cseppek fel szállnak*** Ezt valójában még senki sem
látta, de mert a megfogalmazásban Így jel ontkésik /”felszállnak**/, lát
va a felszállást, az természetesnek tűnik /mintha már látta volna/# Ha
sonló értelmezéssel Ma virágok kinyílása” csak segítette ezt a pszichológiai hozzáállást.Ha pedig egy film folyamán a néző egyszer már tarméazétősnek és magától értetődőnek fogadott el bizonyos megoldást, a ké
sőbbiek folyamán a nasonló megoldási módokat is annak fogadja el /az analógia alapján/, elfeledve annak trüfck-jellegét*
Térjünk vissza filmünk sajátos idődimenziójának problémájához*
A film nagyfokú mozgékonyságának egyik jellemzője, hogy tét®'
se szerint bánhat a reális Idővel: nyújthatja, vagy megrövidítheti ard <,
Más szóval:a filmidő általában nem egyezik meg az objektív valóság ide
jével .A filmnek ez csak előnyére válik,Egyetlen nehézséget kell leküz^
deni* létre hozni a valóságos és a fílmidő megfelelésének érzetét ós
megteremteni a különböző film-idők /nyújtott,vagy rövidített/ iisszebsua™
golását és átkötését# A filmidő nyújtásának alapja lehet például drámai
pillanatokban az összesürüsödött lélektani időérzet, smikorls a filmidö
nyújtását ez a lélektani megfelelés t«dL'reálissá és természetessé.
Filmünkben a két probléma, egyszerre és összefonódva jelentkezik* A
reális időt rövidebb fiImidőbe kellett őssaesttrlteni /hiszen a valóságos
folyamatt a növény születése, növekedése és kivlrágsáaa hónapokig tart/
ugyanakkor a reális időt nyújtani is kellett,részben a cselekmény mene
tének folyamatos láthatóvá tétele miatt /a növény születése, növekedé
se, kivirágzása/, részben a mondanivaló /gondolat/ kiteljesedésére al
kalmas sajátos idődimenzió megteremtése érdekében.

A reális idő megrövidítése, összesűrítése a fázisok közötti szim
bolikus képek /pitypangok, harmatcseppek/ és fiimi konvenciók /áttünés,
elsötótedós/ alkalmazásán, illetve ezek együttes és egymást erősítő ha
tásán alapszik. Ezek természetessége éppen konvenciójukból fakad,
A reális idő nyújtását és egyben a sajátos idődimenzió elérését,
mint már említettük, az időszakonkénti felvételek /kockázáaon alapuló
trükkök/ alkalmazása hozta létre.
Hogy ezt az idönyujtást a nézők természetesnek fogadhassák el,
szintén a megfelelő lélektani hatást kellett elérni, olyan állapotot,
amelyben a néző már megfeledkezik a valóságos,reális időről és elfogad
ja, belehelyezi magát a szándékosan önkényes filmidőbe. Másszóvalj meg
szüntetni* kiiktatni a reális időérzéket,hogy a filmidőt természetesnek
fogadja 01 ,
A szabad asszociációkon alapuló lirai bevezetés időtlensége az el
ső lépés a néző reális időérsékének feloldásához* Ennek elösegitöje a
harmatcseppek felszállása és a virágok kinyílása,A palánkon való hosszú
fahrt,annak ellenére, hogy reálisén fílmideje azonos, szimbóllkus meg
alkotásával és időhangulati hatásával mégis tovább oldja a reális időérzetet#/Ugyanakkor kapcsolja a reális és a fllmidőt az azonosság miatt/,
A fahrt után következő beállítés fiimi konvención alapuló időmúlás ér
zékeltetése* ö fénysugár képen belüli áttünóses helyváltoztatása, folya
matos átvezetés a fénysugár irreális körbehaladásához.Ez lényegében mái*
az az időszint,amire a törekvés irányul, Megerősíti ezt még a fénysugár
elsőtétedéssel egybekapcsolt áttűnése a pitypang virágokba, majd hason
lóképpen vissza * szintén fiijai konvenciók és ugyanakkor szlmbólikus de
terminánsok együttes hatásával.
Így az előzetesen ismertetett időérzék-feloldó megoldások,, tudat
alatti regisztrálódásuk, majd folyamatos egységgé való összeállásuk a
palánk mögötti világ első képeinek időre vonatkozó hatásával,együttesen
teremtik meg azt a kívánatos pszichológiai állapotot, melyben a néző az
irreális filmidőt természetesnek fogadja el*
Az évszakonkénti felvételek tették lehetővé az antropomorflzáoiót
/érzelem né1 leüli növénynek emberi érzelmet és reagálást tulajdonítani/,
ami szervesen illeszkedik a kialakult sajátos téridődimenzióval rendel
kező világba,illetve a kettő lényegében ugyanabból a megoldásmódból e~
gyüttesen fakad, ugyanannak a megoldésmódnák a jellemzője, más-más ol
dalról való megközelítés és értelmezés eredményeként.
Az évszakosként! felvételekből adódik, hogy a mozdulatlan növény
mozgóvá válik és a helyes és célszerű mozgások megszervezése révén ér
zelmi hatásokat kelt,A növekedés három fázisában más-más jellegű mozgás
szolgál /érzelmi ée értelmi hatásokon keresztül/ a mondanivaló kifeje
zésére*

így az első fázisban, ahol a növény fényre törését, fény-kövátélé
sét kellett érzékeltetni és a nézőt a virág küzdelme mellé állítani, a
mozgás hallatlanul finom, folyamatos és kifejeső\ ennek eredményeként a
növény ól, figyei,sóvárog, szenved vagy örül„Ez a növény
gyermekkara,
cselekvései ennek megfelelően spontán,ösztönösen reakciók ós könnyedek*
A második fázisban a növényt mér az ifjúkor lendületében és akará
sában látjuk viszont. Cselekedetei határozottak, lényegretörök, x*obbanáaezeriiek, amit a szaggatott, szakaszos mozgás hangsúlyoz*
A harmadik fázis a növény férfi-korának f belátó bölcsességének ós
tudatosságának hordozója, Ugyan akarássál még, de az már a megszokás,
megrögzödés mechanikus akarása, Ilyen a mozgás ias megszokott, jobbra--*
balra, A megszokás mec-haMzsusának lendülete viszi el a végkimarülésig
is* összeesik* $»& minit gyermekkoréban újra a kezdet^kezdatén, Az újra™
kezdést a gyermekkor hite /a sugár fényfoltja, ugyanazon a helyen van a
földön és szinte mozdulatlan, mint a születéskor/ a gyermekkor hit© és
bizakodása indítja el«
+
+
+
Most, hogy túljutottunk a tér,idő, trükk, antroposorfi zéeió bonyo
lult ós együttes, egymást meghatározó prof16máin, a kisebb problémáktól
és megoldási módoktól eltekintve - összefoglalásként még annyit* a ren
dezői elképzelés as sezmsi mondanivalót / a mindig tovább, a ?n.incU.gf#X«>
jebb gondolatát/ egyez erű sserke z©tben,egyszerű kifej s®éfii es sköz okkal $
a valóságból természetesen adódó,azzal szerveseit összefüggő szimhóliktis
szinten kivárta realizálni*
Az operatőr hozzáállása
Két alapvető kérdés merül feli mit kell kifejesat? hogyaa lőhet
ezt kifejezni?
A "mit kell kifejezni" kérdés a tartalomra Arányul fmmx belül an
nak lineáris kifejlődésére óa e mellett, e felett, vagy ebből adódóan
az oazmei mondanivalóra,/ Msgfogalumsva az eleő alapvető kérdés két
pontját*
a/ A növény küzdelme a fényért,
b/ Ez egyszerűsége mellett több értelmű iá lehet* a fejlődéshez
fény kell /biológiai kategória/', a szép kiteljesődéara, maga megmutatá
sára, társakra vágyik /esztétikai kategória/*
A "hogyan lehet" kérdés a formára irányul* a tartalom, ós az
iaég miijén adómmá formában jelentkezzék*ms?*yek azok a kifejezőéi ősz*
közök, amelyek ezt az adagust formát létrehozhatják?
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A.z első alapvető kérdés a "mit?" lényedében meghatározza a másodi

kat a "hogyant?" /tartalom és Torma egysége/. Ha itt mégis választásról
beszélhetünk /"lehet"/ ez nem más,

mint az alkotó választása a kifeje-”

zés lehetőségei kozott természetesen a mü lényegének figyelembe vételé
vel; igy ez a választás meghatározza az egyén alkotó stílusát összhanghan a mü megkívánta stílussal,

+
+

+

Az első komplexusban a palánk előtti világ ébredését,változatossá
gát és teljességét kellett bemutatni*
Az ébredés érzékeltetése, a virágok kinyílásán és a harmatcseppek
felszállásán kivül, fokozatos kivilágosodással történt, A kezdő képek
sötét tónusát folyamatosan váltják az egyre világosabb tónusu képek,
mindaddig, inig egy derűs, napfényes szinten állandósulnak, /A fény egy
szerű használata kifejezési eszközként*/
A változatosság érzékeltetése visszafogott színváltozatosaág. /pi
ros, sárga, fehér és árnyalatai* a többi szin bevonása helyett inkább a
meglévők ritmikai variációi/ és gazdagabb formai változatosság tényében
jelentkezik, /Szin és forma kompozíciók egyszerű használata kifejezési
eszközként/*
A teljesség érzékeltetése a változtatható gyujtótávolságu objektív
speciális alkalmazása által jön létre*folyamatos ée egyre nagyobb teret
befogadó állandó távolodás /filmtechnik&i sajátosság egyszerű és egyirá
nyú használata kifejezési eszközként/.
Az első és a második komplexus között szerves és folyamatos átme
netet kellett biztosítani, ami a két komplexus különbözőségét és bonyo
lult viszonylatát tekintve meglehetősen nehéz problémát vetett fel*
Az első komplexus kiteljesedését/mégpedig annak csúcsán/ átvezetni
a második komplexus leszűkülésébe úgy, hogy a kettő kapcsolata, térbeli
helyzete és egymástól való bonyolult függése egyértelmű és folyamatos
legyen. Ezt nehezítette, hogy két alapvetően különböző világot káHett
összekapcsolni* a palánk előttit /mely térben és színekben formálódik/
és a palánk mögöttit /mely síkban és színtelenül, fekete-fehérben je
lentkezik/,
A megoldást a kiteljesedés a fehér margaréta virágok bővülő plán
jában kulminál. Ezt részben folytatja, részben csökkenti a kék ég plán
ja a fehér felhőkkel. Folytatja, mert szimbólikus sikon az ég mint a
végtelenség jelképe jelentkezik, ugyanakkor csökkenti is, mert kompozí
cióé sikon a fehér margaréta virágok sokaságát - egy-kót fehér felhővált
ja, /A kiteljesedés folyamatában ugyanakkor már benne van az átmenet
előkészítése, amennyiben az egyre nagyobb plánok távoládást ie érzékel
tetnek,/
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Az ég plánja az átmenet a tórozorü ós a sikszurü megjelenítés kazott is két okbóli
la Az ég a felhőkkel inkább sikszerü benyomást kelt, mint ahogy
inkább térszerü a margarétán rét)
2 « az ég plánjában kezdődik el az a lényegében vízszintes irányú
kocsisáé, ami szintén inkább sikazerü benyomást kelt, szemben a folya
matos távolodás térszerü hatásával.
Az ég plánjában jelenik meg a folyamatos kocslzás eredményeként a
palánk, ami a tartalmi szükségszerűségen kivül az átmenetet a követke
zőkkel segíti elöl
1 . palánk mivoltával slkszerüeéget érzékelteti
2 . beemelkedéaével formálisan elvágja, elhatárolja a két különböző
világott
3* szürke színével lehetővé teszi a zökkenésmentességet, a szinea
és a fekete-fehér megjelenítés között* /A palánk mögötti világ lényegében fekete-fehérben jelentkezik,/
A második komplexusban a palánk mögötti világ másmilycmségót és a
virág küzdelmét kellett bemutatni*
Azt, hogy ez a világ minőségileg más, mint amelyik állandóan fényt
kap, részben a szinek elhagyásával,részben slkszerü megformálással történt„/A szinnélkülisóg a sivárságot,szürkeséget) a sikszerüség a foly«
tottságot, nyomottságot hívatott kifejezni./ A szinek elhagyása valójá
ban egy színárnyalatra, nevezetesen a kékeszöldre való redukálásban je
lentkezik* /A filmnek ezt a részét fekete-fehér anyagra főtografáltamás
csak az első és a harmadik komplexus szinességéheK való jobb kapcsoló™
dás érdekében kapott végül is színárnyalatot. Volt olyan elképzelésem
is, hogy a virág küzdelmének különböző fázisait más-más színárnyalat
hangsúlyozza éa értelmezze, szindrómátorgiái szabályok szerint, de
t
a megoldást attól félve, hogy nem lesz egyértelmű és megbontja a paláik
mögötti világ egységét, elhaltam*/
A kékes-zöld színárnyalat a következő megfontolások eredményei
1 , az átmenetet jelentő fahrt végén a lyuk közelképét és az ég
kékjét látjuk, igy a kékszinü sugár jó kapcsolódást biztosit)
2 * a kék az úgynevezett hideg színak csoportjához tartozik, igy
azinbell megfogalmazásban erősíti a palánk mögötti világ hidegségét,si
várságát)
3 . meglehetősen éttottan utal a film végkicsengésére is, mert ott
a pompázó virágok az ég végtelen kékje előtt jelentkeznek.
/A teljesség kedvéért! ennek a kékeszöldnek esetenként különböző
módosulásai vannak, hol a kék, hol pedig a zöld dominál, attól függőeh,
hogy a fénysugár, vagy a növény hangsúlyozódik/.
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A sikszeriiséget a beállítások milyensége juttatja kifejezésre, a
szemszög állandóságával és az ebből adódó horizontális-vertikális jel
leggel /grafikont értelmezés/, mert a nézőpont sikja állandóan m e g e s 
zik a palánk síkjával éa a kisebb nagyobb közelítések, vagy távolódáaok
a palánkra merőleges lyuk vonalában történnek, /Ez a megoldás különben
hangsúlyozza a film felépitésének geometrikus struktúráját,/
A virág küzdelmének heroikus volta a puszta tényen kivül nem hang
súlyozódik úgynevezett speoiális fiimi eszközökkel, mert meggyőzőbb és
hitelesebb, ha önmagát önmagával fejezi ki, így a kifejezési eszközök a
minimumra csökkentek, csupán a fénysugárnak van játéka a sötétszürke pa
lánk
előtt /de ez is lényegében a lineáris kifejlődés hordozója/.Az
eszköztelenség csak hátteret hoz létre, ami előtt a virág maga-magát
formálja.
A háttér azért nem semleges. Szimbólikus képi szinten értelmezi és
magyarázza a cselekményt, ami a sötétszürke palánkfelület és a fénysu
gár egymáshoz való viszonyában jelentkezik. így a virág megszületésének
pillanatában a fény van jelen a képen /amit a születés optimizmusa kí
ván meg/. A későbbiek folyamán á virág fejlődésével és szinte reményte
lennek látszó küzdelmével párhuzamosan a fény egyre kisebb tórrq_ szo
rul vissza, ellentétben a palánk szürke felületének növekedésével, és
csak a lyukon való átbujás pillanatában foglal el ismét akkora helyet a
képen belül, mint a születés pillanatában /hiszen ez a második megszü
letése a virágnak/*
Az egyes fázisok elválasztói, a pitypangok és a harmatcseppek más
szinárnyalatuak, érzékeltetve, hogy nem a palánk mögötti világ részel,
és hogy szimbólikus jelentőségűek. Erre utal stilizált kompozíciójuk,
hol az egyszerűsített klasszikus háromszög formával, hol abból logikai
utón levezetve és csak a számszerüséget megtartva magával a számmal/há
rom pitypang, három harmatcsepp/.
A második és a harmadik komplexus átmenete kevésbé szerencsés,mint
az első ée másodiké* A kép elsötétedóse és kivilágosodása oldja meg az
átmenetet,azzal enyhítve a visszatérést a szines világba, hogy annak
első képe, a napfelkelte, meglehetősen szin nélküli
/sötéthorizontu
föld|kókes-szürk« ég, amelyben színként a Nap korongja izzik/* A
két
harmatcseppes kép a vörös szint hozza,exponálja a kinyiló virágot.Utána
újra felvonul a palánk előtti világ változatossága és gazdagsága, oly
elrendezésben, amely egyre inkább égretÖrŐ /óghátteres képek egymás utánja/, érzékeltetve azt, hogy a küzdelem, a fejlődés még tovább kell
hogy folytatódjék','
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Egy kis önkritika
Hagyjuk máskorra a,film erényeit, nézzük inkább hibáit.
Anélkül, hogy a logikai, mondhatnám azt isi matematikai konstruk
ciót eleve hibáztatnám, arra a veszélyre utalok, amit annak túlhajtáaa,
túlzott alkalmazása okoz.
A túlzottan konstruktív szerkezet ugyanis bizonyos "tárgyiásségőt"
hozhat létre, olyan kettősséget a mü és á néző között, ami nem tes8ile~
hetővó a filmművészet egyik jellemző sajátosságát! az identifikációt*
Más szóval* a néző nem érez egyet a főszereplő virággal, több-kevesebb
részvéttel szemléli, de nem azonosul vele. Úgy hiszem, a film ilyen
szempontból bizonyos mértékig elmarasztalható.
Az a konstrukciós szándék, amely azt tűzte ki óéiul, hogy miután
láttuk a palánk előtti napfényes világot, oda vissza csak a növénnyel
együtt térjünk, szükségképen a motiválhatóság csökkenésére vezetett.
Mert mi maradt a palánk mögött? A növény és a napsugár, a maguk szürke,
puszta tényével* a napsugár körbejár, a növény,ha rajta van a fény,
növekszik. Ezeket lehetett és kellett variálni a lineáris kifejlődés
érdekében úgy,hogy kifejezzék azt és változatosságot is adjanak. Ez nem
sikerült maradéktalanul. /A hibát nem menti, hogy a megoldás a nagyobb
ellenállás leküzdésére vállalkozott, mert pl. könnyebb lett volna a pa
lánk előtti és mögötti világ összevetésével kifejezni a mondanivalót/.
Nem sikerült, mert a növény- első megmozdulásai és Ösezerogyása között
semleges, hatástalan és értelmetlenül hosszantartó ugra~bugrélások van
nak, Pedig a szándék, a mondanivaló logikája világos ós kimutatható, a
megoldás azonban adós marad az egyértelműséggel, sőt bizonyos fokig az
érthetőséggel is,A megoldás jó addig, amig a növény az első jobbra-balra hajlás után középállásba nö fel, s a napot szimbólizáló három pity
pangon lemegy a fény,'
A növény növekedésének második fázisában szakaszosan, ugrásszerűen
nő. Amikor a sugár baloldalt beugrik a képbe, a növény a kép jobbolda
lára van elhajolva/nyilvánvaló utalás az első fázis tányéré, amely sze
rint a növény követi a balról jobbfelé tartó sugarat, a mikor az ah*
■tűnik, akkor abban az állapotban marad, ahogyan a fény otthagyta/és csak
a sugár baloldali megjelenésekor kezd visszahajolni balra, így a sugár
második ugrására a növény is ugrik egyet, a fény harmadik és a n&énymásodik ugrásakor kerülnek középállásba, a növény még áll, a sugár még egyet ugrik, a növény is utána, a sugár kiugrik, a növény visszaugrik a
kép elején elfoglalt helyzetébe, a különbség csak az, hogy azóta nőtt
Hosszabb szünet /amely éjszakát, idomulást jelent/.
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A sugár a kép baloldalán újra beugrik* iamétilodik az előbbi játék,
azzal a különbséggel, hogy amikor kösépállásban tál álkozniok kellene, a
fény elmarad. Ettől a növény megzavarodik,, Ahelyett,hogy a jobb felé
továbbugró fényt követné, balfelé ugrik, s csak amikor a fény kiugrik a
képből,akkor ugrik utána, jobbra, nem éri el, zavarában újra balra /kie
sebbet/ , majd újra jobbra /még kisebbet/, végül középállásba7
Hosszabb szünet &
A sugár szakaszos ugrálását harmadszor ismétli, de a növény most
mozdulatlanul áll középálIáéban, mindaddig, amig a sugár oda nem ér, amikoris hármat ugrik felfelé, de nem követi a sugár jobbfelé való ugrá
sait «
Mit akar ez kifejezni?
A szakaszos ugrálás a növény folyamatos fejlődésének és növekedés
sének játékosabb változatban való bemutatása* /Vagy ha úgy tetszik, fi
lozófiai alkom a fejlődés különböző szakaszának más-más dialektikája/.
Ez a játékosság /ami egyben stilizálás is, mert hiszen a fényt és
a növényt igy mozogni sohasem látjuk/9teszl aztán lehetővé, hogy a sza
kaszos ugrálás második részében a fény és a növény ne találkozzék, mert
hiszen ö játékosságban az is benne foglaltatik, hogy a fény is játszik
a növénnyel,"ugratja aztn /vagy ha úgy tetszik, biológiai síkon! a fej
lődésben gátló tényezők is lehetnek/®
A találkozás elmaradása miatt a megzavarodott növény fényt követő
ritmikája ellenkező irányba vált, majd kapkodóvá válik. /Ez egyben a
harmadik fázis kapkodásának exponálása is./De a tanulságot levonva, be
lemegy a játékba olyaténképpen, hogy közópálláaba ugorva mozdulatlan
marad* A játék szabályai szerint ezs "túljárok az eszeden" /vagy ha úgy
tetszik, filozófiai sikom a felismerés bölcsessége/.
A szakaszos ugrálás harmadik része a növény diadalát hozza, mert
anélkül, hogy a fény feló menne, középállásban maradva is eléri azt, amikor is hármat ugorva gyorsan nő./A megelőző részben elmaradt növeke
dést pótolja, sőt rádióitál/•
A nővény növekedésének harmadik fázisában a játék folytatódik, ak
ként variálva,hogy most a sugár marad egy helyen a bal, illetve a jobb
oldalon, e a növény kénytelen utána menni, de nem éri el. Ez az Ide-oda
való hajlás egyre gyorsabbá, majd ugrálássá válása folytán tragikomikus
sá, 111.a növény összeesósével hirtelen tragédiává válik, /Itt különben
kissé más szinten ugyan, de megkapjuk a szakaszos ugrálás reális magya
rázatát is. Ugyanis az egyre gyorsuló folyamatos mozgás egy bizonyos
pont után a szakaszos ugrálás érzetét kelti, mert a gyors mozgásnak
szemünk csak a kát véghelyzetét tudja érzékelni a kamera technikai sa
játossága folytán./
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Az elmondottak, aiai:; umaori viszonylatra fordítva úgy is .'o

•tar

hatók: törekszünk valamire, éa ezt siker koronázza*, törekszünk valakire,

de nem érjük el és összetörünk bele; nem derülnek ki elég egyértelműen
a filmből, sőt általános összképként olyan benyomás alakul ki, hogy a
növény ugrik jobbra, ugrik balra, s hovatovább ez az értelmetlennek tű
nő ugra-bugrálás unalmassá válik.
Két oka vantaz egyik /a kisebb/ az, hogy a folyamatos mozgás átme
nete szakaszossá /a harmadik fázisban/ rimustöréssel, ritmusmegszakí
tással történik* A felvételek folyamén ugyanis, ismerve a fentebb leirt
hatást, - mely szerint a gyorsuló, folyamatos mozgás egy ponton szaka
szossá válik - , ennek a pontnak a meghatározása spekulatív módon tör
tént és rosszul, amennyiben a szakaszos ugrálás előbb kezdődik, mint
kellene^ a másik ok /a döntő/ az, hogy az itt leirt játékok,játékossá
gok egy képen belüli filmideje rövidebb a kelleténél és igy a néző nem
képes teljes mértékben
apercipiálnl a történteket, nincs ideje a gon
dolati összefüggések megtalálására és elrendezésére*
Egy bizonyos filmkép maradéktalan és helyes értelmezéséhez ugyanis
elengedhetetlenül szükséges a kép időtartamának megfelelő megválasztása.
Ha az időtartam rövidebb a kelleténél, a néző képtelen leolvasni a kép
ből mindazt, ami benne van. És itt a növekedés második fázisában, elté
pek, helyesebben az egy képen belül történő módosulások, variáoiók kö
zötti idők annyira rövidek, hogy a néző képtelen a helyes és maradékta
lan összefüggések megalkotáséra,Az időtartam rövidsége korlátozza a ze
nét is abban a funkciójában, hogy értelmezze, megvilágítsa és teljessé
tegyek a szándékot, a mondanivalót,
így dön létre az a paradox helyzet, hogy a film második komplexu
sa hosszúnak tűnik, holott valójában az a baj, hogy rövidj ha hosszabb
lenne, akkor tűnne rövidebbnek, illetve megfelelő időtartamúnak.
Hiba van a növény lyukon való átbujása körül is. Ez valÓBzinüleg
az irodalmi és a technikai forgatókönyv ■más-más jellegű megoldásából
adódik. Az irodalmi forgatókönyv ugyanis lényegében balladisztikus for
ma, logikus cselekménnyel, A technikai forgatókönyv megtartja ugyan ezt
a balladisztikus formát, de módosítja annyiban, hogy az elejére és a
végére szabad asszociációkon alapuló Urai főimét tesz, A film ezt a
lirai formát még jobban elmélyíti,s amennyire szerencsés a kétféle for
mának a kapcsolódása a film elején, annyira megoldatlan a film végén#
Az történt ugyanis,hogy a virág,ritmusában is szép, lassú felemel
kedése után, kurtán-furcsán elintéződik a lyukon való átbujás, sőt egy
elsötétedéssel le is zárul* Az irodalmi és a technikai forgatókönyvmáemás jellegű megoldása itt meglehetősen szerencsétlenül összekeveredett.
Mert ha az irodalmi forgatókönyvet veszem alapul, akkor ez a gyors át-

107

bujás a lyukon egyáltalán nem zavai'ó, ha nem követi az elsötétedéa, hanem az átbujás után rögtön a virág kinyílása következik, a lényegében a
film vége. Ezt nyilvánvalóan nem leheteti: megtenni, mert felborult vol
na a technikai forgatókönyvben kialakított elképzelés /a kezdés és a
befejezés lírikus kiteljesedése/, így a gyors befejezés megszakadt, el
tolódott /különben ha jön* éppúgy hiba, az említett szerkezeti okok mi
att/, s újra érvényesült a technikai forgatókönyvben kialakított elkép
zelés, azzal a hiányossággal, hogy nem hangsúlyozta a lyukon való átbu
jás tényét, s a növény lepihenését, Mindenkópen igy lett volna logikus,
. és ha igy történik, nem érződnék zökkenés, rltmuetörés.
Ha már összevetettük az irodalmi, a technikai forgatókönyvet és a
kész filmet, még egy megjegyzést, Legagységesebb az irodalmi forgató
könyv, Tömör, balladisstikus és nélkülöz mindenfajta idegen elemet0
A technikai forgatókönyv módosul a már említett * elején és végén
lévő asszociációs Urai résszel, oldja ugyan a kötött balladisstikus
jnát, de az a gazdagítás, ami ezzel együtt jelentkezik, kárpótol és elnézővé tesz a kisebb stílustalané égért; módosul azzal is, hogy az elér
hetetlen és gonosszá váló fénnyel szemben segítő elemként hozza az esőt,
Ez feltétlen fellazítása annak a fcért küzdelemnek ás játéknak, amely a
virág és a fénysugár között folyik* A film szerencsére elkerüli ezt
a
buktatót /nem szerepel az eső/, de azt már kevésbé* ami szintén a tech
nikai forgatókönyv megformálásából adódik, hogy a fázisok közötti elvá
lasztó elemeket ne a palánkon kívülről hozza /pitypangok,harmatcaeppsfe/,
ami nyilvánvaló stilustörós azzal a törekvéssel szemben, ami azt tűzte
ki célul, hogy mindaddig mig a növény a palánk mögött van,
kifejezési
eszközeit is onnét vegye; bér ezt a törést módosítja a kívülről vett eImek szembetűnő stilizálása*
Kisebb hiba a növény növekedésének harmadik fázisában a tragikomi
kum túlhajtása az összsosós előtt, ami lényegében a kép és zene egybe
eséséből adódik. Ha a zene itt a majd bekövetkező tragédiát, a növény
összessését exponálta volna,a tragikomikus hatás nem csúszott volna túl
a megfelelő mértéken.
Mindent egybevetve! a második komplexus az említett ritmushibák és
ritmustörések miatt nem egyért ólam és nem tel jeaértéküt*
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BESZÉLGETÉS A "SODRÁSBAN" ALKOTÓIVAL

/A FIIMKULTURA szerkesztősége egyik
legfontosabb
feladatának tartja, hogy vizsgálja az uj törekvéaeket, megismertesse az uj müveket, fiatal alkotó-*
kát.
Most a SODRÁSBAN o.uj film alkotói - rendező
je, operatőrje, zeneszerzője a egyik szereplője «
' érkeznek sorra, .hogy beszélgessenek, nyíltan és ö«
szintén, a zümmögő magnetofon türeíiöee mikrofonja
előtt#
Mindenki együtt van már -GVÖNGTÖSSI Imre iró,
a film irodalmi tanácsadója, SÁRA Sándor operatőr,
SKÖBLÖST András,a kitűnő komponista, a film zene
szerzője s QSOHÁNX Kálmán grafikusművész, aki a
filmen mint szobrász szerepel,,, Osak GAÁ1 István,
a rendező hiányzik még, már telefonéit, hiába, a
közlekedés,♦• De aztán Ő is megérkezik, zajtalanul
peregni kezd a magnetofon orsója, a HOMGRÓDT Jó
zsef. a FILMKULTÚRA szerkesztője, felteszi az alső
kérdést/i
HOMORÓDY : Talán azzal kezdenénk, hogy GAÁL István meg BÁBA Sándor
is röviden mondana egy kis életrajzot. Ez az első játékfilmjük, ós a
nagyközönség meg a FILMKULTÚRA olvasói először fognak velük alaposabban
megismerkedni. Jó lenne hát ezt személyes ismerkedéssel kezdeni,

GAÁL Istvánt Azzal kell kezdenem, hogy falun nevelkedtem, a Mát i
aljában, és ez nagyon rányomta a bélyegét az egész kialakulásomra. Mű
szaki középiskolát végeztem, saját akaratomon lcivül, amihez nem volt
egyáltalán semmiféle kedvem, Kb. 16 éves koromban kezdett megfogalma
zódni bennem, hogy engem érdekel a film. Tehát nem velemszületett dolog
volt, nem gyermekkoromtól akartam már filmes lenni minden áron. Érett**
ségi után, mikor az elektrotechnikai középiskolát átbukdácsoltam, kát
évig dolgoztam, Ennek örültem, asrt hiszen sokat számított, ha szabad
igy kifejeznem, egyéniségem kialakulásában. Megismerkedtem a való élet
tel ás dolgoztam,Nem iskolában nőttem fel tehát. Utána kerültem a Szín
ház és Filmművészeti Főiskolára, öt évet nyomtam le, ami szerintem egy
kicsit hosszú. Ha filmről beszélünk, lényeges, hogy 19*>5-bea ismerked
tem meg SÁRA Sándorral, a Főiskolás* Azóta van kontaktus közöttünk, em
beri kontaktus. Ennek első eredménye volt, hogy 19157-ben a PÁLYAMUNKÁSOKat közösen csináltuk, A Főiskola elvégzése után egy évig dolgoztam a

Hunnia Filmstúdióban,mint asszisztens, bocsánat, mint ügyelő, és egy év
után kaptam meg a római Centro Sperimentale di Cinematografia Ösztöndí
ját,két évig voltam kint, megvédtem a diplomámat óe hazajöttem. A 3uda«
pest Filmstúdióban mentem dolgozni,ahol ismét lehetőség nyilt arra,hogy
SÁilA Sándorral együtt dolgozzam,
HOMORÓDY* Mi volt a diplomamunkád?
GAÁLí Egy etűd, nagyon kis lélegzetű dolog, 18o méter, ez abból adódott, hogy a külföldi hallgatóknak a római Főiskolán végtelen csekély
lehetőségeik vannak, a külföldi hallgató a második óv végén kap kamerát
ée Joo m nyersanyagot. Ebből kihozni egy normális9 épkézláb gondolatot,
meglehetősen nehéz*
HOMORÓDYs Kik voltak a tanáraid a Centro Sperimentaleban?
GAÁLi A Centro-ban nem első vonalbeli emberek voltak a tanárok,
ez annyit jelentett,hogy viszont be is jártak rendesen az órákra, A két
legfontosabb ember, aki nagyon sokat segített, Giorgio PROSPERI volt,
forgatókönyvirást tanított nekünk. Hallatlanul jóérzékü ember volt,az
ember egyéniségéből kiindulva próbálta kiszűrni azt, ami bennük volt, a
másik pedig OASTEXLO, aki az egyik legjobb olasz kritikus. Ettől a két
embertől kaptam a legtöbbet és még egy hölgytől, Bíarla ROSADAtól, aki a
vágást tanította* Általunk szinte nem is ismert tökéllyel, kitűnő tech™
nlkával rendelkezett,nemcsak gyakorlatilag, hanem elméletileg is. Elmé
letileg legtöbbet Renato MAYtól tanultam, akinek a könyvét le la fór®
ditottam. Visszaérkezésem után nagyon rövid már a"parlandoM rósz, el
kezdtünk
SÁRÁval dolgozni, először,mint hír adóriporter működtem három
hónapig, aztán a 62-os évet Sanyival dolgoztuk le, eközben csináltuk az
ODA-VISSZAt, a CIGÁííYOKat, ás a YISZA c. rövidfilmeket, ez utóbbit szí
nesben. Ez kettős kisórlet volt, egyrészt* a SODRÁSBANn&k az előtanul
mánya, terepszemle, másrészt egy olyan igényű munka volt, hogy kicsikét
a szindramaturgiát próbáltuk kikiaérlet ezni,ait lehet elérni színesben,
A Főiskolán ismerkedtünk meg még GYÖNGYÖSI Imre barátommal, két évvel
alattam végzett, e barátságból adódott, hogy Írói konzultánsom lett a
SODRÁSBANnál,
HOMORÓDYt Szabad talán még egy kérdést, bár ez nagyon sztereotip
kérdés,de fel szokták tenni*a filmtörténet nagy alakjai közül, a film
művészet nagyjai közül ki volt az,
ákitha lehet egyáltalán erről be
szélni, hatással volt rád, van-e olyan,akit esetleg mesterednek, példa
képednek tekintesz?
GAÁLa $alán nagyképűnek hat a kijelentés, hogy nincsen. Persze,
kétségtelen, amikor .a fiatal rendező elkezdi pályafutását, akkor egy
csomó ember, közvetve a munkájában részesedni fog, Összefonódnak vala-
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hogy a dolgok, de hogy bálványt válasszak magamnak, erre nem vágy
tam. Talán tudatosan nem, mert sokkal Jobban tisztelem Őket, mintsem
hogy bálványt csináljak belőlük,De hogyha fel kell sorolni neveket, ak
kor feltétlenül GRIFFIXB, DREYEH és CHAPLIN.
HCMOKÖDY t Volt-e alkalmad arra,hogy ezeknek az életművét, vagy leg
alábbis életművük fontosabb alkotásait megtekintsed?
GAÁLi Igen. az iFTűliEHAHCUban
a vágás sokrétűségét, a paralel
montázs lényegét, kaptam impulzust DHEXERtől, láttam a VÁMPÍR ját, ÓS a
JEAN D ’ARC KINSZfiSMVEDÉSÍüTjamit a legmodernebb filmalkotásnak tartok még
ma is, noha 1928~ban készült és néma volt. Olyan képi megfogalmazásokat
láttam nála, amikkel azóta sem találkoztam. CHAPLINnól pedig az ember
sokrétű zsenijét tiszteli határtalanul, azt
a hallatlan ökonómiát,
ahogyan ki tudja magát fejezni. Szerintem ez a legfontosabb,
HOMORÚDYi Megkérjük SÁRA Sándort, mondaná el ö io az életútját#
SÁRA! Hatodikos gimnazista koromban gondoltam először arra, hogy a
Főiskolára jelentkezzem. Akkor is csak azért, mert véletlenül a kezembe
került egy prospektus, amelyikben azt olvastam,hogy a főiskolára érett
ségi nélkül is, ill. utólag szakérettségit téve is lehet jelentkezni#
Mivel kimondhatatlanul unatkoztam a középiskolában, azt gondoltam, hogy
ez jó
alkalom, ezzel két évet lehet nj'erni,tehát két évvel előbb terül
az ember valahová, Aztán nézegettem a prospektusokat, milyen szakra is
menjek.Ehhez hozzá kell tennem azt, hogy a művészi szándékaim tulajdon
képpen meghatározatlanok voltak. Írtam verset annak idején, dehát majd
nem mindenki ir verset.
Népi'tánccsoportba is jártam,
színészkedtem
is, abban az időben a középiskolában elég sokan csinálták. Szóval néze
gettem a prospektust@mégia mi legyek? Úgy határoztam, hogy operatőrnek
jelentkezem. Fényképezni akkor még nem fényképeztem. Ezek után jelent
keztem a Főiskolára, közölték velem, hogy későn adtam be a kérvényt# Amikor nyolcadik gimnáziumban megint dönteni kellett,hogy hová menjen az
ember, akkor újra felmerült ez az igény, hogy elmegyek a Főiskolára#
De fényképezni még akkor sem tudtam# Azután úgy decsmberben,amikor az
véglegessé vált bennem, akkor volt egy barátom, akinek volt fényképező
gépe, és saját maga által gyártott laboratóriuma a fürdőszobában, akkor
elkészítettem életem első fényképét.Utána nagyon nagy iramban dolgoztam
és tanultam, úgyhogy három hónappal később, - azt hiszem az
országban
elsőként - Túrán, szülőfalumban, a kulturotthonban megalakítottam a fo
tószakkört# Ezek után került sor főiskolai felvételemre, amikor is nem
vettek fel. Ezen őszintén szólva meglepődtem és meg is dühödtem# Azt
mondtam, hogyha fene fenét eszik, akkor is, belőlem azért is operatőr
lesz,Egy évig dolgoztam a Földmérő ós Talajvizsgáló Irodánáljkezdetben,
mint fIguráns, azután mint technikus, a következő évben jelentkeztem a
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Főiskolára, akkor fölvettek. így telt el a főiskolán négy év, 57~hen
végeztem, GAÁL István említette, ekkor csináltuk a PÁLYAMUNKÁS c* fii***
méta A Budapest Filmstúdióba kerültem, ami meglepetésként ért, hogy a
főiskola négy óve alapján, ahol megtanultam alaposan fotografálni,a Bu
dapest filmstúdióba helyeztek, ahol 2 évig nem csináltam semmit, 1 1 1 #
segédoperatör voltam, de mindent elkövettem, hogy ne legyek az* Fölös™*
leges elvesztegetni az időmet, gondoltam,ugyanakkor, araikor mér harmadéves korunkban a Főiskolán, 600 m-os filmet is csináltunk. Oktatófilmet
ugyan, de az mégis film volt# Tehát teljesen indokolatlannak tartottam,
hogy kezdő-operatőrösködjem* Azután 2 évi ostrom után került sor arra ,
hogy végre megkapjam az első önálló kiafilmemst* Ez a film volt a BUSÓJÁRÁS, abban az évben még csináltam kettőt,következő évben már vagy ti
zet, summa-summárum, még most is a Budapest Filmstúdióban vagyok, azóta
már csináltam vagy 3o kisfilaet, rövidfilmet, a legkülönbözőbb oktató
filmet, népszerű tudományos filmet, kis-játékfilmet stb. Egy játékfilm
met is fotograféltem, ASSZONY A TELEPEN, másik játékfilmem a SODRÁSBAN *
Noha rengeteg filmet készítettem, legszívesebben mégis azokra emlékezem
vissza a sok kisfilm közül, amiket saját magam rendeztem. Ilyen tulaj
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HOMORÚDfs 'ialán folytatásként kérjük meg a SODRÁSBAN Íróját, ren
dezőjét, GAÁL Istvánt, mi adott indítást a filmhezsmilyen érzelem, vagy
hangulat, célkitűzés vagy mondanivaló■
GAÁLs A gondolat végtelenül egyszerűen indokolt# Abból az egyszerű
tényből kell kiindulnifhogy ezt a játékot, amit a gyerekek itt önfeled
ten játszanak, 16 éves koromban, Szolnokon, a Tiszán, pontosan magam is
Így játszottam.Éppen ilyen Önfeledten, ilyen életkedvvel, pontosan Így*
Nem gondoltunk akkor egyáltalán arra,hogy valami nagy veszély leselked
het ránk„Akkor persze semmiféle szerencsétlenség nem történt* Senki sem
tűnt el közülünk. Képtelen vagyok megmagyarázni, nem tudom elmondani,
hogy megkeressem ennek az Összes rugóit, mert millió kié rekeszből áll
össze*

HOMORÓDY1 A kérdés azt célozta, és máris választ kaptam rá, hogy
egy élményből, vagy pedig valami másból fakadt-e a film?
GAÁLi Mindenképpen élményből,mart ha a szereplőgárdát megpróbáljuk
sorra venni, az több régi barátomnak a megjelenítése, akiket igyekeztem
életre kelteni a filmen*
HOMORÓDYi Ha ez az élmény volt ennek a filmnek a létoka, ennek az
élménynek az ábrázolása, akkor mi volt az a művészi cél, amit ki akar
tál ezzel az élménnyel fejezni?
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GPÁLi A film fiatal emberele problémáiról szólódé nem pusztán fiata
loknak szántam.fingem alapjában véve mindig a közösségnek és az egyénnek
a viszonya érdekelt, t& ha igyekszem nagyon erőszakoltan megfogalmazni
egy mondattan, akkor is több mondatban kell megfogalmazni, mert több
kérdést igyekeztem felvetni,ügyreazt mindenképpen azt,hogy egy kollek
tíva jósága nemcsak attól függ, hogy kimondjuk, /hogy az egy jó kollek
tíva, hanem az elsőrendű tényező mindig az individuum, az egyéniségek#
Ha a felelősségre helyezem a súlyt, akkor ez a kapillaritás törvényein
alapszik, tehát az, hogy az egyik ember a közösségben mit csinál, az
mindenképpen visszatükröződik a közösségi magatartásban is, sokszor
vagyunk olyan helyzetben, hogy egyes eseményről az a véleményünk, hogy
tulajdonképpen semmi közünk hozzá, nem vagyunk felelősek érte. De köz
vetve feltétlen azok vagyunk. Hogy ez aztán hogy indult el, talán meg
kérném GYÖNGYÖSIT Imrét, mondaná el, mert ö sokkal objektivebbentudja
ezt megfogalmazni#
GYÖNGYÖST* Ebből az élményből,ebből a szubjektív élményből és tár
sadalmi élményből,hogy bontakozott ki a film? A kiindulási pont feltét
lenül az esemény* a kollektívával történő esemény, az egyik társ eltű
nése# Az egész filmnek,ahogy mondani szokták, a dramaturgiai felépíté
sét ez határozza meg, de ennél sokkal izgalmasabb volt a munka során
ezeknek a fiataloknak maguknak megkeresniük a cselekmény belső valósá
gát# ^'ehát ha azt keressük, hogy ml határozta meg alapvetően a film fát
építését, ezt feltétlenül a szereplők belső mozgásának öntörvényei ala
kították ki# Mi mindig azt kerestük, hogy a kollektívából egy adott egyénisóg hogyan viszonyult ehhez az alapvető nagy élményhez, a társ el
tűnéséhez •
HOMORÓDY* Az alkotók miért érezték feltétlenül szükségesnekfb.ogy
egy ilyen erős konfliktus, egy haláleset kapcsán konfrontálják a sze
replőket, hogy az egész filmnek az eseményeit erre építsék? Szükség
volt-e egy ilyen végletes konfliktusra?
GAÁL* A halál mindenféleképpen sarokpont volt ebben a dologban,ami
kor a figurákat megpróbáltam felvázolni külön-külön, papíron,Az elején
az volt, hogy egy ember eltűnik a kollektívából, és akkor mit szól ehhez
x, y, z# A figurákból indultam ki elsősorban# Az alapcselekményt a gye
rekek önfeledten játszanak,egyikük eltűnik# Ezen túl kidolgoztam minden
egyes figurának a belső mozgását, egyáltalán megpróbáltam leírni az egész embert, hogy tulajdonképpen mi-fajta ebből a társaságból, miféle
viszonya van a többivel, a egyáltalán a társadalommal#
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HOMORÓfíY % A film megtekintése után sokakban felnierűit az, hogy ez
a konfliktus, ez a végletekig kiélezett konfliktus, amely halállal vég
ződik, csupán dramaturgiai konfliktus, és nem tartozik bele szükségsze
rűen a bemutatott élettónyekbe* Ha az alkotók mégis belevették, akkor
nyilvánvalóan úgy érezték, hogy éneikül a nagyon erős konfliktus nélkül
nem tudják úgy elmondani a mondanivalójukat, ahogy akarnák* Azonban en
nek a konfliktusnak a követelményei nem nyomták-e el az ábráz olásban
azoknak a lehetőségeknek a kibontását,amik a konfliktuson kivül, maguk
nak a fiataloknak a jellemében, habitusában,mindennapi életkörülményei
ben adott, abban a tájban, amelyben élnek, abban a faluban,ahol az egész
lejátszódik, egyén és társadalom egymáshoz való viszonyában, a közösség
alakulásában.
GAÁLt Én feltétlen úgy éreztem,ha a figurák belső mozgásának a va~
lörjeit igyekszem kifejezni, akkor mindenesetre egy extrém konfliktust
kell választani, és igy választottam a véletlent, a halált^mslyeta drá
mában szükségszexünek fogadtam el. Egyébként a fizikai halál itt ebben
a dologban nem volt számomra lényeges. Arra viszont következetesen vi
gyáztunk, és a rendezés folyamán pluszként vigyáztam arra,hogy az ille
tő fiú, aki eltűnt a vízben, ne egyen olyan jellegzetes figura, akire
a közönség állandóan emlékszik, ezzel olyan "vakondtúrás feszült séget"
próbáltam megteremteni, mely a dráma ive alatt, azzal párhuzamosan ha
lad. A közönség állandóan igyekezzék vissBaeuuékezni erre az emberre,
immár úgy, hogy nem létezik a visszaemlékezés vizuális lehetősége.
GYÖNGYÖSTj A halál tényének nem is az extrémitása érdekes, sőt,
arra külön vigyázott GAÁL, hogy elsősorban ne az legyen érdekes, Olyan
szempontból érdekes a halál, hogy alapvető és általános emberi élmény,Ha
egyáltalán felmerült ez a kérdés,akkor egy rossz gondolkodási
sablont
kérünk számon ettől a filmtől. Mert nyilvánvaló, hogy a halállal kap
csolatban az emberben, a müélvazSben, a közönségben sablon-dramaturgiai
receptek születnek. Állandó veszély volt és mühelydolog volt, amire tu
datosan vigyáztunk, hogy éppen ezeket a sablonveszélyeket elkerüljük,
Például, csak a legjellegzetesebb példát mondom$ adva volt a bűnügyi
izgalom lehetősége is. Ezt nemcsak tudatosan korültük, hanem miután ma
ga a koncepció egyáltalán nem ilyen irányú volt,fel sem merült bennünk#
Maga a'kérdés sem jó, nem jó megközelítési módszer, hogy szűk,ség volt-e
ilyen extrém, dramaturgiai boszorkánykonyhára ahhoz, hogy a film hősei,
fii. a kollektíva egésze kibontakozzon. Nem az extrémitás a lényeg, ha
nem kerestünk egy nagy alapvető emberi élményt, ami fiatalt, öreget egy
aránt érint* Ez a halál élménye. De ha ezt átfordítom és társadalmibban
fogalmazom, akkor nyilvánvaló, úgy is fogalmazhatom, hogy van egy kol
lektíva, tagjai esetleg nem is léteznek, és ezek a lótezö-nem-lótező
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tagjai ennek a kollektívának naponta halnak meg", naponta esnek ki eb
ből a kollektívából agy,hogy az ember észre sem veszijmint ahogy a film
hősei - hogy színészi nyelvvel éljek - csak nagy spéttel veszik észre.
Ha ilyen szempontból közelítem meg ezt a kérdést,a halál, mint estrómitás elesik. Visszatérve arra a kérdésre, amikor az élményt
bolygattad
GáAl Pistánál, és ő azt válaszolta,hogy neki ilyen élménye nincsen, hogy
valaki a régiek közül eltűnt. Biztos vagyok benne, ha most átgondolja,
nagyon sok ilyen élménye van, Transzponálva. Ez a transzponáoió az, ami
az egész kérdést más aspektusban tartja meg*
HOMORÓDY* Mi volt mindezen túl az az adott problémakör, amit ezzel
az ábrázolási anyaggal dokumentálni szerettetek volna?
GÁÁL* Csák egy mondatban tudok válaszolni* az emberi viszonyoknak
az értékelése, Mert helyezzük kívül ezt a haláltónyt fizikailag* Már
transzponált trámbulinról induljunkj ezeknek az emberi viszonyoknak a
kérdése, ennek a megfogalmazása teljesen független ettől a fizikai ténytöl,Bennünket a létező nem létező viszonya érdekel abban a társaságban.
Dohát a műalkotásnak önmagáért kell beszélnie*
HOMORÓDY* Nézetem szerint viszont nem mindig látja Ugyanúgy az áb
rázolt jelenségeket a néző,'"'mint az alkotó, A műalkotás megértéséhez
sokkal közelebb visz, ha az alkotók tisztázzák a szándékaikat,
CtAA.1* Mi most egy érdekes konfliktusban vagyxmk*Tudniillik, mi egy
dolgot már megcsináltunk* Most viszont bennünket érdekel az a reláoió,
hogy egyáltalán mi jött ki ebből, hogy mi is tudjuk értékelni a saját
munkánkat?
OS.OHÁ.NY* Szabad, mint nézőnek hozzászólni? Amennyiben hám értetek
velem egyet,az lenne a legjobb, mert akkor legalább össZemarakodnáií" ,«,
Érzésem szerint ez a film, valamit megfogalmazott, amit minden ember,
egyénileg is átélt.Tudom azt, hogy minden ember egyszer elérkezik a .sa
ját tragédiájához, ettől kezdve vágy másként kell gondőlkpunl, Vágy meg-,
indul egy folyamat,hógy Összeszedje magát, és másként értékelje az éle-;
tét. Ez tény. Ennek a folyamatnak érzem a sűrítését ébben a filmben, és
itt valóban a halál az nem lényeges, az valami segédeszköz a cél eléré
séhez. Mert ahogy én elbotlottam egy fagyökérben, mert nem néztem gye
rekkoromban a Iában alá, megint egy folyamat, hogy lassanklnt a lábam
alá is nézzek, meg fölfelé is, meg oldalt, meg minden*** Annak a fele
lőtlenségnek és makacsságnak, amelyik nem is rosszindulatú, vagy rossz
szándékú, csak az embernek nincsenek még ismeretei az életről, az embe
rekkel való kapcsolatáról, általában arról a közegről, amiben benne ól,
ha egyszer a homlokát beveri ós véres lesz, akkor már, kezd vigyázni,
hogy többet ne verje be a homlokát. Ezt érzem én, talán nagyon paraszti
a megfogalmazása.Ugy érzem, a filmben be kellett következnie a halálnak
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ahhoz, hogy az emberek számot vessenek önmagukkal, a saját életükkel,
az egymáshoz való kapcsolatukkal, és aszal, hogy végeredményben hogyan
is élnek tovább, hogyan is mennek tovább, mit akarnak az életben,,.
Kész, /Nevet, a többiek is mosolyognak/,
HOMORÚDY: Az alkotóknak mi az érzésük, vajon elképzeléseiket sike
rült-e úgy ábrázolni, ahogy szándékukban volt?
GAÁL:Nézd. Józsi, ha a filmnek a szereplőit egymás mellé állítjuk,
és noha 8 fiatal van,és keressük koztuk a főhősöket, akkor végeredmény
ben a szobrász fiú ós a matematikus az, akik a legfontosabbak. Nem vé
letlenül ők mennek fel az egyetemre* Ő bennük történik meg a legnagyobb
katharzis, az sem véletlen, hogy Gabi meghal. Az sem véletlen,
hogy
Gabi helyén Zoli megy fel. Most nem akarom bizonyítani, hogy minden fi
gurát átgondoltunk, de mindenféleképpen ez a két fiú volt a legizgalma
sabb figura,
SZÜLhőSY: Bocsánatot kérek, hogy mint kicsit kívülálló, hozzászó
lok, Ez a beszélgetés kicsit furcsán alakul, két irányban is: az egyik
irányban helyettesíti a kritikát, azaz azt, amit a kritika tulajdonkép
pen majd a film megnézése után fog elmondani, felveti azokat a kérdése
ket - tehát szinte előre kifogja a szelet a vitorlából - amiket esetleg
a kritika felvethet. Ám vesse fel majd a kritika, az ő joga.A másik pe
dig, ami felé irányul ez a beszélgetés, kicsit az, mint amikor a nagy
művésznek a halála után elő kezdik kotorászni a jegyzetfüzetét, ós azon
gondolkoznak, hogy vajon most.,, elnézést a példáért, de most Beethoven
jut eszembe,,. Amikor előkotorászták a jegyzetfüzeteit, kiderült, hogy
X műnek a főtémája ilyen ós ilyen ós amolyan változatokon keresztül
született meg.Mind a két irányból valami olyan érzésem van, hogy bizal
matlanok vagyunk a filmhez. Nekem az az érzésem, hogy amit ez a film
mondott, azért mondja, mert a film nyelvén lehetett ezt tulajdonképpen
elmondani. Hogyha bármit, amit a film mond, elkezdik prózába visszafor
dítani, akármilyen szépen fogalmaz
GAÁL Pista, GYÜNGYÖSY, ez nem ad
ja a fölvetődő kérdéseknek azt a komplexitását, amit a film maga nyújt.
Persze, ezek a megfogalmazások igazak, de ahogy az szóban ki van mond
va, valami olyan dolog ez, hogy nem lehet szó nélkül hallgatni. Mert
minden egyes momentumhoz annyi érzelmi, gondolati és mindenfajta árnya
lat tapad, hogy mi tulajdonképpen ezt a filmet ug^meztelen!tjük le,va
lami olyan módon szerkesztjük meg a csontvázát, V \ly azt fogja mutatni
az anatómiai vizsgálat kapcsán, hogy ez egy emJ
'olt, gerinces, vagy
egy puhatestü,,,A csontvázon kezdünk el vitatkozni, anélkül, hogy hagy
nánk azt, hogy a film a maga teljes egészében, abban a napfényben, ami
ben megjelenik, és abban a vizcsobogásban, és abban a falusi és városi
különös együttesben,hiszen ez a mai Magyarországra jellemző, s a fiat&-
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lóknak a furcsa összeverődésében, ahogy a kcreskadősogádtol az elméleti
fizikusig - együtt futballozlk ós együtt úszkál. Mindez hozzátartozik a

film élményéhez ós abban a pillanatban,hogy leszedem ezt róla és elkez
dem: hogy mi a közpohti probléma, és mi ez, és mi az, akkor valami o™
lyan szegónyltésl folyamatot hajtok végre,hogy nekem a lelkem sir, hogy
amióta mi itt beszélgetünk, ebből a filmből végülis semmi sera marad.
Mert hát mit akart az alkotó, ezt akarta, azt akarta,»» özereacsére nem
azt csinálta. Mert ha szóban tudná elmondani, akkor regényt irt volna.
HOMORÓDYt Én lő úgy érzem, hogy kissé zsákutcába jutottunk, De ennek a beszélgetésnek mégis osak az a célja, hogy valami levegőt teremtsen a film köré. Hogy a film mellett a műhelyt is láttassa. Az egész
film létoka, nagyon jól tudjuk itt és ma mindannyian, az, hogy hatni
akar a közönségre. A mi filmnézőink mai összetétele mellett az elért
hatás korántsem azonos azzal, amit az alkotók a legtöbb esetben, mint
hatást el akartak órni.l'anul vagyunk annak,hogy nagyon olcsó kommerszfilmek óriási közönségsikert érnek el, s ugyanakkor tanúi vagyunk annak
is, hogy nagyon becsületes, nagyon őszinte, mély és igaz művészi szán
dékot elvetél a közönség értetlensége, Ez sajnos nemcsak a közönségnél,
hanem a filmkritika egy részénél ia tapasztalható.Ennek a beszélgetés
nek a legfőbb értelme az lenne, hogy igyekezzen dokumentálni azokat
a
szándékokat, törekvéseket, amik a filmből direkten nem olvashatók
ki,
vagy ha kiolvashatók, cBak igen érzékeny éa hozzáértő fül számára,
GAÁL: Ez olyan dolog, hogy mind igaz, amit elmondottunk, ugyanak
kor, ha az ember viszontlátja, vagy olvassa, akkor döbbenetesen nagyképiinek hat, Megkoocantják az embernek az agyát mindezek a dolgok, s
igyekszik is megfogalmazni, dehát, ha ezt nem filmben akartam volna kife
jezni, akkor megírtam volna*
GYÖNGYÖST: Mondjuk; tanulmányban,*. Itt az a nagy probléma, hogy
gondolati kategóriák közt rendkívül nehéz tükrözni azt, amit nyilvánva
lóan nem gondolati kategóriák között akartak kifejezni,
HOMORÓDY: Ez a beszélgetés a műhelytanulmányt akarja helyettesíte
ni, vagy pótolni,mivel az alkotók nagy része nehezen kapható erre, vagy
ha igen, akkor azt gondosan a fiókjába rejti.,. Esetleg a müvei ellen
tétes értelmeséé ia megszülethet..,
SEÖLLÖSY: Dehát a világirodalom teli van azzal; meg kall nézni
DAN'ÍEt, arról hány könyvet Írtak össze. Nyilván a müvei ellentétes mó
don is. Attól a mü jó maradt.
HOMORÓDY: Helyes,de bocsánat, ebben érzek valamiféle művészi gőgöt
azért: az alkotó megalkotja a müvét, a többi már nem az ő dolga, for
gassák, magyarázzák, ahogy akarják.
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SZühhöSY: Félreértés ne essék, engem nem valami művészi gőg vezetett, araikor az .előbb közbeszóltam, hanem láttam azt a kétségbeesett
erőlködést, amivel azt, amit Ők egyszer már elmondtak egy komplex nyel
ven, ahol szó, kép, fény, cselekvés, minden van, azt próbálták szét
szedni.
HOMORÓDYi Félreértjük egymást. Talán egy más példán jobban megér
titek, mire törekszem. Keveset értek a zenéhez és a képzőművészethez.
Ezért mindig nagy érdeklődéssel olvasom el a hangversenykalauzt ós a
tárlatkatalógust, mielőtt hangversenyre, vagy tárlatra megyek, S a leg
nagyobb élményt mindig az jelenti számomra,ha a művész saját vallomását
olvashatom müvéről,s nem más interpretálja a számomra,Nos, ilyen miisor
kalauznak szántam ezt a beszélgetést, s azt hiszem,ma erre nálunk ép
pen a közönség miatt, nagy szükség van,
BZÖLLÖSYs Az igaz, hogy a közönséget valahogy nevelni kell. Ne té
telezzünk fel mindent a közönségről. De az is igaz, hogy minden művész
ki van szolgáltatva a közönségnek. De nem is tgys együtt él a közönsé
gével és boldog áz, aki rátalál a közönségére. De aközönségnek van va
lami intuíciója is. Meg szokta érezni, nem tudja talán pontosan, mivel
sokfajta rétegről lehet szó,tehát sokféleképpen lehet értékelni a műal
kotásokat, Hogy filmpéldánál maradjak, itt volt a VÁLÁS OLASZ MÓDRA c*
film, ami legalábbis számomra egyik legszebb film volt, amit életemben
láttam# Kétségtelen, hogy mint story, mint egy kedves, groteszk törté
net, nagyon sok embert ragadott meg, nagyon mulatságos, nagyon jól ját
szik íáASTROIANNI,milyen jóls,,/csettint a szájával, utánozza MASTROIANNlt/gsz is egy fok, ahol érzékelni lehet# Aztán vannak fokok feljebb és
feljebb, s nem állítom,hogy én a legmagasabb fokon tudtam ezt érzékel
ni, s azt mondom, hogy ez egy térsadalombirálat, hogy a klerikális##,,
stb., kihúztam alóla mindent, és nincs film, és ezt a szerencsétlen
kétségbeesést éreztem itt. Pedig olyan primán fogalmazott GYÖNGYÖSI
is, GAÁL Pista is. Mindenki olyan pontosan tudja... én, aki valamennyi
re benne voltam ebben a filmben, igazán tudom, hogyeza film olyan mó
don volt megtervezve, előre, olyan tudatossággal,hogy azt kell mondjam
például, hogy a zenét nem én irtára,hanem ö irta hozzá, GAÁL Pista, nem
csak azzal, hogy VIVALDIt belerakta, hanem azt, hogy olyan pontosan
mondta meg, hogy neki hova mi kell, tulajdonképpen csak le kellett kottázni# És én magam hónapokig berzenkedtem ez ellen, hogy ilyen módon
alávessem magam ennek,és mindig javasoltam önmagámban valami mást, amig
a végén rájöttem arra, hogy csak az van, amit GAÁL Pista komponált hoz
zá, csak az jó. Azt kell alája tenni. Végtelenül tudatosan tudta az egészet, hogy mit kell csinálni, de nem olyan biztos, hogy olyan tudato
san el tudja mondani *
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CSOHÁNY; Ehhez szólva elmondok egy képzőművészeti esetet* 8ZŐNYI
Pista bácsinak volt valamikor az 5o-es évek közepén a gyűjteményes ki
állítása, éa utána nugy vita volt, a MÜVÉSZETben vitatkozott AHTNER Ti
vadar DÁVID Katalinnal*Egyik ezt irta, a másik a következőben megcáfol
ta, b Így folyt ez három vagy négy hónapig.Egyik alkalommal SZÖNYI mes
ternek a műtermében voltunk(kérdeztük tÖle,hogy olvasta-e ezeket a cik
keket. “ Igen, olvastam. - És mit szól hozzá mester? - Gyerekek én nem
tudok hozzászólni. Fogalmam sincs hogy miket irnak, és egyiket sem ér
tem... /Nevetés/ Közben azért tudatosan komponált, dolgozott szorgalma
san.
GAÁLi Attól függetlenül, hogy itt egészen a leikébe tudunk nyúlni
a dolgoknak, az elevenig, a műhelytitkokig, attól függetlenül van egy
kész dolog, ami már független mindezektől a szándékoktól. Maga a film.
GYÖNGYÖSYt Feltétlenül számolni kell azzal a paradox helyzettel,
hogy amikor az alkotó, s legyen az bármilyen alkotó, a müvéről beszél,
akkor szükségszerűen ő is müólvezővé "degradálódik”, minősül ét. Tulaj
donképpen nem akarom ezzel az értékét kisebbíteni a véleményének,a vé
leményünknek, de ez mostmár nem más, mint egy müélvezőnek, mondjuk benfént esőbb müélvezőnek a megnyilvánulása .Ebben a kérdésben Ososr WILDE-del
értek egyet, aki szerint a műéÍvesés a műnek az újra alkotása* Ha
nem
is végletes formában igaz ez, de a müélvező, a maga egyénisége szerint,
aktivan merül el a műben, újra felépiti magában,
HOMQRÓDYt Valahol azt olvastam, hogy egy filmnek a tökéletes kri
tikája osak egy másik film lehetne.,.
GYÖNGYÖST! Igen - mondjuk 3o óv múlva... De most túl az aktuális,
"didaktikai" célján a beszélgetésnek, ez feltétlen hasznos dolog. Olyan,
mint egy müt eremlát ogat ás egy képzőművésznél - CSOHÁNY Kálmán mindannyi-unknál jobban tudja, hogy ez milyen hasznos dolog az igazén értő műéivezők számára. Mert ez az egész beszélgetés nem egy bulvár újságíró
szenzációhajhászása, osak egy igen szerény filmtörténeti dokumentuaooska, Dehát mégis számolni kell az egész beszélgetés paradox jellegével.
Ott a legnagyobb baj, hogy nem kritikusként ülünk itt, mégosak nőm is
önkritikusként, Hanem a műé Ívesséa szerény attitűdjével, ahogy az ember
viszontlátja önmagát a vásznon,ahogy CSOHÁNY Kálmán viszontlátta nálunk
sokkal valóságosabban önmagát.
CSOHÁNY! Erről szeretnék egy kicsit beszélni, a filmbeli szereplé
semről, A jelenet nagyon szép* a művész bevallja, még mindig nem érzi
jónak, amit csinált, SOMOGYI Józsefnek emlékszem egy vallomására, hogy
hányszor kell este a műteremből legyőzve és megalázva kilépni az ajtón,
mert ismét nem sikerült legyőzni az anyagot. Szépen volt megfogalmazva,
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hogy még mindig nem az igazi,úgyhogy szinte én nem tudomfegyetért etek-e
velem, pl, ez a kis mag, az én szerepem a filmben, egy nagyobb filmal
kotást is magában hordoz - a művészi megvalósulás folyamatát, a gyötrelmet, a reménykedést,esetleg ami a legritkább dolog az életben, a be
teljesülést is, A film mondanivalója, egész; koncepciója tökéletesen ke
rek és egész lett volna enélkül a jelenet nélkül is,,,
HOMORÓDYt Azt hiszem, ebben nincs igazad, A filmben olyan emberek
szerepelnek, akik ugyancsak egy müvet akarnak megvalósítani, a saját öt
letüket »A gyermekkorból most lépnek át a fóx'fikor küszöbére. Az alkotás
problémájával való szembenézés tehát nagyon fontos, talán elengedhetet
len motívum itt,
OSOHÁNYt Ez igaz, és lehet, hogy én tévedek, l)s ha el is fogadom^
hogy ez kellett,mégis, érzésem szerint, egy tehetséges színészt kellett
volna odaállítani.®.. /SÁRA Sándor nevet/ hiába mosolyogsz, az az érzé
sem, hogy mivel én éreztem és egyetértettem ezzel a feladattal, talán
túljátszottam,,, teljesen tisztén és őszintén mondtam. Azonban egy szí
nész, akinek ez a művészete, ebben az alkotói folyamatban ól benne ál
landóan, az jobban megérti, hogy miről van szó és igy is játszotta vol
na elofen nem érzem egészen őszintének ezt a játékot, noha azt szerettem
volna,
HOMORÓDYi Roppant érdekes kérdést vet fel, hogy egy ilyen nem
transzponált elem, reális elem, hogyan illeszkedik bele az eg^sz műal
kotás egységébe. Mivel az a jelenet, amiben te szerepeltél,.realitás
volt,te úgy érzed, hogy ezt a realitást, mint színészi feladatot, roszszul hoztad, De az a kérdés, hogy mégis ez a rész, mint a realitásnak
akkor és ott kimetszett darabja, önmagában megállja-© a helyét és a
filmben megkívánt szerepét jól tölti-e be? A modern filmben rengeteg
példa van, hogy valóságelemeket használnak fel építőkövekként.
OSOHÁKYt Ez igaz, de érzésem szerint egy más művészeti ág képvise
lője másként játszik, reagál ós közeledik - ebben az esetben a filmjátókhoz - mint egy teljesen kivülálló bognár,kovács vagy földművelésügyi
előadó vagy akármiésoda,
HOMORÓDY* Ebben a filmben nem ez az egyetlen valóságelem, sokkal
több is van benne. De ha jól értem, te úgy érzed, hogy a filmnek a mű
vészi egysége csorbát szenved ezzel a résszel,amit a te közreműködésed
del iktattak bele, lévén, hogy te nem vagy hivatásos színész,és úgy
érzed, hogy ezt hivatásos színész jobban csinálta volna,
OSOHÁRYí Az öregasszony úgy csinálta a szerepét, ahogy.,, az egy
tiszta ós őszinte dolog volt. Nem spekulált azon, hogy mit is ós ho
gyan, ő jobban értette, mint ahogy én értettem.
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HOMORÓDYi Kérdés, hogy ml volt az alkotók szándéka azzal, másrészt
pedig, hogy ezeknek az alkalmazása hogyan sikerült,
SÁRAt Itt a szándék ezekkel a reális elemekkel, - én nem szeretem
Őszintén szólva ezt a szót, mert ez ugyanolyan elem, mint bármilyen más
elem a filmben. Azt, hogy mi nemcsak színészeket alkalmaztunk, én ezt
nagyon jónak tartom. És tettük ezt azért is, mert mint az
öregasszony
példája is bizonyltja, sokkal hitelesebben tudta megcsinálni azt,amire
megkértük, és tudott egy olyasfajta atmoszférát adni, amit nagyon sok
esetben a színész nem tudott volna, TIgy&nez vonatkozik CSOHÁNY Kálmánra
is. Nemcsak alakításával, de jelenlétével is hiteles atmoszférát tudott
teremteni maga köré. Éa a játéka, amit ő játéknak érez és nem kielégitőnek, az is nagyon jó,
HOMORÓDYi Valamely művészi elemnek a valósághitel© az adott esetek-*

ben gyöngítheti is, meg erősítheti is a művészi hatást,
BÁJRAi Hz kiválasztás kérdése,»*
GYÖNGYÖSIs Az alakot magát is a CSOHÁNY Kálmán személye
ihlette*
Az a folyamat, ami az alak megszületésétől a megvalósulásig vitt,töret
len egész. Amikor az alak megszületett, akkor a CSOHÁNY Kálmán a maga
valóságos dimenziói között derengett elő és ahogy formálódott, az ő je
lenlétével formálódott. Egyébként egy faluból jöttek Pistával, Az Ő ta
nácsai is szarepet játszottak abban,hogy olyanná formálódott, 'febát Itt
még az az érdekesség is megvan(hogy éppen a szobrász szerepe a legtest
hezállóbb színészi szerep.És hogy must CSOHÁNY Kálmánnak mondjak ©31ént,
ha objektíve nézem, akkor is az egyik legkitűnőbb színészi teljesít
mény. Vagy ha úgy nézem, mint színészi teljesítményt, akkor is az egyik
legkitűnőbb alakítása a filmnek. Mint gyakorlati filmest, erősen elgon
dolkoztatja az embert, hogy mikor és milyen ponton kell a színészt hu
kapcsolni a produkcióba, mert a CSOHÁKT Kálmán példája azt bizonyltja,
hogy minél korábban,
SÁRAt Ez az egész jelenet a két flu számára inaplratlv hatás ahhoz,
hogy saját szándékaikat tisztázzák,
CSOHÁNYi Ügy vagyok ezzel, mint amikor az ember először hallja a
hangját magnótofonazalágon.Ha az ember először látja magát filmvásznon,
akkor furcsa, idegen érzés© van, hogy valami idegen ssberrol tolálkoaík,
azt érzi, hogy semmi köze ahhoz, aki ott mozog, Mostmór elfogadom,hogy
ennek a jelenetnek fontos szerepe volt, hiszen a két finnél két szemlé
let összeütközéséről volt szó, ami anélkül nehezebb lett volna*
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HOMORÓDYi Mindez a modern filmnek egy rendkívüli érdekes kísérle
tét pedzií ROUCH és MORIN kísérletét, akik felfedezték azt, hogy a film
nemcsak a nézőre hat, hanem a bene szereplő emberekre is. Az emberek,
látván magukat a filmen, megfigyelvén a beszédüket,viselkedésüket, azok
a filmet, mint az önismeret egy eszközét és forrását Is felhasználhatják, ROUCHnak volt egy kijelentése az EMBERI PIRAMIS c. film kapcsán,
hogy a benne szereplők már nem tudtak tovább úgy élni, mint ahogy előtte
éltek, és éppen a fiinmek a hatáséra meg is változott az életük* Éreztól-e ahban valamit, hogy filmen látni önmagádat, abban van ilyen lehe
tőség?
CSOHÁNYx Föltétlenül, Az, amit ott láttam, megdöbbentett. Éreztem,
hogy mi az, amit másképp csinálnék még egyszer,ha újra kezdhetnóm,t,i»,
mikor az ember csinálja, akkor nem tudja. Van két barátom, muzsikusok,
akik együtt muzsikálnak. A magnetofon óriási segítséget jelent nekik.
Amikor játszanak, játszanak. A magnetofonon derül ki,hogy mi az, amit
játszottak. Addig nem tudták, mert benne éltek egy transzban. Valahogy
igy van a filmmel is. Ilyen szerepe is kell hogy legyen az alkotóművé
szek, a színészek és a rendezők, operatőrök számára Is* De ez már szak
mai dolog, ezt nem tudom követni,Ez valamiféle visszaütő kritika,
TÓBIÁSi Ennek a jelenetnek sokkal nagyobb szerepe van a filmben,
mint pl, az OLDÁS ÉS KÖTÉSbea az a "vatta” jelenet, amelyben MÉSZÖLY
Miklós, HERNÁDI és a többiek felvonulnak, ami tiszta statisztéria. Ér
dekesség az egész, kuriózum* Viszont CSOHÁNY Kálmánnak arra a megjegy
zésére reagálni kell, hogy a filmművészet olyan dolog, hogy abban osak
színészek működhetnek közre - "belépés osak szmokingban" » sajátos stí
lusjegyekkel, Ez nyilván nem igy van. Amit GYÖNGYÖSI mondott, hogy a
színésznek szerepe lehet az előzményekben és a figura további alakítá
sában is, nagyon fontos. Vajon ez minden színésszel lehetséges,
vagy
osak öregasszonnyal, CSOHÁNY Kálmánnal és a többi,..
GYÖNGYÖSYt A színész
kulhat a figura,

egyéniségének ismeretében nyilvánvalóan ala

HOMORÓDYi De ez kényszert is jelenthet, mert a színészi egyéniség
adottság, mig valamilyen jellegzetes figuránál,akit mint színészi egyé
niséget nem ismerünk, a legnagyobb meglepetásskre kerülhet sor. Megle
petést adhat a szereplő számára is, hogy ez hogy
fog tovább menni.A
színészek többé-kevósToé be vannak skatulyázva, meglepetéseket nem igen
vérhatunk tőlük, viszont a nem színészektől éppenséggel meglepetéseket
várunk, de nemcsak az alkotóknak, hanem maguknak a szereplőknek a szá
mára is.
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SZÖLLŐ3Yt Elnézést, hogy mint kívülálló beleszólok, Kiváló filmek
vannak színészekkel is és kiváló filmek színészek nélkül. Itt van a SO
ROMPÓK LEZÁRULNAK, DE BIOA filmbe*.• így is lehet és úgy is lehet,
HOMORÓDY* &n ezt csak azért firtatom, mert a modern film egyik fő
törekvése, hogy felszabadítsa a színészi játékot. Erre a technikai fej
lődés is adott lehetőséget, amikor mór olyan érzékeny a nyersanyag és
olyan éles a lencse,hogy ninos szükség mesterséges környezetre, mester
séges világításra és a színész ninos kötve ahhoz, hogy vigyázzon arra,
ki ne lépjen a reflektorfényből, ninos centivel kimérve az objektívtól
való távolság,tehát szabadabban és kötetlenebbül mozog és ebből a szem
pontból került talán előtérbe a nem színészeknek a szerepeltetése is, A
színész a régi kötöttségek miatt sok modorosságot felvett, nagyon jól
tudta azt, hogy ha árnyék esik az aroára ós elfordítja a fejét, akkor
mór nem érvényesül olyan előnyösen a profilja stb. Ebből a szempontból
külön örvendetes a SODRÁSBAN kísérlete,magyar filmen alig van példa nem
színészek ilyen szerves beiktatására,
OSOHÁNYt S2ÖLLÖSY Andrásnak igaza van, hogy lehet csinálni filmet
szinéezekkel és színészeten és művészeten kívülálló emberekkel is,
SZŰLLŐSY* Még egy mondatot ehhez,A film szempontjából teljesen má
sodlagos, hogy aki viszontlátja magát a filmen, az hogy reagál erre,
TÓBIÁSi De a legközelebbi filmnél esetleg mór nem másodlagos,
OSOHÁNY: Azt hiszem, törvény semmire sincsen. Ritka alkalmaktól
eltekintve, a kívülállók szerepeltetése abban az esetben helyénvaló,
amikor az illető a saját életének megfelelő szerepet kap,Tehát a festő
művész festőművész szerepet kap,mert azt tudja,azt éli,a parasztasszony
párásztasszony szerepet, mert ő tudja Igazán vinni a kenyeret a gyer
tyával, mint ahogy gyerekkorától kezdve vitte, mert kemence volt ott,
stb. ott élte le az életét. De érzésem szerint helytelen volt a SÁNX)R
Károsít vagy a PAPP Laoit egy bonyolultabb szerepbe főszereplőnek tenni,
aki azt nem érezhette, mert hisz semmi köze tulajdonképpen ahhoz. Min
denkit az életének megfelelően kell szerepeltetni, A kiválasztás kérdé
se a leglényegesebb,
GAÁL* Nincsenek másra sem szabályok, egy bizonyos színészi Iskola
egy adott kor képviselője* Ha megnézzük a filmtörténetet, 1938-ban nem
játszottak úgy, noha még mindig színészekkel játszottak, mint ahogy
1928-ban. Az fenn fog maradni mindenképpen, hogy a figurát bizonyos fo
kig transzponálni kell valamilyen módon a vásznon, Ba akkor az is bizo
nyos, hogy valamiképpen centizni keli, mert egy bizonyoofajta rendszer
érdekében kell megszabni a színész mozgását a hatás érdekében* Hiszem
a hatás a lényeges a vásznon, nem pedig más*
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SÁRA; /HOMOEÖDY felé/Elhangzott egy mondatod^axai máskor is elhang
zik.Hogy technikai kötöttségek befolyásolják a színészi játékot. És eb™
bői bizonyos modorosságok származhatnak. Ez nem igaz. Azért nem igaz,
mert technikai kötöttségek mindig is voltak és lesznek is.Mert ezek nem
mások, mint azok, hogy pl, a hegedűművésznek ahhoz, hogy lejátsszon va
lamit, kezébe kell venni a hegedűt és a vonót és azt mozgatni kell, A
technikai kötöttségek ilyen értelemben a filmnél is megvannak,hogy dur
ván fejezzem ki magamat,a képtéi'ben kell maradni, nem lehet szétszalad
ni abból. Egy képtéren belül kell játszani azért is, mert ez is hozzá
járul a jelenet megformálásához. Nemcsak színészi játék van,mert az adott esetben ez csak alárendelt eleme a kép egészének,
HOMORÓDYt Az én megjegyzésem azt célozta, hogy a technikai eszkö
zöknek a fejlődése abbém az irányban hat,hogy lehetővé tesz egy realis
tább szinéezmozgatást. Az a fajta realizmus, amit ma a cinéma veritében
vagy hasonló módszerrel készült filmekben látni, a régi eszközökkel nem
volna lehetséges.
SÁRA* Ezzel sem lehet egyetérteni. Mert az a fajta, teáltalad ré
ginek tartott fényhatás, reflektorok, stb, az megint kifejez valamit.
Hogy azzal hogyan operál az ember, az is egy kifejező eszköz, sőt egy
nagyon lényeges kifejező eszköz. Olyasféle könyebbaégek vannak, hogy
adva van egy hatalmas helyiség, ahova ezelőtt lo évvel ki kellett vinni
loo lámpát, és most csak 3o-at kell,Vagy netalán nem kell kivinni egyet
sem,De ez kötöttséget is jelent, mert az egyik jelenetet felveszem reg
gel 8-kor, a másikat délben vehetem csak fel, akkor már a természetes
fény megköti a kezem.$ehát nagyon sok esetbextjha van is érzékeny nyers
anyag és rendelkezésre állnak nagy fényerejü lencsék, akkor is célsze
rűbb az, hogy kirekeszti az ember a külső fényforrást és lámpával hoz
létre bizonyos hatásokat.
TÓBIÁS* Az hiszem, HOMORÓDT lélektanilag is értette a dolgot,
színész felszabadulását a technika segítségével,,.

a

SÁRA* Ne mitizáljuk túl azt, hogy érzékeny nyersanyag van és érzé
keny lencsék, mert ettől egy szinészi játék, ha nem jó, nem lesz jobb.
És ha jó, jó akkor is, hogyha ezek nincsenek. Nem akarom ennek az elő
nyeit tagadni. De ettől egycaapáöx*a nem változik meg minden,
SZOhhÖSYt Tan itt valami olyasmi, hogy a technika vagy a művészi
akarat. Ez a kettő feltétlen együtt jár. Mórt hiába van technikai fej
lődés, hogyha a művészi akarat nem tudja azt igénybevenni. Ha van művé
szi akarat, és nincs meg a megfelelő technikai fejlődés, a művészi aka
rat megteremti ennek a technikáját. Egyetlen példát mondjak a magam te
rületéről* a IX,Szimfónia egy olyan tohuva-bohu volt, hogy WAGNERnok évek kellettek, amig megóx5tettfö, rájött, hogy tulajdonképpen elő is le*
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hét ezt a müvet adni, nincsenek elháríthatatlan technikai nehézségei*
Megvolt a művészi akarat és később hozzánőtt a technika.Van olyan eset,
amikor megvan és a művészi akarat felhasználja. Itt nincs prioritás. De
mindenképpen a filmben, ill, a művészetben az a kérdés: van-e művészi
akarat, vagy nincsen művészi akarat. Hiába van kitűnő technikám, ettől
még rossz lehet a film és rossz a műalkotás*
HOMORÓDY: Ezzel egyetértünk, A SODRÁSBAN nagyrészt a belső törté
nésre koncentrál, A figurák belsejét akarja láttatni. Ez program a to
vábbiakra is?
GAÁL: Erre válaszolni nagyon nehéz. Az valószínű, hogy ha a film
igy készült, akkor úgy látszik,ezt tartottuk helyesnek. De hogy valami
féle törvényt állapítsunk meg, saját életünkben ia, szerintem ez végte
lenül veszélyes dolog,Az ember Jo éves korában kezd odáig eljutni, hogy
megpróbálja egyáltalán saját önálló stílusának gyér jeleit megfogalmaz
ni. Nem merek erre a kérdésre válaszolni. Kevés még az ember mögött az
átélt valóság is, amiből igyekszik leszűrni a dolgokat„A gyakorlat után
jön a teória, tehát előbb voltak a barlangrajzok, s azután volt a meg
fogalmazás, annak az esztétikai kátegórizálása, Az egy profabrikált el
mélet lenne, hogy megpróbálnám megszabni egyáltalán önmagam előtt a be
futandó távolságot, amit egyrészt élni fogok életemben, másrészt, amit
ebből meritek,
HOMORÓDYs Azt akartam pontosan mondani, hogy ti nem a megszokott
módon fogalmaztok,és nem a régi, hagyományos eszközök segítsógóvel jött
létre ez a film, a mai életről, a mai fiatalok életkereaő problémáiról*
GAÁL: Persze, ha az ember a stilustörekvéeeket veszi figyelembe,
akkor nemcsak azt lehet mondani, hogy egyfajta iskolához tartozó embe
reknek van egy bizonyos kialakult stílusa,hanem az a témátől is függ:.
Az adott témától,
GYOn GYOSY: Egészen biztos, hogy arról is szó van* Függetlenül GAÁL
István egyéniségétől. Számbavéve a filmtörténet történeti rövidségét,
nyilvánvalóan egyre élesebbek a filmművészek speciális eszközei, mint
kifejezési adottságok is. Araikor a "nouvelle vague" kimondta azt, hogy a
"papa mozija halott", az szükségszerű volt. Ma már az az érzésem, túl
vagyunk ezen, a filmművészet és a társmüvéesetek vitáján. Olyan nyil
vánvaló, hogy a filmművészetnek megvannak a maga sajátos eszközei* Az
irodalmi forgatókönyv, annak ellenére, hogy a forgatókönyv megjelenhet,
nem teljes értékű alkotás. Utálom azt a szót, hogy "filmszerűimért
fából vaskarika,mert a filmszerű film az olyan mint,a vereszerü vers.**
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HOMORÓDYt Vizszerii viz..• /nevetés/
GYÖNGYÖST: A filmművészet eszközei állandóan fejlődnek*
HOMORÓDY: A másik aspektus viszont a közönségé* A közönség a régi
filmeken nevelődött* Alkotás közben nem merültek-e fel ezzel kapcsolat
ban meggondolások ós gátlások? Hogy vajon a közönség, amely szükség
képpen inkább a régihez kapcsolódik, mint az újhoz, hogyan fogadja majd
ezt a filmet?
GAÁL: Ez a kérdéseielvetés benne van áz emberben természetszerűen,
de hogy kompromisszumot próbáljunk kötni - az egy percig sem merült fel
bennünk,
SÁRA* Ha van valami, amit az ember ki akar fejezni, akkor azt ki
fejezni úgy, ahogy tudja* Nem kacsinthat az ember a közönségre afllm
vagy a mü készítése közben, , És ha ,az ember valamit jól elgondolt, még
akkor is, ha újnak ható formában is, .azt a közönség érteni fogja,
GAÁL: Ha nem direkt, akkor indirekt'módon jut él a közönséghez.
SÁRA: A film tömegmüvészet, ezt mindannyian tudjuk. De nem lehet
mindenki számára egyértelműen és közérthetően valamit megcsinálni,
GYÖNGYÖSI i Ha jó az a'síi,egyet biztos teljesít .Azt, hogy a közön
ség minden rétegének a filmkultúráját feltétlenül emeli*Ha másképp nem, ■;
a lassu-viz-partot-mos alapon,•. És itt egyetértek SZÖLLÖSY András fel
fogásával! hogy a műéÍvesést is meg keli tanulni. Annak is útja vas,
megvannak a mesterségbeli utjai és szabályai,
HOMORÓDY: Nem a művészet feladata elsődlegesen,
erre a nézőket, hanem ez pedagógiai feladat,

hogy megtanítsa

GYÖNGYÖSI: Ebben nem vagyok biztos, Úgy fogalmaznám, hogy minden
művészetnek pedagógiai kötelességei is vannak, A kritikus, az esztéta
akkor végzi jól a dolgát, ha a miinek ezeket a pedagógiai célkitűzéseit
segiti,
HOMORÓDY: Nem lehet megkövetelni egyetlen művésztől sem, hogy a
törneghatás kedvéért lemondjon művészi elveiről és szándékairól, A film
böfögjellega néha nivelláló tényezőként jelentkezik az alkotó szándé
kaiban és ennek a művészet vallja a kárát, Azonban, ha elfogadjuk is,
hogy a műalkotás belső törvényei szabják meg eszközeit, stílusát, mégis
abból kiindulva, hogy néző nélkül, közönség nélkül nincs film, akkor
óhatatlanul felvetődik, hogy van-e Itt valami határ és mi az?
SÁRA: A felső határ feltétlenül csak az alkotó saját képessége le
het, Mire akarok ezzel rámutatni? RESNAI8 filmjei a szó köznapi értel
mében nem közérthetŐek, űe mégis ezt fogja csinálni ós nagyon jó, hogy
csinálja.
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HOMORÓDY: Ezzel ínsm tudok egyetérteni » A ml viszonyaink között ,azt
hiszem,

másként

vetődik fel ez

a kérdés.

Art; el tudom fogadni, hogy

szólhat a műalkotás egy szűk elithez is, de azt hiszem, ennél is fonto
sabb, hogy nálunk ez a szűk réteg természetesen csak a szocialista elit
lehet#Vagyis úgy érzem, nálunk kell, hogy a közérthetőségnek legyen egy
világos megvont felső határa*

GYÖNGYÖSI; Ha ilyen végletesen fogo.Xm.azol, akkor igazad van. Tehát
ha azt mondjuk,hogy közönség nélkül csak absztrakt mü van, akkor úgy is
fogalmazhatjuk, hogy műéÍvezo
hogy az a

tág fogalmak.

hogy közönség,

rendkívül

Pro és kontra egyaránt vissza lehet élni vele, A kos ért

het őségnél például
nok

nélkül nem létezik film. Csak ott félek,

szó, hogy közérthetőség,az a szó,

ugyanazt adja,

az alkotó nem vállalhatja, hogy egyformán mindenkí
Az a szó sem jó, hogy elit. Ez igy egy raetafizilcus

fogalom. Mert a közönség állandó mozgásban lévő valaad, és ami ma elit,
az holnap már a tömeget jelenti stb,, stb*
GAÁLs Ez a filmkultúra függvénye,

nevelés, nagyon

sok minden más

játszik benne szerepet*Amikor az előbb hivatkoztam arra, hogy Magyaror
szágon a

filmkultúra még nem áll olyan túlságosan magas fokon, mint a-

hogy oa teszem föl Olaszországban,
gondoltam,, hogy amikor

Pranataorezághan áll, akkor orra is

pl, megjelent

a neorealizmus Olaszországban, a

ftouvollö vagua ídUDOiaoríizágban, akkor nálunk ifí bizonyos átplántáláö
történt# Csakhogy a nagy neorealieta filmek, a VIHAR ELŐTT, vagy a SO
ROMPÓK LEKÁRfJLNAK, vagy a CSODA. MIXd.HOBA.Njezek sorra buktak meg Magyar-**
országon Ugyanakkor néhány müy’ésBürüt átvett a eszközeiket, kicsikét per
sze ú g y ,hogy m&nisrizsms lett belől®? nem akarok senkire célzást tenni,
csak

elméletileg beszélek róla. A' formajegyek tehát megnyilvánultak az

uj magyar filmekben, - a közönség elfogadta őket ™ , de

aokkal alaco- -»

nyabb fokon, .mint az originál müvek, Az vij-realieta az amié let tehát be

férkőzött a hazai művészetbe ia, csak kősvetve jutott cl végaredméayb&n
hozzánk#Az uj-hulláw filmekkel ugyanez történt* hány á la uj-hullám vá
gást lehet látni, ha csak a kisfilmekro gondolokíMaguk m újhullám fil
mek pedig sorra buktak volna*
HOMORÓDY t Bocsánat a kérdésérti a SODRÁSBAN/.! o.1, hogy éli oz?
SÁRA; Nagyon nehéz arra választ adni,

Hogy egy példával éljek? ha

az ember csinál egy jelenetet, olyan automatikusai! teszi, nem gondolko
zik, nem kendi magyarázni saját magánakt hogy jó vagy nem jó,hanem ben
ne van az emberben, a tanulmányai, a látvéjijok miatt# S azárt csinálja
úgy, mert az mind benne és mögötte van, Dgyanes érvényes a film egészé™
ró is*
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GYÖNGYÖSTi Annak ellenére igy van ez, hogy a film a legnagyobb tu
datosságot követelő művészeti,
HOMORÖPYi Szépen manifesztálódott ebben a filmben a nemzeti jelleg,
Ezt nemcsak a belevitt folklór elemek jelentik a számunkra, hanem az
egész filmnek a levegője, hangulata', Ez annál inkább lényeges, mert hi
szen egy film annál inkább lesz közérthető, minél inkább nemzeti jelle™
gü. Az a téves felfogás is van ti., hogy akkor fogják a filmet világ
szerte megérteni, ha nem speciális nemzeti kezelésekről szól, hanem ál
talános emberi problémákról. így a nemzeti jelleg nálunk az utóbbi idő
ben kissé ellaposodott, s a TALPALATNYI FÖLD és a KÖRHINTA óta alig
volt olyan igazán művészi hőfokú filmünk, amire első pillantásra azt
mondhatta volna az ember, hogy ez magyar film.
SÁRAi Ez az ember számára tulajdonképpen természetes. Ha az ember
egy országon belül, vagy egy tájegységen belül élt gyermekkorától kezd
ve, a látványt itt szedte magába, nem is adhatja vissza másképpen. Ez
kapcsolódik ahhoz a kérdéshez,hogy a mi generációnk az, amelyik először
filmben gondolkozik és filmül lát,Ezért kevéssé szükséges az, hogy kü
lönböző mintákat vegyen és azokat másolja,
GYÖNGYÖSI: Nyilvánvaló, amikor a SÁRA Sándor és GAÁL István motí
vumokat keresett, akkor otthon előtte nem kurblizták fel magukat, hogy
most kell egy olyan, hogy ott van a kemencepadka, ott van az uj épület,
ott van a gyárkémény, ott van a régi ház, stb. stb«, hanem a valóság ad
va volt bennünk, a motívumokat a valóság maga teremtette meg,
SÁRA* Hogy példát is mondjak* az egész tiszai komplexum, annak az
előzménye is adott* Egy évvel előtte készítettünk egy színes filmet a
Tiszáról, Bér ismertük addig is a folyót, de amig csináltuk a filmet,
legalább háromszor oda-vissza motorcsónakkal, autóval, repülőgéppel vé
gigutaztuk a Tiszát, Tehát a Tisza-élmény bennünk hallatlan módon élt'#
Miután igy ólt bennünk, a legmegfelelőbb motívumokat ezek után nem volt
nehéz kiválasztani,
HQMQRÓPYi Nem beszéltünk még a film képi megoldásairól,
GAÁLt A film egyrészt figurativ, másrészt narratív, ilyen formán a
rendező s operatőr kapcsolata alapvetően fontos*
SÁRA* Hogy az operatőr munkája milyen, vagy milyen lehet, az nem
csak az operatőrtől függ. Mert egy film ellenében, vagy rendező ellené
ben, vagy elképzelés ellenében, jól fotografálni nem lehet, Osak egy jó
elképzelésen belül, ezt megvalósítva. Különösebb problémánk nem volt,
mert tulajdonképpen az Ötlet felvetésétől a könyv megvalósulásáig ál
landó kapcsolatban voltam GAÁL Pistával, Közösen csináltunk előtte szá
mos kisfáimét,ami azt vonja maga után, hogy problémák nem adódnak, mert
együtt élnek a müvei, együtt élnek az alkotójával#
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TÓBIÁSi Hadd mondjak itt valamit, ami visszavezet a legelejére,
az életrajzhoz.Számomra az volt a legmeglepőbb, hogy az lehet egy érde
kes a filmben* adva van egy fiatalember, aki Mátraaljárói jön, kimegy
Olaszországba, két évig tanul, számos kisfáimban kipróbálja erejét, le
hetőségét, megpróbálja a maga stílusát megkeresni, aztán eszébe jut
egy gyerekkori téma, mégpedig abban a formában, ami ma még talán élőbb,
mint annak idején,mozgósitja és mozgósíthatja a főiskolás barátait, ma
ga mellé veheti az egyik legkiválóbb zeneszerzőt, akivel szintén megér
ti magát, és megcsinál egy filmet. Azt hiszem ez nagyon jó dolog.
SÁ^á* Egy ujabb nemzedék nőtt fel, ezt már érint ettük, amely film
ben lát,és saját magából kiindulva lát ebben az országban. Kétféle ren
dezőt ipust ismerek,Az egyik, akinek ft számára SHAKESPEARE, vagy MOLXÉRE
irt valamit és azt ragyogóan szinreviszi, A legigényesebb néző szemében
is jól. Ez a rendezők túlnyomó része. Van azonban a másik csoport* akik
önkifejezésre törekszenek, 8 ez a lényeg. Ami maradandó a filmművészet
ben, gondolok Itt GRXFFITHre, EXEENBTEIEre, CHAPLINre, azok sajátmagu
kat adták a filmben és nem Írók, vagy forgatókönyvek után mentek.
És
éppen azért hatnak ma is,
GAÁL István Is, mint rendező, saját magát
adta, saját magából adott egy darabot, konkretizált egy filmet.
GAÁL* Hég egy dolgot szeretnék mondani, amit lényegesnek tartok* A
rendező-operatőr kérdéshez. Hálunk, s általában a kommersz filmiparban
eléggé különválasztják ezt a két mesterséget olyan értelemben, mint két
filmteohnikai szakmát. Mint ahogy mondják is, hogy teohnioien.Ebben a
filmben,ha születtek eredmények, az azért történt, mert SÁRA Sanyi nem
csak operatőr volt, hanem társalkotó ls« Nemcsak egy kivitelezést kap
om, amikor a megvalósítás pillanatában kértem valamit tőle, hanem egy
kritikus szemszöget Is ugyanakkor, nem egy képi látásmódot, amit meg
lehet vásárolni, hanem olyasfajta művészi, alkotói hozzáállást,ami erős
vitákkal járt ugyan,de ennek a szellemében készült a film.
/A vita befejezŐdik.A helyiség füstös, pedig sokszor szellőztették
már. A vita valóban tetőfokon volt többször is,a a kis emeleti maazardszobában a lelkes hangulatot még csak fokozták a gyakornokok a Filmtu
dományi Intézetből, akik inkább helyeselve, mint ellentmondva, végigül
ték a "mérkőzést**, ahol tulajdonképpen mindenki egyet akart, a magyar
filmkultúra, a magyar filmművészet ügyét segíteni. Kora délelőttŐ1 késő
délutánig tartott a magaetofonoo beszélgetés, s a végén - talán mindannyiunk helyett - GAÁL István rendező igy foglalta össze a tapasztal
takat /de már elfordulva a mikrofontól - /% Azt hiszem, kínai az a köz
mondás, hogy a vita akkor jó, hogy az ember önmagát győzi meg... önma
gának fogalmaz* tehát tisztáz.Ez a vita talán hozzájárult néhány olyan
nézet tisztáséhoz is, amit az alkotók eddig csupán ösztönösen
tettek,
gondoltak, vagy képzeltek./
/Lejegyezte* TÓBIÁS Áron/.
9 Filmkultúra 22.
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A.V. LUNACSARSZKIJ*
A SZOVJET FOHRADAIAíI FIBÍ
A zürichi ÖRELL FÜSSLI kiadónál, a
SCHAUBUCHER c. sorozat 2. köteteként
jelent meg a fenti cimmel egy ké
peskönyv 1929™ben, melyhez
LUNA
CSARSZKIJ irt előszót. Az alábbiak
ban közöljük az előszó
szövegét,
mely máig is érvényes megállapít ásó
kat tesz a szovjet forradalmi film
jellegéről és filmtörténeti szere
péről.
A háború és az 191?-es februári forradalom halálos sebet ejtett a
cári Oroszország középszerű filmművészetén.A polgárháború ás az óhineég
pedig szinte teljesen megsemmisítette, A forradalom utáni első évek
filmgyártása említést sem érdemel. Teljesen megszűnt a külföldi filmek
behozatala is, A mozik száma egyötödére apadt.
Csupán az orosz-lengyel háború és az éhínség felszámolása után in
dult a szövetségi köztársaságokban ismét virágzásnak a kinematogréfla,
a gyors gazdasági és kulturális megerősödés kapcsán.
Először is megnövekedett a közönség érdeklődése a színjátéknak ez
iránt a fajtája iránt, amelyet a jó érzékű és széles látókörű LSEIN a
művészet területén a legnagyobb hatalomnak nevezett, s ezzel kulturális
ós forradalmi propagandaeszközként jellemezte, mely hivatott, kezekben
legyőzhetetlanné válhat.
így fejlődött ki a gyártás a kezdett el fejlődni technikai, művé
szi és Ideológiai szempontból egyaránt. Eb, 1925-26-ban mér megállapít
ható volt, hogy a szovjet film legalább olyan széles közönséget vonz,
mint a külföldi film.A későbbiekben pedig kiderült, hogy a szovjet fil
mek iránti érdeklődés jelentősen túlszárnyalja a külföldi filmekét. En
nek elenére be kell vallanunk, hogy filmművészetünk uj arculatát és
sikereit kezdetben sem a kormány, sem a kritika, de a közönség sem is
merte fel világosan. Az volt az általános vélemény, hogy még az elemi
Iskola padjaiban ülünk, s túl korai volna még eredményekről beszélni.
Az ifjú EISENSTEIN, akit eltöltött az uj idők szelleme, s aki mér
Ismert volt, mint a PHOLETKULT MUNKÁSSZINHÁZnak a futJirizmushoz közel
álló rendezője, azon fáradozott, hogy a pROLETKUIT megbízásából készí
tett SZTRÁJK o. filmjének eredeti rendezésében uj hangot üssön meg a
kinematográfiéban.A SZTRÁJK olyan film volt, melyből hiányzott a hagyo
mányos mesélés ós sem hőse, vagy hősnője nem volt*
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Kétségtelen* hogy már ebben a filmben virtuóz mesterségbeli tudás
nyilatkozik meg. Ennek ellenére nem figyeltek fel rá. Azonban filmipa
runk jó érzékű vezetői mégis észre vették EIZENSTEIN bátor tehetségét.
Azzal a feladattal akarták megbízni, hogy egy nagyszabású művészi kró
nikát készítsen, amely ölelje fel forradalmunk legfontosabb mozzanatait.
Ez a terv megvalósítatlan maradt,Bizonyos mértékig azonban vissza
tükröződik EIZENSTEIN: OKTÓBER c, filmjében. Ennek a tervezett króniká
nak azonban egyik ragyogó darabja a PATTOMÉIN PÁNCÉLOS,
Oroszországban kezdetben nem egészen értették meg ennek a ragyogó
filmtöredéknek a forradalmi erejét és uj technikáját. Csak a film német
visszhangjából vált világossá számunkra, milyen fejlődést ért el film
művészetünk,
j
Ettől kezdve indul meg a felfelé vezető utón filmgyártásunk, A ré
gi rendezők is uj talajt éreztek a lábuk alatt és olyan erőteljes for
radalmi filmeket alkottak, mint a KERESZT ÉS PUSKA, melyet GARDIN ren
dezett vagy PROTAZANOV nagy művészi ökonómiával és csodálatos érzelmi
mélységgel megalkotott NEGYVENEGYED!K c* filmje.Uj mesterrendezők egész
serege lépett színre, köztük olyan igazi alkotói csillagok ragyogtak
fel, mint PUDOVKIN,
Csak örülhettünk annak, hogy gyártásunk erősen növekszik, hogy operatőrjaink gyorsan utolérték az európai technikát, a hogy a hazai és
a külföldi közönség feszült érdeklődéssel figyelte uj gyártásunkat - a
főleg örülhettünk annak, hogy mindig uj és uj, ragyogó filmalkotások
születtek /PUDOVKIN: AZ ANYA ÉS SZENTPÉTERVÁR VÉGNAPJAI\ KULESOV néhány
rendezései TAVICS: A SZLÁVOK SZÁRNYAIi B.G.S.és A NAGY ÜGY SZÖVETSÉGE,
melyeket a FEKS nevű fiatal alkotó-kollektiva készített. Ennek ellenére
meg kell állapítanunk, hogy sem a közönség, sem a kritika nem fogadta
még pozitiven az uj alkotásokat és nem mutatott kellő megértést az uj
eredmények Iránt•
Sőt, míg a filmbarátok egy szűk köre büszkén mutatott rá az elért
eredményekre, addig a kritikusok és a közönség nagy része rendkívül tü
relmetlenül nyilatkozott a fogyatékosságokról és egy egész sereg tilta
kozást és átkot szórt alkotóinkra.
Való igaz, hogy a támadások nagy része indokolt volt a filmszakma
sokféle szervezési fogyatékossága miatt,amelyet kormányzatunk csak von
tatottan szüntetett meg.Mésrészt pedig ezeket a támadásokat az a törek
vés sugallta, amely lehetőleg minél gyorsabban szerette volna elűzni
vásznainkról a rossz európai és amerikai filmeket, amelyek, mivel rá
voltunk utalva arra, hogy olcsón vásároljunk, osak ritkán voltak elfo
gadható színvonalúak, S végül az a vágy is táplálta ezeket a támadáso
kat, hogy szerették volna, ha filmgyártásunk valóban müvészi-agitatlv
jellegűvé vált volna, mégpedig lehetőleg miséi hamarább.
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Éppen ezért a párt központi vezetősége összehívott egy nagy^imkonferenciát. Ezen a "balszárny" igaztalanul sötét képet fest ott flliöművészetünk helyzetéről, s a legfontosabb teendőnek tartották a hetitoi*
radó és a kulturfilm fejlesztését /ezek valóban nagyon gyengén fejlőd
tek/, valamint a játékfilm fejlesztését* Azt hangsúlyózták,hogy a művé
szi filmnek politikai és forradalmi témákat kell feldolgoznia,uj forrnák
keresésével fejezze ki az uj életformát s térjeszkedjen ki hangsúlyo
zottan a művészi, ipari és mezőgazdasági alkotó munka egész területére.
Nem kétséges, hogy ez az éles ós élességében igaztalan kritika
mégis nagyon hasznos volt /Filmgyártásunkban azt húzta alá,amely valóban
a legfőbb ereje volt,
A párt központi vezetőségének filmkonferenciája a filmügy szerve
zési kérdéseiben sok tekintetben tisztázta a helyzetet. És ideológiai
tekintetben is nagyobb szigorúságot hozott ez a konferencia a témák ki
választásában a filmművészetünk belső, alapvető tendenciáinak erőtelje
sebb kimunkálásában.
Persze mindez nem folyt le bizonyos túlzások nélkül, Rendezőink,
megriadva a kritikától, nagyon beszűkítették a témaválasztás körét s
túlságosan erőteljesen hangsúlyozták az Irányzatosságot.Pedig az irány
zat osságnak a műalkotásban, ha az önkéntelenül és természetesen akarja
magával ragadni a közönséget,mélyen el kell rejtve lennie és össze kell
kötve lennie a mü organikus egészével.
Az ilyen túlzásokat azonban csakhamar maga az ólet küszöböli ki.
Filmművészetünk meg fogja tanulni,hogy témái számára, hogy úgy mondjam,
nyitva áll föld és ég, a múlt, a jelen és a jövő, a hogy művészetünk
proletár sajátossága nem annyira a témaválasztásban van, hanem Inkább
abban, hogy a végtelenül sokrétű óletet valamennyi lehetséges oldaláról
sajátságos módon világítsa meg*
lermószetes, hogy filmművészetünknek már most is van néhány rend
kívül eredeti vonása, amelyeket,remélem, nem fog elveszíteni, hanem
ellenkezőleg, tovább fogja azokat fejleszteni.
Mindenekelőtt az a legszebb, hogy filmművészetünk nem a többé-kevéabó unatkozó,vagy a többé-kevésbé fáradt emberek szórakoztatását tűz
te ki céljául. Az agltfilmek legradikálisabb képviselői sem követoltók
azt sohasem, hogy a gyártás eleven művészi oldala szoruljon háttérbe, A
művészetnek ™ magától értetődően - mindenek felett kell állnia. A film
nek mindenekelőtt megrágadónak, fölráz ónak, valódi élményt nyu jtónak
kell lennie. De mi által? És milyen módon?
A légjelént5sehb amerl kai fi 1mernherek egyi ke , fór* S ö H E M s áru5ó1
biztosit,hogy az amerikai közönség "kizárólag időtöltést és szórakozást
keres," Számomra úgy tűnik, hogy effajta vélekedéseit nem értik meg a szó-
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les közönség valódi kívánságait, sőt az a szándék rejtőzik mögöttük,
hogy a nézőt megtartsák a "szórakozás" könnyű, kevé3 vizet zavaró átla
gos színvonalán.Pedig a művészet egész "szórakoztató" ereje éppen abban
rejlik, hogy koncentráltan, belülről átvilágítva tükrözi a valóságot.
Aki azt állítja, hogy a lángelmék és igaz tehetségek nagy, szenvedélyes
ős jelentős müvei
nem érdekelhetik a tömegeket és hogy azok kizárólag
az édesbus regény-románcokat vagy melodrámákat képesek felfogni/amelyek
úgy hasonlítanak egymásra,mint az ikrek/, ez véleményem szerint rágal
mazza a közönséget, vagy nem bizik a bennük rejlő lehetőségekben. Film
művészetünk, mint az ismert berlini kritikus KERR: AZ OROSZ FILM c.
könyvének előszavában mondja, lelkesedő és jövendölő jellegű. Van mon
danivalója. Óriási etika és látnoki tartalékai vannak.
Kinematográfiánk második lényeges jellemvonása népeink egy saját
sága, a hajlékony és eleven realizmus. Nemcsak legjobb rendezőink és
legkiválóbb színészeink, de a -típust formáló legkisebb statiszta is ér
ti a módját, hogy erőltetés nélkül éljen a kamera előtt, hogy csodálat
raméltó természetességgel helyezkedjék bele egy adott helyzetbe - 8 ez
adja azt a magával ragadó közvetlenséget, mely már önmagában is túlha
ladja azt, amit az európai gyártás még legkimagaslóbb alkotásaiban is
nyújtani képes.
A szovjet kormány felismerte a filmnek, mint iparnak és mint művé
szetnek a nagy jelentőségét.
Megbízást adott két hatalmas filmstúdió
megépítésére, amelyek a legmodernebb technikai eszközökkel vannak felszereivé, b amelyek közül a kievi már el íb készült. Ugyancsak építenek
egy hatalmas filmszalaggyártó vállalatot is.
Kinematográfiánknak élénk az érvéróse. Világos jövő int felé, /DÉR
RÜSSISCHE REVOLUflONSFIIM, Orell Füssli Verlag, ZÜrich-Leipzig, 1929*/
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CSALA Károly:

MIT TUDUNK "A KINEMATOGRAp "-HÓL?
Az első magyar filmszaklapról jóformán csak annyi ismeretes, hogy
- volt* LENKEI Zsigmond, a MOZGÓFENYKÉP HÍRADÓ későbbi társszerkesztője
hivta életre; 19o9 tavaszán beleolvadt a MOZGÓPÉNIK.ÉF HIRADÓba,
Maga
LENKEI sem emlékezett vissza rá később,hogy mikor is inditotta meg lap**
ját, amely a magyar filmtörténet kutatói számára oly értékes lenne - ha
akárcsak egyetlen példánya is fennmaradt volna1
.
Végiglapoztunk néhány korabeli napi- és hetilapot, tudván, hogy
azidöben - a század elején - bevett szokás volt a folyóiratok és idő
szakos kiadványok napihirnek álcázott reklámozása a nagy példányszámban
megjelenő napilapokban, valamint a rokonérdeklődé síi szaklapokban.
Mindenekelőtt: százszázalékosan beigazolódott a feltevés, hogy A
KINMATOGRÁF 19o7-ben indult. Az is majdnem bizonyos, hogy december 1ón. Megállapítható ugyanis, hogy december 15-t,ől kezdve rendszeresen
minden hónap 15 -én ós 1 -én jelent meg, ám lehetséges azért, hogy az el
ső száma még 19o? november végén napvilágot látott.Erre utal a BUDAPES
TI HÍRLAP és a BUDAPESTI NAPLÓ hirdetéseinek szövegezése: ... "E cél
szolgálatában indul még e hónap végén a fővárosban, a Baross utca 59-ik
száma alatt A KINEMATOGHÁP címen egy 14 naponként megjelenő újság",.*
/A szerkesztőség és kiadóhivatal később Sándor tér 4, alá költözött,/
Az első szám 16 oldalnyi terjedelemben jelent meg, s a hirdetésébői megtudhatjuk, hogy nemcsak a klnematográfia,de a "rokonszakmák": az
amatőrfényképészet, a gramafon- és a fonográfipar képviseletében is,
"melynek kedvelőit a lap maga köré kívánja gyűjteni". "Humoros rovata
páratlan a maga nemében" - olvashatjuk egy másik reklám-hírben, s ha
nem is tudnánk A KINMATOGRÁP és a MOZGÓFÉNIKÍJP HÍRADÓ kicsinyea oiva
kolásáról /alább szó lesz róla/, már ezekből az apróságokból is bízvást
arra következtethetnénk, hogy LENKEI a közönség támogatásának megszer
zéséért nem egyszer hajlandó volt olyasmire is, ami nem feltétlenül se
gíti elő, hogy az utókor szemében a "filmszaksajtó önzetlen úttörőjeként" tűnjék fel.,. /Maga az sem túlzottan rokonszenves, hogy alig egy
évtized elteltével már nem is emlékezik vissza nagyjelentőségű lapjának
legfontosabb életrajzi adataira/.
A KEHBMATOGRAP 19o 8 júniusától kezdve a LENKEI által létrehozott
Magyar Klnematográfusok Országos Szövetségének "hivatalos lapja" lett,
/Ez a szövetség a mozitulajhonosokat és filmkölcsönzőket fogta össze/.
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Későbbi számain VÁRI Rezső őr. neve táraszerkeaztóként szerepel. VÁRI «*
későből működéséről Ítélve - komoly szakember volt, s FÁIK Richárddal együtt /aki azelőtt színházi lapot szerkesztett/ nyilván
erőssége
LENKEI lapjának.
Kik Írtak A KINiSMATQGRÁPba? Az első szám hirdetése elsőként dr1
.
BODA Dezsőt nevezi meg. A MQZGÓFÉNIK&P HÍRADÓ néhány hónap múlva alig™
hanem teljes joggal élcelődött azon az igyekezeten, amellyel LENKEI
filmszakértővé lépteti elő - a fövároB rendőrfőkapitányát. Hiába, őtőle
függött a mozik működési engedélye, s az olvasóknak a mozisok köréből
kellett volt elsősorban toborzódniok.•• Rajta kívül irtak még az első
számbai VÁRADI Antal, GYALUI Farkas, DÉCSI Gyula, ADORJÁN László és má
sok, akiket a BUDAPESTI HÍRLAP hirdetés® nem ©miit meg név szerint. A
lap második számáról az ALKOTMÁNTban azt olvashatjuk* ”A KINHMATOGRÁP
legújabb számába HAJDÚ Gyula, DÓCZI Gyula, FALK Riohárd,VÁRI Rezső stb*
Írtak nagyobb cikkeket”. Többet nem sikerült megtudnunk a szerzők név™
Boráról.
Találkoztunk viszont A K1NMAT0GRÁF egy cikkével a SZÍNHÁZ ÉB ÉLET
19 o7 deoember ?-l számában, amely tehát a lap első számából vett után™
közlés. Olme, 3 » «’KŐ3&nincs föl'euntetve. Tárgya* a film feltalálásának
rövid történetei VÁRI vagy FÁIK Írhatta. Hogy az érdeklődő olvasónak
teljesebb képe legyen, ide-idózzük a hirdetéseknek azokat a mondatait,
amelyek a lap tartalmára utalnak. - "A KINMATÖGRÁF január 15-lki száma
beszámol egy Kinő nevű uj találmányról, melynek segítségével bárki fel
vehet mozgóképeket**. /ALKOTMÁNY/ - ’A KIMáTQGRÍP február l>iki igen
változatos száma kikel vezetőcikkében a mozgó színházak trösztrendszer©
ellen. Közli azután a színházak tűzbiztonságára vonatkozó rendszabályo
kat. A Mozgószinhéztulajdonosok Országos Szövetségét nemcsak megpendíti
a lap, hanem az érdekelteket március 8-ikára mér alakuló közgyűlésre is
egybehívja és lándzsát tör a magyar képfogyasztási szövetkezet mellett #”
/BUDAPESTI HÍRLAP/ « "A KINEMATQGRÁF márciusi száma beszámol az Orszá
gos Kineaatográfus Szövetség megalakulásáról, amely óriási részvétel
mellett e hó 12-én történt meg, A lap kiválóságát legjobban bizonyltja,
hogy e szövetség megtette hivatalos lapjává s a központi iroda vezeté
sét a lap szerkesztőjére, LENKEI Saigmondra bista, Most egy memorandu
mot dolgoznak ki a azt átnyújtják sérelmeik felsorolásával ANDRÁSST
Gyula gróf belügyminiszternek.” /MAGYAR SZÓ/ - ”...Cikkei közül kieme
lendők: Jegyzetek a szakértelemről. Városi kinematográfszínház Temesvárott, Magyar Filmipar.Nemzetközi kinematográfkiállitás Hamburgban. Lég
hajói elvételek. Gyermekek a színházban* Európai gyárosok kongresszusa.
Ujrendszerü leadógópek.” /BUDAPESTI NAPLÓ/ - ”A KINblMATOGRÁF című szak
lap... legújabban a mozikban rendkívül kellemetlen női kalapok elleti
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indított harcot, amiről BODA Dezső dr. főkapitány is nyilatkozik... a
lap minden száma érdekes "leleplezésekkel" szolgál /ti.a fllm',kulisszatittenitól" - Cs.K./, melyek azonban épp oly érdekesek, oktatók és
tanulságosak, mint maga az előadás,"/BUDAPESTI HÍRLAP/ - "A KINEMATOGRÁF karáosonyi 2o oldalas száma érdekes újdonságokról értekezik... Cik
kei* Mozgófónykép-elöadások világos nézőtér mellett, mozgófényképfölvé
telek léghajóról, egy oroszlánvadászat megörökítése mozgófénykép utján,
kiváló irók müvei vetítővásznon stb."/BUDAPESTI HÍRLAP/. Mindezek a lap
19 o8-as évfolyamában találhatók.19 o9-ben - úgy látszik - nem hirdetett
már LENKEI.
E hirdetések néhány kifejezésén - a gátlástalan öndicsóreten /L.
MAGYAR SZÓ hirdetése/ - joggal mosolyodhat el az olvasój annak idején
Is voltak,akik nem is csupán mosolyogtak, de harsányan kacagtak rajtuk.
A MOZGÓFÉNYKÉP HÍRADÓ munkatársaira gondólunk.S itt helyesbítenünk kell
NEMESKÜRTY István megállapítását, aki'A MOZGÓKÉPTŐL A FIIMMUVÉSZETIG
cimü könyvében azt irjat "A MOZGÓFÉNYKÉP HÍRADÓ időnként vitázva, de
rokonszenwel emlegeti "A ÍCtNEMATOGRÁFot". Erről szó sincs. LENKEI fő
tevékenysége /a kinematográfus szövetség megalakitásal/valamint A KINÉ
MÁT0GRÁF cikkeinek tekintélyéé része /pl. a mozgóazinházak tröszt-rend
szere ellen irott, a Jegyzetek a ezakértelemről stb./ a MOZGÓFÉNYKÉP
HÍRADÓ illetve gazdái ellen irányul. Ennek megfelelően a MOZGÓFÉNYKÉP
HÍRADÓ Is hosszan oikkeket közöl A KINEMATOGRÁF ellen /a legelső számá
ban mindjárt hármat* Beköszöntő, Fogyasztási szövetkezet és a"Magyar
Kinematográfusok Országos Szövetségéinek alakuló közgyűlése címmel/,
amelyekben maró gúnnyal, fölényesen, olykor durván-sértve ir atárslapról s főleg annak szerkesztőjéről /például* "És hogy magunkról is szó
essék; hát minket LENKEIék köpködése nem zavar. Haladunk megkezdett utunkon és nem törődünk a bolhák köhögésével" stb./. 1908 nyarán azonban
támadásai megszűnnek /egy-kót kisebb oldalvágást leszámítva,/ majd 19 o9
május 1^-én /és nem junius 1-én, ahogy NEMESKÜRTY Írja/ váratlanul be
jelenti, hogy a két lap egyesült A KINEMATOGRÁF megszűnik, beolvad a
MOZGÓFÉNYKÉP HIBADÓba. Miről van szó valójában?
Egyszerű konkurrenciaharcról, semmi másról. LENKEI a mozi ügyét
megnyergelve akar valakivé lenni. A mozi területén NEUMANN és UNGEHLES*
DEB Projectograph vállalata az ur. LENKEI megszervezi a kinematográfus
szövetséget, és lapjában támadja NEUMANNék egyeduralmát. NEUMANNék vá
laszul létrehozzák a saját lapjukat* a MOZGÓFÉNYKÉP HIRADÓt* Nekik van
tőkéjük, LENKEÜnek nincs. Viszont LENKEI megszerzi a PROJECTOGRAPH kistökés ellenfeleinek és a rendőrségnek a támogatását, s a magát "a mo
narchia legnagyobb mozgófényképkölcsönzŐ vállalataként" reklámozó PROJECTOGRAFHot "képfogyasztási szövetkezet"megalakításával fenyegeti meg.
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A PROJBCÍDOGRAFH tehát tart tőle. Végül; LENKEI megkapja a belügyminisz
tertől a kinematográfus szövetség hivatalos engedélyét. Szervezeti mo
nopólium van a kezében amazok pénzügyi monopóliumával szemben. Mi sem
természetesebb: összefognak a várhatóan felbukkanó ujabb szabadúszók,
az ujabb konkurrencia ellen.
Mind A KINKMATOGRÁEnál, mind pedig a MOZGÓFÉNYKÉP HIRADÓnál kiváló
szakemberek is dolgoztak, fejtettek ki értékes tevékenységet. A lapok
tulajdonosai azonban tőkések voltak /mentalitásukban mindenesetre/,
nincs szükség hát arra,hogy a magyar film önzetlen szolgálóinak higyjük
őket; sőt azt sem engedhetjük meg,hogy valamiféle "tapintatból" elhall
gassuk tevékenységük igazi mozgató rugóit. A KINEMATOGRÁF akkor isaz
első magyar filmszaklap, s a MOZGOFÉNYKÉP HÍRADÓ akkor is filmszaksaj
tónk történetének egyik legértékesebb fejezete marad, ha árnyoldalaik
ról is beszélünk.
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ERNEST BOSNTÁK

/1876-1962/

Augusztus kilencedikén elhunyt BOSNÍÁK Ernő, producer! rendező,
operatőr, - a filicmdvóssot úttörője, megszállótja, aki életének legna
gyobb részét a kamera mellett töltötte, filmeket készített, melyekre
rákölt ötté munkával szerzett vagyonát, - Írja a belgrádi FIIMSKA KUI/TUEA,
Gazdag, de még távolról sem ismert filmművészeti múltatok számos
eseményéről még emlitós sem történt# Hiányaik a mi filmtörténetünkből
BOSNYÁX Ernő munkásságának elemzése is# Az idős BOSHTÁKkal sebtében ké
szült interjúk nem voltak elegendők teljes filmművészeti pályafutásának
megvilágítására, mert az évek sok mindent elmostak az emlékezetből,ami
nek pedig ő élete javarészét szentelte# Ezért magkisórlek legalább ál
talánosított képet nyújtani pályafutásáról 19o9-től, századunk harmadik
évtizedének derekáig#
BOSNYÁK Ernő 1867-ben született Somborban# 1892-ben szabadult fel
mint nyomdász és nyomban elindult a világba,hogy tökéletesítse tudását#
Zomborba 1906-ban tért vissza, mint szakember, számos nyomdai ujitás
faltaiálója.Erről az útjáról hozta Zomborba az első fllmvetitőgépet is,
egy "Lóon Gaumont” gyártmányú készüléket# Először a színház épületében
nyitott mozit, később egy fészerben a vásártéren^ polgártársainak fil
meket vetített# Főleg híradók voltak ezek,de emlékezett rá, hogy a kö
zönséget hallatlanul lelkesítette Max LIHDER#
19o9-ben vásárolt egy "Ethel Works" gyártmányú kamerát és meg
kezdte gyümölcsöző film-munkásságát# Ugyanebben az esztendőben forgatta,
le a TEHF8IH0BE BIHODABtÁBAH o# filmet, amely leányok játékát ábrázolja
a zombori parkbans ez a film 12 o méter hosszú volt# érdekes, hogy azon
nal jéték-jeleseteket kísérelt meg leforgatni és egész tevékenysége fo
lyamén csak'mellékesen foglalkozott hiteles eseményekkel#
Első sikerén felbátorodva, tovább folytatta a ezerbek, magyarok,
németek, ruszinok különféle játékainak, szokáséinak filmrovit elét #1912 ben forgatta RÁKÓCZI Ferenc emlékművének leleplezését# A film teljes
egészében fennmaradt és megállapítható belőle, hogy B03HYÁK avatottam
kezelte a felvevőgépet és nozzáértően fényképezte az ünnepség legfonto
sabb mozzanatait# Érdekes a jelenet, mftlyben megörökítette a hölgyek
tolongását a tribünön és azt a pillanatot,melyben a szoborról lehullott
a lepel.
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Mozijában mindent bemutatott, amit leforgatott és egyes filmjeit
átengedte a "Kristansen" filmterjesztő cégnek is, melytől mozija számá
ra filmeket is kölcsönzött. Kriatansen Anna révén ismerkedett meg a
"Pathé" cég képviselőivel, akiknek érdeklődését felkeltette, mint mon
dotta, "egy zombori filmgyár épitése iránt”. 1914-ben kérelmet terjesz
tett a zombori hatóságok elé, hogy juttassanak neki ingyen telket egy
műterem fejiésztéséhez,de kérelmét elutasították. Ezt követően Növi Sad
polgármesteréhez folyamodott. Kérelmét teljesítették, amit a megőrzött
polgármesteri levél is bizonyít, melyben az alábbiak állnak*
"F. évi május 4-ón kelt levelére válaszolva, tisztelettel értesí
tem, hogy örömmel üdvözlöm egy novisadl filmgyár építésének
gondo
latát »
BOSNYÁK nem ment el Növi Sadra, mert kitört az első világháború.
Egyes adatok szerint, egy beszélgetés alkalmával ezt maga BOSNYÁK ia
megerősítette, a háború alatt mint felvételező vett részt Béosben, Ká
roly herceg mennyegzőjén, ami azt jelenti, hogy a háború alatt sem vált
meg a felvevőgéptől.
A háborúból hazatérve, BOSNYÁK ismét forgatáshoz kezdett.Közismert
története a SIMI TOBOGÁN, vagyis a ZOMBORI VÁSÁRTÉR, melyet 1919-ben
készített. Felvevögépe sajnos mozdulatlan, aminthogy mozdulatlan maradt
még tiz év múlva is, összes felvételőzőinknél. Mégis sikerült a néző
elé varázsolni a szórakoztató park ritmusát és nyüzsgését, a legkedve
zőbb helyeken állította fel kameráját, hogy tájat, vagy részeket fény
képezzen.
Párhuzamosan a rövid történetek, híradók forgatásával, melyek is
meretlenek maradtak számunkra, hazai és külföldi filmvállalatokkal tár
gyalt Bócsben és Budapesten* Vagyona nagyobb részét pénzzé tette; még
"Aréna" moziját is eladta, melyet az első világháború kitörésének kü
szöbén építtetett /a mai "Zvezda" mozi/. Ezúttal bizonyos megértésre
talált a zombori gazdagok körében, mivel a "Pathé"-t is érdekelte egy
filmgyár létrehozása a Balkán félszigeten. Abban a reményben, hogy a
filmek pénzt jövedelmeznek, BOSNYÁK megnyerte LALOSEVTCS, VUJICS, VÁ
MOSEH és WEIDIHGEB kereskedők támogatásét. Ezek akkortájt a város leg
gazdagabb ós legbefolyásosabb lakosai voltak. A játékfilmek forgatásá
nak igazi szorgalmazói azonban BOSNYÁKon kivül a zombori mükedvező szín
ház tagjai voltak.
Bizva a kapott Ígéretekben, BOSNYÁK 1925-ban megalapította a BOERFILtó /játékfilmgyértó/ vállalatot /BOSNYÁK ERNEST fim / melybe befek
tette akkori 4oo.ooo dinárnyi megtakarított pénzét. Külföldről eljöttek
FÁBIÁN Béla rendező,Wllhelm RENDELSTEIN operatőr és LUKÁCS Gyula festő.
/Bér átkutattam a kor irodalmát és évkönyveit, nem tudtam rájönni, kik
voltak ezek az emberek, noha BOSNYÁK azt mondotta RENDElSTEINről, hogy
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a FARAMOUNT operatőrje volt Lengyelországban/. BOSNYÁK pályázatot hir
detett színészek részére* Fiatalemberek és leányok érkeztek próbafelvé
telekre az összeB környező városokból, A jövendő szinószékről reklám
film készült, melyet a mozikban vetítettek, A közönség szavazás utján
választotta meg kedvenceit* a legtöbb szavazatot KOVÁK Irén, BOSNYÁK
későbbi felesége kapta, Ez volt egyben az első reklámriportfilm a ju
goszláv filmről és színészeinkről* Ez 1923 tavaszán készült,
BOSNYÁK stábja még abban az esztendőben hozzáfogott a HAZUDJ A
KEDVEMÉRT c, film forgatásához* E film körül félreértés keletkezett,
amely hamis fényben tüntette fel BOSNYÁK tevékenységét, mert több Ízben
is emlegette, hogy a film forgatását osak megkezdték. A "Színházi Élet"
c, magyar folyóirat 1925 szeptember 2o-26-i számában azonban egy ad£&
található, mely szerint ezt a filmet Bécsben DIB LÜGE MEINEH WIEGE cimen
bemutatták és vígjáték volt* A film tehát nem azonosítható azzal, amely
befejezetlen maradt. /KEDVES BÖLCSŐM/ és melynek története tragikus.
Nem helytálló tehát a vélemény, mely szerint BOSNYÁK a filmet, melyet
RENDELSTEINnel, FÁBIÁNnal és LUKÁCScsal együtt forgatott, nem fejezte
volna be,
A film befejezése után, mindhárom külföldi eltávozott Zomborból és
BOSNYÁK a műkedvelőkkel folytatta a forgatást, 192? végén és 192A ele
jén két film forgatását kezdte megtKEDVES BÖLCSÖM és FAUN cimen, de már
saját pénzén,
A KEDVES BÖLCSŐM c, filmet patetikus, melodrámátikus fordulatokkal
teli történetnek képzelte el* Majdnem "tabló" stílusban készült, de a
képeket jól komponálta és a színészek teljesítménye is magasfoku.A fel
vételek kitűnőek, Különösen érdekes jelenet az, amely a parkban játszó
dik, amikor az apa fiait nézi, akiket elhagyott.Ennek a jelenetnek meg
lehetős
belső ritmusa van és a várakozás légköre feszült
és ezért
BOSNYÁK legsikerültebb jelenetének tekinthető. A főszerepet Áoa SZTANBDVTCS játszotta, aki valószínűleg belgrádi színész volt* de & színházi
évkönyvekben nem történik említés nevéről.
Ezzel egyidejűleg, BOSNYÁK az Apatin környéki erdőkben a FAUN o.
filmet is forgatta. Ez egy történet a fáimról /szatirról/, aki kicsiny

s^hrvakat visel, szereti a vigasságot és a fia ta l leányokat, A faunt
NAGY Imre játszotta,akinek BOSNYÁK sikerült maszkot készített, az ijedt
leányt pedig, aki később beleszeret a faunba, NOVÁK Irén alakította. A
megmaradt mintegy tiz méternyi fllmszalagon és a fennmaradt fényképeken
láthatjuk kifejező mimikájukat* A BOSNYÁK filmjeiben játszó többi szí
nészről semmit sem mondhatunk, de a fényképek és filmszalagmaradványok
alapján megállapíthatjuk, hogy hozzáértéssel válogatta a megfelelő szí
nészeket egy-egy szerephez,NAGY Imrén kivül, a férfiak közül Aca SZZL’ANKOVICS tűnik ki,aki egy részegeskedŐ, majd később megtört apát játszik,
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a KEDVES BÖLCSÖM c« filmben, Mivel arca igen jól fényképezhető volt,
SENDELSTEIK azt ácsolta neki) 6 lesz a Jugoszláv film LÓN GHANEIYje. A
bonviván-szerepeket TIGLEE Mihály ós ZS2GMOND Tibor alakították# fedő*3
kés együttest alkottak FKIMD László és KQAOSI Sándor, akik Fattyt és
Karold LLQTDot utánozták - meglehetős sikerrel* Szerepelt ük ezekben a
filmekben Sztevica RADICSEVICS, HAJICS Feri,KOVAIOVSZKI József ós mások
Is. NOVÁK Irénen kívül a legnépszerűbb női szereplők voltak Loloc EEG
/komika/, továbbá Peterne HAMEDER, aki szubrett szerepeket játszott,
TIINA Manci,a jámbor arcú SZIMICS Maja és mások. Többen közülük otthagy
ták később Zombort és elindultak, hogy hírnevet szerezzenek a filmen,
de elkallódtak,
A film külső felvételei a mai Hősök Parkjában készültek, valamint
a Vojvodjánaka u s 5. ez, ház kertjében, a belső felvételek pedig a Vojvode Bosovlosa u, 7, az. házban rögtönzött műteremben, A forgatás eléggé
gyorsan történt és BOSNYÁK pénze átalakult néhányszáz méternyi fényké
pezett films8Ülaggá,A meoénások,akik megijedtek, hogy a község betilt
hatná a filmet, megtagadták a további támogatást és nem adtak pénzt a
film befőjtízéüáiv3.£„ A “Bos-i-l'ilír' foliiagyott a játékfilmek forgatásával,
mert a esőd szélára került, A vállalkozó szellemű BOSNYÁK a kereskedik
részére leforgatta A H KERES AZ TALÁL EGX MILLIÓT o.rekláafilmet. 1925ben történt és ha leszámítjuk Sz&vko Jovanovics reklámját a
HAJDÚK
SZTANKÖ o, filmhez, ez az első Jugoszláviában forgatott animációs film*
A filmen egy kikiáltót látni, aki Eombor utcáin sétálva rámutat azokra
a boltokra, ahol vásárolni kellene, hogy a vevők megkaphassák a bánt,
mellyel a sorsoláson egy milliót nyerhetnek. A "Boerfila" azonban to
vábbra is pénz nélkül tengődik. Az utolsó kísérlet 1925-bon történt,
amikor BOSNYÁK rendelést kapott, hogy a közismert Béaai cég, a "Vita
film* részére leforgassa a DR.ÖSLO? c. vígjátékot. Ismét egybegyűltek a
színészek. Leforgatták az első jeleneteket és felüldték Bécebtj do a
válasz és a forgatás folytatásához szükséges pénz nem órokezett m«g,Bz
volt az állhatatos BOSNYÁK utolsó kísérlete, hogy megvalósítsa nagy el
képzelését és Somborból stuj Hollywood”-ot teremt són.Erre a vállalkozás
ra költötte harcmine éven át megtakarított pénzét, hogy végül,
ötven
éves létére ismét visszatérjen a nyomdába.
Játékfilm forgatási kísérleteinek 1925-ben vége szakadt, ás azért
nem vélik meg a filmtől, Filmplákátokat és reklámanyagokat készít. A
fennmaradt vázlatokból láthattuk, hogy volt érzéke ehhez a munkához.
Külön figyelmet érdemelnek kézzel festett fényképei, amelyek a szinesfónyképéezet valóságos kis remekművei, 1911-től kezdve ugyancsak rend
szeresen adott ki lapot* Az utolsó szám közvetlenül a háború előtt je
lent meg. Kiadásában a következő lapok jelentek meg* "Zombori Újság M,
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"Sport" "Sport és film", "Alkalmi Újság", "Mozi Újság", magyar nyel™
ven, ford./ A legérdekesebb minden bizonnyal a "Sport és Mozi" volt, amelyet 1929-ben és 193o-ban adott ki, A lap Összob cikkeit maga irta és
a lap magyár,valamint szerb-horvát nyelven jelent meg, A sporteseménye
ken kivül filmhireket és filmismertetóseket közölt.
Bár a filmvállalat létrehozására irányuló kísérletei kudarcba ful
ladtak, nem hagyta cserben felvevőgépét, hanem tovább fényképezte Zombor érdekes eseményeit, Ezek már a megöregedett, fáradt és magnómértett
BOSNYÁK müvei, 193o-ban iskolai tornagyakorlatokat fényképezett,A film
nek a következő cimet adta: A SOKOL IFJÚSÁG,A HADSERjíXj ÉS ÜOKOL NYILVÁ
NOS ÓRÁJA ZOMBORBAN 193o MÁJUS 18-ÁN, Ezzel egyidejűleg labdarugómértzéseket is fényképezett ós két évvel később, az egyházi hatóságok ren
delésére leforgatta ZOMBQEI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 1932 URNAPI KÜRMENETEt. E filmek után többé nem forgatott, polgártársai elfelejtették és a
fiatalok már UFKAórt lelkesedtek,aki Szabadkán kísérel meg filmet for
gatni »
összehasonlítva a körülményeket, melyek között úttörőink filmeket
készítettek, felfedezhetjük, hogy MANAKI bátyja támogatását élvezte,
aki felvevögépet szerzett be részére ós azt az ötletet adta neki* re
gisztrálja korának eseményeit, mert tudta, milyen -jelentőséggel bírnak
a mindenható török birodalom bukásáról szóló dokumentumok,Szlavko J0VANOVICSot kezdeti munkájában a francia filmesek példája vezérélte,a&k
már előtte is készítettek riportokat Belgrádról és munkáját PATHÉ, va
lamint BOTOEICS finanszírozták,Zágrábban megalakult a JUGOSZLÁVIA íllM
olyan környezetben, amely némileg tisztában volt a film jelentőségével*
rendelkeztek gyakorlott színészekkel és BOMBELLBS gróf anyagi támogatá
sát élvezték, amely legalább is kezdetben nem is volt csekély, BOSNYÁK
azonban egyedül állt a kisvárosi környezetben, csak a műkedvelők lelke
sedése vette körül, de bizalmatlanok voltak vele szemben mindazok, akik
a lGgesekélyebb mértékben la segítségére lehettek volna akár anyagiak
kal, akár *. hatóságoknál élvezett befolyásukkal*ilyen körülmények miatt
tagadták meg tőle támogatásukat a külföldi cégek is* Többi úttörőnkkel
ellentétben, BOSNYÁKot már kikezdte az öregség, de azért állhatatosabb
volt a többieknél és összes filmjei sikert arattak a közönség körében,
nem csupán Zomborban, hanem külföldön is,
BOSNYÁK Ernő, aki halála küszöbén már alig emlékezett az általa ké
szített filmek történeteire, elnyerte a Jugoszláv Filmarchlvum Plakett
jét, melyet a film úttörői részére rendszeresítettek ós mint a film ér
dekes dolgozója, művészi nyugdijat is élvezett, Jónéfcány cikket Írtak
róla, különösen az utóbbi időben1* A nemrégiben készült Interjú alkalmá
val már nem tudott visszaemlékezni egész tevékenységére, ezért munkás
ságának csak egy réBzére derített fényt. Ezért nem jutott elég hely

10 Filmkultúra 22.

BOSNYÁKnak a filmművészetünk múltjával foglalkozó müvekben, amit a jö
vőben helyre kell hoznij ennek az Írásnak célja, hogy megmentsem az enyészettől néhány tényt,melyre a Jugoszláv Filmarchívum anyaginak átte
kintése során sajnos csak a minap rendezték és már halála után kerül
nek nyilvánosságra* Elmúlt tehát az alkalom, hogy az idős művész Isvásaszaemlékezhessen ifjúságára, sikereire, csalódásaira,
BOSNYÁK ERNŐ FIIMOGRÁFIÁJA
A filmográfia adatai részben a filmek ciniszalagjairól, részben pe
dig a BOSNYÁK Ernővel foglalkozó anyagból származnak. Csak azoknak a
színészeknek a nevéről történik itt említés, akikről pontosan megálla
pítható, hogy az adott filmekben szerepeltek*
19o9* TERPSICIIORE BIRODALMÁBAN} - BOSNYÁK Ernő gyártásában, rende
zésében és felvételeivel,
' 1909-1914t SZERBEK, MAGYAROK, NÉMETEK ÉS RUSZINOK JÁTÉKAI ÉS SZO
KÁSAI- BOSNYÁK Ernő gyártásában, rendezésében és felvételeivel*
1912* RÁKÓCZI KERENG EMLÉKMŰVÉNEK LELEPLEZÉSE SOMBORBAN - BOSNYÁK
Ernő gyártásában, rendezésében és felvételeivel,
1919* SIMI TOBOGÁN /ZOMBÜRI VÁSÁRTÉR/ - BOSNYÁK Ernő gyártásában,
rendezésében és felvételeivel,
192J: AZ ELSŐ JUGOSZLÁV FILMGYÁR PRÓBAFELVÉTELEI * Gyártási BOER
FIIM, Rendezés* BOSNYÁK Ernő és FÁBIÁN Béla. felvételek* BOSNYÁK Ernő
és Wilhelm
RENDEL3TEIN. HAZUDJ A KEDVEMÉRT /DIB LÜGE MEINEfi WIEGE/.
Gyártás* BOHR FILM ÉS PATHÉ, Forgatókönyv* FÁBIÁN Béla. Rendezés*BOS
NYÁK Ernő és FÁBIÁN Béla. Felvételek* BOSNYÁK Ernő és Wilhelm RENDELSTEIN, HAZUDJ A KEDVMÉRT /DIE LUGB MEINER WIEGE/. Gyártás* BOER FIIM és
PATHÉ, Forgatókönyv(FÁBIÁN Béla, Rendezés: BOSNYÁK Ernő és FÁBIÁN BÉLA.
Felvételek: BOSNYÁK Ernő és Wilhelm RENDELSTEXN, Diszlet* LUKÁCS Gyula'*'
Színészek* Áoa SZTANKOVICS, NOVÁK Irén és mások.
1925-24* KEDVES BÖLCSÖM. Gyártás* BOER FILM, Forgatókönyv, rende
zés, felvételek, diszlet: BOSNYÁK Ernő,
Színészek Aca
SZTANKOVICS,
ZSIGMOND Tibor, NOVÁK Irén és mások, FAUN, Gyártás* BOER FILM ÉS VITA
FIIM, Forgatókönyv, rendezés és felvételek* BOSNYÁK Ernő. Színészek*
NAGY Imre, NOVÁK Irén és mások.
1925* DR.ORLÖV. Gyártás* BOER FIIM és VITA FIIM. Forgatókönyv ren
dezés és felvételek* BOSNYÁK Ernő. Színészek! NOVÁK Irén és mások. AKT
KERES AZ TALÁL EGY MILLIÓT, Gyártás: BOER FIIM, Animáció és felvételek*
BOSNYÁK Ernő.
193o: A SZOKOL IFJÚSÁG, A HADSEREG ÉS SZOKOL NYILVÁNOS ŰRÁJA ZOáBORBAN 193o» MÁJUS 13-ÁN, Gyártás,rendezés és felvételek: BOSNYÁK Ernő,
LABDARUGÓ MÉRKÖZÉSj Gyártás, rendezés és felvételek* BOSNYÁK EmÖ,
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1932: A ZOMBORI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG URNAPI KÖRMENETE.Ren
dezés és felvételek: BOSNYÁK Ernő.
BIBUOGRÁEIA
S.MIKLÓS: A
2o-26.

zomborl műkedvelők filmet is csinálnak, SZÍNHÁZI ÉLET

1925, szeptember.

S •KARANOVICS1 28 évvel ezelőtt Zomborban forgatták az első filmvíg
játókot, POLITIKA, 1952. junius 27.
B •SZTOJÁDINOVXOSt Zomborból nem lett Hollywood,VEGSERNTE NOVOSZTI,

1935. május 1.
S.NIKOLIGSi Az első jugoszláv filmgyár Zomborban létesült, BANATSZKI GLASZNIK, 1955. október 17*
M.NIKOLIOS és B.SZAVOVIOSt HAZUDJ A KEDVEMÉRT, és SPORT ÉS VILÁG
1965. junius 18.
N.MAJDAKt BOSNYÁK Ernő, BORBA, 1965* augusztus 19.M

14-7

S Z E M L E

Charlie CHAPLIN:

HALLÓ, EURÓPAI
A világ legnagyobb
filmművésze,
Charles Spencer CHAPLIN, áprilisban
lesz 75 éves. Ebből az alkalomból
közlünk részleteket még 1928-ban
megjelent, de ma is rendkívül ta
nulságos utinaplójából,
I.
A velőkrém,az influenza és egy távirat volt az oka mindennek. Per
sze, lehetséges,hogy egy kis honvágy és népszerűséghajhászás is vegyült
bele. Ezek késztettek arra, hogy elutazzam Európába,
Hét évig egyfolytában perzselt Kalifornia napja,amelynek hevét még
szították aCOOPER-HEWITTS
stúdió reflektorai. Hót évig állandóan egy
meghatározott iránybandolgoztam és gondolkoztam - s most már szabadul
ni akarok. El Hollywoodtól, a filmteleptől, a kéziratoktól, a stúdiók
celluloid szagától,el a szerződések, sajtókivégások, vágószobák, ember
tömegek, strandszépségek, tojáslepények világától,el az óriási cipőktől
ós a kis bajusztól. Egy lázas tevékenység felhőjébe burkolva éreztem
magam, de ez a tevékenység már olybá tűnt, mintha pangás volna,
Vakáoióra áhítoztam, hogy átállíthassam a gondolataimat. Elvégre a
bohócnak is vannak komoly pillanatai, s ezek a pillanatok számomra na
gyon keservesek voltak. Éppen befejeztem THE KID /A KÖLYÖK/ és THE IPLE
CLASS /A LUSTA OSZTÁLY/c» filmjeimet, s uj filmbe akartam fogni. Már
minden készen, könyv és szereposztás is rendben volt.Azonban fáradtnak,
gyengének, levertnek éreztem magam. Szerencsésen átvészeltem egy influ
enzát s egy magam-sem-tudom-mit-akarok hangulatban voltam.
Ekkor meghívott vacsorára Montague GLAS, a pasadenai lakásába. Sok
egyéb meghívásom is volt, de biztosra vehettem, hogy GLASÉKnál velőkróm
is lesz, S a velőkrém egyik gyenge oldalam. Szinte túl korán érkeztem;
a velŐkréra olyan volt, mint egy költemény. Monty GLAS, bájos felesége,
a kisleánya, a rajzoló Lucius HITCHCOCK és a felesége, ez volt minden,
kis családi társaság, távol a vörös fényektől és a jazz-zenekaroktól.
Az emlékezés olyan húrjai zendültek meg bennem, melyeket nem Is tudok
megnevezni.
Befejeződvén a velőkrém elleni roham,átmentünk a nappaliba, a kan
dalló mellé.Társalgás, de nem stúdió-zsargonban ós ostoba fecsegés nél
kül. Eszmecserék; gondolat osak gondolatból születhet*," Rájöttem,
hogy
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Montague GLAS nem csupán jó dalszerző. Gondolkozó elme is. És tökéletes
muzsikus. Zongorázott, ón énekeltem. De nem úgy, mint a társaság feje,
hanem csupán mint egyik tagja annak a néhány embernek, akik együtt töl
töttek el néhány kedves, vidám órát. Gharade-t játszottunk /szötagrejtvény/. Gyorsan telt az este. Vágyódóvá tett. Ez igazi otthon volt. Mű
vészi és pénzügyi sikereket elért férfi, aki ráadásul még ahhoz is ér
tett, hogy rendben tartsa a házatáját#*.
Nyugtalanul hajtottam vissza Los Angelesbe, Egy londoni távirat
várt. Az közölte, hogy Londonban be fogják mutatni a THE KID c, legu
tóbbi filmemet. Mivel a legjobb filmemnek mondták, kedvezőnek tűnt a
-pi&S&nat, hogy a szülőhazámba utazzam, fi már évek óta igényeltem magami
nak ezt az utazást.
Vájjon mi érdekelheti Európát a háború után, kérdeztem magamtól.
Soha sem voltam jelen egyetlen filmem bemutatóján sem, A premierek
számomra a stúdió házivetítőjében zajlottak le. Sok eleven, megrázó él
ményt mulasztottam el. Persze, sikerem volt, de ez a siker valahol má
sutt volt. Saját szememmel sohasem láttam, sohasem kostoltom bele* Va
laminek jönnie kellett, hogy belesodorjon. Szinte láttam már a felhaj
tást, melyet érkezésem és távozásom kelt majd Angliában, Milyen sokszor
mondták már nekem, hogy egész Londont lázba hozhatom, S ki ne szeretne
ilyesmit? Mindehhez hozzájárult még az idegösszeomlás fenyegető réme,az
influenza utókövetkezményei, nem Is szólva a velőkrémről.
A legszebb ut'ikslandok jutottak eszembe, s már el is dőlt minden.
Üstökön kellett ragadnom az alkalmat. Hátha a THE KID volt az utolsó
filmem? Hátha nem lesz többé alkalom arra, hogy a siker fényében sütké
rezzem? És feltétlenül látni akartam Európát: Angliát, Franciaországot,
Németországot és Oroszországot. Európa uj volt*
Túl sok volt. Leállítottam uj filmem további felvételeit, s elha
tároztam, hogy másnap este elutazom Európába még akkor is, ha bárki és
bármilyen hangosan is kiáltozza azt, hogy ez lehetetlen,Jegyeket vál
tottunk, csomagoltunk,Mindenki megrökönyödött. De én Örültem ennek: azt
is akartam, hogy mindenki megrökönyödjék.
Azt hiszem, másnap este egész Hollywood a vonatnál volt, hogy lás
sa elutazásomat. Nővérek, unokahugok és nagynénik. Miért mentem? Titkos
küldetés, válaszoltam. Ez nagyon hatásos válasz' volt. Legtöbben úgy
vélték, filmezni megyek Európába,.Persze, meg sem értették volna, ha
azt mondtam volna nekik, vakációra megyek. Nem, ez hihetetlen lett vol
na.
A vonatnál a szokásos bucsuzkodás. Meglepc." "
.atalmas embertömeg.,
de ez csupán előjátéka volt a bekövetkező esemó*..,; .oiek.Nem óhajtom fel
sorolni a búcsúszavakat, melyeket felém üvöltöttek. Azt hiszem, a szó-
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káaos búcsúszavak voltak. Azonban egyik mindenesetre telitalálat volt.
A fivérem az utolsó pillanatban rárohant agyik kísérőmre óa azt kiál
tottál "Az istenórti ne engedje megnősülni!” Az emberek nevettek* én
megijedtem,
A vonat elfüstölt* s én leültem, hogy a háromnapos vasúti utazás
alatt egy kissé pihenjek. Az étkezőkocsiben ettem, néha a szalonunkban.
Eltökélten sokat aludtam. Utazások alkalmával mindig Így teszek, gyűlö
löm az utazásokat. Los Angeles pályaudvarán hátrahagyott arcok most
mintha barátságosabbak és vonzóbbak lettek volna,Nem tűntek olyanoknak,
mint amelyek elől okvetlenül menekülni kell.Dehát mostmár elmenekültem,
jóllehet az egész mégis olybá tiint, mintha csupán optikai csalódás vol
na, amelyet belső nyugtalanságom mesterségesen táplál.
Kétezer mérföldön át mindig ugyanazt tettük, ismételten. Lehetsé
ges, hogy a vonrton érdekes emberek is voltak, de én nem találkoztam
velük. Az érdekes emberek százalékaránya egyébként is nagyon kiosi,
Többnyire társasjátékot játszottunk. Kétezer mérföldes ut alatt sokat
lehet játszani.
Megérkeztünk Chikagóbs*Szeretem Ohikagót, Sohasem időztem hosszabb
ideig a városban, mégis lázas tevékenységet fedeztem fel benne, Chikagó
jelszava a "Tévékenykedós" volt.
Számomra azonban Chikagó Carl SAÜDBt?;. volt, akinek a verseit kü
lönösen nagyra értékeltem, és akit Los A; ^lesben ismertem meg. Viszont
akartam látni Cárt, és a DAILY NEWS .^o'rkeaztőségében tárgyalásom is
volt* A lap filmnovella pályázatot hirdetett meg. Én is tagja voltam a
zsűrinek és véletlenül SANDBUHG is ugyanennél a lax>nál dolgozott.
Először a Blackatone szállóba mentünk, ahol egész lakosztályt fog
laltak számunkra, A
1IIoda igazgatósága alkalmazott udvarias figyel
mével, Aztán jöttek a Riporterek, Ezek az emberek egyszerűen leirhatatlanoki "kölcsönzött kérdőivek", igy nevezhetnénk őket találóan,
• Mr, CHAPLIN miért megy Európába?
- Pihenni,
- Filmet is forgat odaát?
- Nem.
- Mit csinál viseletes bajszaival?
- Eldobom,
- Mit osinál viseletes sétabotjaival?
- Eldobom.
5 - Mit csinál viseletes cipőivel?
- Eldobom,
A riporterek voltaképpen jól dolgoztak.Mert mindezt nagyon gyorsan
kérdezték, még mielőtt arrébb tolták volna a két fekete szemet, amelyek
azarukeretes szemüveg mögül villogtak rém.
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felöltöttem szokásos "grimaszomat", amely, mint többször megálla
píthattam, interjúk alkalmával különösen hatásos volt,
- Mr, CHAPLIN, magával viszi a sétabotját ös a cipőjét?
- Nem,
- Miért nem?
- Nem hiszem, hogy szükségem lesz rájuk,
- Megnősül odaát Európában?
- Nem,
A fekete szemek tovább úsztak a riporterek folyójábán. Amikor el
vonult a folyam, egy pillanatra felhagytam a grimasszal. De gyorsan új
ból felöltöttem, mert egy elragadó fiatal hölgy ismét karon ragadott,
- Mr. CHAPLIN, gondolja, hogy egyszer majd mégis megnősül?
- Igen.
- ás kit vesz el?
- Nem tudom,
. .
- Szeretné, Hamlet szerepét eljátszani?
- Miért? Nem tudom, éícről még nem gondolkoztam, de ha úgy véli,
hogy ennek van valamiféle indoka,.,”
De máris tovább mentek, áronban égy negyedik ujságkorifeua magaso
dott fel előttem,
n.
- Mr, CHAPLIN, ön boJLsevista?
- Nem,
"'ír,
- Akkor miért megy Európába?
A
- Vakációzom.
k
- Miért vakációzik?
- Uraim, elnzóséüket kell kérnem, azonban a vonaton nagyon rosszul
aludtam, s most már le kell feküdnöm.
Mialatt, mint egy futbalcsatár áttörtem magam az ellenséges védők
sorfalán, észrevettem, hogy a hálószoba ajtajából barátságos kéz in
teget. Gyorsan eltűntem. Első Ízben ismertem fel micsoda terror vár rám
ezen az utón. Veszélytelenebbek a tömegek, akik kedvesen sorfalat állnak
és az ember gyorsan elvonul előttük. Azonban az interjuvolókl
A NEWS szerkesztőségébe mentünk, az utón semmi' incidens* Azonban a
szerkesztőségben fotóriporterek voltak. Nem szeretem őket. Gyűlölöm a
fényképeket.
Azonban tiimöm kellett. Hiszen a verseny zsűri-tagja voltam és
fényképeket akartak közölni a zsűri tagjairól.Mivel a zsűritagokat min
dig rendkívül méltóságteljes személyiségeknek képzeltem és ilyeneknek
is ábrázolták Őket, most a fényképészektől mást kellett tanulnom, ök
egészen másként vélekedtek arról, hogyan kell egy zsűritagot fényképez
ni, így Például úgy vélték, hogy a zsűritagnak kézállást kell csinálnia
és egyik lábával kelet felé kell intenie. Azonkívül bajuszt követeltek,
sétapálcát és keménykalapot.
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Mindez elkerülhetetlen volt* nem szabadulhattam CHAPLINtől,
Pedig vakációzni szerettem volna.
SANDBURGgal vigasztalódtam, oázis volt ebben a nyomorúságban,Viszszaemlókéztünk a Los Angelesi napokra, és nagyon kedvesen elcsevegtünk.
Vissza a szállodábai riporterek, még riporterek, női riporterek.
Kérdések Özöne: - Mr, CHAPLIN.,,
Azonban meglógtam. Micsoda kényelmes hálószobaI Most már nagyobb
tapasztalataim voltak, éreztem, hogy a második riporter-rohamot már ügyesebben álltam. Ki akartam próbálni tervemet, látni akartam, elkerül
e a hálószobámba osonni. Ezt azonnal ki akartam próbálni, fehát megint
kimentem a riporterekhez, hogy végülis engedjek az ostromnak, azonban
a riporterek már elmentek, ügy hogy, amikor ismét visszaosontam a háló
szobába, már semmi szórakozást sem találtam benne. Hatástalan volt
az
egész.
Evés, csomagolás, aztán megint a vonat.Most New Yorkba, Ismét em
bertömegek a pályaudvaron: egészen kellemes érzés volt. És amatőr-fotog
ráfusok. Ezúttal nem kerültem el őket, de ők sem szólítottak fel, hogy
vágjam pózba magamat,
SAHDBURG is a perrenon volt#
Valami szépet akartam neki mondani, valami hatásosat. De semmi sem
jutott eszembe. Csak semmiségeket fecsegtem és észrevettem,hogy ez fel
tűnt neki. Görcsösen kutattam emlékezetemben egy verse után, hogy el
mondhassam neki, de ez sem sikerült. Aztán mégis eszembe jutott valami:
- Hol vásárolhatom meg a verseidet Carl?
A szavaimon csaknem megrökönyödött. Vége# Mér nem vonhattam: vissza
őket#
- Minden könyvkereskedésben.
A felelet egészen ártatlan volt. Mégle, mintha ököllel sújtottak
volna az aroomba.
Istenem, milyen ostoba is vagyokíNyugalomra van szükségem, tönkre
mentek az idegeim. Semmi sem jutott eszembe, amivel kimenthettem volna
magamat, Hemélem, Carl megbocsájt nekem /ha majd olvassa ezeket a soro
kat/, hiszen Ő mindig megértett engem.
Nyomorúságos alvás a vonatban. Szüntelenül társasjátékot játszunk,
Étkezés, aztán Nwe Xorkf*
Ismét emberek, riporterek, fotográfusok# És Dongta3 EAIÍÍBANKÖ, A
jó öreg Douglas mindent megtett, azonban még sohasem forgatott olyan Hlmet, amelyben fotóriportereket kellett volna elhárítania# Minden ana
tómiailag egyáltalán lehetséges poziturában fényképeztek. Ketten elgyö»
tört bordáimon tapostak, mert nem tudtak megegyezni egymással, hogy ke
let, vagy nyugat felé forduljak-#.

155

A mérkőzés döntetlen maradt* Én azonban vesztettem. A testem ugyan
egészben maradt, a ruhám azonban nem, teljesen elrongyolódott* Végüli®
Douglas közbelépett és elvonszolt egy autóhoz.Lihegve omlottam az ülés
be.
A "Hitz^-be hajtattunk* Utánunk a tömeg.
Legalábbis úgy tiint, hogy utánunk jött, mert a fiitz előtt ugyanak
kora tömeg volt, mint a pályaudvaron, és mintha ugyanazokat az arcokat
láttam volna. Ezúttal azonban győztek a testőreim. Portások rohamcsapa
ta tisztította meg a járdát a bejáratig és a haliig,ahová egyetlen gomb
elvesztése nélkül érkezhettem meg. Kissé megkönnyebbültem. Mint annyi
szor, most is előre itta# a mentve bőrére.Mert amikor felértem a szobám
ba, már is#ét ott voltak a sajtó képviselői* Hogy el ne felejtsem, égy
hölgy is volt köztük.
- Mr. CHAPLIHt miért megy Európába?
- Üdülni.
- Mit csinál viseletes bajszaival?

- Eldobtam,
- Gondolja, hogy valamikor is megnősül?
- Igen,
- Hogy hívják a jövendőbelijét?
- Fogalmam sincs róla.
- ön bolsevista?
- Művész vagyok. Az élet érdekel. A bolsevizmus az élet uj szaka
sza. Tehát az is érdekel.
- El akarja játszani Hamlet szerepét?
- Miért? Hem tudom biztosán.
Ipáét szerencsém volti telefonhoz hívtak. Egyik riporter még a háló
szobába is követett. Bevágtam az ajtót és bezárkóztam, A sajtó elvonult*
Úgy éreztem magam, mint egy kicsavart mosogatórongy.Belenéztem a tükör
be* kísértet, még mindig rajta a szokásos grimasz
melyet
interjúk
alkalmával öltök fel* Haboztak, vájjon egész idő alatt felöltsem-e ezt
a grimaszt, hogy a riporterek állandóan ezt láthassák, De akkor megvá
dolhattak volna, hogy másolom Pouglaet. így hát ismét normális arcot Öl
töttem,
Megjelent Doug* Azonban Mary kitünőbb volt* Jótétemény volt vi*
szontlátnom. Hármasban a tetőterraszra mentünk,hogy fotografálhassanak*
Minden lehetséges pózban lefényképeztek bennünket, mígnem valaki őst
javasolta, hogy Doug fektessen engem az esőcsatornába, én pedig egyik
kezemmel Doug, másik kezemmel Mary kezét fogjam. Szeretetre méltó gon
dolat. Azonban csak gondolat maradt.Pedig már majdnem felpofoztam Douglast, mert nem akarta ezt a mutatványt megcsinálni.,.
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Csodálatos,ha 4z embernek olyan barátai vannak, mint űoug és Mary,
Tökéletesen megértettek engem.Tudták, mit jelent az, ha valaki hét éven
keresztül állandóan vigyorog, amint azt nekem termi kellett. Tudták,
hogy mennyire szükségem van a kikapcsolódásra, mennyire fontos, hogy el
meneküljek a stúdiók és a film világából, sőt saját magara elől. Douglas
mindezt megfontolta ós ezért arra törekedett, hogy New Yorkban csupán
pihenjek. Gondoskodni kívánt arról, hogy minden a legjobban menjen*
Éppen ezért ragaszkodott ahhoz, hogy nézzem meg a HÁSOM TESTŐR o,
uj filmjét#
Dühös voltam, mert semmilyen filmet sem óhajtottam látni.
Azonban udvarias ember vagyok,s noha szerényen mentegetőztem, még
sem tagadtam meg a kérését,
Reménytelen is lett volna* komolyan akarta, hogy megnézzem a film
jét és szigorú véleményt mondjak róla. Szinte követelte a kritikámat és
a tanácsomat*
Engednem kellett. Mint általában, töredékesen láttam a filmet,
/Megint riporterek,/ Vógulls néhány vágást ós változtatást javasoltam,
amelyek véleményem szerint javítottak volna a filmen.
Mindig ezt javaslom,
Douglas és Mary udvariasan figyelt,és úgy hagyta a filmet, ahogyan
volt,
Mindig igy tesznek,
Szerenosére az általam javasolt változtatásokat később 3era hajtot
ták végre* a film óriási siker volt#
Ennek ellenére megtartottam kritikusi hírnevemet.Meghívtak Douglas
és Mary egy másik filmjének bemutatójára is,hogy a tanácsomat
kérjék.
Tudták, hogy élesen bírálok# Mindig ezt teszem, és ők mindig féltek tő
lem egy kicsit. Ők valamennyi filmemet megnézik, mindig nagyon
kedve
sek és sohasem kritizálnak.
Azt mondtam Marynek, hogy a film túl hosszú, és megmondtam, hol
kellene vágni belőle. Dogulas.és Mary udvariasan meghallgattak# Mint
rendesen. A film úgy maradt, ahogyan volt* Mint rendesen.
A hotelben ismét újságírók, ugyanaz a kérdésözön. Szabadalmazott
grimaszom 15 percen át megteszi a magáért, aztán menekülök.
Douglas rámcsenget. Én vakáción vagyok,ő pedig,mint mondtam, a le
hető legkellemesebbé óhajtja tenni a vakációmat. Ezért újból meghív a
HÁROM TESTŐRre, Ezúttal nyilvános premierről van szó, Dogulas, Mary és
Mra.Qonde NAST előzőleg velem vacsorázik.
Hegyen rubeltem a találkozást Mrs, NASTtal.Homályosan úgy ©miéköz
tem,rá, hogy eligérkeztem hozzá egyszer vacsorára. Dühös voltam, hogy
elfelejtettem lemondani. Hülye dolog! Tehát most valószínűleg egy min
dent megbocsájtó jóságos pillantás árnyékában kell vacsorázni.
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Gondoltam, az lesz a leghelyesebb,ha úgy teszek, mintha misem tör
tént volna.Jó Ízlése volt, 8 Bem emlegette fel ezt a históriát, úgyhogy
valóban kellemesen költöttük el a vacsorát.
Mrs. NAST remek autójában mentünk a moziba. Az emberek sürü tömeg
ben álltak az épület körül*
Büszke voltam rá, hogy a filmnél vagyok. Még akkor is, hogyha ezen
az estén csupán Douglas és Mary hírnevének árnyékában sétáltam. Ez az Ő
estjük volt. Éljenezték Maryt, Dogulast és engemet, Büszke vagyok és
megpróbálok méltóságteljesen viselkedni. Ismét felöltöm a grimaszt, azonban ezúttal ^alád! és természetes mosollyal. Kiszállunk, a tömeg kö
rülrajong bennünket. Douglas a szárnyai alá veszi Maryt és utat tör ma
gának, mintha csak egy jelenetet játszana ás a többi ember statisztálna
ehhez.
Utánozni akarom és karonfogom Mrs.NASTot. Legalább is megkísérlem.
Azonban tórs. NASTot elragadják tőlem a VIII. utca irányában, míg engem
teljesen értelmetlenül a Boradway felé űznek. Aztán megfordul az ember
folyam és a mozi bejárata felé Bodor.Már nem vagyok olyan nagyon büszke,
Még mindig mosolygok a kedves közönségre, de a mosoly már átváltott fflabadalmazott grimaszomra.
Mindenek ellenére megkísérlők mégis igazán mosolyogni. Azonban ép
pen akkor, amikor elterül arcomon a mosoly,belevágódik egy rendőr ökle
is*
Nincs jó véleményem a rendőrök ökléről. Ezt meg is mondom neki,
mire keresztüldöf a pillantásával és állonvág, A kalapom az ágbe repül*
Soha többé nem jön vissza.
Huzatot éreztem, valamiféle készülék zümmögését hallottam, aztán
lenéztem a lábaimra* egy asszony ollóval óppen sebesen kinyiszált egy
darabot a nadrágom hajtókájából. Egy másik nő a nyakkendőmet ránclgálta
és csaknem megfojtott nyilván,hogy végetvessen a szenvedéseimnek, Aztán
a gallérom is sorrakerült* De csak a felét kaparinthatták meg.
Kirángatták az ingemet,lécsavarták a mellénygombjaimat, széttapos
ták a cipőmet, összekarmolták az arcomat. De még mindig vigyorogtam.
Amikor barátségoaabban akartam mosolyogni, ismét megfenyegetett a ren
dörököl. Mégis kitartottam amellett, hogy CHAPLIN vagyok és a moziba
kell mennem. Mindenképpen szükségem van rá, hogy láthassam a HÁHOM TES*»
TŐHt.
Makacsságom végül győzött.Szinte jeladásra, a levegőbe emelkedtem,
megforgatták a testemet, mígnem a fejem a bejárat irányába mutatott, a
lábaim pedig egy fényreklámon tapostak.Ezután mint valami hullám hátán,
a tömegek feje felett, az előcsarnokba úsztam. Amikor keresztüljutottam
az ajtón és nem tudtam, merre menjek tovább, észrevettem egy barátot.
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'» IdQ h0ZÜ&al - nyögtem ki utolsó erőmmel, ahogy fejjel beestem az
előcsarnokba és mintegy rakás szerencsétlenség egy gyémántokkal teliag
gatott özvegy keblén kötöttem ki.Még mindig vigyorogva pillantottam kö
rül, grimaszom azonban teljesen hatástalan maradt,A hölgy olyan pillan
tást vetett rám, amely mindennek volt nevezhető, csak éppen barátságos
nak nem.
Kiborultam, s maradók méltóságomat összeszedve a páholyunk felé
lépdeltem, amelyet társaságunk számára tartottak fenn* Mér ott ült Mary,
szép és elragadó volt, mint mindig, társ, NASS, csendesen és magabizto
san, és Douglas, vidáman és fesztelenül.

- Elkéstél*
És Mary, kinos udvariassággal kezdte felsorolni öltözékem hiányos
ságait. Ezeket azonban nálánál Is jobban ismertem ós ezért rohantam az
"Urak" feliratú helyiségbe,hogy rendbehozzam magam.Via, szappan és egy
kefe csodát müveit, azonban seia uj nadrágot, sem gallért, sem nyeleken™
dőt nem kaphattam és amikor tisztán, de toprongyosan visszatértem a pá
holyba, mindenünnen rosszalló pillantások lövelltek felém,
Annak ellenére, hogy a rendkívül strapás nap nagyon kifárasztott,
nem hagytam, hogy Douglas és Mary elrontsák a hangulatomat, ós ezért
sugárzó arccal néztem végig újból a K&RÖM TESSŐHt.
örült siker volt, Douglas száméra, örültem neki, mégis egy kicsit
irigykedtem. Vájjon A KÖXYÖK premierje is ilyen siker lesz?
Óriási esemény volt FAJJRBATOS filmjének bemutatója! És ha eltekin
tek a zavaró mellékkörülményektől, be kell vallanom, hogy mégis csak
remekül viselkedtem. Annak ellenére, hogy ez a véleményem három ellen
véleménnyel állt szemben.
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XX .
A kővetkező reggelen rengeteg tennivaló , tanácskoznom kellett az
ügyvédemmel néhány szerződés miatt és más ügyekben is.És az ilyesmi még
rettenetesebb, mint az interjúk. Dehát el kellett intézni.
Szeretem BUKKANt, az ügyvédemet, de egyben félek is tőle, A zsebei
mindig tele vannak szerződésekkel. Ha nem lenne ügyvéd, egészen jó ba
rátok lehetnénk. Megvagyok győződve arról, hogy voltaképpen remek fic
kó, Szeretném agyonlőni és csak utána ismeretséget kötni vele.
Hülye napot töltök el vele.Állandó telefonok,meghívások, társaság,
színházjegyek, állást kereső emberek. Sokszáz levél, amelyeknek a jó
kívánságai mögött kérések bujkálnak. De ón szeretem ezeket.
Este megnézem a LILIQMot, akkoriban ez volt a legjobb darab New
Yorkban, s a mü helyenként valóban nagyszerű. Erős hatást tett rám, e~
légedetlenné tett önmagámmal. Munkátlanul rosszul érzem magam. Kíváncsi
voltam arra, el tudnám-e játszani ezt a darabot. A színfalak mögé men
tem, és ott találkoztam a fiatal SCHIEDKRAUTtal» Szépsége és fiatalsága
elbájoló volt. Igazi művész, nyilt és egyszerű. Azután Éva le GAUXtENE,
Senkit se ismerek hozzáfoghatót a színpadon. Felújítottuk régi ismeret
ségünket •
A következő reggel nagy Örömet okozott. Egy klub-kávéházban regge
liztünk, egy nagyon érdekes kis helyiségben, ahová irók, színészek, mu
zsikusok, szobrászok, festők és a hozzájuk csapódott emberek jönnek
össze. Csupa érdekes ember. Mindig eljövök ide, ha New Yorkban vagyok,
Ragyogó emberek voltak Itt* Heywood BROUN,Frank CROWNINSHIELD, Henrisón
RHODES, Edward KNOBLOOK, Condé NASD, Alexander WOOLCOTT..., de már nem
jut eszembe mindenkiv
GERARD követ meghívott ebédre 60 utána kirándulást terveztünk* A
kocsink azonban defektet kapott, amint ez ilyen alkalmakkor már szoká
sos, telefonálnom kellett, s nagyon csalódott és szomorú voltam, mert
kitűnő emberekkel találkozhattam volna.
A kővetkező napon Max EASTMANnel löncsöltem, aki egyike a legjobb
barátaimnak. Radikális gondolkozása ember,költő, ós a THE IIBERATOR ki
adója, pompás fickó, aki gondolkozni is tud. Nem értek egyet valamennyi
elvével, ez azonban nem zavarja a barátságunkat, amikor együtt vagyunk,
veszekszünk egy kicsit, aztán egyetértünk abban, hogy nem értünk egyet,
ebben megnyugszunk és továbbra is jóbarátok maradunk. Arról a társaság
ról mesél nekem, amelyet aznap estére meghívott magához, és én örör
elfogadtam a meghívását, hogy magam is jöjjek el. Nála mindig nag
érdekes társaság gyűlik osszeV
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Micsoda este voltl Szinte magamon kivül voltam. Siráe és neyefcés
között rángattak jobbra-balra, tökéletesen önmagamat adhattam.Végré be
következett az, amiért elhagytam Los Angelest: ezen az esetén CHAPLIN
nagyon messzire került tőlem, ismét egyszerűen embernek éreztem magam,
és Jól éreztem magam a többi ember között. Megismertem Georget, a Kom
munista Párt volt titkárát. Vezetékneve is van, azonban már elfelejtet
tem. A név azonban nem is fontos, ha az ember megismeri Georget* Igazi
személyiség! A szemei szinte világítottak, ilyesmit azelőtt még sohasem
láttam, s a fény mintha a lelke mélyéből tört volna fel, A pillantása
annak az embernek a pillantása volt, aki hisz abban, hogy helyesen cse
lekszik, és bátran helytáll a meggyőződéséért. Milyen ritka az ilyesmi.
Megtudtam, hogy LANDIS biró húsz évi fegyházra Ítélte,amelyből már
két évet leült, és most betegsége miatt rövid szabadságot kapott* Nem
tudtam meg, miért Ítélték el,azonban ez mellékesnek is tűnt a számomra.
Georges költő volt ós ezen az estén vágyódó öröm tört fel belőle.
Messze kimagaslott az intellektuellektŐl hemzsegő társaságból. Vidám
maradt, végig, noha vissza kellett térnie a börtönbe, hogy leüljön még
18 évet, Miosoda kemény megpróbáltatás! fen aligha álltam volna helyt, ö
azonban mit sem törődött az egésszel* ügy tűnt, mintha nem is köztünk
volna.Valahol másutt volt, ott, ahonnan a fény a szemeibe költözött. Az
a fajta ember volt, aki magasra tartja az eszmélt és eszményeit.
Nem szeretem elfecsegni az Ilyesmlt,azonban kell, hogy az ember el
legyen ragadtatva ilyen személyiségektől*
Egyébként is elragadó este volt. Szótagrejtvónyt játszottunk, és
megfigyeltem Georgest játék közben. Nevettünk és táncoltunk.
Aztán Georges utánozta Wooárow VXLSONt. Irtó komikus volt.Szinte
beletérdepelt ebbe a jellembe, vagy inkább karikatúrába, és félelmete
sen nevetségessé tette* Rázkódtunk a nevetéstől.
Azonban szüntelenül arra kellett gondolnom, hogy Georges 18 évre
visszatér a börtönbe.
Micsoda társaság!
Hajnali kettőkor távoztam*'
Vioceket meséltünk, tánooltunk és játszottunk. Senki sem kért rá,
hogy komikusán járjak, vagypedlg egy sétapáloával hadonásszak* A pilla
natnak éltünk,egyáltalában nem gondoltunk a következő reggelre. Olyanok
voltunk, amilyenek valóban vagyunk, mindenféle etikett és társadalmi kon*
venció nélkül.'Georges kérdezősködött az utazásom felől,de nem interjú
volt meg. Leveleket adott, hogy vinném el a barátainak.' A magam nyomo
rúságos, hamis és meggyőződés nélküli módján próbáltam a lelkére beszólni, hogy milyen bolondul viselkedik. Közölte velem, hogy ezen nem le
het segíteni. Mondtam neki, hogy mártír. Azt mondta, nem dicsekszik ez
zel. fes nem haragszik senkire, Nem akar szembeszegülni a sorsával.
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Ha üldözöttnek is érzi magát, erről nem beszél senkinek. Az állás
pontja szép, jóságos és finom.
Nem tudom elképzelni, mit követhetett el, hogy 2o évre Ítélték. Ki
kell mondanom, amit gondolok. Georges attól fél, elrontja a hangulato
mat, hogy komollyá tesz.Ezt nem akarja, inkább nem mesél Önmagáról, El
megy tőlem, de aztán visszajön, kezében egy női kalappal; "I&enészen
Charlie, most én vagyok Sarah BEHHiÍARDT!" És parodizálni kezdte a nagy
művésznőt.
Nevettem, Georges is nevetett. Mindannyian nevettünk.
És ö visszamegy a fogházba, hogy börtönben töltse élete legszebb
éveit..•
Nem birom elviselni ezt a gondolatot, kimegyek a kertbe és a csil
lagokra bámulok. Csodálatos az éjszaka. Ragyogóan süt a hold. Szerettem
volna valamit tenni Georgesért.Azt is szeretném tudni, hogy igaza van-e
neki, vagy sem.
Rövidesen utánam jön. Szomorú és elgondolkozó, de fájdalmas, szép
melankóliával. Nézi a holdat és a csillagokat, aztán azt mondja, milyen
értelmetlen a társaság, a mi társaságunk is az éjszaka szépségéhez ké
pest, Milyen hatalmas ajándék a csend, mégis, milyen kevesen élvezik,
Dalán azért, mert megvásárolhatnilan, A gazdag emberek zajt vásárolnak.
A lélek azonban a természet csendjét kedveli, s aki ezt keresi, annak
számára ki is tárulkozik a lélek,
Georges jövőjéről beszélgetünk.Nem a múltjáról és nem a tetteiről1;'
Vájjon nem szabadulhatna meg a börtöntől. Kényszerítem, hogy azon gon
dolkozzon, miképpen nyerhetné vissza a szabadságát. Felajánlom a segít
ségemet,Nem érti, vagy úgy tesz, mintha nem értene. Hiszen 8 nem veszí
tett el semmit. Lánc és lakat nem állhatják útját a szellemnek.
Könyörgpk neki, hogy gondolkozzék komolyan az életéről és a lehető
ségeiről.
Mosolyog,
- Ne fájjon miattam a feje, Charlle. Magának megvan a munkája. Ne
vettesse meg továbbra is a világot.Ez nagy és nemes munka. Ne kínlódjék
velem!
Hallgatok, feldúlt vagyok. Iszonyatos tehetetlenség érzete növek
szik bennem. Miképpen szabadulhatnék ettől!
Könnyek folynak az arcomon, Georges megölel. Mindketten sirunk,
- Isten áldja, Charliel
- Isten áldja, Georges!
Vissza a társaságba. A lárma most ellenszenves a számomra. Hívom a
kocsimat és visszamegyek a Ritzbe.
Georges visszamegy a börtönbe.

162

A következő napon felhív Chuck

IÜSISM, aki A KÖLYÖKboa a rendőrt

ját a zot t a BEur ópáb a akar menni » Miért? Nem tudja* I agat ott ós szenzáció

ra éhes* Bokszoló és s1ágerk ö11ő*S zerenc b elovag, Nem tetszik neki
New
Tork, inkább vissza menne Kaliforniába,
Együtt reggelizünk,Kedves órát töltünk együtt, hiszen ez a reggeli
annyira különbözik az én szokásos,magányos reggelimtől* Chuck lendület
be jön és sikerül az érzelmeit úgy felajzania, hogy könnyek tolulnak a
szemébe*
Megígérem neki9m.indent elkövetek,hogy megszabaduljon innen* Megér
ti. Nagyon jól megértjük egymást* Aztán, szerződést kínálok neki. Meg
mondom, mindig velem dolgozhat, hogyha nem kiván túl magas gázsit.
Fel van háborodva néhány rólam megjelent újságcikk miatt, a szer
kesztőségekbe akar rohanni, hogy agyonverjen néhány riportert* Mackó
módra anyáskodik velem.
A közönség hálátlanságáról beszélünk* Ohuok-kal kölcsönös egymástcsodáidat egyezményt kötöttünk* Vájjon miért nem értékelnek már bennün
ket? Mindketten mérgesek vagyunk a világra ós utáljuk az álnokságát*
örök emberi játék ez, amelyet megengedhet magának az ember, de csak ak
kor, hogyha az Ítélkezés nem tart túl hosszú ideig, vagy nem válik ko
mollyá*
A klubkávé házban találkozóm van Frank OROWNINSHIEIDdel*
Megállapodtunk abban, hogy együtt ebédelünk, néhány jóbaráttalv
Frank a mesterem a társasági ügyekben, noha én ezzel elég keveset törő
döm.Asztalt rendelünk, férfi és hölgy társaságot Várunk, Vagy egy tucat
embert hívtunk meg*
A társasági előkészületek mindig zavarba ejtenek. Az utolsó percek
pedig rendszerint magyadítaaak. Rendkívül rossz szervező vagyok, mib-ol
mindig mindent a legutolsó pillanatra halasztók, Ennek folytán resd=;-. rint semmi sem stimmel. Ez azonban kivételes alkalom volt, mert minden
rendben volt. Minden úgy volt, ahogy &z már társaságban szokásos* ra®«
í
ravség és formalitások, Ea mint házigazda, különösen élénken éreztem,
milyen rosszul sikerült az egész „Dehát legalább sok alkohol folyt el,
és ez megmentett® a helyzetet. Az alkohol néha valóságos áldás!
Kicsit szorongtam, mert nem tudtam, hogy Max EASTMAN milyen vi
szonyban van némelyik meghívottal, ha hamar megnyugodtam, sert Max na
gyon hajlékony volt és azonkívül nagyon szeretett gondtalanul eltölteni
néhány órát» jóllehet magasabb szellemi fokon állt a többieknél,
A ginfizz megtette a hatását« Mindannyian nagyon fiatalnak éreztük
íisagunka,t* Iámét gyermekek voltunk ezen aa esetén* Játék, Musaikm* Tánci*
3önki Bem árult petrezselymet, mindenki benne volt a játékban.
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Megint szótngrejtvényt játszót tünk, Douglas és Mary rendkívül tré
fás rejtvényeket adott fel* Felültek egy asztal tetejére és úgy tettek,
mintha Douglas ka latja lenne a vonat on,Mary pociig az utas. Miután bemon
dott egy sereg állomásnevet,odament az utashoz ós elvette tőle a vitel
dijat. Aztán táncolni kezdtek, és kijelentették, Ők tündérek, akik egy
pataknál táncolnak és virágot szednek, Mary gyakran beleesett a patakba
és Douglas mögötte pancsolt a vízben és kihúzta őt a partra.
Ez volt a rejtvény.De bármennyit találgattuk is, nem tudtuk megol
dani.
Végül megmondták a megoldást,Ez volt: Fairbanke. /A viteldíj ango
lul faré, a patakpart banka. Szerk./
Azután énekeltünk, olaszul is, legalábbis olaszul akartunk énekel
ni. Mae, MAElEHLINCKkel parodizáltam a KAMELIÁS HÜIfiY nagy haldoklás!
jelenetét. De az egésznek olyan fordulatot adtunk, amelyről DUMAS tel
jesen megfeledkezett. Ugyanis amikor Ö köhögött, ón azonnal elkaptam
tőle a tüdővészt, rángatózni kezdtem és a hölgy helyett ón haltam meg
nyomban*
Ismételten táncoltunk és énekeltünk, majd rögtönzött beszédeket
tartottunk különböző előirt témákról, igy például a "takarékos politi
káról", a "szörmekereskodelemről", a "feminizmusról". Mindenki arra tö
rekedett, hogy okosan és komolyan beszéljen a témájáról egy percig* Az
én megadott témám a szőrmekereskedelem volt.
Bevezetésül macskákról, nyulakról stb. tettem megjegyzéseket, majd
az Oroszországi politikai helyzettel zártam a beszédemet.
Számomra nagyon értékes volt a társaság. Sikerült, hogy egy időre
elfeledkezzem önmagámról. Remélhetőleg ez a többieknek is sikerült1.' A
kávé után valamennyien elmentünk WOOICOTT egyik barátnőjéhez, ismét mu
zsikáltunk és táncoltunk. Mindez nagyon sokáig tartott. Elfáradtam és
reggel ötkor elcsigázva zuhantam az ágyba.
Szerettem volna sokáig aludni, azonban 9 órakor felébresztett az
ügyvédem. Egy halom dokumentum és papir volt a hóna alatt, amelyeket aIá kellett lmom. Fontos rendelkezések voltak bennük személyes ügyeim
ről, Irtózatosan fájt a fejein, A hajóm délben indult', Pocsék volt az egósz délelŐttömV
S már kora reggel óta csilingeltek a telefonok,természetesen a ri
port erek,több Ízben próbálok odafigyelni, dehát a kérdések mindig ugjenazok.
- Mr. CHAPUH miért megy Európába?
« Hogy elfussak az inter juvoiók elöl! - kiáltottam végül óa lecsap tam a telefont.
A szállóból sikerült észrevétlenül a kikötőbe mennem.
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Ott azonban ismét találkozom az ügyvédemmel, Reszketek a gondolat
tól, hogy még mindig munkával akar terhelni*
Szemrehányásokat tett, hogy reggel olyan barátságtalan voltam.Per
sze, szerencsétlenségére mindig korán reggel találkozom vele# És olyan
kor mindig barátságtalan vagyok*
Végül elérkezett a nagy pillanat. Izgatott vagyok, meghatott ós
félek a bucsuzkodóktól, Nagyon vegyes érzelmek kavarognak bennem,
A délelőtt gyönyörű* New York most, hogy elutazom, sokkal szebbnek
és szeretetreméltóbbnak tűnik* Nagyon felizgat az útlevélvizsgálat és a
vele kapcsolatos eljárások, az adóbevallás, stb. Az ügyvédem ugyan biz
tosit róla, hogy mindent elintézett, és hogy a nevem nagyon sokat segí
tett a hatósági ügyekben. Mindebben azonban erősen kételkedni kezdtem,
amint megpillantottam a hatósági embereket a kikötőben.
Félek az amerikai hivatalnokoktól. Éppen ezért különösen kedves
vagyok hozzájuk és érdekes módon ők is különösen kedvesek hozzám. Min
den nagyon könnyen megy. Mint általában, az ügyvédelemnek most is iga
za volt.Jó ügyvéd.Bensőséges barátok lehetnénk, ha nem volna ügyvódJM.ságosan sok a gondom azonban ahhoz, hogy sajnálkozzam az ügyvédeken*
Európába utazom.
Riporterek serege,fotográfusok, kereskedők* Tolakodás, lökdösődés,
kinyitják az útlevelet, vízumokat bélyegeznek bele és valóban, szinte
gongütésre, feltolnak a fedélzetre*
Ismét a riporterek kereszttüzében.
- Mr, CHAPLIN, miért megy Európába?
Az az érzésem, hogy az utolsó pillanatban egy kissé türelmesebbnek
és kedvesebbnek kellene lennem, bármennyire nehezemre is esik. Újból
felöltöm a grimaszt,"Azért, hogy üdüljek" - válaszolom nekik. De ők is
mét elkezdik a szokásos interju-litánlát,és ón erőlködöm, hogy udvarias
legyek,
Mr8, CAKFENTER is a hajón van, az előző napokban ő is résztvett az
ebédemen, de nem tudott eljönni. Gyönyörű, angyalarou leánya van, Mr.
KNOBLOCK is Itt van* Valamennyiünket fotografálnak* Természetesen Douglas ós Mary is eljött, Meg egy csomó ember, akik látni akarnak az elu
tazás pillanatában* Nem nagyon érdekelnek, a gondolataim másutt kalan
doznak. Megpróbálok társalogni, azonban az emberek a hajó, az utasok
sokkal érdekesebbek számomra. A hajó sok utasa elhozza a gyermekeit,
hogy bemutassa őket nekem*
- Minden filmjét láttuk Mr. CHAPLIN,
Mindenki barátságosan mosolyog rám, különösen a gyerekek* Nem tu
dom elég barátságos vagyok-e, mert még túlságosan korán van.Nagyon sze
retem a gyerekeket, mégis nehezen tudok beszélgetni velük. Mindig ki
sebbrendűségi érzésem van velük szemben. Szinte valamennyi gyerek rend
kívül magabiztos, ez azonban még nem osap át túlságos önbizalomba. Az
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embernek rendkívül gondosan kell ügyelnie a viselkedésére, amikor gyerekekkel van együtt, mert a gyerek nagyon hamar felfedezi az őszintétlenséget. Megállapítom, hogy a fedélzeten rengeteg a gyerek. Mindenki
nagyon kedves, különösen azok, akiktől elbúcsúzom. Zsebkendőket lobog
tatnak, A hajó elindul. Szomorú vagyok, szinte fáj és azt gondolom, mi
lyen rendes ember is az ügyvédem,'
A hajó fordulVAz emberek a kikötőben már olybá tűnnek, mint a han
gyák, Ebben a drámai pillanatban úgy érzem, mintha valami nagyon kedve
set hagynék el*
A fényképész és rengeteg társa a fedélzeten maradt. Ezt akkor fe
deztem fel, amikor elfordultam a korláttól. Pedig éppen ebben a pilla
natban senkit sem akartam látni* Egyedül akartam maradni az éggel és a
vízzel? Dehát CHAPLIN vagyok ós maradok. Hagynom kell, hogy fényképez
zenek és fényképeznek is?
Elhagyjuk a Szabadság-szobrot, A fotós azt kéri, hogy integessek
és csókokat dobáljak. Hülye kívánság! Sérti a szeméremérzésemet,
A Szabadság-szobor hatalmas, nagyszerű ós dicsőséges
szimbólum,'
Ostobaságnak tartanám, ha éppen ennek a szobornak dobálnék csókokat és
integetnék. Hü akarok maradni önmagamhoz.
Megtagadom a kérést,’
Az incidensem a fotográfusokkal a Szabadság-szobor miatt rendkí
vül levert hangulatba hoz.Üzletet akartak csinálni a Szabadság-szobortól.
Ez tisztességtelen haszonlesés. Ugyanolyan ez, mintha valaki tanúja akarna lenni annak, hogy virágokat helyezek el egy airon. A hazafiság
mély érzelem, túlságosan is mély ahhoz, semhogy fotopózt csináljunk be
lőle. Miért akarnak ilyen érzelmeket kiteregetni? Boldog vagyok, hogy
volt bátorságom megtagadni ezt a kóróst*
Mikor hátatfordltok a fotográfusnak, megkönnyebbülök.
Érzem, lesz erőm ahhoz, hogy ezután is ellenálljak az efféle kí
sértéseknek. A riportereket tehát elintéztem,egy időre. Ez nagyon biz
tonságos érzés?
Kész vagyok az uj életre. Egy uj világban vagyok, egy miniatűr vá
rosban, ahol uj emberek vannak,akikkel öröm, vagy bosszúság lesz együtt
lenni? Érdekes feladat lesz kategorizálnom őket. Uj vidékeket szeretnék
felfedezni, és érzem, hogy egy ilyen hatalmas hajón alkalmam is lesz
erre? Az ‘’Olympic" hatalmas, s magam elé varázslóm azokat a szórakozá
sokat, amelyekben majd részem lesz rajta - török fürdő, tornaterem, ze
neterem, vendéglő, s mindezek rendkívül pompázatosak, Rajtakapom magam,
hogy már a vaosoramenün gondolkozom*
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Lemegyünk enni a Griilbe, Minden csodálatos. Máris Angliában érzem
magam* idegen ételek - váltósáé egész eddigi rendszeremben! dollár he
lyett itt már fontban számolnak. És a fogások* fácán, fogoly és vadkaosa. Első Ízben érzem magam elegáns urnák, világfinak*.'
Felfedezem, hogy néhány valób&n érdekes ember is van a fedélzeten.
De megtiltom,hogy elmagyarázzák nekem, kicsodák. ÜvÖltve utasítom vlszsza, amikor meg akarnak ismertetni az utasok névsorával* A hajó az én
sivatagom, én akarom felfedezni. A kilátások csodálatosak. Háromezer
mérföldre vagyok Hollywoodtól és háromezerre Európától,
Hála Istennek, én még én vagyok*
Néhány pillanatig boldog lehetek, élvezhetem a mát, amely Los An
geles idegesítő tegnapja és Európa Ígéretes holnapja között van*
Ezekben a pillanatokban valóban boldog vágyóit.
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Robertó ALEMANNOt
A MOSZKVAI FESZTIVÁL SLLMWIONDÁSAI
A III* Moszkvai Filmfesztivál Nagydljárnak FELLIHIíNIOXíO ES FÉL <*«
alkotásáért való odaítélése az olasz és szovjet kritikában egyaránt
csodálkozást és bizonytalanságot ébresztett#
Magának a díj odaítélésének indokolását Ha film, nagyszerű rende
zői hozzáértéssel, egy művész belső küzdelmeit Ábrázolja, aki az igaz
ságot keresi és mélyreható kutatással fordul az ember belső élete felé”,
- igy első olvasásra meglehetősen ellentmondásos és igen sokféleképpen
értelmezhető.
A haladó olasz kritika világosan kifejtette a film érdemeit ós
koriátalte s ezek az idők folyamául egyre világosabban elő is tűnnek)
korlátok, amelyek talán eleinte homályban maradtak, mert a iái formai
csillogása látszólag háttérbe szorította őket.
Moszkvában a vita egyre inkább felszínre bukkant s egyre feszül
tebbé vált, ezt különben mindenki többé-kevésbé igy is várta.
A szovjet filmkritika teljes egészében, JURJENIEVtöl ROMANOVig és
AUSKSZAWDROVig, a IiTERATUHHAJA GA&ETA, a K0MS2 OMOLöZKAJA
FRVADA,
PRAVDA és az IEVESZTIIJA hasábjain egyaránt említést tesznek a film
népszerűtlenségéről, hangsúlyozzák, hogy a szovjet nézők nem azért nem
fogadják el igazán ezt a filmet,mintha nem értenék meg, hanem mert ide
ológiai és filozófiai koncepciója ellentmondásos, pesszimizmusa, végle
tes szubjektivitása és psaloholégiaáláea erős ellentétben állnak a szeri
jét nézők világszemléletével, életeszményeivel.
Néhány kritikus kifejezi azt a reményt, hogy FELLXNI a jövőben
térjen majd vissza ahhoz az egyenes és nyílt állásfoglaláshoz, közvet
len kapcsolathoz a valósággal,amelyet* a XA STRAPA és a OABIRIA ÉJSZAKAI,
után elhagyott*
A leghatékonyabb véleményt kétségkívül Alexej ROMANGV fejtette ki,
a Szovjetunió Állami Filmbízottségának elnöke, s ezt egészíti ki Grigorij U M S Z é m a m rendező is,
ROMANOV a Moszkvában julíus 29-én megtartott sajtókonfei*encián, amelyen körülbelül kétszáz újságíró és jelentős szovjet rendezők jelen
tek meg, /pl. Szergej GERASZIMOV, Iván PIRJEV,Grigordj AEKKSZAKDH0$ Lev
ARNSTAtó, Alexander ZGUHIDIJ/, kijelentette, hogy egyetért a zsűri dön
tésével, s ”■
visszautasít minden olyan kísérletet, amely bírálja a nem
zetközi zsűri Ítéletét, s úgy értelmezi azt, mint a szovjet művészeknek
az ideológiai harc terén tett megalkuvását”. Ám hozzátette, hogy a maga
részéről egyáltalán nem osztja a ”film ábrázolta világról alkotott vé
leményt) ez a világ zavaros és gyenge, formája viszont túlságosan bo
nyolult,”

AISKSZAMDB07 a julius 27-t .SZOVJHCSZlCAJA KUI/TURAban érdekes cikkeb
irt, amely minden másnál jobban megvilágítja a szovjet film- és kultu
rális körökben ma is elevenen jelentkező ellentéteket ezekben a kérdésekben, (Tehát fontos szószerinti idézni a cikket, Osak azokat az általá
nos érvényű részleteket hagyjuk ki, amelyek nem érintik közvetlenül té
mánkat •
Az I, Nemzetközi Csajkovszkij (Fesztivál alkalmából, amikor az
első dijat Van CIIBUEN amerikai zongoraművész kapta, senki sem csodál
kozott és senki nem gondolta, hogy az amerikai művész győzelme tanúbi
zonyság lenne a szocialista országok művész-képviselőinek alacsonyabb
színvonala mellett. De Íme, most, különös jelenség tanúi lehetünk, A
III, Nemzetközi Filmfesztiválon az első dijat Federico FELUNI kapta, A
nemzetközi hir-központok táviról még el sem terjesztették a hirt,a búrzsoá sajtó kórusa felharsant,s ebben a tényben a marxista elmélet viszszavonulását| egyenesen a szocializmus kapitulációját látták,
(Térjünk vissza tehát a tényékhez, A szovjet festőművészek, vala
mennyi szocialista ország képzőművészeivel együtt, sőt az egész világ
haladó művészeivel vállvetve állítják ós állítani fogják a "szocialista
realizmus" helyes irányzatának elveit, elismerik róla, hogy ez a legha
ladóbb és legtermékenyebb irányzat. Ez az irányzat fegyver a
művészek
kezében, akik a világ tudományos szempontból helytálló felfogáséira tö
rekednek és ebben a szellemben alkotnak) magasrendü és nemes eredménye
ket foglal megában, s a nép számára világosan érthető művészeti nyelve
zetet jelent;a művésznek megadja a szabad választás és kifejezés jogát,
magában foglalva a stilusok,módszerek ós művészeti formák végtelen gaz
dagságát ,
Nem véletlen, hogy a szovjet realizmus olyan különböző egyénisége
ket foglal magában, mint MAJAKOVSZKIJ és SOLOHOV, SOSZTAKOVICS és DUNAJEVSZKIJ, AZAEJÁH és JOGANSON, DOVZSENKO ÓS CSUHRAJ.
A szocialista realizmus nem megkövesedett dogma. Állandóan fejlő
dik, lépést tartva az élettel és annak követelményeivel,
A III, Filmfesztivál keretében szabad vitát rendeztek
"Film és
haladéis" címmel. Sok rendezd és különféle országokból jött művész vett
részt ezen a vitán, A különböző nézőpontokból megvitatott témával kap
csolatosan a művészek közös nézőpontra jutottaki ahhoz, hogy a béke ás
haladás ügyét szolgálják, az emberi boldogság céljait, a filmnek rea
lisztikus művészeti formává kell válnia, az aktuális társadalmi problé
mákat kell felvetnie,magasrendü emberi ós civilizációs eszméiteket hir
detni, s a világ valamennyi országában élő népek számára érthetőnek
kell lennie.
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Marcol MARTIN francia kritikus megállapította, hogy a szocialis
ta realizmus,a szó legmélyebb értelmét tekintve,valóban ezt a cóltaz olgálja. A dokumentumfilm világhírű mestere, Joria IVERS kijelentette,
hogy a művészek nem egyszerű nézői az eseményeknek, hanem harcosai* A
néppel vállvetve kell harcolalok, rósztvennlok a munkások és parasztok
örömeiben és gondjaiban, s lelkesíteni a népeket az elnyomók elleni
harcrav Egy lengyel professzor, egy kubai rendező és egy amerikai dra
maturg kijelentettékshogy a művészetnek magasrendü,humánus célokat kell
szolgálni, társadalmi kérdéseket kell bátran felvetni ós érthető nyelven
kell beszélni, megjavítani az embert és megerősíteni hitét és reménysé
gét egy fényes jövendőben. Bár a dekadensek és bizonyos esztétikusok a
realizmus válságáról kiabálnak, miközben Ők maguk elszakadtak az élet
örömeitől és bánataitól, a szocialista realizmus mégis eleven ós erős,
és az igazi művészeket segiti abban, hogy nagy, mindenki által elismert
müveket alkossanak. Ennek bizonyítására csak egy példát kívánok Idézni,
amit a III, fesztivál kommentáló! elfelejtenek,amikor a fesztivál ered
ményeiről szólnak* a III, Filmfesztivál dijainak legnagyobb része szo
cialista országokból származó művészeknek jutott, akik a ml korunk leg
fontosabb társadalmi kérdéseit vetették fel,realista módszerek és hala
dó erő alapjain állva,A díjazott filmek a következők* KOZARA /.Jugoszlá
via/, FARKASOK KÖZT VÉDTELEN /NDK/, FEKETE SZÁRNYAK
/Lengyelország/,
stb. Osak annyit tennék még hozzá, hogy Ázsia, Kína és Latln-Amerika
fiatal rendezői is a realista művészet útját követik.
Ha valaki jelen volt a Fesztiválon, láthatta, milyen forró fogadta
tásban részesítették a nézők azokat a rendezőket, akik egyszerű és vi
lágos nyelven szóltak hozzájuk, s olyan tartalmú müvekkel jelentkeztek,
amelyek minden népet érdekelhetnek.
De beszéljünk most már aNYOLG ÉS FÉIről, amelynek a zsűri az első
dijat odaítélte,
Talán ez a díj azt jelenti, hogy a szovjet nép feltétel nélkül el
fogadja ezt a filmet, elfogadja filozófiáját és bonyolult formáját?Nem,
ezt nem jelenti. Ilyesmit állítani nemcsak nalvság, hanem az objektivi
tás teljes hiányénak a jele is.
Számunkra, a szovjet film dolgozói száméra, valamint a szovjet kö
zönség széles rétegei számára is /s est bizonyltja, hogy a vetítések
során meglehetősen hűvös fogadtatásra talált a film/,- ez a filmalkotás
sok szempontból idegen, távol áll tőlünk stilisztikai és strukturális
szempontjait illetőleg is. Ez az ón személyes véleményem, de ugyanakkor
osztja velem sok kollégám és sok néző is*
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A szexuális problémák, a hős beteg pszichéje, az élettel szemben
való eltévelyedettsége, gyávasága, amellyel a hazugság menedéke alatt
végzi szinte minden cselekvését, vagy legalábbis azok nagy részét, va
lamint az őszinteség is, amivel végül mindezt felfedezi, ránk szükség
szerűen nyomasztóan hat*
A filmben igen sok az érdekesség. Mély benyomást hagynak a nézőben
a szatirikus jelenetek, amelyek a katolikus egyházat bírálják. Kitűnő
némelyik színész alakítása.
Ami a filmszerű kifejezés formáit illeti - a metaforák és allegó
riák bőséges használata - távol áll attól, hogy könnyen érthető legyen
és könnyen össze is lehet keverni az eseményeket, amelyek egybefolynak
a deliriumos víziókkal, s épp ezzel az összekavarodással fejezik ki a
főhős lelkének beteg voltát. Ez, mély meggyőződésünk, nem segiti elő a
nrünek a néző részéről történő megértését’,'
Ennek ellenére, a III, Moszkvai Filmfesztivál FELLINI filmjének
Ítélte az I* dijat.
Ha figyelmen kivül hagyjuk is azt a - pedig elsődleges jelentőségű
- tényt, hogy a Fesztivál zsűrije nem kizárólag kommunistákból állt,
/pedig az olasz burzsoá sajtó kommentátorai ezt állítják,vagy legalább
is próbálják állítani/, hanem a legkülönbözőbb világnézetet és közvéle
ményt képviselő filmszakemberekből, akiknek Ízlése igen heterogén öseastételű, - akkor is ezt az ítéletet a maga helyes arányaiban kell érté
kelnünk1;'
A HYOLC ÉS FÉL igen fontos problémát vet fel, olyan problémát,
amely ma számos ország intellektuális rétegeinek gondolkozását foglal
koztatja: milyen helyet kell elfogallnia a művésznek az életben, mi a
művészet szerepe és célja,Függetlenül saját tévelygéseitől, kételyeitől
és az okok és okozatok szubjektív értékelésétől, FELLINI tehetségének
erejével nagyszerű képet fest, amely tragikus hatást gyakorol a nézőre.
Fájdalom-kiáltás ez az alkotása. Egy sötétben tévelygő ember kegyetlen
gyónása "önmagánaK", Mindezek a körülmények szerintem, pontos megfogal
mazásra találnak, ha kissé lakonikusan is, a zsűri indokolásában.
Lehet, hogy a zsűri értékelése igen magas igényű volt. Sok néző és
sok szovjet filmszakember véleménye szerint ezúttal FELLINI alkotása
csalódást keltett azokban, akik ismerték és csodálták az ő emberi, s
könyörtelenül realisztikus filmjét, a CABIR1A ÉJSZAKÁItV De hogyan le
hetne mindebből úgy értékelni a zsűri Ítéletét, bogy az elutasítja a
szocialista realizmust, hogy a művészet uj "irányzatát” támogassa, egy
úttal a fiatal szovjet művészek "uj"tendenoiáit,s valamiféle nuj"moszkvai álláspontot? Mindez abszurd és elfogadhatatianfí1

172

Az XL POPOK) c. napilap igen helytelenül azt állítja, hogy a dij
odaítélése először ellentmondásokra talált éa nulyos vitákra került sor
a zsűri tagjai között, majd aztán a szovjet kritikusok végül mégis igen
kedvesek voltak az olasz rendezővel*
Ami igaz, az igaz* Voltak viták, nem is lehetne, hogy ne lőttek
volna, ugyanakkor igaz az is, hogy szívélyes vendégszeretet fogadta az
olasz rendezőt* Sőt, többet is mondhatok. Mi valamennyien szívből re™
méljük, hogy FKLLINT uj alkotásaiban folytatja az utat,amit oly elszán-"
tan keresett s mégsem talált meg filmjének hőse; ha ezekben a reményeinkben nem csalódunk, akkor a jövőben neki még. több esélye lesz arra,
hogy Nemzetközi Fesztiválok nagydijait elnyerje.
A NEW WORLD c,hetilap egyik cikke Így
"Általában valamennyi
nyugati rendező, a munkáspártok minden tagja, sőt az ezekkel a pártok
kal rokonszenvezök is elszántan vitatják azt az eszmét, hogy az élenjá
ró filmművészet kövesse-e, vagy ne kövesse az úgynevezett szocialista
realizmus útját,"
Nem más ez, mint kitalálás, amit a mindennapi nyelvben hazugságunk
lehet nevezni. Számomra, ós mindazon barátaim számára, akik
vala
mennyi vitán résztvettek, ismeretlen a Fesztiválnak olyan vitafóruma,
ahol bárki is, a résztvevők közül, támadta, vagy vitatta volna a szoci
alista realizmus létjogosultságát. Meggyőződésem, hogy azok a kísérle
tek, amelyek megpróbálják a tényeket megváltoztatni,fejtetőre állítani,
nem mások, mint igen ostoba módjai annak, hogy a közvéleményt megzavar
ják, Ezek a kísérletek, amint a múltban, úgy most is eleve bukásra vann ak Ítélve,"
ALEKSZANDROV nyilatkozata, ha bizonyos részleteiben nem is egészen
pontos, vagy esetleg vitatható is, valójában igen meggyőző; néhány na
gyon érdekes megállapítást tartalmaz. Mindenekelőtt azt,hogy a NYOLC É8
FÉL, valamint a zsűri Ítélete nem talált egyhangú fogadtatásra a szov
jet közönség köreiben, s a szovjet ember mentalitásában, ez tükröződött
abban is, ahogyan a szovjet filmkultúra ós filmkritika fogadta. Ez az
Ítélet továbbá nem képvisel semmiféle "uj irányzatot", semmiféle vissssvonulás nem történt Moszkvában a szocialista realizmus vonaláról,semmlféle uj esztétika, vagy modernista áramlat javára*
Lehetséges, hogy a zsűri Ítélete valóban azt az elismerést fejezte
ki, qml egy sötétben tévelygő ember segélykiáltásának szól. De ha a so
rok között olvasunk, ALJ3KSZANDROV itt, ha lndirekt módon is, de vádol,
s ez kicseng szavaiból, -vádolja a zsűri tagjait és különösen a szovjet
résztvevőket. Végső fokon nagyon tapintatos, de mégis vádolja a zsűrit,
hogy tévedett, hogy hagyta magát a fiim formai csillogásától elkápráz
tatni, © talán gyáván visszahúzódott attól, hogy nyíltan kifejezze el-
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lenórzéséb, mert ezáltal olyan színben tűnt volna fel, hogy még régig
elmaradott kritikai kritériumok alapján áli,s nem halad együtt az "elő-*
itéletmentés" nyugati kultúrával. Ha valóban ez történt, altkor a zsűri
nagyfokú gyengeséget árult el, s magbocsájthatatlan kritikai tévedésbe
esett#
Amikor ALEKSSAHDtíOV azt a reménységét fejezi ki, hogy a NYOLC ÉS
FÉL hőse, űuido Anselmi megtalálja já^helyes utat5’,amit az egész film
folyamán oly elszántan keresett, kénytelenek vagyunk még néhány dolgot
megjegyezni a film reális értékeiről, s bizonyos előre látható jelensé
gekre felhívni a figyelmet, amelyek nagyon valószínű, hogy be fognak
következni#
A NYOLC ÉS FÉL mélységes jelentősége, ha nem csalódunk, épp abban
áll, hogy mintegy hidat akar alkotni, átmenet kiván lenni. Fináléja
"látszólag" /de engedjük meg a szerzőnek, talán valójában is/, igen vi
lágosan beszél. Az elevenek, holtak, a dolgok, mindennek a teljes elfo
gadása Guido részéről, azt a terápiái hatást kellene gyakorolja, hogy
végére ért a válságnak#
FELLIIT1 azonban minden reményünket ós bizakodásunkat meghazudtol
va uj filmbe kezdett \ elme: GIÜMÉTTA ÉS A SZELLEMEK, Ez a film- amint ő kijelentette - lehetővé teszi, hogy vizionáló módon
beszélhes
sen fantáziáiról. Minden elbeszélő köteléktől mentes, szabad
történet
lesz ez, /ez nem újság/, s teli olyan elemekkel, amelyek az életről má
gikus víziótiadnak, érzéklésen túli jelenségek,színes, mindenképpen ko
mikus részletek lesznek belőle# A film általános jellegét FELLIHI igy
határozta meg: "az irracionális elemek örömteli szabadabbocséjtása#"
"Szeretném, ha sikerülne a nézőben újraéleszteni gyermekkori fantáplálásainak határtalan világát, mielőtt ezt a világot mind mányiunkban
felemésztené a logikus és racionális értelem#"
Most már valóban úgy látszik, hogy az elveszett, édes ifjúság, a
"tiszta szív ” állapotának leírása, a mesebeli világba való menekülés
mintha valóban FELLIN1 életművének adagiotótele- lenne, egy művészé, aki
elvesztette kapcsolatét a történelemmel.
üuido Öncélú, de "épitő" határozata, vagy mégis megcsinálja a fil
met, ugyanolyan irracionális választás, mint FELLlNX vállalkozása, hogy
közönség elé viszi uj filmjét. Az alkotó bizonyára hisz az önmagukért
való költészeti jelenségekben, s hiszi, hogy művész mindent megengedhet
magának. Modern Midas király,
aki arannyá változtat mindent„amit "vé
letlenül11 alkalma van megérinteni#
A finálé körüli vita végső soron hasais* Egyesek szerint a finálé
igen nagy erejű és hatású, természetesen mindig attól függően, hogy aki
végignézte, mennyire szerette meg a filmet.IhlXXNI egyenesen azt állíts
ja, hogy teljesen fel kell oldódnia a nézőnek a fináléban. Itt jelent
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feznek az Irracionális koncepciók, a mágikus elemek, itt válik a £Um
szuggesztlv erejűvé, irracionálisán meggyőzó erejűvé\ bizonyos, hogy
Bértolt BKECHT dühroharaot kapott volna láttán#
Most mór talán elég világos, hogy a NYOLC SS li’Sli minden részleté
ben romantikus-dekadens hangulatokat hordoz. Szinte újraélednek benne a
legelavultabb dekadencia ósdi maradványai, FíILLlNl illogikus tempera
mentuma, amelyben meghatározatlan vallásos maradványok élnek, igen alkalmasnok bizonyult arra, hogy a művészet és élet teljes összekeveredé
sében a legjobban kitombolhassa magát, azokat az ösztöneit illetően kü
lönösen, amelyek képtelenek a világot logikusan fölfogni, a amelyben 6
maga is képtelen az egymás után felvetődő problémák egymás utáni megol
dására, vagy az ezekkel szembeni "felelősségteljes” és megfelelő állásfoglalásra#A CHQCE elméletében megfogalmazott "fél-lzlést" érinti,amint
az Galvano della VOLPO irja"A valószerűtlen elem a filmben ós más esz
tétikai Írások" c. müvében* a nezárazon"romantikue jellegű" és "biIbzticlzáló" esztétika ellensége a teohnikának, mert - mint minden miszti
kum - távol áll az intellektustól, amely az egyenes, racionális beszé
det kedveli, a ezt a pozitívumot követeli meg a művészettől is# Ez a
fajta esztétika úgy határozza meg elméletileg a művészetet, mint vala
mi "kozmikus konstrukciót", amely valamifélét "tiszta metafizikai" intu
ícióból indul ki, történelem feletti, sőt, a történelmi elemet vagy ma
gába olvasztja, vagy teljesen ki Is hagyja# Ez vonatkozik tehát a tech
nikára ós az ábrázolásmódokra is, a művészetben, amely itt
valamiféle
"kozmikus örökkévalóság" művészeti intuíciójává alakul."
Miszticizmus, az érzelmek világában elrejtőzött ismeretlen elemek
feltárása, azuggeszció, vágyódás - ezeket a szavakat kénytelen használ
ni a kritikus, amikor megpróbálja reprodukálni a dekadens költŐiség
irányvonalát és útjelzőit* A tudatalatti felfedezése, ami felborítja a
morális alapokat /az a tény,hogy létezni kell, magává a létté változik,
misztikus ós tehetetlen létté/, felborítja magát a lelket is, feltárja
a viszonylatok és vonatkozások halvány szálait,uj, érzékeken felüli vi
lágot teremt, s mint ilyen, teljes egységbe fogja a művészetet és az
életet#A dekadens költészet számára ninos kiindulási pont és cél, ninos
arány az egyes részek között,minden folytatódhat.vagy végetórhet, ninos
erre semmiféle meghatározó szabály.A konstrukció olyan, mint valami ze
nei atmoszféra,semmiképpen nem az ésszerűség keretei között felállított
építmény. Éppen a rendnek ós rendszernek ez a hiánya távolítja el a
NYOLC m FÉL 0. filmet egy fnoust, vagy BAUDELAIIíE világától# A NIOLO
ÉS FÉLben csak felületes szemlélő láthat valami baudelairei motívumot,
disszonáns jelleggel a "pokolraszállás" igényét tekintheti annak, amely
előfeltétele, hogy később a tisztaságot elérjük, ez azonban csak formai
idealizmus(teljesen negatív koncepció, semmi belső tartalommal nem ren
delkezik*
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Talán helytállóbbak azok a vélemények, amelyek JOYGE ULYSSESéhez
hasonlítják. De ha van kapcsolat az ULYSSES és a NYOLC ÉS KÉL között,
akkor az sem teljesen nyilt és egyenes irányú, és semmiképpen nem lehet
egyenes következménynek tekinteni.
Mondják, hogy a fuldokló előtt, fél-öntudatlan állapotban, elvonul
gyors egymásutánban egész életének minden eseménye. FELLINi* NYOLC ÉS
FÉLje egyenes és közvetlen módon a gondolatokat, érzelmeket, viziószerii
jelenségeket akarja tükrözni,egyszóval egy rendező neurózisát, Önmagát*
aki már képtelen az alkotásra, felidéz érzelmeket azokban a pillanatok
ban, amik fuldokláeát megelőzik, - s ezt érthetjük úgy is, hogy művészi
haldoklását, - ez a folyamat illeszkedik az ULYSSES sajátos "szellemi
légkörébe*, amelyben kavarogva jelennek meg a legújabb európai kultúra
válságénak alapvető motívumai, Guido ANSELMY egzisztenciális helyzete
bizonyos értelemben Leopold Bloom-ot idézi, az embert,akire ráneheze
dett a dolgok és jelenségek súlya és mér nem tud ellenállást tanúsítani.
Nlnas sem eszménye, mégkevésbé reménye. FELLIHI valóban, mintha fuldo
kolna saját udvarias, burzsoá egoizmuséban, ami megakadályozza abban,
hogy megértse a történelmet.
/EIIÍflCRITICA, 155-136. sz. 1963./
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Ettore ZOCAHO t
HOSSZÚ UTAZAS A VKLBNOEI Pl LMFESZTIVÁLÓKON kS
A Nemzetközi Filmművészeti Fesztiválok Velencében - az első ilyes
fajta bemutatók a világon - 1952-ben indultak* Hogy kibontakozzék ás
presztízse növekedjék, ehhez eddig igen sok jóakaratra, s arra az el
szánt meggyőződésre volt szükség, hogy filmek felvonultatásának, a kö
zönség előtt minősítő bemutatásának és a kfi|ika elé az élenjáró filmek
előtársénafc kétségkívül! a igen meghatározottcélja van, A Velencei
Fesztivál ismételten igen sok bírálatot kapetl, Struktúráját és általá
nos jellegét tekintve is, s ezek a kritikák a fesztivál szabályzatának
többszöri átdolgozását eredményezték* Ez is bizonyltja* hogy egy Filmfesztivál - még a legjobb szándékokkal megrendezett is - sosem teljesen
nyugalmas és békés dolog, igen sokféle követelménnyel lép fel, sokszor
ellentétes előjelüekkel is, - s találunk példát arra is, hogy e sokféle
követelmény a maga változatosságában, egyenesen megzavarhatja, sőt meg
is béníthatja a Fesztivál menetét és munkáját*
Luigl OHIARINi „ a XUV, Fesztivál igazgatója, amikor az abban az év
ben bemutatásra szánt müvek kiválasztásénak .kritériumait elemezte, ki
jelentette! "Nem lehetett a legmüvészlbb alkotások bemutatását megren
dezni, mert ehhez hiányzik a megfelelő anyag* így aztán azt az elvet
követtem, hogy egy többé-kevésbé teljes bemutatót igyekeztem rendezni
a közönség számára a különböző műfajú filmekből* Bár ezek között vannak
határozottan magas művészi igényű filmek, elsősorban mégis olyanokat
iktattunk a programba, amelyek alkalmasak"a legszélesebb körű nézőkö
zönség számára* Például bevettünk jó detektivfll&eket, egy kitűnő we@*»
tern«t, egy komikus filmet, s olyan filmeket# amelyek szerintem társa
dalmi tanulságokat vagy társadalmi téren különös érdemeket tudnak fel
mutatni.” A "különféle műfajok*1 felvonultatása tehát amint az igazgató
kifejti, a Velencei Fesztiválok legújabb variénlójaj ez az utolsó lehess
tőség véleményünk szerint, orra, hogy életben lehessen tartani a Fesz
tivált, amelynek folytonosan igazodnia kell a világ
filmtermelésének
mindenkori állapotéhoz, a producerek problémaihoz, a különböző irányok
ból ránehezedő politikai nyomásokhoz, diplomáciai és reklámszempontokhoz*
Az ebben az évben OHIARINI által személyesen kiválasztott 52 film
szám szerint kevesebb, mint az 1934-ben bemutatott 4o film, az 1955-ben
bemutatott 55* az 1936™bán bemutatott 4-7, az 1937~®s 4-3, az 194-9-es 37,
az 1950-es 39, s az 19$l-es 54-* Qaak 1952 éta /kivéve természetesen a
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háború éveit, amikor a megrendezett bemutatókon kevés ország ós kevés
film vett részt/ csökken a filmek számat 1952-ben ugyanis csak 21 fil
met mutattak be, 1955-ban 24*»et, 1954-ben 27-et, 1955-ben 50-at, 1956™
bán mindössze 14-et, s 1957-ben ismét 14-et. Sz az utóbbi szám egészen
1962-ig évről évre változatlan maradt, a Szabályzat első pontjának mó
dosítása következtében, amely azt mondta ki, hogy csak magas művészi
színvonalú müvek kerülhetnek bemutatásra, Így eltörölték azt az addig
követett alapelvet, mely szerint a Velencébe küldhető filmek számát az
egyes országokban gyártott filmek számaránya határozza meg, A filmeket
egy szelektáló bizottság választotta ki,ennek tagjai kritikusok voltak,
s a Fesztivál vezetősége jelölte őket egy albizottság javaslatai
ján, a Feszlvél alapszabályai szerint. A tapasztalat azonban azt mu
tatta, hogy a filmek számának még ilyen mértékű csökkentése sem bizto
síthatja a Fesztivál magas müvéBzi színvonalát, 1955-62 között a sze
lektáló bizottságok számos hibát követtek el /az igazgató Florls L.
AMMANNATI, a "csökkentett" szám módosításának kitalálója, majd Emillo
ÜONERO ós Domencio MECCOLX voltak/, továbbá gyakorlati nehézségekkel is
szembetalálták magukat, igy aztán mellőzték a "le film"-mel kapcsolatos
szabályt, s áttértek a valamivel rugalmasabb mai módszerre, amlkoris
lehetőség szerint bizonyos osztályozást végeznek, a jelentkező filmek
között, felállítják a meghívott vagy versenyen kivül induló filmek ka
tegóriáit Is, ami bizonyos mértékben megoldást jelent, természetesen a
kiválasztás szempontjainak a választás konkrét lehetőségeihez kell al
kalmazkodni ok, Lulgi ŰHXAEINI 1961-ben cikket irt a Fesztiválról,s a
szelektáló bizottságban végzett munkáját kommentálva ezt mondtai "A Ve
lencei Fesztivál szabályzatát,úgy, amint azt az alapszabályok előírják,
/magasfoku művészeti és technikai értékek, uj stilus-irányzatok/ nem
lehet teljes szigorúsággal alkalmazni. A világ filmgyártása nem alkot
évente 14 olyan filmet, amely rendelkezne a fenti követelményeknek meg
felelő valamennyi tulajdonsággal} nem ia számítva, hogy szinte egymáá
követik a hasonló fesztiválok /Cannes, Berlin, San Sebastiano, Moszkva,
Locarno stb,/, s bár ezeken más előírások és kritériumok érvényesülnek,
mégis sokban akadályozzák munkánkat1. Különben is, nem várhatjuk, hogy a
film nagyobb számmal állítson elő remekműveket, mint bármelyik más müvészet.Xgy a formulát, a szabályzatot csupán kívánatos tendencia, alap
vető kiindulási pont gyanánt kell értelmezni, abban az értelemben, hogy
ki kell zárni minden kizárólag kereskedelmi, kasszasikerre törekvő
filmet, a csupán mesterségbeli kvalitásokra is, de az igazi filmművé
szethez semad közük. Ugyanígy ki kell rekeszteni azokat a filmeket is,
amelyek csak intellektuális és dilettáns gyakorlatok céljaiból készül
tek, s nem érik el a kifejező erőnek azt a fokát, ami valamely művész
egyéniségét megfelelően tükrözi* A tizennégy film tehat nem lehet a szó
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abszolút értelmében kivétel nélkül művészeti remekmű , de az szükséges,
hogy valamennyiben komoly szándék,törekvé0 mutatkozzék meg, ez Irányban,
s el kell érniök azt a művészi színvonalat,amely éörvényt szerez számuk**
ra a kulturális problémakörök területén*’1
Érdekes, sőt furcsa megnézni az 1938-ban kidolgozott alapszabályok
egy pontját* A fasizmus hatalma tetőpontján állt ekkor, s a korszakhoz
illő ünnepélyességgel az akkori igazgató, Ottavio CRQZE a következőket
irta róla TOLPJ grófnak! "Az alapszabályzat 2* paragrafusa kimondja*
hogy a filmfesztivál célja a közönség figyelmét felhívni, s nyilvános
és ünnepélyes elismerésben részesíteni azokat a filmeket, amelyek a
filmművészet reális fejlődését tükrözik, s mint intellektuális, tudomás
nyos és nevelési kifejezési eszköznek kijelölik helyét a valóságos mű
vészetek sorában,® célnak elérésében a fesztivált nem befolyásolják sem
politikai, sem ideológiai szempontok*" Pedig jól tudjuk, hogy a politi
kai és ideológiai szempontoknak nagyon is nagy befolyásuk volt minden
kor a Fesztiválra, másképp sosem engedélyezték volna egy művészi fesz
tiválon olyan filmet bemutatni,mint GALLONÉ: ODESSZA LÁNGOKBAN c, müve,
s nem hátráltak volna meg a római amerikai nagykövetnek,LUOE asszonynak
a tiltakozásaitól, amikor BHOOKBl XL SEME DELLA VIOLERZA /AZ ERŐSZAK
EAGVAI/ c„ filmjét kívánták bemutatni, amelyet avval vádolt, hogy nem
áll összhangban az ábrázolás módja az amerikai civilizációval*
Itt megint OíLLARINTRE lehet hivatkozni,amikor a fent említett cik
kében még ezt irjax"A Velencei Fesztivál nem lehet konformista, másképp
saját alapvető szándékaival kerül ellentótbeia többi hasonló rendezvény
között a szabad kikötő szerepét kell betöltenie, nem a botrány ós az
alacsonyrendü propaganda, hanem mindenfajta művészi megnyilatkozás szá
mára, függetlenül annak ideológiai tartalmától, A kiválasztott filmek
érdekessége mindig sokféle, egyetlen közös nevezőjük csak a müve
színvonal lehet, különben igen sokfélék* némelyik kiváló figurativ ele
meket mutat föl, a másik uj nyelvet keres, vagy tematikája és a gyártó
ország kultúrája ée helyzete közti dialektikát tükröző belső ábrázolás
módja különbözteti meg a többitől,némelyiknél az lehet az érdekes, hogy
hogyan próbál asszimilálódni a hagyományos fiIm-konformizmushoz magasabb
szinten, vagy hogyan veti fel azokat a problémákat, amelyek mai civili
zációnk égető kérdései*"
Bizonyos, hogy a Fesztivál engedett a legmagasabb követ élményekből,
amikor nem vette figyelembe,hogy olyan szabad kikötőnek kellene lennie,
amiről OKIARINI beszélt, s helyette a legalacsonyabb rendű propagandá
nak is helyet biztosított. Gondolunk a ^CIHCQNE L* AFRIOANOra, amely a
fasizmus tipikus alkotása volt, s közvetlenül a háború előtt került be
mutatásra* De még súlyosabbá teszi a helyzetet /amint erre Adriano BA-
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RACCO egy keserű vitacikkében utal,amelyben TITKOS VELENCE címmel viszszaemlókezik a háború előtti időkre/ • az a tény, hogy valamennyi, a
Fesztiválon jelen lévő filmkritikus dicshimnuszokat zengett GALLONÉ
filmjéről, kivéve Alfonso COMASCHIt, aki a milánói fasiszta egyetemi
hallgatók lapjában, a Libro e Moschetto-ban rántotta lel Emberi hatalom
azonban nem akadályozhatta meg,hogy a legjobb olasz filmnek szánt nagy™
dijat ne a SCIPIONE kapja* Hogy olyan film ez, smely nem méltó egy mű
vészi igényű Fesztiválon való részvételre, az még Luigi FREDDI - elis
merésnek szánt - szavaiból is kiderül* FREDDI a fasizmus éveinek legnagyobb olasz film-felelőse volt, emlékirataiban A F i m cimmel a követ
kezőket Írja* "Nem ez az alkalom és hely arra, hogy a SCIPIONE művésze
ti értékeiről vitatkozzunk, - ezt a filmet egyes országokban nagy tet
széssel fogadták, másokban kevesebb tetszéssel /egy napon majd még meg
írják a SCIPiü pályafutásának történetét, és akkor nagyon sokan csodál
kozni fognak rajta/* ám ez a film elérte azt, ami tulajdonképpen a cél
ja volt* felhívta az egész világ film-piacainak figyelmét arra a mesn
szemenő ipari fejlődésre, ami Olaszországban minden területen, Így a
film területén is végbe megy. Más szempontból is értékes munkai világo
san megerősíti azt a véleményt, hogy az olasz film magasabb és nemesebb
ipari színvonalra jutott már, s egyenes vagy közvetett utón, de minden
képpen hatékonyan bevonul a világpiacra, s az egész világ nézőközönsé
gének megmutatja "grandiózus" jelenségeivel, hogy exportálható filmeket
gyártunk, s ezzel fejlődésünk, egy egész korszak uj szelleme és értelme
kibontakozik."
Tehát a Fesztivál arra is szolgált, - legalábbis részben, ha nem
teljes egészben, hogy filmünk "ipari" jellegét propagálja, továbbá hir
desse a "fasiszta korszak uj szellemét és értelmének kibontakozását."
Mintha osak ma az amerikaiak, azért hogy ipari erejüket a nemzetkö
zi piacon bizonyítsák,kényszerítenék a fesztivált a OLEOPATRA bemutatá
sára,^vagy ha - jelenlegi politikai szellemük hangoztatására.
Mégis, ha 19^2-ig vissza akarunk menni, arra az évre, akkor a
Fesztivál megszületett, akkor alapokmányának első pontjaként azt talál
juk, amit legfőbb alapelvkónt máig is hangoztatnak: "A Velencei Művé
szeti Biennálé Örömmel jelenti be hivatalosan, hogy Filmfesztivált ren
dez, amelynek az a célja,hogy olyan müveket mutasson be, melyek a film
művészet valódi értékeit képviselik, s bebizonyítják, hogy a film mű
vészi eszköz a művészet, kultúra, tudomány és nevelés kifejezési terü
letein egyaránt." Az első Fesztiválon 8 ország vett részt. Az országok
részvételének az volt a hivatalos előfeltétele, hogy egy nemzetközi bi
zottság elfogadja a jelentkező filmeket* Nem volt akkor semmiféle ver
seny vagy díjazási csak nyilvános értékelő beszámoló* Két évvel később,
1934.-ben került sor a következő fesztiválra. Ekkor először jelöltek ki
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dijakat, azokat egy nyilvános beszámoló őrtókelése és "szakemberek vé
leménye" alapján osztották ki* 1955-ben e Blennálé, ahogy eddig a bemu
tatót nevezték, óvénként ismétlődő Fesztivállá alakult, erre kormányha
tározat született, s nemzetközi zsűri felállítását határozták el*A kö
vetkező évben a zsűri már nagyobb részben külföldiekből áll; funkcioná
riusok, diplomaták, szakmai X’ilisszorvsáét ok vezetői voltak a tagjai*
Hogy a "fasiszta" jelleg mennyire érvényesítette hatását, iáihoz magya
rázatként ismét; FREDUI emlékirataihoz kell fordulnunk. Az olasz film
egykori általános irányitója éa vezetője ezt Írja; "óriási lépés volt a
velencei Bemutatók megrendezéséhez az uj Szabályzat megfogalmazása és
jóváhagyatása, VOLPI gróf és én tettük erre a javaslatot nemzetközi bi
zottság jelenlétében, a szabályzat kidolgozásában pedig segítségünkre
voltak Ot tavio CRÖZE és Antoni o MARAINI, A légjelentős ebb e ■edmé ny, ami
ebből következett, az volt, hogy valamennyi országnak el kellett ismer
nie ezt a fesztivált, mint az egyedüli ilyen jellegű kezdeményezést a
világon* így már keletkezésük pillanatában elfojtottuk azokat a kezde
ményezéseket, amelyek hasonló rendezvényeket és konkurrens vállalkozá
sokat akartak életre hívni más országokban, A Szabályzat természetesen
nem volt tökéletes: nekem magamnak is volt alkalmam bizonyos megjegyzé
sekot; hozzáfűzni, amik a BIANCO E NEROban meg is jelentek, de a legjobb
volt, amit abban a pillanatban nemzetközi vita keretében meg lehetett
fogalmazni.,* A szabályzat meghatározta, hogy időbeli korlátokat sza
bunk a fesztivál bemutatóinak: legfeljebb húsz nappali ós húsz esti ve
títést lehet tartani. Továbbá meghatározta a részvétel számszerű felté
telűit az egyes országok produkciós lehetőségeihez mérten, azzal a ki
kötéssel, hogy csaknem valamennyi bemutatásra szánt filmjük addig még
be nem mutatott, premier-film legyen* Végül a dijakat is megállapítot
tuk, öt kupa a legjobbnak bizonyuló filmek számára}ezen kivül kiosztás
ra kerülhetett még, ha lehetőség nyilt rá, nyolc érem, különösen Írók,
rendezők, zeneszerzők, színészek, technikai vagy művészeti közreműködők
száméra. Dijakat határoztunk meg a rövidfilmok részére is. Nemzetközi
zsűri jogosult a dijak odaítélésére, ennek tagja kell legyen a Biennalo
igazgatója és titkára, egy-egy delegátus valamennyi résztvevő ország
részéről, s két képviselő a Nemzetközi Film Kamara részéről, továbbá a
Kiállítás elnöke által kijelölt három résztvevő lehet még a zsűri tagja.
Maga a zsűri állapíthatja meg a filmek vetítésének dátumát és sorrend
jét, valamint azt, hogy milyen elosztásban kerülnek nappali, ill* esti
vetítésre* Az Elnökségnek joga van visszautasítani azt a filmet, amely
sérelmes lehet egy másik ország nemzeti érzelmeire,"
A szabályzat legnegativabb pontját éppen az utolsó kikötés jelen
ti} az az óvatosság, amely el akarja kerülni más ország nemzeti érzé
kenységének megsértését. Ez a pont gyakran nagy viharokat okozott a
Fesztivál kulisszái mögött, e viharok olykor hamar lecsillapodtak, más
kor viszont botrányos formában robbantak ki.
IBI

RENOIR filmje, a NAGY ÁBRÁND - pacifista jellegű művészi alkotás 193ö-ban a legvilágosabb példát mutatta arra, hogy milyen törés van a
fesztivál állítólagos nemzetközisége és a náci-fasiszta befolyás között.
Maga FREDDI Írja későbbi "Németország a film bemutatása után óvással
élt, a VOLKE grófnak meg nekem eleinte sikerült ezt hivatalos útra te
relni, majd elsimítani,- de a NAGY ÁBRÁND bemutatásából mégis kellemet
len ügy lett, amit később mint "Stroheim-ügyet" emlegettek, Kétségtelen
ugyanis,hogy a szabályzatok értelmében a nagy színész előző alakításai,
valamint a vita tárgyát képező,jelsnlsgi filmben játszott szerepe miatt
is, Németországnak joga volt a "vétó"-hoz9 s kénys-erituette az Elnököt
ennek alkalmazására, mert a "Strohelm-ügy" éppen ar.ro volt bizonyíték,
hogyan lehet a német "nemzeti érzelmeket" megsérteni. De iiégie elértük
a vetítés engedélyesését, ám a kérdés újra felmerült, a dijak odaítélé
sénél, s bizony ha a vita kiéleződik, az nem lett volna kellemes, sőt
kínos precedenst teremtett volna, későbbi következményekkel,.* Igaz,
hogy magam 1b abszurdnak éreztem, hogy egy olyan filmmel kapcsolatban a
Kupát adományozó főhatóság neve kerüljön szóba /Mussolini/, amelynek
mondanivalóját alapjában el kell utasítania az olyan országnak, mint
Olaszország, amely épp akkor fejezte be az afrikai háborút,és beleavat
kozott a spanyol háborúba, VOLPI gróf zseniális segítségével, nagynehezen sikerült ezeken a nehézségeken túljutnom, és a Mussolini-Kupét a
TÁNCREND kapta,"
Azért Időztünk ily hosszasan FREDDI Írásánál,mert véleményünk sze
rint pontos tanúbizonyságot ad arról, mily kevéssé volt ortodox jellegű
a Velencei fesztivál első időszakának légköre, éppen művészeti téren,
A háború után - miután a háborús események lehetetlenné tették,
hogy a fesztivál valóban nemzetközi jelleggel működjék - a Fesztivál
1946-ban nyilt meg újra* Ekkor bizonyos átmeneti fesztivál jellegét öl
tötte, mert közben egyezmények születtek Velence és a Oannas-i Fesztivál
között* A filmek kiválasztását egyenesen az igazgatóság tárgyalta le
azokkal a gyártó vállalatokkal, személyekkel és társaságokkal, akik a
kérdésben érdekeltek lehettek.A zsűri nem adott dijakat, s a Fesztivál
hoz akkreditált filmkritikusokból tevődött össze. Bár ekkoriban egysze
rűen Bemutatónak nevezték,- sőt mint ilyen is soron kívülinek számított
- olyan müveket mutattak be ekkor Velencében, mint a LES ENFANT8 DU
PARADIS, CARNÉ alkotása,OLIVIER V.HENRIKje, ROSSKT.LINI PAIBÁ 0, filmje,
a a VASZILJEV-testvérek CSAPAJEVje,
1947-et STEKLXi SZIRÉNÁja fémjelzi, ekkor mutatták be ADTANT-MRA
filmjét, A TEST ÖRDÖGE címmel, REEDi A SZÖKEVÉNYét, FERNANDEZt A GYÖNGY
és különösen DREYERi DIES IRAE c. alkotását*
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1946-ban első izsben ült össze nemzeti zsürl/a szovjet filmművészek
azért nem vettek réazt a fesztiválon, mert nem fogadták el ezt a felté
telt/, - ekkor a következő említést érdemlő filmek kerültek bemutatás"
ra: OLIVTER: HAMLETje, VISCONTI: VIHAR ELŐTT, Vanda JAKÜBOWSKAl AZ UTOL
SÓ ÁLLOMÁS és FLAHERTY: LOUISJANA STORY 0 . müvei. 1949-ben OLOUZOTjMA
NÓN, TÁTI* KISVÁROSI ÜNNEP, MEYERSí THE QUIET ONE, 8 KUNÉ: FORGOTTÉN
VILLAGE c* alkotásait mutatták be, 1950-ben CAYATTE közepes filmje, az
IGAZSÁG SZOLGÁLTATOTT érthetetlen módon megkapta az első dijat, ezen
kivül bemutatásra került többek között OPHÜLS: LA RONDE, DELANNOY* IS
TENNEK SZÜKSÉGE VAN AZ EMBEREKRE, RQSSELLINIíSTROMBÖLI ÓS SZENT FERENC,
ISTENNEK SZOLGÁJA, valamint HUSTON: ASZFALT-DZSUNGEL c. müve. 1951-ben
a japán RASHOMON arat nagy sikert /a ez a Fesztivál mérlegének pozi
tív oldalára tartózik,mert ettől kezdve indul meg valamennyi nemzetközi
Fesztiválon és a világ különböző filmpiacain a japán film felfelé Ívelő
pályafutása/, ehhez hozzá kell venni BRESSON: EGY FALUSI PLÉBÁNOS NAP
LÓJA c, alkotását. 1952 CLÉMENT nagy éve, a TILTOTT JÁTÉKOKat mutatják
he /a rendezőt már Cannes-ban is magasan értékelték/, s tovább erősödik
a japán film érték-vonala,0*HARC ÉLETE címmel mutatják be MXZOGUCHI
filmjét*
1955-ban az ARANY OROSZLÁNt /a háború után Így nevezik el a legna
gyobb dijat, nem hívják többé Mussolini-kupának/ nem adják ki. Ez a ha
tározat erősen vitatható, mert PUDOVKINí VASZILIJ BORTNYIKOV VISSZATÉ
RÉSE C. filmjét, 8 MIZOGUCKI: A VIHAR KAPUJÁBANját FELLINIl I VITELLONI
C. alkotását ós ENGEL és QRKINs A KIS SZÖKEVÉNYót is vetltteók,1954-ben ismét visszatérnek a nemzetközi zsűri bevezetésére,Igen színes ké
pet mutat ez a fesztivál, VISCONTIi SENSOja, CASTELLANI: ROMEO ÉS JULIÁja, kerül bemutatásra, de Itt vetítik először FELLINI: LA STRADAjét ,KUROSHAWA: HÉT SZAMURÁját, 8 KAZANs ON THE WATERFRONT / A PART FRONTJA /
c* filmjét, 1955 válságos év, nagy zűrzavar uralkodik* heves viták
dúlnak a fesztivál keretein belül is* A fesztivál addig Is
már sok
kompromisszummal haladt a maga utján, most azonban minden probléma egy
szerre kerül előtérbe* A szabályzatba beiktatlak néhány lényeges módo
sítást. Eltörlik azt az alapelvet, hogy a filmeket Velencébe az egyes
országok filmgyártási száménak arányéban küldhetik, s meghatározzék,
hogy minden ország maximum két filmmel szerepalhat „A Fesztivál Igazga
tóságának jogai közé tartozik viszont, hogy meghívjon a kettőn kívül,
bármelyik országból további, de legfeljebb 6 filmet még részvételre,
azonban osak akkor, ha különleges művészeti értékekről van szó, A Szov
jetunió és a kelet-európai országok részvételének köszönhető, hogy a
Fesztivál ismét a teljes nemzetköziség jegyében zajlik. De bár bemuta
tásra kerül DRETERi ORDÍT ja és SSUISZOBOVi TÜOSÖKje, mégis elhangzott
olyan javaslat, hogy helyezzék át a fesztivál színhelyét Rómába, ós
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ezentúl osak egészen kevés filmet mutassanak be, hogy a kritikusokat ás
a közönséget ne kényszerítsék túlságos erőfeszítésekre /1/ a megtekin
tésük ós elbírálásuk során#
1956-ban, amint már említettük, "forradalmi’6reformmal átdolgozták
a szabályzatot és meghatározták, hogy többé nem lehetnek nemzeti kópviseletl filmek, hanem maga a Fesztivál válogatása dönti el, hogy melyik
országnak hány filmbe vesz részt a Fesztiválon, továbbá hogy igen kevés
számú filmet vesznek be, A "forradalom” ellenére a Nagydijat nem adták
ki /ISHXKAWAj L'ABPA BIRMAN és C M E N T * GERVAISE c. filmjei szerepeltek
esélyesként/, - ennek következtében aztán a rákövetkező évben ujabb re
formot hajtottak végre a szabályzaton, meghatározták, hogy az Arany
Oroszlán Nagydijat kötelező kiadni. A versenyző filmek Fesztiválja mel
lett felállították az "információs" szekciót, a különösen fontos filmek
bemutatására, a nemzetközi produkciókból /itt akkor is szerepelhetnek,
ha már más Fesztiválon bemutatásra kerültek./ De abban az évben a FIAFFfal történt megegyezés alapján /Producerek nemzetközi szervezete/ elha
tározták,hogy a filmek szelektálása minden ország helyi illetékes szer
vének ajánlása alapján történik majd, méghozzá országonként csak egy
filmet vesznek be ilyen alapon, aztán a Fesztivál művészeti bizottságé
nak lesz & joga, hogy további 4 filmet kiválasszon, függetlenül attól,
hogy az illető filmeket ajánlja-e a nemzeti bizottság, vagy sem, A mű
vészeti bizottság joga, hogy több filmet magában foglaló lista esetén
figyelembe vegye a javasolt sorrendet,' amit a különféle helyi, nemzeti
bizottságok felállítanak;’ "A választás tehát - állapítja meg a módosí
tott határozat - hosszú kötelező láncolaton megy keresztül, igy hát nem
kerülhet sor visszaélésekre," Valóban, a viták azonnal meg is Indultak,
a kritikusok és maga a zsűri is vitatta az uj határozatok helyességét*1
A zsűri akkori elnöke, Hené CLAIB, a következőket mondta ezzel kapcso
latosan* "A Zsűri sosem fogja kellőképpen támogatni a Fesztivál vezető
ségét abban, hogy szilárdan ragaszkodjék az egyes országokkal, vagy he
lyi szervezetekkel kapcsolatban a felállított szabályzatokhoz, a filmek
kiválasztásának kérdésében.Egyetlen percig sem szabad elfelejteni, hogy
a Fesztivál nem kereskedelmi piac* A Fesztiválnak az a hivatása, hogy
bátorítsa a film fejlődését,mint művészeti kifejezési eszközét." A pro
ducerek szervezetük utján szintén megtették a maguk észrevételeit, isrmanno CONTINI ezzel kapcsolatban a következőket Írja a MESSAGGERObani
"Miután az Állam rendezi közpénzen a Fesztiválokat, szükséges, hogy
visszautasítsák /és megvannak ehhez az eszközeik/ a producerek abszurd
követeléseit, akik szeretnék a maguk Nemzetközi Szövetsége utján megha
tározni a Fesztivál tevékenységét.Hogyan lehetséges, hogy az Állam fel
tételeket fogad el magánszervezetektől?Meg kell szüntetni azt a szabály
zatot, hogy nemzeteket, hívnak meg, hogy filmjeikkel vegyenek részt a
Fesztiválon. Helyette azt a rendelkezést kell bevezetni, hogy a Feszti
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vél egyes filmeket vagy egyes rendezőket hívjon meg a fesztiválon való
részvételre. Korlátozni kell a versenyző filmek számát, nem lehet több,
mint tizenöt, ós nem kell meghívni azokat az országokat, amelyeknek az
adott időpontban nincs olyan film a birtokukban, amely méltó lenne a
nemzetközi művészeti seregszemlén való bemutatásra# Információs hálózatót kell kiépíteni, amelyek jelzik a legjobb filmeket a különböző or
szágokból és lehetőleg be kell vonni ebbe a munkába a szakembereket,
akik ilyenkor a helyszínre utaznak, ellenőrzik a kapott információt és
megtárgyalják a film meghívásának részleteit*"
1957-ben a fesztiválról Maurizió XdVEEAKI igy számolt be a FAESE
JSERAban* "A tizennégy bemutatott filmből csak öt bizonyult jelentősnek*
VALAMI, AMI ÉRTÉK* - ESŐ ÁLTATTA KALAP* - FEHÉR ÉJSZAKÁK* - A MEGHÍVÁS,
- A VÉRES THÓF.A többi film közül némelyik annyira alacsony színvonalú,
hogy nemcsak egy fesztivál, de bármilyen városi moziban való bemutatás
ra is méltatlan..# Szinte változatlanul érvényben maradt az elmúlt év
szigorú szabályzata, a bizottság tehát ebben az évben is sok akadályt
és értetlenséget talált munkájának akadályozására**, A producerek, akik
az elmúlt évben annyira határozottan ellenségesek és nyíltan akadékoskodók voltak, Velencében kompromisszumra kényszerítették a bizottságo
kat, amelyek nem akarták törésre vinni a dolgot. A kiválasztó bizottság
nak valóban nem állt módjában választani* legtöbbször osak az elfogadás
jogát hagyták meg neki."
Az AMMAEHATI-formula még egy ideig továbbra is érvényben maradt,
mert számos támogatója volt.A filmek számának korlátozása például akkor
is érvényesült, amikor AMMAMATI Átadta már a helyét LONEROnak /akit az
egész nem-katolikus sajtó hevesen támadott/, majd mikor őt Domenloo
MEOCOLI váltotta fel. A KI. fesztivál két, versenyen kívül induló olasz
film diadalával végződött /ROSSSLLINI ROVERE TÁBORNOKA ós MONICELLTs A
NAGY HÁBOHTJ o. alkotása/* TJgo 'CASÍRA.GHI meglehetősen pesszimista módon
foglalta Össze mérlegét az UNITÁban* HA tizennégy kiválasztott filmből,
amit három olasz megbízott szelektált, továbbá a fesztivál igazgatója
és egyik titkára, kitűnik, milyen hatástalan az "uj formula", amit mi
/s akkor egyedül álltunk/ mérráz elmúlt évben is rossznak Ítéltünk# •«
Ebben az évben a kiválasztott filmek az első heti vetítések során oly
osapnivalóak voltak, hogy a fesztivál második időszakának csekély minő
ségbeli színvonalemelkedése sem tudta megnyugtatni a háborgó lelkeket*
hogy egy kollégánk nem túl szerencsés kifejezésével éljünk, a hatszáz
újságíró "tigris módjára" vetette magát a bizottsági tagokra,hogy' szétmaroangoljék Őket... A tizennégy "előnyben részesített" film kiválasz
tása is, mire vezet? . Arra, hogy a fesztivál legfőbb érdekeltjei elszi
getelődnek, a Iddó nézőközönsége, az újságírók és a fotoriporterek, s
végső soron a közvélemény is ráveti magát erre a tizennégy"ritkaságra",
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amelyeket előre remekműveknek kiáltanak ki, vagy legalábbis úgy tekin
tik őket, mint a filmművészet jelenlegi színvonalát reprezentáló alko
tásokat* Holott ez hamis, nagyon is hamis beállítás, még abban az eset
ben Is, ha a kiválasztás jól és felelősséggel történik /aminthogy ezsoBem igy történt az "uj formula" álmúlt négy esztendős alkalmazása Bo
rán./"
A Velencei Fesztivál tehát a, "kellemetlenségek" színhelye volt és
maradt /s bér ez részben elkerülhetetlen, a fő ok mégis osak az volt,
hogy a szabályzatok nem beszélnek mindig világosan/. Különösen a legu
tóbbi tiz-tizenkónt évben volt sok ilyen kellemetlenség! ezek sokszor
igen nyomasztó hangulatot teremtettek* A háború előtti időszak fasiszta
behatásai helyébe a háború után a katolikus és keresztény demokrata be
folyások kezdtek érvényesülni, hipokrita raoralizálás lépett fel, aminek
pedig sosem lenne szabad egy nemzetközi Fesztivál mércéjévé válni* Antonio PETKtJOCI Igazgatása alatt - aki 1949-ben került ebbe a pozícióba
- tipikusan eluralkodott ez az álláspont, Michelangelo ANTOHIQNI példá
ul, egyike azoknak a kevésszámú rendezőknek, akiknek már első filmjük
től kezdve volt mondanivalója, elutasításban részesült, mert felmerült
vele kapcsolatosan az az aggály, hogy filmjeinek szereplői nem képvise
lik a morális .irányzatokat /e röviddel azután, amikor a AAGY ABRáNDdal
kapcsolatosan láthattuk, hogy a hatalmon lévő militarizmus akár a pok
lot is elszabadltja láncairól, oeakhogy szembeszálljon a pacifista
irányzattal!/ Volt továbbá egy WELLES-ügy Is, sőt kettő* az első akkor,
amikor az utolsó percben visszavonták az OTELLO bemutatását, amit pedig
már nagy várakozás előzött meg* A második az elmúlt évben, amikor KAF
KA* FEBének engedélyét vonták vissza az utolsó pillanatban* Ha az első
esetben nem is lették súlyosabb következményei a visszavonásnak /a ren
dező-színész ugyanis egy sajtókonferencián maga mentegetőzött,azt mond
ta, hogy a film montázsa még nem volt egészen befejezve/, a második
esetben viszont az elutasításból valóságos vád született a szelektáló
albizottsággal szemben /ez évben ezt CHIARIHI feloszlatta, miután lát
ta, hogy a gyakorlatban mennyire nem tölti be a hivatását*••/, ugyanis
az albizottság tagjainak mindenképpen kötelessége lett volna elfogadni
egy már teljesen befejezett és vetítésre készen álló filmet* WELLEH3*
PERe viszont még nem volt készen, s igy is méltónak bizonyult, hogy be
vonuljon a 14
kiválasztott nagy film közé a XXIII, Fesztiválon, osak
azért, mert a papírforma szerinti presztízs ezt követelte* Miután a Taormina-Messlna fesztivál reklóm-publiclsztikai-turisztikai ünnepségein
néhány hét múlva valóban bemutatták a filmet, Glan Lulgi BONDI kritikus
kénytelen volt ügyes, de túlságosan áttetsző szójátékokba kezdeni /neki
ugyanis nem tetszett a film, ám maga részt vett a velencei albizottság
ban/, - s azzal mentegetőzött, hogy szórakozott volt, s ö is meg kollé
gái is az "alapjában véve közepes" filmet Összetévesztették a remekmű*9!
vei.
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luciano DE FEO, aki a Fesztivál első igazgatóba volt, néhány ówei
ezelőtt egy cikkben elmondta, milyen volt az első, “teljesen szabad
film-biennálék” szelleme és Jellege /vagyis az 1932 ós 1934-es feszti™
válóké,/ “Az első két Fesztivál - irja - szabad volt, legalábbis addig,
mig egy átfogó dekrétum nem szabályozta egész rendszerét, e nem irták
elő évenkénti megismétlését, - Könyvvitel nélkül, szubvenoiók nélkül,
különösebb támogatás nélkül Jött létre az első Film-Kiállítás,A Nemzet
közi Film-Nevelésügyi Bizottság, a Népszövetség boldog volt, hogy tech
nikai eszközeivel és szakembereivel hozzáJárulhat a Fesztivál megrende
zéséhez, - számomra, mint az Intézet igazgatója számára megtisztelő fe
ladat volt minden segítséget mozgósítani, ami csak módunkban állt, “Luclano DE FEO igy fejezi bet “Engedtessék meg nekem, hogy megmondjam*
talán ha az első két fesztivált nem ez az elszánt lelkesedés, Ilyen
szenvedélyes vágy irányítja, hogy segítse a “filmet mint művészétet“a
filmek bemutatásában ós válogatásában, akkor Velence elvesztette volna
a Nemzetközi Filmfesztiválokat. Ma már az évek során megszilárdult és
hagyományossá vált ez a rendezvény. És ón oly sokszor gondolok arra, s
annyiszor álmodom arról, hogy több szabadságot kellene biztosítani a
szabályzatokkal és a külső beavatkozásokkal szemben,amelyek pedig szük
ségképpen velejárnak minden hivatalos szervezettelIltt azonban már csak
azért is nagyobb szabadságra lenne szükség, hogy a velencei fesztivál a
tekintetben Jellegzetesen különhözzék minden más, hasonló megnyilatko
zástól és szervezettői.Nagyon Jól tudom, hogy sok nehézséggel küzdenek,
s főleg, hogy túlságosan hosszúra nyúlna, ha mindezeket elsorolnám,”
A Velencei Filmfesztiválról szovjet részről 1949-ben hangzott al
vélemény, épp abban az évben, amikor a szervezet által felállított fel
tételeket a szovjet művészek és szakmabeliek elfogadhatatlannak Ítélték,
A szovjet filmművészet egyik legjelentősebb képviselőJe,1.BOLSAKOV mon
dotta* “A szovjet filmművészet kénytelen lemondani a velencei Fesztivál
Ion való részvételről, mert a szabályzatok nem veszik figyelembe azt a
lényeges alapelvet, amely szerint az egyes országok filmművészetének
fejlődését nem abból lehet megítélni, hogy hány filmet gyártanak éven
te, hanem elsősorban az elkészült filmek művészeti és Ideológiai érté
keiből,Az emberiség emlékezetében nem azok a százával gyártott közepes,
standardizált, reakciós, tartalmatlan filmek maradnak meg, hanem csak a
magas művészi színvonalú, saját igazságuk erejétől áthatott eredeti al
kot ások* “Nem kommentáljuk a kérdés helyes szovjet megfogalmazását, mert
ma már ez az álláspont érvényesül a szabályzatok alapján is, csak azt
nézzük még meg, milyen Jelentősebb segítséget nyújtott a Fesztivál a
mai filmművészetnek.
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.úk elmúlt Feszt 1vád ok során Legutóbb kút francia fi.1uibt-vrj iapaim™
í;alhat tűk a legjobb kozd cmiényezésekot , legalábbis, ami az újfajta í.ilni™
nyelv keresései illeti. RESNÁIBi TAVALY dART LAlLXdiod!, és G'JbAaO; sLdl
AL ÖIETÁT c» filmjeire gondolunk, Két teljesen különbsző filmalkotásról
van itt szó, különféle művészeti súlyúak is, mégis a Velencei .fesztivál
- Kiagára vállalva a i.óladatot - képes volt állást foglalni velük kap™
caolatosan /bánosak mindig igy lett volna, bizony el lőhetett volna ke™
rülni közepes és felesleges díjkiosztásokat!/ A T A V A L Y A A R I E N B A D B A N dí
jazása os ennek indokolása olyan helytálló# hogy szinte példának hasz
nálhatnánk arra, milyen módon kellene a fesztiválnak mindenkor a fela
dat alt; betölteni* Itt a helyzet magaslatán állt* A zsűri elismeréssel
fogadta RKfNAIS filmjét, kiemelve "az uj filmnyclv értékűt, amely kitű
nő és eredeti montázs és forgatókönyv segítségével hatást gyakorol a
nézőre, s olyan érzéseket kelt benne, amilyeneket a film mindmáig nem
tudott nézőkben felébreszteni. A TAVALY ílÁHIANBALban c. film azok közé
a szigorú ós magas igényű filmek közé tartozik, amelyek ha az értelein
hűvös nyelva segítségével is, filmszerűvé tudnak tenni egy témát, ami
talán a legkevésbé tűnhet filmszerűnek mindazon témák közül, mit addig
megfilmesítésre kiválasztottak. kALKAlS és ROBBE-CűlILLi/f objektív szem™
lélettel elbeszélt kalandja a XI.lm során érzékelések labirintusán át
mutatkozik, szürrealisztikus képeket használ, amelyek, hogy teljes je
lentőségükben felfoghatók legyenek,a néző intellektuális és emocionális
közreműködését igénylik."hogy aztán mindenki egyotórt-e vagy sem a film
művészi értékeivel, az már más kérdés. Ám tény, hogy a Velencei Fesz
tivál ritkán .felelt meg ennyire valódi céljainak, és rititán tudta ily
világosan megindokolni dijának odaítélését,mint ebben az esetben. Tehát
az AMMANííATI-formula utolsó előtti évéhez érkeztünk, amely aztán a
XXIII. Fesztivál alkalmával szánalmasan végképp elbukott, amikor ia en
nek segítségével oly végtelenül gyenge minőségű filmeket vettek be a
programba, mint az argentin TQRRE-RIIISON: PldENÖ ÓRÁja, a visszavontak
az utolsó pillanatban olyan alkotásokat, mint AELLEGi PERo, vagy 1.03EY:
ÉVÁja. De nézzük, mit irt AMMANNATI a BIANCO E NERC hasábjain megjelent
egyik cikkében, amikor az igazgató, ilEŰCGLl és ő bizonyos távlatból
szemléli csak az eseményeket* "miért bírálják annyit a Fesztivál jelen*
légi szabályzatait? Meg kell végre mondani, hogy a sokféle, művészeti,
kulturális, kritikai, politikai, gazdasági és más különböző jellegű
szemponton kivül, ami a Velencei Fesztivál munkájára nehezedik, leg
alábbis három olyan testület van, amely folytonosan harcol, vitatja
"privilegizált jogait", és ha nem is vitán felül álló teljhatalomra,
de legalábbis legfelsőbb irányításra torekednek,Ezek között az első, a
FIPRESCI, amely a művészeti érdekek és követelmények hordozójának hir
deti magát, a nagyrészt filmkritikusokból állf a második élharcosai a
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FIAPF, az Anica ós egyes producerek, ea legalább elméletben a nemzetkö
zi éa nemzeti filmgyártás érdekeit képviseli* végttl a harmadik - agresasaiv» de kevésbé hangoskodó - szerv az, amely szigorúan osak a gazdasá
gi érdekek fölött Őrködik, s hatókörébe vonja a velencei Lldó szállodatulajdonosait is. "..."A hatalomért folytatott haro immár haimlno éve
folyik /majdnem azóta, hogy megrendezik a Velencei Fesztiválokat/, s
szinte évről évre változott a harci és győzelmi helyzet - olykor néme
lyik harcos fél szövetkezett egyik vagy másik ellenfelével, máskor ezek
a szövetségek váratlanul felbomlottak - , s összeütközések következtek
be nemegyszer a szállodatulajdonosok és produoerek érdekel között, a
haro pedig szakadatlanul s akadály nélkül folyt hosszu-hosszu éveken
keresztül.”
AMMANNATI tehát elismeri a külső "érdekek” befolyását a fesztivál
ra. Ezek az "érdekek11 burkoltan vagy nyíltan, de mindig befolyással
voltak a szabályzatokra és azok alkalmazáséra, nemegyszer ilyen vagy
olyan okból a szabályzatok felruházásra is vezettek, Domenioo MECCOLI,
aki CHIARINInek adta át a helyét, lemondása előtt megvédte a Válogató
Bizottság munkáját és emlékeztetett a nehézségekre, amelyekkel megküzdve folyik ez a munka, s amely - amint ő mondja , - természetesen hibá
kat is hozott az igen ellentmondásos hat év folyamán, amig ő Igazgató
volt. "Igaz - tette aztán hozzá MEGCOLI egy televíziós interjúban, amit
nyilvános vitával kötöttek egybe
hogy egy szabályzattal szemben min
dig az az igény merül föl, hogy mindegyik nemzet a maga módján szeretné
értelmezni, s ugyanaz áll az egyes szervezetekre, sőt az érdekelt sze
mélyekre egyénenként is, de az is igaz, hogy nincs olyan szabályzat,
amit öröknek és változhatatlannak kellene s szabadna tartani, ezért te
hát mindig lehet és kell rajtuk javítani és ujitani, az idők múlásához
alkalmazva a szabályokat."
A javítások és újítások közül Luigi OHXAEINI végrehajtott néhányat
az elmúlt évben, de nem távolodott el túlságosan a megelőző szabályzat
tól /különösen ami az "első bemutatásra" kerülő müveket illeti, ós gon
dos megkülönböztetést eszközölt az egyes országok hivatalosan kivá
lasztott, valamint a Fesztivál által külön meghívott filmek között/,ám - mint láttuk, - világosan elismerte a nehézségeket, amelyekkel megküzdött a megfelelő program összeállítása során. Hogy a következő fes&tivél jó lesz-e, vagy rossz, azt csak a bemutatásra kerülő filmek hatá
rozhatják meg. Mégis, aggódunk, hogy a producerek messzire elnyúló keze
most is érezteti majd listását sőt, az is lehet, hogy ezúttal negatív
irányban! LSVINE és FONTI producerek például máris elhatározták, hogy
ebben az évben nem küldik el a fesztiválra filmjüket, GODAKDí A MAGVE
TÉS c. alkotását, - amit pedig CHIAEINI szabályosan meghívott - , mert
félnek, hogy a kritikai vélemények esetleg negatív hatással lehetnének
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a film kereskedelmi forgalmára a későbbiek során. Ezen a ponton már az
alkotó miivéezekre ós a maguk művészeti ós szakmabeli autonómiáját meg**
védeni kívánó szervekre tartoznék a közbeavatkozás joga* olyan kérdés
ez, amelyről a Fesztiválnak semmiféle szabályzata nem tudott eddig még
tiszta és világos álláspontott elfoglalni, /FIIÜCHITICA, 1935-136,ea.
196?,/
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MI AZ ARIMÖGRÍF?
Van valami drámai minden uj felfedezésben* s hogyha az alkotó te
vékenység közvetlenül hasznot húz a felfedezésből,akkor ez a dráma ket
tős ós szinte csodával határos* ■
Az animáoió művészete lábban ég* Uj eszközt találtait fel* az anlmográfot» Feltalálója Jean DEJOTJX, aki a Francia Eádló és Televízió kí
sérleti laboratórdumában kivitelezte felfedezését# Ez a felfedezés fór**
radalmasitja az ©góaz technikát és legalábbis megháromszorozza a raja**
film elkészítésének gyorsaságát* Ráadásul még lehetővé teszi, hogy m
animált rajzok a filmvásznon a harmónikus, folyamatos mozgó® érzetét
keltsék* amellyel születése óta adós volt az animációs film* Párizsban*
Milanóban, Ottawában lázas tanácskozásokat váltott ki az uj eljárás* A
viták hullámai magasra csapnak*
Tudjuk, hogy a film a szom természetén alapul* azon, hogy az előző
kép egy bizonyos ideig megmarad a retinán, még ékkor is, amikor már uj
képet porolpiál* Hogyha másodperc énként huszonnégy képkockát vetítünk,
akkor ez a folyamatos mozgás érzetét kelti*Ez a mozgás azonban tőkéiét**
len, nem folytonos* a kép vibrál, ugrál. Kiszámították azt is, hogy egy
másfél órás film vetítése közben a néző kb* 45 percig csupán fekete me
zőt néz, miközben egyénileg tovább álmodja a képeket* A film, a fény
művészete, a sötétségből táplálkozik.
Jean DEJQUX, a Francia Rádió és Televízió segítségével, valamint a
francia Mechanikai és Optikai Társaság segítségével, olyan készüli.,^ t
alkotott, amely tökéletesen és folytonossággal alkotja meg a mozgást,
és a művész saját maga közvetlenül le is vetítheti önmagának, tehát
munka közben kedvére változtathat, alakíthat a művön*
Az Intézet egy kicsiny szobájában láttam az animográfot* Ez ogy
animációs asztal,amelyen két Kodatráce szalag forog két különböző nagy
ságú orsón, azonban az orsók szinkronban mozognak. Egy kis ablakon ke
resztül az animétor rajzol az első szalagra. Automatikus vetítés révén
a rögzített rajz átvetitődlk a második szalagra, amelyre egy második
rajzót kóazit az animáló?.«
Ily módon az emirnátor két szériát rajzol,egy páros számú, és egy
páratlan számú szériát. Rögtön helyben a képek egy nézőkébe jutnak,
amelyben egymásra helyőzödnek ás áttűnéssel egymásba kapcsolódnak egy
polarizáló forgó filter előtt .Ez a blonde szerepét tölti be. Az egymás-*
ra következő rajzok állandó fényben egyesülnek / m az első újítás/•‘
Egy*

15 Filmkultúra 22 *
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szervi gombnyomásra az animátor a képeket tetszés szerinti gyorsasággal
pergetheti, mégpedig úgy, hogy másodpercenként 0,0001-tŐl 11 képet ve
títhet. így a rajzolással egyldőben ellenőrizheti, lassíthatja és gyor
síthatja a mozgást *í)n magam is megpróbáltam, hogy rajzolt figurák moz
gását gyorsítsam vagy lassítsam* A nézőké össze van kapcsolva egy mag
netofonnal, amely tetszés szerint zajokat adhat hozzá a képekhez.
íme, a felfedezés jelentőséget kb, 70 Jí-kal csökkenthető a megraj
zolandó mozgásfázisok száma és nyomban közvetlenül megtekinthető, amit
rajzol az animátor. Megszabadulván így az ipar ós a labóratórium kény
szerű kötöttségeitől* az animátor az lehet,ami már Emilé COHL óta akart
1“"wt. egyéni alkotó művész,aki maga ellenőrizheti, javíthatja a müvét,
wi-svfíitlen és azonnali* az egy

dolgozhat. Az olasz GAVIOLI Milánóból elküldött DEJOüXnak két színkor™
nizálva rajzolt szalagot, amelyek 16 óra alatt készültek, s a vetítési
idejük 2 perc, A hagyományos technikával kb * egy heti munkával készül"
hetett volna el a film* Az animográfr.ak két percre volt ehhez szüksége#
GAVTQ1I rendkívül lelkesedik a találmányért és mór kéri a kizárólagos
alkalmazási jogát Olaszország számára.
ÜJerraéssetae# hogy az az uj technika drámai megrázkódtatásokat fog
okozni*¥yilvánvalóan be fog következni az, hogyha a» animogréf áltálé™
nosan elterjed, akkor rendkívül sok rajzoló, akit eddig az animációs
laboratóriumokban alkalmaztak, elveszti a munkáját.Szék az emberek per™
öze tisztességtelen konkurenciának fogják érezni a találmányt.Nyilván™
való tehát, hogy ugyanúgy, mint az elektronikus számológépek megszülő™
tósokor, most íe bísonyos átcsoportosulásnak kell véghemansde, az aol«»
tőinek kötött azt í.“ í'vtt 'j-afíheti, hogy
■

■

'■■■■'**

v o l t á t

Minden aj technikai találmány iámét felnyitja Pandora-ssselenoéjénéc
fedelet. Minden uj technika végtelenül sok uj lehetőséget is rajt magád
ban, amelyek egyáltalában nem láthatók előre*
DEJOüX "bemutatta a találmányát olyan nemzetközi hirnovü animációs
művészeknek, mint ALEXEIEPP, MCLAKBN, LííGLL, DüNNING, B02S2HT0, akik
óriási lelkesedéssel figyelik a kieéx-letaket ,ás máris lásaassn lcatatják ,
milyen uj lehetőségeket nyújt az animográf. Sokas közülük úgy nyilat
koztak, hogy a lehetőségeknek szinte végtelen távlata nyilt meg előt
tük.
DEJOU3C elhatározta, hogy fenntartja lü&gán&k a művészi ellenőrzés
jogát készüléke felett*
A feltaláló esen kívül felvetette azt a gonatolatot is,hogy az ani»
mográf segítségével a normálfilm területén is uj kísérleteket lehet
.folytatni. Arról is gondolkozhatunk
mondotta,
hogy elővegyük a re-*
gi némafilmeket és az animográf segítségével ezek szaggatottságát fo
lyamatos pengéssé változtassuk. így például megvalósulhat ma CHAPLIN
régi álmai negyven-Öt'ven évvel ezelőtti burleszkjeit folyamatos, reális
mozgásúvá változtathatjuk, olyanná, amilyenné eredetileg is tervezte
őket.
A feltaláló álmai ma még természetesen kissé ábrándosak és partta
lanok. Azonban bármi is legyen a találmány sorsa, az animográí mér elkészült, létezik. A többi mér az emberi szellem, a művészi érzék dolga0
hogy felszínre hozza segítségével azokat a művészi értékeket, amelyek
benne rejlenek*
/PRANCE OBSERVAIEUR, 1964. febr. 13*/
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