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EoXaud d'.mdy L dcaa .ÜT ,UOVléim. ég kuX&uafXIosófLö* a t!D©p?é
seno de
/4k Irén Bál
l á i a ’k r / t f siMifcdolüsieas- /Miüo*
Xógiák/ s fcü-fálöá a MXCHSIíidről
és BAOIHSrél i.rü mo&agjoáfi&k* és
InilöilboBÖ fGlyóiaafcoIcban /Lboftb,re Popul&irftg áeffamíiiBbs^ La Bavu©
de Soolologi® .Fmaöftis^Líta Lafcá™
ress HouToiéLös afes*/ a^élg^órm
aagyos érdekes fcaiml,^
máaysk ag#ra6;J#sBB10E2 olső £raxi**
óla íalfadsaöjé éa koimiíí&teáísörsu

Hogyan illasstri bs a filmat élotéL-e? M. oi&ö vagy a la,?ife:Üaie
aésft naeméTol feelinti?
* Talás, a fi J M m a Tálé vi a aonyusisfeé1 fe 1L ,a -, "JJ ;■b lá v;.nb% a,hb61.t
bő®'" a film miképp rfáfessik !mX© élafedfíMí©?
tfei asm Jár-ok gyaJsran raosibs.s 1,©g fe I j©db L.d-. d■■.=:1 ■age©sí;t::-» A fiX™
oatoít: alapjában v é ’m sohasem beírassa aaa'Dadoo, válási atom msg| iolénégy*
bcálen* legjobban eserotméá egyedül mcmni* mart? gyámomra a m azí teljeüs
egérében. aképseXat; .■ tavékgftyeégéfc jale-ntíig. de a tá ^ B m é ls t gmokásái,
úgy liogiKák;aagaMealj
hogy a* smbar kafeteabím. vagy többed magául Jár
mohiba* ehban as seebben. azonban a válasa fcásba} alván
nss^
fcbbb feény^gö Játesik 'bele* Ha 1alpaaea spontán módon. vád-iisrddmfcralhbvá
lasz fás orrnak kizárólag minden. ismert vagy i^manetlea Imlbiivéliö késy*
saarfeol függefeler^ vagfia a le®s^0mályasobbs. a@m íb agésaan tudatos
piXXambsyi olbatsárosáeon kellanp al&pulaia* A fílmfld élvesöiaak. épp
az a problémájuk^ Hogy állandóan vmlamilym megiogh&bnblan. koteel^í^ég™
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tudattal, külső kényszerrel kell számolniok.Ez a kényszer nem kis mér
tékben kulturális eredetű és a kulturált környezetben élőket kötelezis
mégpedig nem. ia kis erővel* /Néha talán, épp szabadságunk érdekében
kell szembehelyezkednünk vele,/ 1 jelenségnek egyébként, mint minden
fajta sznobizmusnak, néha pozitív vonásai is akadnak. A filmművészeti
izlés említett törvényszerűsége, amely legalább annyira erős, mint
amennyire a film fiatal művészet, mindig egy kissé problematikus marad
számunkra# Egyébként a filmművészet ma mér nem valamilyen primitív
megnyilatkozás, klasszicizmus, akadómizmus, avant-garda jelenségeit
különböztethetjük meg véle kapcsolatban a épp fejlődéséből kifolyólag,
még az értékek játéka is érvényesül nála. Olyannyira, hogy amikor vá
lasztok* azok a filmek, amiket meg kell néznem, ellentétbe kerülnek a
teljes alőre-aem-látáanalc éa szabad elhatározásának azzal a fogalomkö
rével, amit a mozibajárás még most is jelent számomra, szabatosabban,
azokkal a filmekkel, amiket spontán módon látni ssérafenék,bár az utóbbiak nem tartoznak a most kialakulóban lévő határozatlan kulturfélaség
kiválasztottjáéi közé#
Ml. a véleménye ermek a kultúrának még nagyon határozatlan
jellegéről?
- Ez a kultúra valóban nagyon határozatlan, mart még zavaros5 ez
zel azt akarom mondani , hogy film területén ma még lehetséges az érté
kek kereszteződései az int ellekbue 1 e'k védelmezik a tömegfilmeket, a
koromerofiÍmek világa pádig az avant-garde.müveket is könnyes, felszívja
magába. A kulturális válaszfalaknak ez a leomlása tömsgkultúránk sajá»
tosságai közé tartozik* A film területén úgy látszik,hogy nagyon erős,
az irodalom terülőtón viszont jobban őrzik a határokats nem hiszem,
hogy valaki agy bizonyos mennyiségi! tudás, sőt egyenesen technikai tu
dás nélkül helyet kaphatna a mai irodalomban, hiszen az irodalom léta
lapját egy sajátos teobnika, adja meg* Böviden szólva, a filmművészet
kulturális helyset-e jelenleg ellentmondásos, technikákat állit szolgá
latába, ami egy bizonyos tudást is megkövetel, mely nélkül nincs érvé
nyesülés, ló talap ja azonban,az irodalommal ellentétben, mégsem a tech
nikán nyugszik* A *,fllm«igazság"~gal analóg '‘irodaloméi gazság** egyene
sen elképzelhetetlen* Nyelvi eszközökkel ily e t nem lehetne csinálni,
az Igazságot lehetetlen a nyelven keresztül közvetlenül megragadni#
Ennek ellenére
v-vaa szó esik a ^tí'lmnyelv^ fogalmáról,
ami arra látszik vallani, hogy a fi Irányelv létezése és fogalma
általában elfogadottnak tekinthető, 'a fogalmat akár nyelvészeti,
akár retorikai vonatkozásában /pl* az egyes gépmozgásoknak tulaj
donított stilisztikai érték/ $ vagy pedig általánosabb értelemben,
a jel és jelentés összefüggésében értve»
- Ami engem Illet* a filmet még nőm tudtam a nyelv szférájába be
olvasztani 8 tisztán a fantáziámmal, tehát m m analitikus módon élvezem#

Arról lenne szó*

hogy a film csak nehezen tud

beolvadni a

nyelv szférájába* ha ugyan egyáltalán lehetséges az ilyen beolv&™

dáe?
- ffizt a nehézséget jobban is körülhat ár ólba tjük .Mostariig úgy lát
szik* hogy minden nyelv mintájának a beszédnyelvet fas artikulált nyel
vet kell tekintenünk, ffiz az artikulált nyelv pedig kódex /jelrendszer/*
Így nem analóg jeleket használ /ezeket következésképpen diszkontinui
tás jellemezheti* sőt jellemzi is/* ezzel szemben a film első látásra
a valóság analóg /sőt folytonos/ képét adja. Nem tudom tehát* mi lehet
a célja annak* h ó ® 1 a film területére is valamilyen nyelvi típusú ana
lízist vezessünk be. Hogyan lehetne például jelentéstan! szempontból
felbontani és variálni egy film, vagy egy film töredékének értelmét?
Ha a kritika a filmet mégis nyelvnek akarja tekinteni* abba kell hagynia a kifejezés egyébként is túltengő metaforikus használatát és lege
lőbbig azt kellene tisztáznia* hogy a filmek tartalmi jegyeiben van
nak-e egy szisztematisáoló szempontjából számbajühatő olyan nem-analóg
vagy áttett* deformált illetve kodifikált elemek* amelyeket valamilyen
íisyelv részeinek lehetne tekinteni, Az ilyen, konkrét kutatást kívánó
munkáknak az elvégzése, « még sohasem nyúltak hozzájuk «,kezdetben bi
zonyos fajta filmteszteket eredményezne * utána megláthatnánk* hogy le™
höbsógea-s a film* akárcsak részleges /aligha kétséges,hogy csak rész
leges/* jelentéstanát megállapítani. Arról leírna szó* uogy a struktu
ralizmus módszerének alkalmazásával el kellene szigetelnünk a filmre
jellemző elemeket s Így kiderülne* hogyan értelmezik ezeket, hogy mi
lyen jelentéseknek felelnek meg az egyik 'vagy a másik esetben, m r i á ™
pedig megmutatná, hogy a jelentés variációjának melyik mozzanata
hosza magával, a jel variációját is. Ha ezt megtesszük, akkor valóban
sikerült elszigetelnünk a film nyelvi egységeit, ezekből aztán osztá
lyokat* rendszereket, delcliaáűiókat állíthatunk össze. /A kérdés iránt
érdeklődők haszonnal olvashatják el Bolond MRSHSS két legutóbbi tikkát* wL simaginati.oa du elgne’/k jel képzelete, AHGUilffiNTS 27-28 sa#/ és
®-*aottvité structturallste /A strukturalista tevékenység/. IBS hSSraHS^
B ú i m u s S, 5 2 . s»,/
Vajon ez nem azoknak a most javasoltaknál sokkal inkább em
pirikus jellegű kísérleteknek a megismétlése volna, ősiket a né
mafilm utolsó éveiben főképp a szovjet kutatók folytattak? Isme
retes egyébként* hogy nem sok eredménnyel jártak, kivéve amikor
ffiiaffiNSÍffiIN a poétika távlatából vizsgálta meg a osóbanlévő nyelvi
elemeket. Mihelyt azonban a kísérletek pusztán retorikai eikon
mozogtak* mint pl. FUDOTOXN kísérletei* azonnal ellentmondtak a
feltevésnek! a filmen, úgy látszik* az történik, hogy ha a jelek
tanához tartozó kapcsolatok irányában haladunk* ezek a kapcsola
tok azonnal ellentmondásosak lesznek*
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- A helyzet aa„ hogy ha bizonyos meghatározott pontokon sikerülne
is valamilyen részleg8S_ jelentéstant kialaki tanunk:, akkor is nagy ne
hézséget jelent íme annak a megmagyarázása, hogy a film miért nem foly
tonosság nélküli, szaggatott elemek egymásratevéséből állj * ezzel kap
csolatban. azután, egy másik probléma, a jelek diszkont* naifcásának
vagy a kifejezés kontinuitásának problémája vetődnék fel«
De ha fel is lehetne fedezni ilyen nyelvi egységűiét, vajon
előbbre jutnánk-e velük, hiszen ezek nem azért születnek meg,hogy
mint nyelvi egységeket fogjuk fel őket* A néző egészen más szin
ten fogadja be a film jelentését, mint az olvasó a könyvét*
- A jelentéstan körébe tartozó jelenségekről még csak nagyon
szükkörü ismereteink vauinak s alapjában véve épp azt értjük meg a légnehezebben, amit a jelentések nagy egységeinek lehetne neveznij a
nyelvtudomány hasonló nehézségekkel küs zködik,mivel a stilisztika. alig
haladt előre /csak lélektani stilisztikák vannak, strukturalisták még
nincsenek/« Valószínű, hogy a film, mint kifejező eszköz, szintén az
olyan jelentések nagy egységeihez tartozik, amelynek a globális, elmo
sódó, látens, és nem az artikulált nyelv izolált, szaggatott kategóriá
iból. való jelek felelnek meg, mikro- és makroszemantika ilyen szembe**
állítása talán módot nyújtana arra, hogy a.filmet is nyelvnek tekint
hessük, mégpedig a denotatlo> a meghatározott értelem területének el
hagyása és a connotatio,vagyis a globális diffúz és bizonyos mértékben
másodlagos területnek a bevezetése révén. Ebben a vonatkozásban lege
lőbb a JAKÖBSON által izolált retorikai /vagyis már nem a szószerinti
értelemben vett nyelvészeti/ modellekből lehetne kiindulni, ÜAKOBSON
ezeket az artikulált nyelven túlmenő módon általánosította és melléke
sen a filmre is alkalmazta. Elsősorban a metaforáról és a metonymiáról
akarok beszélni. A metafora valamennyi olyan jel prototípusa, amelynél
az egyik jel hasonlóság 'alapján egy másikkal helyettesíthető,a metonymia viszont az olyan jelek prototípusának számit, amelynél az értelmet
valami elfedi, beburkolja, a jelek ebben az esetben ugyanis közeli
érintkezésbe lépnek egymással, mondhatnánk, megfertőzik egymást. Az a
kifejezés, hogy ,5a naptár hullatja leveleit” metafora} ugyanakkor haj
lamosak lennénk azt állítani,hogy a filmen megjelenő bármilyen montázs
- vagyis a jelentések bármilyen szomszédi kapcsolata - metonymia, en
nek megfelelően, mivel a film montázsokból áll, a filmet, legalább ma
még, metonymikus művészetnek nevezhetjük.
De vajon a montázs fogalma valamilyen meg-nem-határózható
elemet jelent-e? A hab képből álló felvillanástól kezdve egészen
az Öt percig tartó, háromszáz személyt és harminc egymást keresstező jelenetet bomutat6, gigantikus gépmozgásokig mindenből ké
ss! thetŐ montázs s az is lehetséges, hogy egymás mellé vágjuk a
most említett két képsort, bár ettől ezek nem jutnak közös névs
zóra.
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Azt kieaems nagyon érdekes 1enne* ha, megcsinálnák,! épp oa kel
lene akhoa* hogy meglássuk* vajon. Xehatséges-a a. tétlm. msgnjilafckozáBa'-1
íból médsssertanllag egységes jelentéstani rendszert alkotni... Minden
kritikus arról álmodik! hogy a mü.vé8»afceb fceöímikájája ksresztüi hatá*
rozhasaa mogfi
A fcoehiiik&í síjárások azonban. misdig többért eliimeiig a
Itlasszílsxs filmre tonite a ab tanitja* hogy a. folsö gépállás eXfcíprést* Gs^zsrqppaaást jelent* de legalább
kétssáa olyan
esetek1@™
he tene felsorolni* amikor nem ez a jelentése,
”» Hz a többértelműség normális jelenség*
nem ásssavarja aélkifeuKésunkek® A jelentések: rrándig többért eImiiéJc*
a jolak száma.
mindigfalülmulja a jelentések számát* anélkül nem lenne irodaiunk művészei é&
'bö.nbén.eXemj. sőt semmisem* ami mozgatja a világot,,A' jeleniés erejét imm.
a világossága határossá meg* Imnes az* hogy mint jelímtésfc pereípiál
juk* ™ az-b is mondhatnám* hogy bármit 1b jelentsenek* asm a dolgok!
hanem & dolgok helye asámitn A jelentés és a jel knposolafca mindig ke™
vésbé fontos* mint a jelentések egymáeközöfcfcí eXrejadesődése® A Nfel™
so gépállás^ jelenthetett ólfciprásfc* összeroppanást!. lebukási tg- de ma
mái1 tudjuk* hogy ez a retorika épp ássért vált buiJialadöttáj mart Idiayrtysn, a !fbukói■% a *!lebukáselfeiporaisÖe82e.cöppanni,T közötti analógi
ás viszonyt isxaerhafcjük fsX mögött©*Amióta vi.aaoxj.fc a .tagadás lélektana
már megtanított bennünket arraghogy egy tartalom és ®.:
& adott tartalom-nak s legbe,rmássetesobh ellentétét jel©atő forma Idizatt is jöhet létre
eleven kapcsolat s aa ilyen, társit ás ok ©sűkségkV... csat naivaknak fcua.hatnak fel előttünk* Ilyen esetekben csupán, ar érzéki IsmxyoasÁB^ a® ér-**
sékelésnek &s a megindítása fontos* amit az eljárás felvált belőlünk8
ag; érméid, benyomás tehát nem. a j©lanté®tartalom*
Sasai kapcsolatban jut easiemb®f hogy vajon a filmaüvésaet
elsős analógiás természetű korssatoo után moafcanáhaii nm, egy olyan
második* ^anti-analógíás1* kórsas&k felé lialsduoh-ev amit majd a
"stálusalakaatok” ItÖmayádéba * xiemkodifikált jellegű használata
jellsmes?
* Azt hiazenig hogy a szímbolízmue problémái főképp /az analógia
ugyanis a szimbolista fiImoiüvészét ügye/ azért zavarodtak össze* mert
a JAKOBSOIJ által meghat ár ozat te két nyelvészeti út*, a metafora és a se™
feonymia útja közül a filmművészet * úgy látszik* a raetíonyraia * vas/ ka
jobban tetszik* a syntagma útját választotta* A syntagma. a jel terje
delmes * elrendezett:* aktualizált töredéke, egyszóval valamilyen, elbsszélás^töre&ék* Hagyom meglepő* hogy az olyan irodalommal szemben.*
"amiben semmisem történik” /ennek az irodalomnak prototípusa az ÉRZEL™
MÉH iSCOliJA l8het:ne/ a filmművésze bet* még a nem tomogmüvésset körébe
tartozó igényes megnyílatkozásaíbaa is*olyan ^hesr/ídiiek/ tekinthet?jüks
amiből öísinte sohasem hiányzik a történet* a mess* a tartalom*
sőt
még az anekdota eüfamísgtikneskariteatara-3g®rU formája is könnyen ősz-
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azaegyeztethetŐ akár a legjobb filmekkel* A filmben mindig "történik
valami" és ez a körülmény természetesen szoros Összefüggésben van az
zal a matonymiára, a syntagmára alapozott úttal, amelyről az előbb
beszéltem. Egy "jó történet" a strukturalizmus nyelvén egy sikerült
syntagmatikus dtspatohlng-aorozatnak /eligazitó-sorozat/ fogható falj
adva. van egy bizonyos helyzet /jel/, mi következhet ebből? Bizonyos
mennyiségű lehetőséggel számolhatunk, a lehetőségek azonban végesek
/a strukturális elemzóe ezen a végességen, a lehetőségeknek ezen a le
zártságén alapul/, a rendező ezekből válogatva formálja meg a jelet,
valójában szabadon, szabadságát azonban az adott lehetőségek vágességa
korlátozzál ag egyes jelek /azaz az elbeszélés, a film egyes mozzana
tai/ után csak bizonyos más jelek, bizonyos más mozzanatok következ
hetnek* Bet az eljárást, - amelynek a lényege abban áll, hogy az elbe
szélés, a syntagma során az egyik jelet egy másik /véges, néha erősen
korlátozott számú/ jel egészíti ki, - catalysianek nevezik* Az 4£tj&Ur
Iáit nyelvben a "kutya" jelét csak nagyon kisszámú más jellel lehet
"katalizálni" /ugat, alszik* eszik, harap, fut, a következőkkel azon
ban nemi varr, repül, söpör, stb,/. A film meséje, a film syntagmája szintén megfelel a katalízis törvényeinek, ezeket a törvényeket a
rendező empirikus módon követi, a kritikus azonban sohasem lehet meg
tudatos felismerésük nélkül, hiszen természetesen minden "dispabohing"
minden "oatalysis" érdemben járul hozzá a mü végső értelmének kialakí
tásához ,
A rendező, már amennyire meg tudjuk Ítélni, úgy lép fai*
mint akinek már a mü elkészülte előtt többá-kevésbé világos fo
galma van a mü mondanivalójáró1 a ar^ól is meg van győződve, &ogy
ezt a mondanivalót kisebb vagy nagyobb mértékben a kész mű is
tartalmazza maid/
- A rendezőt, tőbbé-kevéabé tudatosan vagy Öntudatlanul, oaak a
saját, a szó legmélyebb értelmében vett ideológiája vezetheti, az az
állásfoglalás, amit a világgal kapcsolatban elfoglal, mert a syntagma
épp olyan határozott módon játszik bele a jelentés kialakításába,akár
csak a jel, a film épp ezért válhat szimbolikus művészet helyett metonymikua művészetté, ami azonban semmit sem változtat a felelősségén,
sőt épp ellenkezőleg. Jól emlékszem arra, hogy BKSCHT egy alkalommal
azt javasolta a "fhe&tre Populaire"«nek, hogy a fiatal francia rende
zők /Írásbeli/ eszmecserét folytassanak vele,ez az eszmecsere egy kép
zelt darab montázsénak, azaz szituáció-sorozatának egy sakkpartihoz
hasonló eljátszásából állt volna, az egyik fél valamilyen szituációból
indult volna el, a másik fél a következő szituációt fűzte volna hozzá,
de minden lépést természetesen" a mü végső kicsengése, vagyis, ahogy
BBSCHT mondta,ideológiai felelőssége szempontjából vitattak volna meg,
/ez lett volna a "játék" értelme/, a francia drámai szerzőknek azonban
nincsenek ilyen szempontjai* Uladenesetre láthatjuk, hogy BEEOHS, a
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mii értelmének élessz emu teoretikusa és gyakorlati szakembere erősen
tudatában, volt a synfcagm&fcitaia problémák j eléntős égének* Mindez azt
bizonyltja, azzal a faltóballeXj. hogy inkább a synbagmák^ nem pedig a
jelek nyelvészaftét váláss tjuk,valóban szó Xdiet a nyelvósaafc és a film
kapcsolatáról*
lehetséges, hogy ez a kapcsolat sohasem, lesz oly mértékben,
megvaXóaitüatíőj hogy a filmet nyelvnek tekinthessük, simák elle
nére mégis esükséges ahhoz, hogy Xeküadjük azt a veszélyes maga
tartást, amely a filmet minden mélyebb jelentéstartalomtól meg
akarja fosztani és pusztán, a gyönyörködtetés, az ©lkápráztatás
eszközének tekinti. A filmnek, akár akarja, akár nem, mindig van
valamilyen jelentést art alma, azért sohasem, hiányozhatnak belőle a
nyelv elemei.
- Kétségtelenül Így van. k műnek mindig van jelentése,de a jelen
tés tudománya, amely ma /egy bizonyos termékeny sznobizmus folytán/
paradox módon arra fc&nife, hogy a jelentés, talán így lehetne mondani,
nincs bezárva a jelbe* Sokáig úgy látszott, hogy a jelek tanában min
denfajta reflexió kiindulópontja a jelentés és a jel közötti kapcso
latra korlátozódik, később azonban, odáig jutottak el, hogy a jelentéstartalmat sokkal tágabb szempontból kezdték tekinteni és sokkal kevés
bé alapozták a jelre, mint addig /mindaz, amit a synt agaiéról mondtunk,
ebben az irányban halad/* Ezt a kiszélesítést kétségtelenül a struktu
ralista nyelvészetnek ós különösen LÉVT~SÍTKAUBSnak köszönhetjük, ®z
utóbbi kimutatta, hogy az érthető legmagasabb foka. a jelentés* Bennün
ket alapjában véve épp az érthető emberi megnyilatkozások, érdekelnek.
érthetetlent kétségtelenül nem la lehat aXkotx.il«
- Egyáltalán nem* Mindennek van jelentése, ség a "nons2 ensz'ikxQk
is /az utóbbinak szintén van, legalább másodlagos értelme,épp az, hogy
^nonszensz”/ * A jelentéstartalom az ember végzete, ugyanakkor szabad
sága is; a művészet, különösen napjainkban, nem a jelentések terestéhanem
törekszik, jelentéseket konstruál ugyan,
de ezek csak függőben lévő, bizonytalan jelentésekgasm telítődnek pon
tos fogalmi tartalommal.
(Talán egy példát is msgemlt the taéak ezzel kapcsolatban,
BRECHf /színházi/ rendezésében vannak olyan nyelvszerü elemok,
amelyek kezdetben ség nem bírják el a kodifikálást,
- BRDCHf problémája a jelentés szempontjából meglehetősen bonyo
lult. Egyrészt, mint említettem, BREöHÜ tudatos viszonyban volt a je
lentések technikájával, még a legszerényebb eszközökben, Így a kosztü
mök színében vagy a reflektorok elhelyezésében rejlő jelentéstartalma
kat Is teljesen világosan látta. Ismeretei*, hogy mennyire rajongott a
keleti színházakért, ezeknél a jelentéstartalom nagy mértékben kodifi
kálva van, tehát csak kis mértékben analogikus jellegű, azt is láttuk,
milyen aprólékoson dolgozta ki a syatagmák jelentéstani problémáit /az
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Svak a tteoraiikai proUIéraák terméssébesen

a politikai tartalom

v^pavi/ei:/;:, ■'■■..'lók.;:u-k, /:.;-.:.....v/pkVv '-■r/;^ ■
:
■ de talán maffiám cél ría
gyanánt* Éb í: vol mám BllECHI míiveiaak többértelműségébe% jutottunk ©ls
Aab kérelem ugyani©, hogy IkiílOHI müveinek politikailag elkötelezett je
lentéstartalma végső fokon vajon nem valamilyen “függőben' lóvőfV bi
zonytalan jelentésnek: tekinthető? Bizonyára emlékeznek arra, hogy dra
maturgiai elmélet a a ssijapad és a nézőtér bizonyosfajta kettéosztását
Ivrbalmazaai a münak. szerint© az a feladata, hogy kexetésekat tegyen,
fel, a közönségnek pedig &%h.ogy ezekre válaszoljon, BHSGHT szavaivalt
hogy megtalálja a kiutat^ a .jelentést?ártalom igy /a ásó pozitív értele
méhen véve/ a. ealnpadról a nézőtérre tevődik át* BkEÖBS? színházában
tehát nagyon is van jelentéstartalom* és ez igen erős, csakhogy ez a
jelentéstartalom mindig valamilyen, kérdés* dalán, itt van a magyarázata
aimaim hogy -ez a saiaMss, Bár kétségtelenül kritikai^ polemikus és po™
litlkailag olkotolezeis jellegűs agyarakkor mégsem harcos színház*
BKS0H 1 kísérletéi fel lehetne a filmmilvésset gasüagi tására
.■UhUh2íÜMÁJ:á h
■»■ Ivvv-.g o.u-y-;o3 moh,hz és talán reménytelen Is valamilyen technikánál ,1a . jsleixtoésfar falom ± b ilyen/ aa egyik művészetből a másikra
való i-Ív, nem a műfajok ulsataségánnk véd©Ima miatt * hmvani azért,
mert a Ml struktúrája miMig a felhasznált anyagtól függ, a színpadi
kép visaoxxb más anyagokból áll ő&sae.j mint a fiám k; ^ egészen más mó
don használja, fel a képkivágásban, as időt;artambatt^ a percepcióban
rejlő lehetőségekor/ íUst kissé®, hogy a saiaháa soídml durvább, vagy
mondjak? sokkal ^xyersahI/% mint a film /a shinMzi kritikát is nyer
sebbnek tartom, mint a, filmkritikát?/, konaldob van. a keisvat lan, a po
lemikus jall-sgív falforgató és konstatáló faládátokhoz /a& igenlő kon™
forrnisf&» önelégült:. SKifllxáísat; termésaebesen említeni is alig érdemes/*
Béháry évvel ezelőtt ön azt fejtette ki, hogy egy film po*»
tartalmát a közvetlen moridanivalón búi a fiira 'Magatartás
sár-lói la mag láhet
a baloldali filmet esők szerint
,k;orrig, világosa ég, a jobboldalit? pedig a mágia esskö lseinek fel™
Mazaálása jellemezné,
«“ Ma máb egyenesen azt kérdezem, hogy nincsenek*"’© olyan művésze™
bek, amelyek sajátos tarsésxabük, technikájuk folytán reakciós jelregueknak beki.nt?het?5k? Valami ilye amit látok pl* az irodalommal kap csőlatban* Problémákat felvető irodalomról, vagyis egy függőben hagyott
jelentést tartalmazó irodalomról természetesen szó lehet, ogy olyan
lüüvésastíröl tokát,

amely agyán nem ad vál&asst a felvetett; kérdésekre,

d© kiprovokálja a válaszadás tv
Ami a filmet Illeti, azt hiszem, hogy ebben a vonatkozásban na™
gyón közeláll az irodalomhoz és hogy tartalmánál, ©textúrájánál fogva
sokkal inkább magában hordóssá a formáknak azt a nagyon különleges ki**

fsjezŐerejót, amelyefc & f ugg dbísh nagyoht j©1.sníj®s feqchol.kájánslc nsv'&z—
tem, Azt hiszem, hogy a film rossz utón jár, amikor világos jelentésre
törekszik s hogy a jeles köniílmények kös-öfefc nem káliéra est íüimí©* ín
a jsagam részéről legalábbis a függőben, hagyott jelentésű filmökeb tar
tom a legjobb filmeknek* A jelentéstartalom függőben, hagyása maglahű
tősen neháE művelet, teljes ás feltétlenül becsületes intellektuális
hozzáállásts továbbá nagyon nagy bealxaikai tudást igényel* Másszóval
minden járulékos. jelentéstartalom eldobására kell törekednie,ami rend
id,vtil nehéz.
Látott már ennek az elképzelésének megfelelő filmeket?
- Igán, az ÖLDÖKLÉS MíGXAllt* Egyáltalán nem hiszeffij. hogy BühiffiLnek a film elején elhangzó magyarázata *» ".Én, B U W E L mondom önöknekf
hogy ennek a filmnek nincs semmiféle jelentése" ** valamiféle pózolás
lenne, meg vagyok győződve róla, hogy erről a filmről valóban ezt a
definíciót kellett adni„ ís ebből a perspektívából nézve BlWUUTü filmje
nagyon szép, megfigyelhetjük hanne #3Aogy minden pillanatban hogyan. füg«<
geszti fel a határozott jelentéstaidmlaiakat', anélkül tarmó^ssfesaeii.,
hogy az értelmetlenségig, a noaszensaig menne el, ágynáltalán ne® ab-,
szűrő, film, tele. vas jelentéssel * tele van azzal, amit hÁOáM "sígrilloance"-nak neves; bonyolult,, nem egyértelmű, jeleufeéskör, de mégsinos
kizárólagos, agyetlsn, meghaáároKoűb jelentése, nem apró jelenéé star
talmok sorozatából áll® És épp ez teszi -végtelenül megrázó filmmé,
megrázó ereje azonban túl vein. fi&n&en doktrínán és dogíaatizmuson* For
mális körülmények között, vagyis ha a filmet élvező közönség nem Ismx®
annyira elldegenedefcfc, ennek a miinek, ahogy mondasd szokták, el kelle
ne gondolkodtatnia az embert, Egyébként azt is megmufcathabnénk^ de sok
idő kellene hozzá, hogy esek a j el ont és fcar halm&k akaratimkon kívül, is
minden pillanatban megfognak berniünket, a rendező milyen readídUrül di
namikus, rendkívül intelligens "dispafcching" segítségév®! kapcsolja
Össze a sorjában következő, ujabb, de sohasem végleges jelentéstartál™
makkál.
Azt lehetne mondani, hogy a film mozgása ennek az állandó
"dispatchingj’-nak a mozgásával azonos.
« Bírnék a filmnek az alapvető erénye /ás ebből az sgésa síü ®lo«bális értéke is levezethető/, hogy olyan világos mesével, gondolattal,
érveléssel dolgozik, aal az állandó ezüiaégszéruség illúzióját kai ti
bennünk. Az a benyomásunk,hogy BOTJBL egész egyszerűen osak a szálakat
bonyolította•’ Eddig nem nagyon lelkesedtem BÜSTJBLórt, ebben, a filmben
azonban sikerült neki egész metafora-világát /mert BUNUEL mindig satra^
forlkus hajlamú volt/, valamennyi kincsét és személyes szimb olumain&k
eddig lappangó tartalmát kifejeznie; abból a tényből kifolyólag, hogy
a "dlspatohing" minden pillanatban olyanra sikerült, amilyennek lennie
kellett, mindent egy bizonyosfajta syntagmatíkus tisztaságban tudott
tartani*

■BU'NEJEL egyébként mindig ezzel a tisztasággal közölte velünk
metaforáit, mindig tiszteletben tartotta azt, arai előtte és utána
van, olyannyira} hogy ez már a metafora izolálását, idézőjelbe
való tevését, azaz a tulhaladásáb vagy. épp a lerombolását jelen
tette.
- BUNUEL liiveinek jórésze raindebből sajnos leginkább csak a meta
forát és a szimbólumok ^gazdagságát” látta mag. Ha azonban a modern
filmnek egyáltalán van valamilyen iránya, akkor ezt az ÖLDÖKLÉS ANGYA
LA testesíti meg.
Ha már a modern, filmnél tartunk, látta a L ’IMŰBTELLEt?
- Igen, A BOBBB-GRILLEIval való /absztrakt/ kapcsolataim egy kis
sé komplikálják,a dolgot. Haragszom rá, nem szeretem, hogy filmet csi
nál. Nos igen, ebben a filmben ott van a metafora, ROBBE-GRILTET tu
lajdonképp egyáltalán nem öli meg a jelentéstartalmat, csak összekeve
ri, azt hiszi, ha összekeverjük, azzal egyben meg is öljük. Egyébként
nagyon nehéz egy jelentéstartalmat megölni.
És egy egyre laposodó jelentéstartalmat egyre több erővel
ruház fel.
- Es azért van, mert csak variálja a jelentéstartalmat és nem
függeszti fel, A variáció mindig tolakodóén erősbödő jelentéstartalmat
követel, ilyenkor a jelek zenei értelemben vett variációinak csak kor
látolt száma utal ugyanarra a jelentésre. /Ez a metafora definíciója./
A híres ÖLDÖKLÉS ANGYALÁban ezzel szemben az ismétlésekből /a film.
kezdetén szóról-szóra megismételt jelenetek vannak/ fakadó nevetséges^
helyseteket figyelmen kívül hagyva, az egyes jelenetek /a syntagiBátl*1
kus töredékek/ nem mozdulatlan /harsogó, tolakodó, metaforikus/ egy
másutánt alkotnak, hanem valamennyi hozzájárul ahhoz, hogy a szórako
zásid Összegyűlt társaság lassanként megzavaro&jék, időtartamuk tehát
megfordíthatatlan, irreverzibilis *
Még többet is mondhatunk ennélt BüNUEL megtartotta a termé
szetes időrendet és kitünően boldogult .vele* Az időresdnélküliség
különben a könnyebb megoldás választását jelenti, a modernizmus
hamis ismérvei közé tartozik*
- Ismét visszatértünk ahhoz, amit az előbb mondottam, az ÖLDÖKLÉS
ANGYALA azért szép, mert meséje, kezdete és vége van. A modernizmus
újabban mintha egyre inkább hamisan játszóim az idővel és a lélektan
nal, Egyenesen a modernség legbiztosabb ismérvének tartják, ha egy mű
ből hiányzik a ezó régi érteimében vett lélektani elem. Ugyanakkor
azonban fogalmuk sincs róla, hogyan szakítsanak ezzel a hírhedt lélek
tannal, az embereket egymáshoz fűző érzelmekkel, az emberi kapcsolatok
lázas kavargásával. A művészi alkotások - paradox módon - nem nagyon
törődnek velük, a társadalomtudomány és az orvostudomány vette kezébe
Őket. A lélektan ma csak pszichoanalitikus formájában létezik s ha in
telligensen, nagyvonalúan alkalmazzák, az csak az orvosok érdeme: a
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lemondani az emberek közötti, az egyének közötti Icapűsolatok meg:auta-kásáról. Pedig tudjuk, hotpy ebben a vonatuazásbaa valami nincs egészen
r endben ; a;aig a házas kársak veszekednek egymással, a magánélettel kapc,sóinkban, is mindig lesznek felvetni való kérdések.
A modern művészet; igazi témája az, hogy lehetséges a bol
dogság. A mai film azonban inkább sírról akar meggyőzni, hogy nap
jainkban lehetetlen boldognak Ionná, s ezért hajlamos a jövőbe iae™
1 1 0 leülni. A következő óvókban talán mégis lábunk majd olyan filme
ket, amelyek új gondolatokat vetnek fel a boldogság lehetséges
voltáról.
- Pontosan Így van. Az emberi boldogság problémájának a súlyát ma
egyetlenegy nagy ideológia, egyetlenegy nagy utópia nem érzi át, A
bolygók közötti közlekedésnek egész irodalma van, egy olyan, akár mikro-utópia, amely lélektani vagy az alapvető emberi kapcsolatokra vo
natkozó utópiákat vetne fel, ma aég egyáltalán nem létezik. A szükség
letek és formák váltógazdaságának strukturalista törvénye azonban eb
ben a vonatkozásban is érvényes, ennek megfelelően hamarosan az élet
lényegét az eddiginél sokkal inkább megragadó művészethez érkezünk el.
fiz azt is jelenti: az utolsó tiz esztendő lólelctanellenes nagy dekla
rációinak /amelyekben magam is résztvettem/, irányt kell változtattunk,
ld. kell menniük a divatból. AIvPOHIOífl művészete, bármennyire nem egy
értelmű, valószinüleg az előbb elmondottak miatt hab meg bennünket,
valószínűleg ezért tartjuk jelentős megnyilatkozásoknak.
Más szóval ha épp Össze akarjuk foglalni, hogy mit szeretnénk
látni, azt válaszoljuk, hogy synfcagraatikus filmeket, lélektani filme
ket, olyanokat, amiknek meséjük van. /CAHIRR3 DU CIIÍÉJ1A, 147.az. 196?.
SZEPTSMB3H./

Ariiold HAUSAHf

A MüYÉB ZETS ZŰ01OIjÓdlA CÉLJAI ÉS
HALÁRAI
Minden műalkotás kihívás. iíam magyarázzuk, hanem vitatjuk őket:,
Saját; céljainknak és törelméseinknek megfelelően elemezzük, olyan értelmai; viszünk bele, amely saját életformánkból és go adol kos áamódunk
ból ered, vagyis minden műalkotásból modern műalkotást csinálunk, ter
mészetesen csak azokból, amelyekkel valódi kapcsolatot tudunk teremte
ni*
Ugyanakkor a műalkotások megko ze1ithebet 1en magaslatok* És nem
egyenes vonalban törünk a csúcs felé, inkább körösünk körülötte* Min
den nemzedék más helyről figyeli a műalkotásokat, mán szemmel nézi, és
az időben későbbi nézőpont nem feltétlenül helyesebb nézőpont is*
■Minden szemléletmódnak megvan a pontos ideje, amelyet nem lehet
siettetni óa nem‘lehet prolongálni, noha igaz, hogy a szemlélet ered
ménye nem vész el a jövő számára. Hiszen a különböző magyarázatok ak
kumulációjából tevődik össze a műalkotás teljes értelme, amelyet egy
miiről a késői nemzedékek alkothatnak.
Mi abban az órában élünk, amikor a műalkotásokat szociológiai
szempontból értelmezik. Természetes, hogy ez az óra nos a művészetszemlélet utolsó órája, és az is természetes, hogy ez az óra nem fog
örökké tartani. Mégis, új fráalpontokat nyit, új és meglepő bepillantá
sokat enged, noha nyilvánvalóan megvannak a határai és a tökéletlensé
gei is ennek'a szemléletnek. Talán nem lehetetlen, hogy most, amikor
ennek a szemlélőfenek az órája még nem mulfe el, megpróbáljuk faxtárul
ama hiányosságait, amelyeket majd a jövő ró fel ormok a szemléiéfenek,
talán lehetséges felfedeznünk a korlátolt, anélkül azonban, hogy le
mondanánk azokról a felismerésekről, amelyeket ez a szemlélet' eredményesett.
Természet; esen nagyon sokan, vannak még, akik kény elmet leim! érzik
magukat, hogyha szellemi jelenségeket, helyesebben olyasmit, amit ők
előszeretettel magasabb szellemi értékeknek neveznek, kapcsolatba hoz
nak a Xétharocaltaz osobáXyharco ni, a mindennapi tenyérért folyó harcoal, a versennyel, a presztízzsel és hasonló dolgokkal* Messzire ve
zetne, ha vitába szállnánk ezekkel az emberekkel* Ehelyütt csak annyit
jegyzőnk meg, hogy a szélién állhatatos védelmezése as anyagi minden
2 Filmkultúra 2,3 .
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érintéséből többnyire bizonyos előjogok makacs vódelmezésével egyenlő,
noha állítólag csupán
i
Üii^vS;íl& érdekeit viselik szivükön.
Már sokkal figyelemre méltóbb a műalkotások szociológiai értelme
zésével szemben, az az ellenállás, amely abból táplálkozik, hogy egy
szellemi alkotás, nevezetesen a műalkotás, autonóm, önmagában zárt és
tökéletes rendszer, amelynek egyes momentumai a műalkotás belső Össze
függéseiből tökéletesen megmagyarázhatók, anélkül, hogy figyelemmel
kellene lennünk ennek a rendszernek a keletkezésére és a hatáséra.
Kétségtelen, hogy a műalkotásnak megvan, a maga belső logikája, és
az is kétségtelen, hogy az egyéni sajátossága le ^világosabban különbö
ző részeinek és formaelemein©k belső, szerkezeti összefüggéséből is
merhető meg. De az Is nyilvánvaló, hogy a mü genezise, vagyis annak
az útnak az egyes állomásai, amelyen a művész egyik motívumtól vagy
ötlettől a másikig eljut, az nem csupán a hangsúlyokat tolja el, hanem
elrejti az összefüggéseket és megváltoztatja azokat az értékeket is,
amelyeken a mü esztétikai hatása nyugszik.1 Ugyanis, a mii keletkezésé
nek legfontosabb momentumai toréntsom azonosak a művészileg leghatáso
sabb és legértékesebb momentumokkal. De ugyanakkor, a .művész praktikus
törekvésedj, vagyis a művészeten kívüli céljai, amelyekre a mü is irá
nyul, nem mindig állnak Összhangban azokkal a belső művészi összefüg
gésekkel $ amelyeket a mii felmutat, A l*art pour l'arfe védelmezői
hi
szen yégülis erről van szó « azonban nemcsak azt állítják, hogy a művé
szi hatás teljesen szuverén és a mii mikrokozmoszán alapszik, hanem azt
.is állítják, hogy a művön kívüli világra való vonatkoztatás teljesen
tönkreteszi az esztétikai illúziót, Lehet, hogy ez önmagában helyes,
de nem feledkezhetünk meg arról, hogy az esztétikai illúzió egyálta
lában m m aaonoa a műalkotás egéass tartalmával és arról som feledkez
hetünk megg" hogy az esztétikai -Illúzió nem az- egyetlen és nem a leg
fontosabb, ég kizárólagos célja a művészi alkotásnak. Mert ha igaz is,
hogy bizonyos mértékig el kell távolodnunk a valóságtól ahhoz, hogy
beléphessünk a műalkotás varázskorébe, azonban m m kevésbé' igaz az is,
hogy minden műalkotás, hosszabb vagy rövidebb kerülőúton, de visszave
zet a valósághoz. A műalkotás nagysága éppen abban van, hogy életma™
gyarámfeot ad, hogy lehetővé teszi a tájékozódást, a megismerést, a
dolgok káoszában és ezáltal hozzásegít bennünket ahhoz, hogy úrrá legyünk a káoszon, és kielégítőbb értelmét találjuk meg a létezésnek,
mégpedig kötelező éa megbízható értelmét*
A művészet csupasz forraafcörvésyei lényegében alig különböznek va
lamiféle játékszabálytól* ■És bármennyire komplikáltak, szellemesek,
és művészien kigondoltak is ezek a szabályok, ezek önmagukban, vagyis
a óéitól függetlenül, nem alkalmasak arra, hogy megnyerhessük a játé
kot, önmagukban jórészt értelmetlenek. Ha a labdarugók manőverezéseit
■mint puszta mozgást szemléljük, akkor ez a mozgás önmagában nemcsak
értelmetlen, hanem unalmas is, Jóllehet, ennek a mozgásnak a gyorsasé18

ga és az ügyességet egy bizonyos idáig Önmagában lg élvezhető, azonban
ez az élvezet össze sem hasonlítható annak az eabérmte m élvezetével,
aki értékelni is tudja ezt; a mozgást, aki ismeri m egésznek a célját
és értelmét, áld tudja, hogy a futások, ugrások és rúgások milyen oélt
szolgálnak,* Ha tehát? semmit sem tudunk.a művész céljáról, arról a óéi
ról, amelyet a műalkotással @1 akau^cémí, ha m m tudjuk, hogy mir®
akart berniünket tanítani, miről akart meggyőzni, milyen óéiból akart
■befolyásolni, akkor aligha élvezhetünk többet a műalkotásból, mint m
a néző, aki nem ismeri a .labdarúgás játékszabályait* És csupán a jáfeékosok ás a mozdulatok szépségét figyeli önmagukban*
Minden, műalkotás,legmagasabb formájában,üssn@t, és ha egyesek azt

állítják, hogy ez az Üzenet akkor közvetíthető a legsikeresebbem,hogy«
ha hibátlan a formája, kétségtelenül Igazuk van, azonban igazuk m a
azoknak is, akik azt állítják, hogy ez a forma Önmagában, az üzenet
nélkül mit sem ér*
ös a a©hasonlító 1ták már a műalkotást a világra nyíló ablakkal,

és

némelyek azt mondották, hogy az ablak önmagában semmit sem jelent, má~
sok viszont azt állították, hogy minden az ablak* Yoltak, akik azt Il
ii tották, hogy úgy le szemlélhetjük a® ablakon túl félt áruló képet,
hogy a l@gos#tó,ly@bb figyelwfc asm fordítjuk az ablak szerkezetére,
színére, vagy asiyagára* Azonban & szerdai? a szemlélet szerint, a müal«
kot ás n m más, mint a tapasztalatok gyűjt Stdésy®, ablaküveg, raffigíivags*
amelynek önsag&baa észrevétlennek kél! mam-áiiiu és oaupán. mint a' oél-™bői vezető asz köz jöhet szóba* Viszont, hogyha pillantásunkat csupán
az ablaküvege# állítjuk bei, és csupán m üveg assrka sebére konoouteá'"
lünk, anélkül, hogy a logo sekélyebb fi gyeimet Is szentelnénk m abla
kon túl feltáruló képnek, akkor viszont a műalkotást autonóm, önmagád
bán zárt, át hm-látszó formakép sődmónyn© k fogjuk fel, amely szinte ©X
v&a vágva a külvilággal való mind®, kapssólaitóls Férsz®, ssfc is i»g«
tehetjük - mindenki add,lg bámulhatja &s ablaküveget^ mmig ssak tetszik
a ® M « dehát az ablak végülis a s » szolgál, hogy kluás^ilak rajta*

A kulimra a társadalom védelmáre B 390Xgí&X* A 3-fififiii.OHd, képződffióayék,
a hagyományok, a konvenciók éa az intéffiiésysk a társadalmi szervezet
utjai és eszközei« A vallás, a filozófia, a tudomány és a művészet
feladata az, hogy harcoljon a társadalom fennmaradásáért• A művészet,
hogy ennél maradjunk, kezdetben a mágia eszköze, annak eszköze? hogy a
prtnd.felv horda létfenatartéfát biztosítsa* Később az anlmista kultikus
cselekmények eszközévé válik, amelynek as a feladata, hogy a közösség
érdekében távoltartsa, vagy befolyásolja a jó és rossz szellemeket,
kug később, közvetlenül a mind?mhafeó istenség üvöltésének farméivá
éü m istenség földi helytartói dionőibéséixek formáivá alakult i Így
születnek && isten és k±jrfú^-áb*A*oláaok, a h l m i m m k és a ptmagyriteszók* Később, nyíltan, vagy kevésbé nyílban egy«egy érdelj&zövetoég,
politikai párt vagy társadalmi osztály propaganda eszközévé fejlődik*
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Csak időnként a viszonylagos biztonság korában, vagy pedig a művészek
elidegenedése idején, húzódik vissza a művészet a világtól,és tesz úgy,
mintha nem érd-, kelnék a praktikus célok, mintha önmagáért ,a szépségért
létezne. Azonban még ekkor is fontos társadalmi célokat tölt be,amenynyfben, áttételesen szemben áll a hatalommal, vagy egye t-nem-ért éséfc
fejezi ki. Sőc, még ennél is többet. Hiszen a műalkotás már azzal is
egy bizonyos társadalmi osztály érdekeit támogatja, hogyha minden ten
dencia nélkül elismeri és kifejezi annak az osztálynak erkölcsi és
esztétikai normáit. i)a ez a társadalmi osztály el is tártja ezt a mű
vészt, minden reménysége és kilátása ettől az osztálytól függ, így hát
akarva, nem akarva, kényérád6 gazdáinak és mecénásainak szócsövévé vált.
A kulturális képzadsányek és főként a művészet propagandisztikas
ói*tókót az,emberiség történetében mái* igen korán felfedezték ég ki
használták. Mégis, évezredekig tartott amig a műalkotás ideológiai
meghatározottságát világos és tiszta elméletben leszögezték, vágyig
megfogalmazták azt a gondolatot, hogy a művészet, almrm^&karatlaxml,
gyakorlati célokat követ, és nyíltan vagy leple zva propagandát űz.
Mind a francia felvilágosodás, mind a görög felvilágosodás filozófusai
fal ismerték már az emberi értékek relativitását, az értékmérők relati
vitását , és az évszázadok folyamán mind több és több kétely hangzott
el az emberi értékelés objektivitásáról és tiszfcaságáról„ Azonban MARX
volt az első, aki megfogalmazta azt a gondolatot,hogy a szellemi érték
politikai fegyver, MáJflC azt tanította,hogy minden szellemi képződmény,
minden tudományos gondolat, és minden elképzelés a valóságról, ereden
dően bizonyos érdekekhez kötődik, ezek az érdekek adják mag a határait
és éppen ezért a valóság perspektivikusaa torzított aspektusát nyújt
ják, és mindaddig, amig társadalmi osztályok lesznek, az igazságnak
csupán ilyen egyoldalú, perspektivikus megragadása lehetséges. MARX.
megállapításának csupán a m az egyetlen hiányossága, hogy elmulasztotta
megjegyezni! az emberi tudat a gondolkozás folyamatában állandó har«<
oot v í v a torzítás ellen,.és éppen ezért,az ember annak ellenére, hogy
a tudata elkmxlhetet lenül meghatározott, mégis bizonyos fokig képes
arra, hogy a saját gondolatait! is kritikusan nézze és a világkép egy
oldalúságát és torzulását egy bizonyos mértékig korrigálni tudja,
Minden arra irányuló becsületes kísérlet, hogy megtalálja az igazságot
és valósághiven ábrázolja a dolgokat, harc a személyiség előre megha
tározott szubjektivitása és pártossága ellen, harc a személyes és az
osztályérdekek ellen és az ember tudatosan törekszik arra, hogy fel
fedje a saját hibaforrásait, noha kétségtelen, hogy ezeket teljesen
kikapcsolni képtelen. BiíGBLS már ismerte ezt, az önmagát-a-Haocsárbólkihús ni-akaró szándékot, amikor BALZAC kapcsán a realizmus diadaláról
beszélt. Persze világos, hogy ez a korrekció is Ideológiai korlátúin

kon és osztálykötöttségeinken belül
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folyik le, mindig kötve van az

adott helyhez és időhöz, és ez a korrigálási szándék semmikén! sem fo
lyik egy elvont; szabadság vákuumában.

Tény marad, azonban, hogy az objektivitásnak megvannak a maga kor**
lábai, Mind a tudatban, mind a társadalomban és éppen, azért minden^
kóppen igaz-olfe a kulturjav&fc szociológiai értékelése* Ez a tény ki™
zárja azt, hogy figyelmen kívül hagyhassuk a műalkotás társadalmi létokait,
A raüvészqk&z,ooíológlának azonban megvannak mind a belső, mind a
kiilsÖ habárai* Minden, müvéézet társadalmilag meghatározott, azonban a
művészetben nem minden .fogalmazható meg szociológiailag, Mindenekelőtt
a művészi minőség.nem fogalmazható meg Így, mert ennek nincs szooiológiai aequivalense, Ugyanazok a társadalmi fsitiételak, értékes, de tel
jesen érté letelen müveket is hozhatnak létre, amelyekben agy művészileg
többé kevésbé jelentéktelen tendencia közös csupán, A szociológia a
műalkotás világnézeti elemeit vezethet! viasza eredetükre, ha azonban
& művészi teljesítmény minőségéről van szó, akkcsr már a műalkotás fór**
máját és egyes Összetevőinek kölcsönös kapcsolatát is elemezni kell,
A világnézeti motívumok azonban azonosak lehetnek a legkülohbözőbb
minőségű müvekben, ugyanakkor azonban a minőségi jegyek is azonosak
lehetnek a legkülönbözőbb világnézetű müvekben,
csupán vágyálom az,
hogy a társadalmi igazság és a müvééai érték valahol találkozik, és
hogy a társadalmi feltételekből, amelyek közepette a műalkotás létrejön, valamiféle következtetés is vonható le a:n alkotás művészi sikerülteégére* Többé-ksvésbé ábrándnak bizonyult aa* mintha a politikai
haladás és a valódi művészet, a demokratikus érzület és a művészi ér
zés, az általános emberi érdek ás a müvéés©t általánosan kötelező sza
bályai összefüggnének egymással, miként m a múlt század közepének li
beralizmusa Idején közhiedelem volt* Bernek a feltételezésnek semmi re
ális alapja sincs* Rendkívül problematikus, a. politika igazsága éa a
művészet igazsága, a natu.rallamus és a szocializmus között azonosságot
feltételezni, noha ez m azonosítás hosszú ideig alapvető tézise volt
a szocialista tendenciájú müvószefeelrnéletekneklerraészetesen nagy
elégtétel volna, ha a valóságban is úgy lenne, hogy a társadalmi igaz
ságtalanság és a politikai elnyomás szellemi, terméketlenséggel bűnhőd
ne, Csakhogy erről egyáltalán szó sincs. Voltak a történelemnek olyan
korszakai, igy például a XX, császárság idején, amikor egy egyáltalábán nem tiszteletre méltó társadalmi réteg valóban a rosaa izlóa m sm
spigonizmus jegyében állt, azonban, akkor is az értéktelen. müvek tamags
mellett értékes művek szülöttek*, Egy FBUILLEÍ mellett, volt egy IfiAU™
BÉRT is, és a szirupos zsánerfeebők mellett alkotótö egy DBLACHQIX és
6gy OOURBET la, Ép nagyon
hogy DBXAQfiOÍX ae»
mm
politikád t«ldat9 <)b*n, m m í l w fegRtiobb 00UBBIüft»»# -alak k a n ííösífestőihez, és hogy művészi közösségük egyáltalában nem jelentett poli
tikai szolidaritást*
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lágy általánosságban azonban, a második, császárság polgárságának
olyan miivésasi voltak, amilyen eket megérdemelt * De mit szóljunk ahhoz,
hogy az ókori keleten vagy a középkorban a legdurvább önkényuralom és
■a legzsarnokibb szellemi diktatúra idején is óriási műalkotások kelet
keztek, és esek a rendszerek egyáltalában asm akadályozták ezeknek a
müalkot ás oknak a létrejöttét, hanem ellenkezőleg, olyan művészi felté
teleket tudtak teremteni, amelyek egyáltalában nem voltak kevésbé ked
vezőek, mint amilyeneket a legltberálisabb rendszer teremthetett? Váj
jon azt jelenti-e ez, hogy a művészi minőség előfeltételei kívül fek
szenek a politikai szabadság vagy zsarnokság alternatíváján, és hogy a
művészi minőség szociológiai mértékkel egyáltalán nem közelíthető meg?
Mert ugyan nézzük csak meg azt is, hogyan áll a dolog másik ol
dala - vagyis hogyan Ítéljük meg ebből a szempontból a görög klasszi
cizmust , amelynek vajmi kevés köze volt a valódi néphez és a demokrá
ciához? Vagy mi kösse a demokráciához az olasz ’ r ©ne$ zácssn&k, amely
igazán nem volt demokrácia? Vagy hogyan áll a művészi érték napjakok™
bán, amikor valóban széles tömegek karülnek kapcsolatba a művészettel?
Sgy jelentés tanulsága szerint e g y angol kiadó a közelmúltban re™
produkciós kötetet adott ki, amelyben különböző, művészileg értékes
és értéktelen festmények egyaránt reprodukálva voltak. A kiadó azzal a
kéréssel foxsdult a könyv vásárlóihoz, nevezze meg azokat a kópeketj
amelyek leginkább elnyerték tetszését. Az eredmény állítólag az volt,
- és ez annál figyelemre méltóbb, mivel az elég drága könyvet általá
ban csak a műveltebb, művészet szerető és műértő közönség vásárolta
meg - hogy a kiválasztott képek többsége egyáltalán nem volt értékes
alkotás, sőt sorrendbe állítva az első hat legjobban tetsző mű éppen
séggel értéktelen alkotás volt, noha a könyv nyolcvan százalékban ér
tékes müvek reprodukcióját tartalmazta.
Ha már most ezt az esetet úgy értékelnénk, hogy a nagyközönség
elvileg ellene van a jó alkotásnak, és előnyben, részesíti a rossz mű
veket , akkor még mindig szociológiai kapcsolat állapítható meg a minő
ség és a népszerűség között, noha az a kapcsolat negatív elŐjelü.Asonbsn,nyilvánvaló, hogy esztétikai szempontból nincs szó ilyen esetekben
semmiféle következetes magatartásról. A művészet népszerűsége és mi
nősége között mindig is bizonyos feszültség volt, sőt, különösen a mo
d e m művészet esetében, ellentmondás is jött létre. A művészet, vagyis
a minőségileg jé művészet mindig egy kulturális közösséghez és nem a
természet emberéhez fordul, a művészet mindig feltételez bizonyos
kulturális előképzettséget, és ez aixidénképpata előre határt szab a mű
vészet népszerűségének* És az is nyilvánvaló, hogy a képzetlen töme
gek egyáltalán nem egyértelműen foglalnak állást a jó vagy a xsossz mű
vészet mellébe. Az állásfoglalásuk a művészettől idegen szempontéihoz
igazodik. Nem a művészileg jóra vagy rosszra őriént áló dnak,hanem olyan
motívumokra,amelyek létérdekeikre megnyugtatóan hatnak,vagy legalábbis
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.uüb és sokféle áttételen, ksreaatül

érvén-yeBÜlő

folyamat*

Mert bár™

mennyire komplikált, idámgyásos, és ellsatótes Is az az ut, amely a
társadalmi lémtől & szellemi értékig vezet, - vagyis Hollandia polgári
ImpitalisíEiiBátál újlbhiAbbf festményeiig ™ végüils mégiscsak állást
kell foglalni.
iármulalml ééxyesök érvényes vagy órvénytalan volta
mellett* hot az állásfoglalást agyar el lehat odázni, ködbe lehet búrkölni, leket fecsegni, dualizmusról és dialektikáról, 9aelleni és anyag
kö le ■■./.",; -1vé
s kö 1c.-.;ör ■:
■s f"‘.pb r ér 51 , a lapj óban véve az ónban, az
ember csak nplritus.lista.vagy realista Isiiéin Yógiilis fel kell tennie
az embernek art a kérdést* hogy vajon, a zseni az égből hulliHa alá,
vagy pedig a földön képződik*
Bárhogyan, is foglalunk állást, a gazdasági feltételek átalakulása
ideológiává, mindenképpen m m
teljes mértékig felderíthető folyamat,
valahol ugrás tupasbmlb.abö* borméssebesen tévedés volna azt feltéte
lezni, hogy ez az ugrás az anyagnak a szellembe való. átmenetekor következik be* ágy szellemi ibrma átalakulása egy mérik fonmává, a sfci™
lusváltás vagy a diva t:
váltó zás, egy hagyomány letűnése és az új feltű
nése* egy müvésK befolyása egy másik művészre, a változások ugyanan
nak a. mLlvósüuek a fejlődésében eléggé kibogoihatatlanok és nem kevés
ugrás tapasztalnaló bennük. Kívülről telelné ve minden változás szaka™
dúsnak tavik, és alapjában. vóvo órtliatetleru k folyamatos fejlődés
szubjektív, belső tapasztalat, okjökfclvexi nem rekonstruálható*
kíi anyagból a szellembe való ugrás mérhetetlen,azonban társadalmi
szinten megy végbe, sőt a gazdaságba., Hiszen már a primitiv gazdaság
is aserroneút garda súg és nem tamásba fel állapot* Ám abban a pillanat
ban, amint elhagytuk a puszta természetet, akkor már nem a csupasz'
anyaggal állnak se ebbe a . lib a sse Henribe való átugrás már akkor végbe™
meSbí akiikor láceEzólag még csak ab anyaggal állunk szembe, így tehát
a szervazatt ganűaaág kezdeti formája és a természeti állapot között
bizonyom tűkintétben sokkal nagyobb a távolság, mint a kezdeti gazdasági forrnék os s s.'.Ilon ly. _ m .VI iámnál közölt, noha a fejlődés
oyy,;:. f:-ul.-■■-!: kö ..-t' . b. '.i n!
. ..■Vk..k Löd:crgn.u3b: és hatalmas ugrások
vehetők ósureu
a . muvóúzet szociológiájának egyik logkiáltóbb hiányossága és ezt
a niéryv
V c .. b;y a un b ‘ b köp::.őbb".yok myéb genfi]Am magyax’á™
zalaival.:, au a kisérlüb hogy egy tárgyat, amelynek belső lényege ép-*
ptm. kűoplsAségbbon'rejlik, egyörorü elemekre akarja redukálni* Természét esőn minden, tudűiibnyca m g y arámi a megímgym/ázandó jelenség
szimplái Ibálöhálios van kapcsolva* A. tudományos ma.gyár ázat azt jelenti,
hogy valami Összstettet el© medre bontunk, .mégpedig; olyan elomekrs^
amely elemek máa oaszetüggésabben is .föllelhetok® A művészeten kívüli
dolgoknál eszel a módszerrel nem dúl juh fel a jelenség lényegét:, a
művészetben áronban m a módszer feldúlja a tárgy egyetlen teljesén^
téléi létformáját, amelyben az a tárgy adva van* Abban a pillanatban
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ugyanis. amint felbontjuk agy műalkotás komplexitását, a motiyumoic
agyvaásbafonádásáfe. a szimbólumok sokféle jelsütését, a hangok polifó
niáját .j a formai és tárcáin;! elesnek Összefonódását} a művész hangsú
lyainak eleme zheüet lan. lejtésé tg abban. a pillanatban feldúltak a mii&lkot ás legjavát, azt a lényeget f amelyet a műalkotás nyújtani képes*
formás ont esen helytelen, volna, ha ezért a veszteségért egyedül
és kizárólag a szociológiát termánk felelőssé-* A művészet; bármiféle
tudományos értékelése iigyards a müvés zi élmény közvetlen és végső fo-*
kon behelyettesíthetafelen élményének fel dúl ása árán nyerhet csak "bár™
miféle ismereteket* á művészi élmény ugyanis még a legérzékenyebb és
legértőhh művéesettörténetben is veszendőbe megy* Ez természetesen, nem
mentség a szociológia szénára* Baját tökéletlenségei miatt, ■mert to
vábbra Is feladata.} hogy a laké tőségekhez képest korrigálja hiányossá
gait, vagy legalábbis tudatosítsa hibaforrásait*
Az élményhez kötött sokrétűségen túl a műalkotás komplexitása még
abban is megnyilvánul, .hogy ea a komplexitás Iriilönböaő motívumaorok
gyújtópontjában, feleszik* fíáadáaul .háromasorosan meghatározottí pszi
chológiailag, szociológiailag és stílustőrténetilag. Az egyén nemcsak
a lelki szabadságát őrzi meg, amellyel választhat a szociális okaág
különböző lehetőségein belül, hanem mindig u,j lehetőségeket is teremt,
amelyeket ugyan, korlátoznak a mindenkor! társadalmi feltételek, de
ezek semmiként sem jelentenek kizárólagos előírást* Az alkotó.alany új
kifejezési formákat talál, de asm készen találja meg azokat® Amit ké
szen talál, az inkább negatív, mint pozitív, vagyis tnöbbnyire azt; kap
ja készen, hogy az adott történelmi' pillanatban mi az, ami lehetet
len ™ amiről nem lehet gondol!®zni, ahogyan, nem. lehet érezni, amit nem
lehet kifejezni, vagy megérteni. Persze, hogy valamilyen, korszakban mi
a tilalmas, és a lehetetlen, az mindig csak utólag derül lei, a jelen
mindig anarchikusnak tűnik, s úgy látszik, hogy & ven szolgáltatva az
egyéni, Önkénynek, A társadalmi törvény osak utólag rajzolódik Iá,
amely törvény egységes irányt szab az egyéb döntéseknek* Ugyancsak
utólag ismerhető csak fel a sfciluotörténsti irány la, amelybe a lát«
szólag,teljesen. s sah adón válás z to11 3gyén! kit s je sém„ fo urnák beillö3zkednek* - És ez a etilustörténeti irány az egyéni törekvésekkel sssmbea
még inkább objektív törvényszerűség jellegű, sint a társadalom-törtóne ti fejlődésvonal. Vasasatokinkve^ az egyes egyénok csupán, névtelen
stílusirányzatok hordoz óin,ok tűnnek,
A stílustörténetben, azonban, ssm lélektani, sem szociológiai ok
sági folyamat teljes hézagmentesaéggol nem mutatható ki. Tisztán fórmai, stílus történő ti okokkal sohasem magyarázhat juk meg,hogy egy művé
szi fejlődés egy bizonyos időpontban miért állt megf miért adta át a
bolyét stiláris pangásnak, ahelyett, hogy továbblépett ée Id,szélese™
defcb volna, egyszóval, hogy mi.ért következett be változás a stílus
történetében. Azon kivűl, a stílus fejlődésében belső . kritériumok
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alapján sohasem állapítható meg egy "csúcspont” ; a pangás rendszerint
akkor áll be* ha egy sbiláris forma a lélektanilag és szociológiailag
meghatározott korszellemet már nem tudás kifejezni* Nyilvánvalói hogy
a stílusváltás ás mindig belső iráxyvonalakhoz igazodik, azonban min
dig többféle irányvonalról van szó, amelyek közt válogatni lehet* Min
denesetre a választásnak nincsenek előre meghatározott feltételei, ez
a választás nem független az előre nem látható eseményektől,Az is nyil
vánvalói hogy a stiluBváltozés feltéttelei között( a stllusváltozás
időpontjának agghat ározásában első helyen a társadalmi viszonyok áll
nak, mégis helytelen volna feltételezni azt, hogy maga a társadalmi
lát határozza meg és szüli a formákat, amelyek képében a változás le
folyik* Ezek a formák ugyanis egy lélektani, egy stiluatörténeti és
egy társadalmi motiváció együttes eredményei. A társadalmi okság
szempontjából a lélektan csupán végig-nem gondolt szociológiának
tűnik, viszont a lélektani motiváció álláspontjáról nézve úgy tűnik,
mintha a szociológia nem tudna lehatolni a lelki magatartások végső
okaiig* Stílust őrténétH e g teletve pedig, mind a pszichológia, mind a
szociológia elköveti azt a hibát, hogy a művészileg sajátost heterogén
motívumokból vezeti le és a művészi formát olyasmivel magyarázzák, ami
önmagában Hf ormótlan", A műalkotás sajátossága és komplexitása osak
leiró elemzéssel Őrizhető meg, mert minden pragmatikus, akár genetiku
sán, akár beleológikasán pragmatikus magyarázat, elkerülhetetlenül
feloldja ezt a komplexitást* Ebben a vonatkozásban mindenesetre sem a
pszichológia, sem a művészettörténet semmit sem Vethet a szociológia
szemére,'
Az a gyakran egyáltalán nem adekvát kép, amelyet a szociológia
a művészetről rajzol, természetesen nem csupán a módszertani elégte
lenség következménye -..919 a módszertani elégtelenség a pszichológiánál
.és a művészettörténetnél; is fennáll «, hanem rendszerint ennek oka a
nem elég hajlékony és kifejező nyelvezet is, amellyel a rendkívül dif
ferenciált művészi Jelenségeket interpretáljuk* Persze az is tény,
hogy a pszichológia és a művészet nyelve már sokkal differenciáltabb
és Jobban alkalmas a művészi élmény érzékeltetésére* Azonban a műalko
tások finomságainak és gazdagságának érzékeltetésére minden nyelv sze
gényes, de főként nagyon szegény a szociológia nyelve. Az ilyen fo
galmak, mint udvari, polgári* kapitalista, városi, konzervatív, libe
rális, rendkívül szűk és sematikus fogalmak, s ezenkívül még elóg me
revek is ahhoz, hogy híven kifejezhessék egy műalkotás sajátosságait.
Egy-egy ilyen fogalmon belül ugyanis a művészi elképzelések és célki
tűzések óriási változata lehetséges, amelyek bizony ezen a fogalmi kö
rön belül vajmi kevéssé világíthatók meg* Vajon mit tudunk meg MI
CHELANGELO művészi problémáiból, útjainak és eszközeinek sajátosságá
ról ha annyit tudunk, hogy trecento korában élt, az új reálpolitika,
a modern kapitalizmus és a kezdődő abszolutizmus születésének korsza
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kában? Ha ezt tudjuk,

nyilvánvalóan sokat megértünk szellemének nyug

talanságából , abból a fordulatból,

amelyet muvászetóben

a manirizmus

felé tett, ée nyilván Jobban megértjük élete utolsó korszakának megrá
zó formát!auságait is* Művészi céljainak íg&ai nagyságát és manumentaÜ t ását azonban éppúgy alig tudjuk ilyen előfeltételek mellett megér
teni, miként REMBRANDT nagysága is alig magyarásJaató meg korának tár
sadalmi és gazdasági viszonyaiból, amelyek közepette a művész fejlő™
dött, az ember azonban tönkrement# Ezen a téren. a szociológiái kuta
tásnak elve megbatározott végességéi vannak, lm hogyha léteznek 'Is a
véges határok* vajon mit jelentenek? Mivel a szociológia képtelen egy
REMBRANDT művészetének végső titkait kifürkészni, ezért talán mondjunk
le a szociológiáról* és no Is tegyük fel azt a kérdést* hogy a szocio
lógiai módszerrel milyen eredmények érhetők el? Vajon mondjunk le en
nek a művészetnek a társadalmi magyarázatáról és ezzel stilisztikai
sajátosságáról is, és meg se kíséreljük például összehasonlítani a má
sik flamand mester RUBENS művészetével? Hiszen ezzel egy olyan esz
közről mondanánk le, amely egyedül képes olyan lényegi magyarázatokat
adni,mint például azt, hogy a flamand barokk és a holland naturalizmus
csupán azért létezhetett, szinte egyidejűleg és közvetlen földrajzi
közelségben egymás mellett, mivel különböző társadalmi és gazdasági
feltételek között keletkeztek* noha mindkettő hasonló kulturális örök*
ségböl és hasonló politikai előtörténetből keletkezett* Ám legyen; sem
RUBENS nagysága,3em REMBRANDT titka szociológiai módszerrel nőm magya
rázható mag* De altkor még mindig érvényes maradt az a szociológiai
megállapítás, hogy RUBENS egy udvari-arisztokratikos, REMBRANDT pedig
egy befelé forduló polgári társadalomban alkotta a müveit, És vajon
az eredetnek az ilyon magyarázata nem ad-e még valamiféle kulcsot a
stiluskülönbségek megértéséhez? REMBRANDTtal ellentétben RUBENS Itáli
ában járt, magába szívta az olasz barokkot. Ez persze inkább jelenség,
mint magyarázat* Ezenkívül ugyanis Hollandia északi és déli tartomá
nyaiban egyaránt megfigyelhető egy bizonyos, a manirizmus felé ten
dáló stílusváltozás, Protestáns törekvések kezdetben miad északon,
mind délen felfedezhetők* Flandriában azonban a spanyol uralom követ
keztében nagyigényü udvar alakult ki, egy reprezentatív arisztokrácia,
és egy pompaksdvelő egyház, míg Hollandia inkább kispolgári és protes
tánsul puritán volt. Ez utóbbiban polgári kapitalizmus volt, amely
elég liberális és elég öntudatos volt ahhoz, hogy megengedje a művé
szeknek a saját eszményeik szarinti és a saját módjukon való alkotást,
És azt is, hogy csekkel az eszményekkel és módszerekkel együtt éhen™
haljanak a művészek* Vagyis nyilvánvaló, hogy mind RUBENS mind REM
BRANDT művészete, művészi fejlődése,ennek a fejlődésnek a különbségei*
Nem csupán az egyéni adottságokkal és a személyes zsenivel magyaráz
ható, hanem igenis művészetüket nagyban meghatározta az adott kor óa
az adott társadalom objektív törvényszerűsége.

Eexmiószetes azonban,

hogy a

szociológia nem

jelenti a

bölcsek

kövét a műalkotások értékelésében« Sem tehet? csodákat és nem oldhat
meg minden problémát, A szociológia azonban sokkal tobbfainfc egy szaktudomány* A szociológia napjainkban óppenúgy mint a középkorban a teo
lógia, a XVII „3-s .,-ban a filozófia és a JCVTII«sz«-ban a közgazdaságtan,
központi tudomány, amely megszabja a kor aroulatának fŐvonáaalt. Ha
állást foglalunk a szociológia mellett, ez azt jelenti, hogy állást
foglalunk az élet racionális értelmezése mellett,hagy állást foglalunk
az élőitél©tök elleni baróban* Kulcspozícióját a szociológia annak kö
szönheti, hogy felfedezte a gondolkozás ideológiai tarmészetót, amely
az utolsó száz érben Mílönböző formákban nyilvánult meg, igy például
NIETZSCHE, és S'BEIID felfedezéseiben éb Önémításaiban ugyanúgy,mint a
történelmi materializmusban. Mindezekben a szellemi képződményekben az
a törekvés fedezhető fel, hogy a szociológia igyekszik megismerni ön
magát, feltételeit és lényegét* A szociológia arra törekszik, hogy a
gondolkozás ás a cselekvés minden, előfeltételét felkutassa és azt vall
ja, hogy ezek az előfeltételek társadalmi létünkben gyökereznek. Ami
kor a szociológia ellen harcolnak, ez rendszerint abból az okból tör
ténik, mert a társadalmi kötöttség megítélése nem csupán elméleti ügy*
A szociológia érvényességét mindig ideológiai okokból támadják* Nagyon
Sokan hallani sem akarnak a szociológiáról, eltúloznék korlátúit, de
csupán azért, hogy m kelljen szembenézniük saját előítéleteikkel. Má
sok azért támadják a szellemi magatartás szociológiai magyarázatát,
mivel nem akarnak lemondani a gondolkozás időtlen érvényének és az
bér történet feletti meghatározásának hamis fikciójárói.Mindazok azon
ban, akik a szociológiában eszközt látnak arra, hogy segítségével tö
kéletesíthessük megismerésünket, ne feledkezzenek meg arról, hogy en
nek az értelmezésnek is megvannak a vitathatatlan határai és még szám
talan eddig fel nem fedezett lehetősége is van* /FXLMSTODIO 41. 196,5*
NöV.l*/
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M O T E L JÓZSEF

LMGYSL József és a film - ez beszélgetésünk
témája ós azt hiszem, ez olyan gazdag anyag
less,hogy több fejezetre kell osztanunkiBlŐasor 'talán az első találkozás a mozival.
- A mozi nekem reménytelen szerelmem, nagyon régóta, de alig van
kísérletem, amelyik sikerült volna. Az első llyan kísérletem még Béoskén történt a 20-as évek elején. Elolvastam TOLSZTOJnak a HAMIS BANKÓ
Oí kisregényét, amely poszbhumusz kötetében jelent meg. Olyan ez a
könyv, mintha valójában egy forgatókönyvet Irt volna. Észrevettem ezt
benne, s elvi ttom BALÁZS Bélának, aki ekkor a DÉR l’AG-nak belső munka
társa volt és kezdett nagyon érdekes filmkritikákat Írni. * Elvit bem és
megmutattam neki, avval, hogy csináljunk ebből filmet * BALÁZS Béla rö
vid időn belül és nagyon röviden azt mondta, hogy ebből filmet csinál
ni nem lehetTiszteltem a tekintélyt, vagy ha nem a tekintélyt tisz
teltem, akkor ezt az apo&ikfcikus kijelentést. A dologgal többet nem is
foglalkoztam. Egy év, vagy másfél év múlva láttam a moziban BALÁZS Bé
la kitűnő filmjét, ill, azt a filmet, amelynek a szövegét ő irta, és a
oime EGY TIZMÁHKÁS TÖRTÉNETE volt. Minden Írónak joga vaja átvenni té
mákat, SHAKESPEARE is mindig ezt csinálta, Egy kicsit fájlalom, hogy
nekem azt mondta, TOLSZTOJ elbeszélése nem alkalmas filmre. Pedig BA
LÁZS filmje .nagyon sokat tanult a HAMIS BANKÓ történetéből, persze ez
semmit sem von le az eredetiségéből vagy az értékéből.
Ez volt az Íré első találkozása a filmmel*
Mint nézőnek, milyen impressziói voltak az
első némafilmékről?
- Borzasztóan tetszettek a komikus filmek, M&x 1INDER volt gyer
mekkoromnak egyik kedvence, CHAPLIN; aztán később a POLIKIJSKA, az első
szovjet film, ami eljutott Európába. Akkoriban Bécsben éltem. Később
nagy hatással volt rám a PATTOMÉIN és a némafilmek közül még PUBOVKINí
AZ ANYÁja. Érdekes, hogy azóta nagyon sokszor megcsinálták AZ ANYÁt
hangosfilmben, de azt, amit PUPQVKIN némafilmben el tudott érni /pél
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dául, hogy a vízvezetékből csepeg a yiz, és bár én azt? nem hallom, mé
gis hallom/, azóta sem tapasztaltam* A hangosfilmben minden zaj bemu
tatható , ón mégsem hallok és érsek annyit ezekben, mint PUDÖY&XN film
jében. Itt mindjárt azt is megmondhatnám, hogy a döntő a művész, és
úgy látszik, hogy a filmben döntő szerepe a rendezőnek van® Hadd te
gyem hozzá, csak akkor, ha jó szöveggel dolgozik*
Ezzel kapcsolatosan igen sok élménye lehet
LENGYEL Józsefnek. Először a rendezővel mint
dramaturg találkozott, aztán nagyon sokára,
mint Író is.
« Berlinben, a FILM Ö1D VQLKnak voltam a szerkesztője, /£9«30,
köriii lehetett/, amelyről később megtudtam, hogy BitláSB Béla is szer
kesztette* Akkoriban nagyon propagáltam a FILM IMS TOLK-ban a 1UM8&XB
c. dokumantumfilmet, és azt hiszem, azt is Írtam róla egy MAKX-idézebtel, hogy - egy négert egy néger, áru csak akkor lesz belőle, ha elad
ják; nos ennek az analógiájára azt irtom, hogy egy vasútvonal; az
vasútvonal, da szocializmus csak akkor lesz belőle, ha egy szocialista
országban építik. Ugyanakkor megpróbáltam első rendezői munkámat is.
Egyetlen egy dökumenkumfiXmeb rendeztem, egy felvonulást & JCarX IIEB™
KNEÖHE és Fosa LUXEMBURG sírjához* Ez aztán igazán jó ^dokumentum**
film** volt, mert a rendőrök állandóan szét akarták t ö m i a felvevőgópet, a felvevő pedig közben fényképezte, ahogy a tömeg visszatartja
őket, s ők egyre törekszenek felénk* Rém akkoriban nagyon hatott
VER^ö? módszere, mélyet ma is jónak tartok* Próbáltam astubán egy forgatókönyvet Imi, amelynek ez lett a elme; W 8 Z F M N I N G t e . A VXXÁQ,
EÖRÜL. A rendező a berlini körvasút egyes állomásainál mindig kiszál
lítja a felvevőt, s a film úgy játszódik, mint egy felfedező út. Egyik
állomása a börze,a következő állomás a parlament,a harmadik a SIEMENSStadt és aztán az előkelő és nem előkelő negyedeknek egy körvasutoa
történő felfedezése, Ebből azonban film már nem készülhetett, a Szov
jetunióba utaztam és a "Meagrábpom^-filjmél voltam dramaturg* Meglehe
tősen sikertelenül
egyetlen egy anyagból sem lett film, később
a gyár is feloszlott* Állandóan reménytelen szerelmem volt a film és
e reménytelenség mai napig tart. Hiszen tulaj Ionképpen még mindig nem
készítettek olyan filmet, amilyet én szeretnék az Írásaimból csinálni.
A dramaturgiai munka közben milyen tapaszba**
latokra tett szert?
- Nem sok tanulság volt, nagyon akadályozták a munkát és főképpen
azt akarták tőlünk, hogy legyen egy műben minden benne* Legyen egy kis
parasztkérdés, legyen egy kis tmxnkáskérdós, legyen egy kis nőkérdés
.stb* Est a módszert ott,a ”Mezsrabpom" filmnél ',mnlverzál*«gasin,,*«ak
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neveztük* Bgj vifen kapcsán később, amikor a GBlPAJBvaek sikere volt g rá is sEitesbtaRí, erre, mondván. ,o8i&iyir® minden nin-oa sb*®
ben a filmben, és azért5 mert egy dolog körül kristály asbdlkf éppen
a sért? 3 P K Ballönben még egy nagyon. érdekes esetem volt a "MezsraJhpom”^
filmnél* GslaáXtunk — nyissa aMiois kevés közöm volt, ™ osak az ©gyeedarabok bemutatásánál vettem ,
vészi - BáLZáQt CMBSECiyébíÜ, &gy filméin
k filmbe már rengeteg pénzt- boXoSXfeafc, egyszerre csak ilj igazgató jötefc.f
aki azt mondta^ kogym áll;f * « &sm fogtok a filmet befejezni! Miérte nem
fogjuk, a filmet tovdbbcsinélnl? - kérdeztük - Azért;, » mondta - mert
SGGEJRT,a rendező,egy tetogipyes kis kapitálisfcáfc csinál GűbeeekbŐXf pe-«
dig az egy aagyMpibaXlíSteái Írre é n s ismervén a dörgést, következőképp
pen szólaltam fel? “MáJK,. - ez volt az első szavam ég arr-s mindenki
borsaiisfeósn felfigyelt, majd magiamét eltjam, * WKZ, áld nagyon érdekes
dolgokat beszélt a művészetről, de a filmet nam látbafefeafla®m IssarMfe™
te, mégis oly hallatlan B m m n c s éak vsa, hogy épp a Gobsaok^ké.rdéa'ben
megmondta a véleményét. Azt a feltűnő színészt, aki, Gobsaokete mániákus®*
nak. Játszotta, Íme igazoljaf sert, ■* s akkor msgmoadtam, hogy ■& SŐI1
annyi és annyi kötetének a láb Jegyzetében M&HX a kővetkezőket mamit®,?
BAI&AO, aki a pénzvágy és fukarság annyiféle variánsát ismerfci»f nem
véletlen, csinált Gobssoteből Őrültet, mart a kapitálisai.® már akkori
fomájában is az, áld kincset Mlmosott, aorraális kapitaSista sém
betett,
a szi&ész pádig
folytattam «* tényleg éroite^ degy BAuSAG
mit gondolt, és sgy bolondot,egy mániákust osimUt ebből a GoM^akhdl®
Ezután, és mart MABXra M v a t koz team, a fiamat megcsinálták^ Nagy aiter®
volta Hát ilyen tapasztalataim voltak a 'Aramteurgiai
amely nem sokáig tartott és nem nagyon betemette rakem* A. Mjátemip®
részére nem túl gok érdekes tapaasítalatolsfr serestem,, .kivéve azts
fogy maglsmerfesm PUBOVOllt és TISHIffi?S3ICXJt *■ fám mondomt,b.osy barátság*
de valami nagyon mély érzés köt mind a tmi napig alxh-ss a két sagy mü**
vészhez, 111* emlékükhöz*
fyilván köbben reng-’te; b k d

látott-,

nam^-

csak mint néaőt hp.r.em ’-tete bele.;/ yútee
Van malomi idiXtete éteden ■
.
■ a .:;;Br,v;'.ei.; iáimíré--

■■ vészét szamélyesas is átélte időa&skábéli
M t t m m Jó filmesét?[5 ém láttam az első ggovjste
filmet,,
amelyet pzoVJet teeetetilmi módszerekkel asiLnilfcmk* f&gf.oip ór&atoss film
volt? H E készítette és tliíí AZ .feásSBB leteti volna a cim©« Ez a
szinte
film, amin évekig dolgozott a feltalálóval együtt, már a forgatókönyv^
ben íb külön számított a sziarej egy Fszferájkot mutat be, melyben a
lányaak egy toronyból febér kendővel M I I jelt adrala a azfcrájkoléknak,
a lány lövést tep, s a kendő állandóan pirosabb és pirosabb lesz a
vértől*, EKK már akkor kititínőes ld.M^aaál,ta a szín XeMtőségét*' Sajnos
^egbamisitották az ogész filmet, l^stetlanné tették a feltalálót ®
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legalább egy évtizedig tartott, mig a Szovjetunióban ssinosfílmet csi
náltak, mosbmár külföldi módszerrel.
Ha LfíliülSL J 6zsef kö nyvei t ■oIvaasuk j akár: a
Frenn-re gondolok, akár más elbeszélésekre,
akkor Tál ásd. filmszerű stílust tápasztalba™
tünk, Hogy egészen durván fejezzem ki magam,
nagyon is 1megőrződik az iró film iránti ér
deklődése*
- Kétségtelen., as ember felhasználja azt, amit lát, mert hiszen
az ember.mindig csak abból tud valamit csinálni, amit látott, vagy ta
pasztalt* Soha nem is kérdezem magamtól, hogy mi hat rám, és azt sem
kérdezem, hogy modern vagyok-e, vagy nem vagyok modern, mert minden
egyes műhöz egy külön hozzáállás kell, rutin itt nem segít. Az adott
téma adja gyakran a filmszerűséget, mert én inkább a szememmel figye
lek, mint a fülemmel, a szemem élesebb is, mint a fülem és azt hiszem,
hogy inkább vizuális tipus vagyok, Azért nagyon sokban közelinek érzem
magam a filmhez éa nagyon sajnálom, hogy a film nem érzi magát közeli
nek hozzám.
Hogyan keletkezett akkor az

OLDÁS ÉS KÖTÉS?

- Az OLDÁS ÉS KÖTÉS? Lágyon tudatosan. Amikor a novellát Írtam,
filmben képzeltem el, de ismervén a filmembereknek eléggé, - hogyan
is mondjam, vizenyős talaját, inkább a novellát Írtam meg, mert abban
biztos voltam, hogy úgy megjelenik, Vannak részek az elbeszélésben,
arait sajnosJAhüűó nemhasznált fel. Például nálam egy három oldalról
való fölvétel már a novellában benne van, az egyik oldalról az öreg
professzort nézi a nővér, aki évtizedek óba ismeri és erről az oldal
ról egy hős és nagyszerű férfiú ő, a másik oldalról egy fiatál ápolónő
nézi, és azt látja,hogy szélütése van és Járom Ambrus a harmadik,özem
ben látja; látja a hősi és látja a beteg oldalát, az összetört oldalát
is ugyanannak az arcnak. Kár, hogy ezt a rendező és az operatőr mel
lőzték,, s ón azt hiszem, hogy erre lett volna megoldás,..
Sőt beszéltünk is arról SOMLÓval, az operatőrrel, hogy milyen mó
don lehetne az arc egyik oldalát beteggé tenni* Azt mondta ő, hogy ez
nagyon könnyű, kell egy injekciót adni, mint a foghúzásnál és kész.
Sajnos azonban nem ezt csinálták meg, - Nagyon jónak tartom JÁNOSÓ
munkájátt nagyon sok érdekeset tett az enyémhez, de sajnos egy csomó
érdekeset el is vett az Írásból, Természetesen ezt csak most mondom,
amikor JANÓSónak már nagy sikere lett, a filmmel, amikor a filmnek a
létéről vagy nem-létóról volt ezó, akkor kizárólag csak dicsértem,,
mert nem akartam azt, hogy az én ellenkezésem folytán a filmet elvessék*
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Engedjen, meg egy személy©a észrevételt , ami
lehetséges, sok nézőnél: az észrevételével
nem_ egyezik. Nekem, amikor láttam a filmet,
es ismertem már korábbról az elbeszélést,,
as volt az impresszióm, hogy nagyon érdekes
Janus«areu játékkal állunk szambán* l'í. LEN
GTÉL József az Öregekről akart ,I m i éa az
Öregek szemével 2jd,nden másról, ami barma van
még a témában, JANOSO Miklós pádig a fiata
lokról akart filmet csinálni és minden mást,
ami az anyagban felfedezhető volt, a fiatal
nemzedék szemével nézett.
- ön nem az első ember, aki est megjegyezte, és akkor, amikor
a film átvételéről volt szó, én ezt a következőképpen fogalmaztam msgj
Egy tömbből az öregek oldalát faragtam ki, ahogy MICHELANGELO szokta
mondani, JAÍTCSÓ ugyanennek a tömbnek a másik oldalát faragta ki.fen ez
zel teljesen egyetértek. Hogyha én okkor ragaszkodom az Írói koncé#**
odómhoz, az lett volna a következmény, /és sokan ezt szerették volna/,
hogy dobozba kerül a film, A JANOSÓ-fóle koncepcióban nagyon sok jó
van, ha akarja, felsorolhatok itt egyoa dolgokat,és már csak ezért sem
lett volna kedvem valamiképpen gáncsotvetni JANCSÓ müvének, amelyet
jónak tartóké Például nagyon szép az ökői*jelenet, ami tisztára JANOSÓé, nagyon szép a kútjelenet, ami szintén JANCSÓó, nagyon szép a ha™
lak jelenete, ami ugyancsak az övé, pompásak az alföldi tájai, szó
val, neki kiváló önálló jelenetei vannak. Nekem az ellen, amit Ő bele
tett, serami kifogásom nincs, csak sajnálok egy csomó dolgot,amit ő nem
tett bele. Például nálam, abban a variánsban, amelyet JANOSÓ számára
Írtam, van egy mozgás, egy vetési-mozgás,aminek talán megfelel az autóesőtisztitó mozgása, Perbukkan ez harmadakor ist az öreg professzor
miután beteg less, látogatóba jönnek hozzá. Ez teljesen Isimaradt a
filmből, Ugyanez a mozdulat ismétlődik, ez a félkör alakú, a vetéssel,
a köxmyletörlóssel kapcsolatos kifejező mozdulat, Nem hiszem, hogy et
től a film rosszabb lett volna,
™ De nem is ez a fontos. A lényeges, hogy egy jó film készült,
JANGSÓt nagyon tehetségesnek tartom,jó vele dolgosai, Persze JANCSÓnak
régebbről rossz tapasztalatai lehettek az Írókról, a egy kicsit félt
tőlem. Kár volt, hogy félt®
Jelentős dolog, hogy jó irányba vitte el a
rendezőt a maga koncepciója és tulajdonkép
pen valahol a mélyben találkozik Is az Író
nak az igazi 'koncepciójával,**
- Éppen ezért nagyon szivegén látnám, ha JANOSÓ velem megint csi
nálna filmet!
Bzó van ilyesmiről?

5 Fiiakul trur'-a 2 5 *

Lett volna szó róla, sajnos elaludt a dolog* Az IGÉZŐt szeret
ném, ha JAHOSÓ csinálná. Azt hiszem, ott nem kell se elvenni, se hoz
záírni, elég széles ahhoz, hogy egész estét "betöltő film legyen.
És hogy áll most a film Ügye?
- Senkiből "biztatást nem kaptam, megjelent nyomtatásban,biztonság
kedvéóx*t egy nagy, un. monstre-filmnek a vázlata, az UJ IBÁ&bau# Ezt
senki sem, akarja megcsinálni, azt mondják, hogy rengeteg pénzbe kerül
ne, ami igaz. Én azonban azt kérdezem, hogy nem kamatozna ez később,
mart ez Is igaz.*.
Más filmtémák?
- írom a novelláimat, azok közt álég filmtéma van.
Mi a véleménye a mai' nyugati filmművészetről?
Milyen filmeket látott a frano.ia Uj hullám,
az ujj olasz, vagy a n®w«yorki iskola alkotá
saiból?
- keveset láttam, inkább csak az irodalomban követem őket. óriási
filmeknek láttam AMTOHIOffl filmjeit, nem tetszett a TAVAI* MABIENBADBAH, viszont MlXafelanul megragadott az Orsón WE H J Ö PERje. Félelme
tes, jó értelemben félelmetes, mert nagyon megrázó alkotás. Éa óriási
színész ő, aki egyben kiváló rendező is. Mindig jó, ha egyesülnek ezek
a dolgok. ín nem "bánnám, hogyha a rendezők mind maguk Írnák a filmjei
ket. Csák irják őket jól!
A magyar filmek közül melyek azok, amelyékről
jó tapasztalatokat szerzett, mint néző?
« Éa 1955 óta láttam eeak a magyar filmeket, éa a legtöbbre FÍBH2"

Zoltán filmjeit tartom* a KÖHHISíTÁt, a KOSZTOLÁNYI regényéből készült
ÉDES Affiát'a

Feltűnő,

hogy fÖHÖOSIK Mari

nála mily kitünően

játszik

mindig*
Még egy kérdést, ami részben Dziga VERTGVhoz kapcsolódik, részben pedig a mai érdekes
áj Irányzathoz, a cinéma véritéhez. Erről mi
a véleménye?
- Ha megjátszanak valamit és azt nevezik valóságnak, az sem az
egyik, sem a másik. Ellenben, hogyha úgy csinálnak oinema véritét,hogy
érdekes dolgokat visznek filmre, pl, mint interjút, akkor ez jó.Hiszen
mindig, ha riportot oslnál is az ember,vagy « amire azt mondjuk, hogys
falukutatás, de nevezzük bárhogyan, ez mindig akkor jó,
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ha a tényeket

a lehetőségekhez képest objékelvén veszik fel. Bár ez az objektivitás,
is relatív, márt-az, hogy mi mit keresünk, as már magában szubjektív
dolog, Azt,, hogy az operatőr irányítja a felvsvőgépet, ez már bizonyos
mértékű kiválasztás, bizonyos mértékű sz ub jek tívj.aál ás és a kérdés
ugyanaz, 'mint az elektronikus gépnél, milyen okosan, kérdezünk. Az
elektronikus jó, is marhaságokát fog felelni, ha marhaságokat kérdez
nek tőfle. Ugyanezt teszi a szociográfia, és ugyanezt teszi a regény
is, ha. a kérdésfeltevés ostoba., akkor a-felelet nem lehet okos.
- De nézze, kérem,ni.lt eredményez néha a '"vérité'-IROÍ® Lanih-filmjében á Lenint alakitű színész, SCSUKIN,régi hiradófilmek alapján pontosan utánozta Lenint. Az eredmény az lett, hogy Lenin idegesen, kap™
kodóan mozog, mig a többi figura meggondoltan és méltóságteljesen. És
miért? Azért, mert ezt a játékfilmet már modern felvevogóppél1 készí
tették, -mig a hiradófilmet régimódi eszközökkel és1az utóbbiak tanul
mányozása alapján próbálták rekonstruálni Lenin mozgását, _ pedig :az
nem adta vissza hiven a valóságos mozgást, mert tudni kell, hogy a ré
gi filmek'.sebességénél' gyorsabban vetítjük ma ugyanezeket a tekercse
ket, /IS helyett 24 képkockát .másodpercenként/. Ezt az alkotók nem
vették-figyelembe. Látja, milyen eredményt szül néha - feltehető, hogy .
önkéntelenül - a naturalista HUüság". Érdemes volna ezen elgondolkozni
- nem gondolja?
.
■

■

,'

,

Nemrégiben nyugaton jürt,
nyei vannak?

Milyen

filmélaé-

'

. '
?
'
i*
- Bevallom, hogy Sem Finnországban, sem Olaszországban nem jutotI tam moziba, Nagyon szerettem volna Helsinkiben megnézni a WESL 31LE
3f
fOKIt], de nem volt rá időm. Borzasztóan-elfoglalják az embert minden; féle,- héha érdekes, néha kevésbé, érdekes dolgok, azonkívül mégis ’mi; kor azt ember külföldön. van, né szekundér dolgokat nézzen, ami kpr pti~
•mer dolgokat is láthat, kert például1Finnországban miért nézzem.mega2 amerikai moziképet, amikor én-fiim építészetet nézhetek? Ezt érde
mesebb megnézni, nem?.

:

'.

:1

Azért kérdeztem volna; erről, mert egy örök
vita felé szerettem volna .terelni a beszél- getést, Főleg filmes körökben és itt-ott a
■ lapok hasábjain is'vita folyik, -hogy milyen
legyén az eszményi film, kinek készüljön,
milliók nézzék meg,'vagy csak. rétegek, s ki
nek az érdekében lehet •'engedményeket tenni.
Olyan filmre gondolák itt. mint a HAl’
HUML,
amely nagyon jó szándékú, kitűnő, szerepet
ad PAGERnak* &®t amely nagyon erősen kispol
gári, nosztalgikus érzésekkel teli* A komt , ■' merszfilmről van tehát szó. Mit tegyünk? &&
az1 ön'véleménye?
. ;
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- CHAPLIN már megmutatta, hogyan kell ezt csinálni. Próbáljuk mi
is valahogy ilyenformán. Nem a nivóból kell engedni, hanem olyan köz
érthetőt kell csinálni., amely művészileg is magas színvonalú és min
denkinek tetszik. Én nem hiszem, hogy le szabadna becsülni a nagy pub
likumot, annyix'a, hogy nekik rosszabbat adunk. Érthetőt kell adni a
legmagasabb színvonalon. Most visszatérve az OLDÁS ÉS IÍÖlÉSre: a szak
emberek azt mondták, hogy 6000 embernek készült a film. Nem volt a le
ges -legnagyobb sikeré, de sikere volt, És hogyha még egy plakátot is
kapott volna, amit hóm kapott, és hogyha kivitték volna,mint ahogy ed
dig nem vitték ki, nem tudom, hogy most megtört-a a jég, akkor még nai/
gyobh siker lett volna,
Meg el is lehetett volna adni, azt hiszem,
külföldön is, Csehszlovákiában például. Bár én nem értek ehhez a kom
merciális kérdéshez, de azt hiszem, hogy többet is ki lehetett volna
még pénzügyileg .hozni belőle, mint amennyit ki akartak hozni azok,
akik est intézik.
Nekem semmi kifogásom nincs a kommerszfilm ellen., ha az jó. Csak
hogy az alacsony nívójú film, amely azonkívül még rossz is, a kutyát
se vonzza. Mint ahogy az irodalomban a szerkesztőség sem hajlandó ki
szolgálni a legalacsonyabb ösztönöket, nem kellene ezt a filmmel se
iCsinálni. Nagyon Szeretnék több mulatságos filmet látni. Higyje el, a
legjobban a cirkuszt szeretem, egy bohócnak a tréfáin még ma le nagy
örömmel tudok mulatni* De tudja, hogy a bohócok trükkjei azok ősi hu
mor-rétegekre nyúlnak le? Mert az, ha valaki megbotlik, mindig valami
lyen mulatságosság esete, s leesik a nadrágja, az is hallatlan mulat
ságos. Ezek robusztus mulattató dolgok, de talán ide kell visszamenni,
nem pedig a szentimentálishoz, A szentimentálisát most nem az eredeti
filozófiai, hanem a dohon©sztáló értelmében használom.
Most a filmgyártásról valamit.,Mik voltak a
tapasztalatai? Az OLDÁS ÉS KÖTÉSsel,vagy más
filmmel?
- Nekem az OLDÁS ÉS KÖPÉSse1 igen jó tapasztalataim voltak,
őszintén szólva azt hiszem, egy véletlen segített. A Budapest Film
stúdió abbahagyta a játékfílmgyártáat, már nem törődött vele, gyorsan
leforgatták a filmet, sietve és úgy látszik egy csomó fórumot megke
rültek ezzel. Nem voltak rossz tapasztalataim sem a dramaturgiával,
sem az igazgatóval, nem zavartak bennünket. Lehet, hogy ez csak vélet
len szerencse volt, de lehet, hogy ezek tényleg nagyon rendes emberek.

. .
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Már eddig is többször szó esett film és iro
dalom viszonyáról, de inkább csak az OLDÁS
ÉS KÖPÉS kapcsán. Megkérhetnénk? hogy erről
bővebben is kifejtse a véleményét?

Az OLDÁS ÉS KÖPÉS a nyilatkozattal egyidobén képviselte hazánkat a
Buenos Ayres-i Fesztiválon.

- A tapasztalat
nem sikerülnek}

azt mutatja,

hogy a megfilmesitefct

sain.dara.Dok

a megfilmesített kisregény, vagy novella legtöbbször

sikerül* Érdekes aa, hogy jobban sikerül 'a novella és a kisregény*
mint a regény. A színdarabnak az egész konstrukciója olyan, mint hogy
ha egy nagy fölyóa csin.álünk 0gy gátat, ott egyszerre 10zuhan a vis,
ez egy felvonás. tJjabb gát épül, -megint lezuhan a viz, - a következe
felvonás. Viszont a prózát és- a filmet egy nagy hömpölygő folyóhoz ha
sonlítom, ha jó, vagy egy nagyon kis patakhoz, ha rossz, de az a lé
nyeg, hogy mindenképpen folyamatos leírás. A felvevő gép követni tudja
a folyót és nem kell mesterségesen egy nagy effektusa felvonóm véges
koncentrálni időben a dolgokat, A film időbeli mii, dráma pedig lehető
leg térbeli csoportokba sűríti össze a dolgokat, és egy helyszínre, A
filmben ez nemcsakhogy nem kall, de esetleg rossz is# Ds nem azt je
lenti, hogy nem lehet ,egy filmet jól csinálni, ba. egy szobában, csinál
ja az ember a képeket* Azáltal, hogy egyszer közelhozza a gépet, agy
szer eltávolítja, egyszer gondolatokat idéz, és igy tovább, a film in
kább időbeli mü, mint a dráma, következésképpen, a térben koncentrált
dráma kevésbé alkalmas filmre, mint az epika*
Mégis elég kevés jó filmet
nyek alapján*

csináltak

regé

- Okos dolgot mondott nekem iűÉSSlHOS Márta; a KAüiSMINA ANHAt sze
rinte úgy kellett volna megfilmesíteni, hogy az utolsó fejezetet venni,
a abba belefogni a többi részt, n ampádig azt hogy szóról-szora végig
megy valaki az egész regényen* Amikor aa előbb beszéltem AZ- MffÁr-ól,
egy ujabb feldolgozásra gondoltam, amely hü a szöveghez, de hűtlenebb
az eszméhez és a lényeghez, mint a PUDOVKIIi -féle feldolgozás, amely
nem volt ilyen hü a szöveghez.
Vajon miért vannak olyan, távol a filmesek
az íróktól? Szándékká], fogalmaztam igy, nem
pedig megfordítva*
- Nem. tudom. Valós sínül eg rossz tapasztal atonik vannak, s ezeket a
rossz tapasztalatokat átviszik azokra is, akikkel esetleg nem volnának
rossz tapasztalataik#
Mit látna szívesen a már meglévő ma,gyár iro
dalmi alkotásokból megfilmesítve a filmvász
non, vagy melyek azok a nagy történelmi kor
szakok, vagy irodalmilag értékes témák, ame
lyeket meg lehet filmen csinálni?
- Vannak a fiatal irók között olyanok, akiknek a munkáiból filmet;
lehetne csinálni.: GAXAhBOSból, GAlGOCZIból feltétlenül* Én nem hiszem,
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hogy ne lehelne az egyes .iOLDOVA, Írásokból, oZAKüHYIból is. Most csak
a mai fiatalokat: említem,a többieket már mindenki olvasta. Azt hiszem,
lehetne ezekből is filmeket készíteni. Hagyon érdekes kísérletnek tar
tom, hogy a rendező, áld. egy rossz filmet csinált, most megcsinálja
rossz filmjének a történetét. FSJÉRre-gondolok,aki arról fog beszélni:
M I M I ROSSZAK A MAüfAit FILMEK? Ha ezt ő jól meg tuája csinálni, aki a
témát igazán ismerheti, akkor lesz belőle valami.,.
Még egy utolsó kérdést, visszatérve LENGYEL
József személyéhez,Sok mindent jó lenne fil
men látni elbeszéléseiből. A FRENNt is el
lehetne képzelni izgalmas, érdekes, nem szok
ványos 19-es fili^téma alapjául,viszont vlszszatérve az IGEZQre, ha szereposztásra ke
rülne a sor, kinek adná a főszerepet?
- Én? Azt hiszem, DARVAS Ivánnak.
Köszönöm szépen. Beszélgetésünk befejezése
ként, ha még lenne valami, üzenet a filme
seknek* ••
- Csináljanak ,jó filmeket, dehát azt hiszem, maguk is tudják,
hogy ez a feladatuk, /Magnetofon-beszélgetés. Lejegyezte:TÓBIÁS Áron/,
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II.
TAMÁSI ÁRON

Nagy megfontolással készült ez az Interjú.
A filmvilág belső életétől távol élő iro a filmszakma eddigi szabályait tiszteletben,
tartva « nem vágyott beleszólni a magyar
filmgyártás ügyébe.De mint illetékes vendég,
mégis elmondta gondolatait, majd kérésünkre
meg is fogalmazta azokat,
Nem vagyok tudományos szakértője a filmnek, művészi gyakorlatom
sincs a filmművészet területén. Némi érzékem* kezdettől fogva, bizpnyára volt az általános művészet dolgában, mert hiszen ennek hiányában
az irodalom művészi jellegét sem tudtam volna kellő képpen érzékelni
és hangsúlyozni, üti.vei a film művészi ábrázolási módja is, ha jelleg
zetes alkalmazásban is, összefügg a művészi érzék általános érzetével:
talán megengedhetem magamnak, hogy ezen az alapon egy-Icát gondolatomat
a filmmel kapcsolatban elmondjam.
Első találkozás a' mozival /egyidős a filmmel,
a 20-as évek közepén, amikor Amerikában élt,
akkor kezdődött az amerikai
filmgyártás
klasszikus korszaka, CHAPLIN nagy némafilm
jei stb,/
Ifjúságom és a film kezdeti szakasza egybeesett. Jobban mondva,
amikor 24-2? éves koromban Amerikában voltam, a filmre vonatkozó emlé
keim abban az időben kezdtek bennem gyülekezni. Emlékszem tehát a né
mafilmekre, Ez'az- egysiku kifejezési módszer oly teljességű kifejezési
formának tűnt előttem, hogy egy ideig eszembe sem jutott, hogy a be
széd és a zene hiányzik. Az úgynevezett "monumentális" filmek hatottak
reóm a legjobban, mint például a BEN HUH, Bizonyára a régmúlt
világ
nagyvonalú és pompás képi ábrázolása miatt, melyhez hozzájárultak a
játszó művészek elhitető képességei. Tetszettek a revu-filmek is, me
lyeknek akkorAmerikában igen nagy divatja volt, s bennem is nagy ér
zelmi divatja a válogatott szép nőknek, akik Igen. hatásosan szerepel
tek ezekben a filmekben. Érdekes azonban, hogy CHAPLIN aki abban az
időben már egyre-másra játszott, nem hagyott bennem maradandó élménye
ket, illetőleg csak a mozgási humorával hatott rám, s nem azzal az
"eszmei tartalommal", melyet a játékával ki akart fejezni. Ezen sok-
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sodr sajnálkoztam, a ma is bánkódom emiatt, de hát vagy nincs érzékem
az 6 fcérseuJalmi hámorához, vagy pedig Igen erős és az övétől különböző
az én világról való felfogásom.
Hogyan látja ma, amikor már a film töraegmü, vóazetté vált, a film szerepét az "ősmüvóazetek” sorában?
Hegyven év óta nagy pályát futott a film. Olyan művészi kifejezé
si formává vált, mely nagyobb tömegekhez szól, mint minden másfajta
művészi termék. Sorunk a tömegek emberi felkelésének kora • Ennélfogva
két parancsoló ok is van arra, hogy a magunk művelődési portáján is,
komolyabban foglalkozzunk a filmművészettel, mint ahogy eddig tettük*
Az egyik ok éppen a tömegek Ízlésének nevelése, kultúrájának és mű
veltségének korszerű gyarapításai a másik ok pedig Önmagában a művé
szetben rejlik, vagyis á film művészi kifejezési formájának állandó
javításában.
Művészet-e a film, vagy ipar, különös tekin
tettel a mai magyar filmgyártás ügyére?
Az a kérdés, hogy müvészet-e a film vagy Ipar,nem okoz fejtörést,
hiszen nemcsak a rendezők, az Írók és a játszó művészek tartják művé
szetnek, hanem még azok la, akik pénzt akarnak csinálni belőle. Úgy
hiszem, ez helyes is. Legyen olyan művészet, mely nemcsak eltartja ma
gát, hanem még mindazok anyagi érdekeltségének is kedvez, akik a film
alkotásában és forgalmazásában jelentékeny szerepet játszanak. Van
azonban egy lényeges körülmény, melyről, ezzel a kérdéssel kapcsolat
ban, beszélni kell. Nevezetesen az a különbség, mely a film gyártási
ás művészi alapját illetőleg a tőkés és a szocialista államok között
fennáll. Amint tudjuk, amott a magántőke, vagy valamely filmgyártó
vállalat kezében van a gyártás anyagi alapja, melynek jogán, a siker
ás a jövedelmezőség szempontjai szerint, a tőke jelentősen beleszól a
művészi megformálás dolgába is. /Örvendetes ugyan, de csak kivételes
az a filmgyártási mód, amikor egy nagy és sikeres rendező-művész a ma
ga tartalmi és művészi elgondolásait tudja megvalósítani./ Mondom, a
-tőkés világban s nagy átlagban igy vám a hogy mégis jelentős, sőt út
jelző filmek is készülnek ily gyártási módszer alapján, annak két ma
gyarázatát látom. Az egyik az, hogy a nyugati világban rengeteg film
készül, s ahol pedig sok a madár, ott egyik-másik igen szépen énekel.
A másik magyarázat abban a kivételes esetben rejlik, amikor egy rendezÖ-müvósz nemcsak arra képes, hogy a film történetét jól válassza meg,
hanem a történetet úgy tudja művészi formában kifejezni, hogy abban
fcitbéJ4. szenvedélye éa emberi lobogása izzik.
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Nálunk, mint más szocialista államokban, nincs olyan egyéni, vagy
csoportos vállalkozási töke, mely filmet gyárthatna. Ezeknek filmgyár*
tási szerepét az állam vette át, hozzáadva azt a politikai és erkölcsi
többletet, hogy a film ne valamely társadalmi réteg vagy osztály jel*
legzetes érdekeit helyezze az ábrázolás előterébe ,i^anem-.,kószuljön ágy,
hogy az egész nép gyönyörködtető élményévé és az emberi nevelés művé
szi erejévé válhassék. Amint látszik, ez a gyártási'mód, mely a szük
séges tökét és a kevésbé üzletszerű eszmei támogatást egyaránt az ál
lamban találja meg, elvileg szerencsésnek mondható. Sajnos, a gyakor
lat ezt a "szerencsét" nem tükrözi, mert gyártott filmjeink nem ntiLpd
versenyképesek a nyugati filmekkel. Filmgyártásunknak egyik legfonto
sabb kérdése, hogy ennek akadályait megkeresse, s a lehetőség szerint
lassanként megszüntesse.
Magam, mint a filmgyártás keretein kívülálló, de az irodalom ré
vén mégsem vadidegen ember, néhány gondolatomat ebben a kérdésben,
megkísérlem kimondani. Az előfeltétel, mely észrevételeim alapjául kí
nálkozik, az a szerencsés adottság, hogy vannak jó rendezőink, a nógiek és a fiatalok között egyaránt; vannak kitűnő színészeink is; ha n
figyelem az Írók felé is netalán jobban odaforduIna,irók is akadnának,
akik müveikkel ás műfaji érzékükkel hasznosak lennének a filmgyár
tásban.
Vonaódik-e hát a filmhez? - vagy a "különle
ges" dramaturgia, vagy a rendező "egyedural
ma" elriasztja?
Eme három szerencsés adottság után, melyek mégis a jó filmgyártás
Ígéretét hordozzák, megemlítem a nehezítő tényeket. Első a gyártáshoz
szükséges technikai készültség, mely értesülésem szerint nemcsak elma
rad a modern technikai vívmányok mögött, hanem álló állapotában is
kissé szegényes. Ez, természetesen, nemcsak a gépi berendezésre vonat
kozik, hanem a filmanyag technikai megművelésére is. A második nehezí
tő körülmény az a bürokratikus szövevény, amelyen egy film ügyének, á
gondolattól a film elkészüléséig, át kell mennie. Nevezetesen* az Író
nak, vagy a rendezőnek van egy ötlete vagy gondolata, abból készül egy
vázlat, melyet, ki tudja kicsodák és hol elbírálnak; kedvező vélekedés
esetén elkészül, ilyen-olyan beleszólásokkal, a forgatókönyv, melyet a
filmgyár illetékesei, a filmfőigazgatóség és a minisztérium illetékes
osztálya elbírál. Ezen az ide-oda utón és a sok rostán végül megszüle
tik valami, melynek tartalmi eredetisége és művészi izgató szépsége
valahol elhullott. így aztán létrejön egy többó-kevósbó érdektelen
történet, mely a szokványos film-ábrázolási módon eredményez egy szín
telen-szagtalan filmet, aminek művészi és közönség előtti sikertelen
ségéért senki sem felelős. S ebben van a harmadik nehézség* a felelős
ül

ség kérdésében, mely a film tartalmi részével és művészi színvonalával
szorosan Összefügg, ugyanis: ha akad rendező vagy iró, aki valamely
eredeti és merészebb mondanivalóért és annak korszerű művészi megvaló
sításáért vállalná a felelősséget és elgondolásához ragaszkodik ia, az
ilyen ember a szövevényben elszigetelődik éa a munkából 'Kiesik. Ha a
tarka-barka, de mind nyesegető vélemény-zühatagban elgondolásait fel
adja, olyanná válik* mint a többi, roinekfolytán a film is olyanná vá
lik* mint a többi.
természetesen* azt mondom, hogy filmgyártásunk mai állapotába nem
nyugodhatunk balé* Űe mindealcL ezt mondja; még azok is, akik közremű
ködtek abban* .hogy ez az állapot létrejöjjön, női oehát akkor a teendő?
Azt hiszem, nem toldoznia olt ózni kell azt, ami rossz, hanem a megújí
tó munkát az alapokon kell kezdeni, tehát szüntessük meg azokat az
akadályozó nehézségeketamelyekről beszéltem.
Szükség van-e megkülönböztetésekre a filmek
nél, b ha igen, maga a filmgyártás vagy a
filmkritika hogyan végezze ezt el? /"Képi
filmek" millióknak, "értelmiségi"
filmek
százezreknek,
"müvéézíilmek"
kísérletező
avantgárd jelleggel, tízezreknek/.
He tegyünk olyan különbséget, hogy vannak közönséget kiszolgáló
filmok és vonnak művészi filmek; sem olyan osztályozást ne fogadjunk
pl* hogy tanitson-e a film vagy szórakoztasson. Törekedjünk teljesség
re: olyan művészi filmeket csináljunk, amelyeknek a tömegek előtt is
sikerük van* s Olyan filmeket, amelyek a művészi megjelenítő erő utján
tani£s«a&f
í<Ii él jobban a filmen: az "örök" témák /szü
letés, szerelem, halál/, vagy a kalandos
történetek? /Természetesen: melyik all köze
lebb ■TaMsi Áronhoz, a tanulságos példázató
történetek,
vagy a históriai érdekességnek?
Az úgynevezett örök témák,

vagy kalandosnak nevezett

történetek

egyformán filmre valók; de,sőt, a jelképes történetek, a gondolat és a
lira is filmre való. Vagyis a film ábrázolási eszközei már annyira
változatosak és fejlettek, hogy azt kell mondanunk* a film nem ismer
lehetetlent. Nekem, személyi érdeklődésemnél fogva, a tudományos fil
mek, a történelmi és kalandos, tárgynak jobban tetszenek, mint a társa
dalmi ábrázolások.

+/
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TAÍüÁSI Áron, nyilatkozata idején, még nem ismerte az alkotócsopor
tok rendszerét, melyek szervezeti formája sokkal egyszerűbbé teszi
már a filmalkotás folyamatát. /Szerk./

Irodalom és film viszonya* megfilmesített
regények sorsa és szerepe, /Shakespeare* a
világirodalom klasszikusai* vagy a magyarok,
mint; Jókai* Mikszáth, Móricz* sfcb./
Az irodalom és a film viszonya szerintem erős és hasznos. Vannak
irodalmi müvek*;melyek kínálkoznak a film számára,De a film kifejezési
igénye még a remekműveknél sincs tekintettel az eredeti mü hűségére: s
itt már kezdődik a lazulás az irodalom és a film között, s ez a lazu
lás egyre erősebb folyamatnak látszik.
Saját filmjénél /és más filmeknél is/ mi
lyennek látja a rendező, operatőr, zeneszer
ző, illetőleg színészek szerepét? Mi a véle
ménye az Összetett /"iparizált"/ művészetről*
kibontakozhat-e igazán az iró művészi mon
danivalója?
Az ón filmmel való Írói kapcsolatom, sajnos* gyatra, A MEZEI PRÓ
FÉTA eimű filmem* 1947-ben, nem jutott a közönség elé* 's későbbi filmtéma vázlataim is elakadtak. Mégsem érzem, hogy bármi is elriasztott
volna attól, hogy Írói módon valamely szerencsésnek látszó történetem
filmre való vitelében közreműködjem. Azért mondom azt*hogy Írói módon,
mert az iró szerepe, úgy gondolom, abból áll, hogy a történet izgalmasságáira és eszmei tartalmára vigyázzon, de &z a művészi feladat,hogy
mindez filmen miképpen nyerjen kifejezést*teljesen a rendező feladata.
iái a film jövője? /Televízió, stb,/ Milyen
tanácsokat adna filmeseknek - hogyan lássák
az irodalmat* mit vegyenek észre belőle, s
mit hasznosítsanak?
Ami afilmtörténet
jellegét Illeti,talán a dráma ós az elbeszélés
között áll. Szabálytazonban, ebben a kérdésben, sohasem lehetett fel
állítani, a a filmművészet rohamos fejlődése utján egyre nehezebb is
lenne. Jobb is, ha műfaji jellegét semmihez nem hasonlítjuk, csak Ön
magához, Ez is legyen nyitott kapu a fejlődéshez, mely már ott tart,
hogy a képet, a szót, a zenét és az éneket* a kifejezés művészi egysé
gébe tudja fogni, /TÓBIÁS Áron Írásban átnyújtott kérdéseire az iró
Írásban válaszolt,/
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Federico FELLINIi

NTILVitfOS GTÓHÍS +/

/FelXini/í Ha kérdem! óhajtanak, késs Béggel állok rendelkezésük
re, ugyanis őszintén szólva nekem magamnak a H T O M ÉS FÉLről semmi
mondanivalóm sincs ; vagyis szerintem a BT0LG ÉS FÉL még a többi film
jeimnél is kevesebb lehetőséget és módot nyújt arra, hogy szóban bár
mit is hozzáfcegyek, fehát legfeljebb azt ■vállalhatom, hogy pontosan
megfogalmazott kérdésekre válaszolok.
Kérdés. /Verana 3trasser. másodéves azinészhallgató/1 A kritika
gyakran hangsúlyozta, sőt bírálatként hangoztatta, hogy a HYÖLO ÍB FÉL
túlságosan önéletrajzi jellegű. Szerintem éppen az ellenkezője igaz*
úgy érzem, a film nagyon súlyos, nagyon általános problémát érint, ne
vezetesen azt, hogy milyen nehéz világosan látni magunkat és környeze
tünket. ízért meg szeretném kérdezni öntől, hogy amikor a filmet meg
alkotta, minden embert érintő, vagy pedig személyes, önéletrajzi prob
lémát 'akart ábrázolni•
W M H
Kom könnyű a NIGLO ÉS BÉL pontos határvonalait meghúzni,
vagyis megmondani, hol kezdődnek és hol végződnek a személyes problé
mák, és hol kezdődik egy adott tipus ábrázolása, amennyiben az általam
elképzelt figura típussá vált* íz a megkülönböztetés nem is érdekel,
nem akarok foglalkozni vele, nem látom semmi hasznát. Arra a vádira.,
hogy filmem önéletrajzi jellegű, nem tudok mit válaszolni. Osak azt
mondhatom, hogy egy szellemi válságba,szellemi zsékuooába jutott film
rendező életét akartam bemutatni. Kiről Is beszélbattem volna? Hyilvánpvaló, hogy ha már effajta tómát választottam, vagyis a XegŐszlntébb,
legnyíltabb gyónást, véleményem szerint minél Önéletrajzlbb jelleget
adok a filmnek, annál objektívabbá teszem; ezért az említett vád je
lentőségét sem sikerült megértenem, vagyis azt, hogy ősökként esi akar
ják vele a film jelentőségét, vagy pedig korlátalt szeretnék pontosan
meghatároznii nőm sikerült megértenem, hogy milyen értelemben hangoz*™
tátják, ugyanis a filmet éppen ilyennek szántam, amilyen* őszinte, sőt
- természetesen a magam véleménye szerint - nagyon őszinte gyónásnak,
bár megalkotásánál fölhasználtam annyi müfogást, annyi nagyon nemesen

■*■/ Beszélgetés a hallgatókkal a római filmfőiskolán.
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értelmezett taclmilaib, amennyit a művésznek feltétlenül fel kell hasz
nálni a * lia a .közönsóg elé 1 ép mondanivaló jával.
Szeretném* ha őszintén válaszolnál. A
forgató könyv™! rók, F M I M ö * PINE1LI* Bruaello RíMDX, állandó munkatár
said; mindig elmondta!, hogy filmjeid sikeréhen nagy rés síik van. De a
NYOLC ÉS FÉL esetében* sokkal inkább* mint máskor* hiába olvassuk el a
forgafcókonyvet, a leghalványabb képét* a legbizonytalanabb vázát sem
kapjuk meg annak* amit a film nyújt* nem tudjuk meg belőle a film mon
danivalóját, nem ismerjük meg erényeit. Nos* milyen volt a kapcsolatod
munkatársaiddal, legalábbis a NYOLC ÉS FÉL esetében* mennyiben bíztad
magadat rájuk* milyen Ötleteket, Ösztönzést kaptál tőlük, és végezetül*
mennyiben hagytad figyelmen kívül munkájukat?
FLAIAHÖval* PXiíELLIyöl és SONDIval való együttműködésem
olyan, mint valami baráti szórakozás* mintha együtt utaznánk. Ha vala
mi Ötletem támad, nem tudnám megmondani miért* - kényelemből* lusta
ságból, megszokásból, babonából, - szükségem van valakire, akivel
megbeszélem'* és mivel ők jobban ismernek., mint mások, mint azok, akik
bár nagy becsben tartanak, de nincsenek velem régóta meghitt, bizalmas
baráti viszonyban, sziveaebben dolgozom PLAIANQékkai, egyrészt valósá
gos értékeik éa tehetségük miatt, másrészt pétiig azért* mert.velük le
tudok hatolni a dolgok mélyére. Azért is dolgozom inkább velük, mert
azőrebem a csendet, azt, hogy igyekszünk elkerülni egymást /valójában
sohasem vagyunk-együtt, megszervezzük* hogy ne is lássuk .egymást/.
Együttműködésünket sz a ritmus határozza mag* találkozunk, hogy ne ta
lálkozzunk* telefonálunk:, hogy ne kelljen egymást fölkeresnünk*, szá
momra ez az együttműködés nagyon értékes; munkatársaim aszal* hogy tu
domásul veszik lustaságomat, szokásaimat, lusta és fanatikus, de egy™
szersaind kényes éa rugalmas munkáméclszaremet, lehetővé teszik, hogy
az egyéniségemnek legmegfelelőbb módon fejezzem ki magamat,Lehetséges,
hogy a filmben való részvételük kevésbé nyilvánvaló, de becsületesen
meg kell mondanom* hogy munka!ársaisiat kiérdemeltem, vagyis a lehető
legmegfelelőbb munkátársaim vannak. Esek a szavak lekicsinylőnek hang
zanak az ő szempontjukból, azonban hozzá kell tennem, hogy FLAIANQ,
FIHI-LLI, HONDI szakmailag rendkívül értékes és tehetséges munkatársak,
még akkor is, ha munkájukat nem szószerinti, hanem magasabbrendü módon
használom fel.
Kérdés, /Leonardo Bioravaati/a Véleményed szerint a DOLCE VITA
/ÉDES ÉLET/ elkarc miatt jutottál válságba* és ezt a válságot mutatod
be a NYOLC ÉS FÉLban* vagy pedig úgy érzed, hogy a SIOLG ÉS FÉL művé
szi termésed egy bizonyos irányának lezárása?
Válasza Valójában nem tudnám megmondani, hogy a NYOLC ÉS FÉL kez
dete vagy befejezése egy ciklusnak. Azt elárulhatom, hogy a film Ötle
te a DOLCE VITA előtt keletkezett. Már régen, úgy emlékszem közvetle
nül a LE NQTTI Dl ŰABIE1A /0AB1HIA ÉJSZAKÉI/ után* tervbevettem, hogy

48

több dimenzióban ábrázolok egy emberi lényt, olyan történetei; elevení
tek meg, amelyben különböző mozzanatok jutnak érvényre, vagyis olyan
történetet, amely egyszerre játszódik a realitás, az álmok és a képze
let síkján, állandó időugratássál - jelen, múlt és jövő között - va
gyis bizonyos egyidejűség, szimultaneités fejeződik ki benne. De nem
sikerült cselekményt és főszereplőt találnom hozzá. Eleinte arra gon
doltam, hogy agy ügyvédet viszek a vászonra, de az igazat megvallva,
az ügyvédekről £lig tudok valamit, A főszereplővel kapcsolatban az
utolsó pillanatig kételyeim voltak, még akkor is,amikor a NYOLC ÉS FÉL
cselekménye az ismert formában kialakult. Valójában arra gondoltam,,
hogy a pontos személyazonosság nem sokat számit, hiszen tulajdonképpen,
egy ember történetét akartam megeleveníteni, tekintet nélkül foglalko
zására, egy válságba jutott lélek történetét. íehát valami rendkívül
objektív témát. És - ne tartsák paradoxonnak - éppen az objektivi
tás követelménye miatt döntöttem úgy, hogy legyőzöm szemérmemet, tar
tózkodásomat, és megcsinálom azt, amit tulajdonképpen már régóta a
legideálisabb megoldásnak tartok, és bemutatok egy filmrendezőt, vagy
is más szóval olyan embert, aki ón magam is lehetnék.
Egy kis ideig még bizonytalankodtam, érzelmi komplexumaira voltak,
féltem, hogy megsértek valakit} de amikor eltökéltem magamat, egysze
riben mindent sokkal vi 1ágosabbans sokkal egyszerűbbnek láttam,
• Kérdés, /Floravantl/i Filmed régebbi kinematogréfiai kifejezésmó
dodhoz képest jelentős fejlődésről tanúskodik. Egyesek ebben a francia
filmművészet, főként a MAKIENBAD hatását látják, mások pedig Irodalmi
hatásról, JOYÖEról és követőiről beszélnek.
Válasza Kissé zavarba jövök,, ha védekezésül ország-világ előtt*
tudatlanságomra kell hivatkoznom. De mit tehetek azokban a konkrét
esetekben, amikor valaki olyan műre hivatkozik vagy emlékeztet, ame
lyekben hasonlóságot lehat fölfedezni?. Aztán, ha a vita komolyabbra
fordul, egyszeriben kitudódik, hogy nem olvastam, illetve nem láttam
ezeket a müveket. Ha a kritikus vagy a recenzens csak azért idézi ezt
meg azt, hogy jóindulatúan tájékoztasson a maga széleskörű olvasottsá
géról, rokonszenvet érzek iránta, elérzékenyűlölc. Ha azonban azért
idéz, hogy osökkentse a film értékét, hogy bebizonyítsa? bizonyos ha
tások nélkül valószínűleg valami mást csináltam volna, akkor be kell
vallanom, hogy nem olvastam, nem láttam azt, amiről beszól. És amikor
mindezt beismerem, borzasztóan szégyellem magamat. Szeretnék a törté
nészek segítségére lenni,s ezért kijelentem, hogy nem láttam a MAEIENBADot, nem olvastam JOYCEot, de egyszersmind bocsánatot is kérek tájé
kozatlanságomért ,
Kérdés. /Seraio Lula Ferson. II. éves rendezŐhallaató/: Miért
választott a forgatókönyvben leirt befejezés, - az ótkezövagonban
lejátszódó jelenet - helyett más megoldást?
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Válasz? Nemcsak a forgatókönyvben, szerepel az étkezőkocsi-jelenet
befejezésként, föl is vettük, sőt be is montíroztuk a filmbe. Csak
az utolsó pillanatban változtattam meg a finálét. Ez a következőképpen
történt? Egy időben bevezetést akartam fölvenni a filmhez, mert úgy
gondoltam, egyes jelenetek részletei vagy a filmből vett állóképek nem
alkalmasak bevezetésnek. Úgy terveztem, hogy minden szereplőt az űrha
jó kilövőtornyában mutatok be,
összegyűjtöttem az összes szereplőket, hét vagy nyolc íelvevőgóppsl forgattam a jelenetet, mert azt akartam, hogy a bevezetés valami
Ünnepélyes zűrzavar benyomását keltse? minden’ szinész, főszereplő,
statiszta, epizódszinész, a technikai személyzet, szóval az egész
"trupp'1 lejött a diszlópcsőn, egy darabig félszegen járkált ide-oda,
azután MASÍROIAIÍNT ostorcsapására sorbaállt, akár valami állatsereglet,
és a fúvószenekar indulójára elvonult. Ennek kellett volna a beveze
tésnek lennie. Forgatás közben éreztem, ez lenne a film legjobb befe
jezése. Azért fölvettem az egész bevezetést, de kihagytam a filmből,
mert veszélyeztette volna a hatásos befejezést, a film összes motívu
mainak ezt az ünnepélyes és kihangsúlyozott felvonultatását
az egye
sülést, megbékélést mindenkivel, holtakkal, élőkkel, szóvaJ azt a meg
oldást választottam, amit önök is láttak.
Ez a finálé véleményem szerint több szempontból előnyösebb az
eredetileg tervezett megoldásnál. Mindenekelőtt a zene miatt, és ezt
roppant fontosnak tartom egy olyan filmben, amely végeredményben a ká
oszból indul ki és bizonyos harmónia felé tart, afelé, hogy a filmben
szereplő sok-sok egyéniség összhangba jusson egymássál,ugyanazt tegye.
Még azt a kijelentést is megkockáztatnám, hogy a zenés finálé éppen
filozófiai szempontból fontos; a másik megoldásban a zene helyett a
vonat kerekeinek zakatolása hallatszott volna, ez a hatalmas, ellen
állhatatlan zaj, amely tartósan a bizalom, vagyis a meghittség,érzését
kelti. De ezen kivul véleményem szerint a választott megoldás azért is
előnyösebb, mert pontosabb, meggyőzőbb, mint a másik. Az eredeti finá
léban a főszereplő feleségével együtt vonatra száll, már elhatározták,
hogy elválnak, vagyis végleges szakítás történt, a férfi nem csinálja
meg a filmet, mindent otthagyott, a vonat elindul, már megy, odakinn
esteledni kezd, a vonatban hihetetlenül száraz, szomorú beszélgetés
folyik, hiszen két olyan ember beszélget, akiknek mér nincs közük egy
máshoz, a dialógus két, egymást elhagyni készülő ember végrendelatazerü búcsuzkodása. Aztán a vonat berobog egy alagútba, a kerekek egyre
hangosabban zakatolnak, Marcello egyre rosszabbul érzi magát, fizikai
rosszullét környékezi, valami kinzó szorongás vesz rajta erőt, kiveri
a verejték, kétségbeesetten néz körül, az ablakban meglátja saját tü
körképét i ez,ahogy a megvilágítás változik, hol felbukkan,hol eltűnik;
.fsiéségé tükörképét is megpillantja; a kép kiszélesedik, deformálódik,
összezsugorodik, a síneken,

az alagút falán,

a tájon verődik viesza,

vagyis a férfi önmaga széfcmorzűQlóáásáfc látja mindenütt, ssemélyiségéneIs szíriba1ikusan., de e1ég reálisan ábr ázo1t, teljes saét-asésót„ A
látvány okozta szorongás csúcspontján végignéz a népbelen étkea3kocsin,
és váratlanul mozdulatlan, ölő árnyakat pillant meg, akik utján Id.sá
riin És amint a vonat robog tovább, a vagon kivilágosoaik, as árnyak
is átszíneződnek fehérre, a kocsi hihetetlenül megnyúlik, óe megtelik
azokkal az alakokkal, akik dorcello ' életében szerepet játszottak, A
film avval végződik, hogy Maréellő megpróbálja ■ elmondani, feleségének,
miféle benyomás hatására ébredt öntudatra, mi volt az, arai egy pillanat alatt földerítette, azonban nőm tudja érthetően kifejezni magát,
Pélszegon megkísérli megértetni, feleségével, az örömnek alfélé előérzeto ragadta magával, és ezzel minden véget is ér. Az egész jelenetet
a köreitek zakatolásának ritmusa kíséri, mintegy kifejezve a bizalmas
meghittséget. Ennek a finálénak csupán egy veszélye volt? az, hogy a
befejezés miatt az egész film valami házassági történetnek fog tunni,
A feleség és a férj kapcsolatainak bemutatása a film végén, érzésem
szerint, nincsen összhangban azzal, ami előzőleg történt. Ez is közre
játszott abban, hogy a füstben látható megoldást választottam. Megpró
bálom döntésemet érvekkel indokolni, de elhatározásom valójában nagyon
Is hirtelen intuíción alapult. Gui&o nemcsak a feleségével békül ki,
nemcsak az asszonyt fogadja el olyannak, amilyen, kanom mindenkit,eb
ből erőd a mindenkivei való egyesülésönmagának másokban való teljes
vállalása, amit a tánc fejez ki, Elhangzott olyan kifogás, hogy ez a
tánc kissé illetlen. Válóményom szerint ez nem igaz,
Kérdés; /Person/; ön. azt mondja,hogy mindkét; finálénak ugyanaz'az
értelme. Do a végleges befejezésben a főszereplő elhatározza,hogy meg
csinálja a filmet, és leljelönti! nem tudó k meglenni 'nélkületek. Sze
rintem ez a megoldás ellentétben van a másikkal.
W s s & i Nem, nincs ellentétben. Az a tény, hogy Guido rászánja
magát a film forgatására, a nézőnek szól, közli vele, hogy a film is
öl fog készülni. De a film a másik finálé esetén is elkészül, vagyiá a
két befejezés ugyanazt jelenti.
Sé£déat..j/Plgr Annlbale Panoyi, másodéves sziMszhallgató^i Az in
formatív kérdésekről a tulajdonképpeni kritikai, kérdésekre áttérve úgy
érzem, hogy a finálé, bár nem mondható túlságosan leegyszerűsített
nek, nem sokban fejleszti tovább a rendező régebbi filmjeiben, például
a LE NQTXI Dl CAIíIHlA-bau, megnyilvánuló életfelfogását.
Válasz; Véleményem szerint a két alak; nagyon különbözik egymás
tól, más öabiria és más Guido,
Kérdés /.Panovi/1 Persze nem. pontos hasonlóságról van szó. De ál
talában mindkét alakban a valósságnak ugyanaz a felfogása tükröződik
vissza, ez a felfogás bizonyára helyénvaló, de nem. mond semmi újat,
most is kissé felületes és az indokolatlan optimizmus benyomását kelti.
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Válasz; Nem hiszem, hogy igaza van, hiszen a két film alapjában
különbözik egymástól, mind a szereplők, mind a cselekmény,' mind pedig
stílus szempontjából,tehát vagy az egyik vagy a másik értelmezésben*..
Kérdési /űincotti/: He haragudjon Danovi,

de ha maga fontosságot

tulajdonit ezeknek a dolgoknak, .* vagyis megköveteli, hogy a művész
ideológiailag fejlődjön, - nem szabad megfeledkeznie a DOLCE VIIA
teljesen pesszimista befejezéséről,
/Danovi/i Ez igaz, de ha ezzel a kérdéssel akarunk foglalkozni, a
művész, a rendező legutolsó müvét kell figyelembe vennünk. Ha pedig
Féllini felfogása ezen a téren olyan, amilyennek a NYOLC ÉS FÉL mutatja, és ami mér- felmerül egy régebbi filmjében, akkor véleményem ■ sze
rint ebben a felfogásban nincsen semmi új.
Válasz; Szerintem Gabiria optimizmusa a fizikai lét színvonalán
tengő, hivő kis állat vitalitásának megnyilvánulása; a NYOLC ÉS FÉLben
azonban másról van szó. Véleményem szerint Marcello félszabauuláea, bár ez a felszabadulás csupán élűérzet formájában fejeződik ki, - ak
kor történik meg, miután alaposan felülvizsgálta a dolgokat. Szegény
kis Gabiria semmit sem ért abból, ami körülötte-; történik,
Harcé 11 o
azonban ismeri a világot, valósággal felboncplja sajátságát, és bár
végül arcán ugyanaz a mosoly jelenik meg, mint Cabiriáén, egészen más
fajta fejlődési folyamaton megy keresztül, Ezért véleményem szerint-a
két alak útja alapvetően különbözik,'
' Kérdés. /Dán Penny, elsőéves rendezőhallgató/; - Nem hiszem, hogy
különbség volna az önéletrajzi és a nem-önéletrajzi filmek között, .hiszen:köztudomású, hogy az őszinte filmrendező, és az Ön esetében iga
zán beszélhetünk őszinteségről,:Vmindig önmagát fejezi.ki, igyekszik
"meghálálni:.gyermekkora, életé-motívumait. Valami mást szeretnék kér
dezni, ön a DQLOií VITA előtt,'legalább is azokban a filmekben, amelye
ket ismerek, vagyis a LŰ SCEICGO BIANCOban /A FEHÉR SEJK/, az X VXfELLONXban /ARANY IFJAK/, a LA SIRADiban :/AZ ORSZÁGÚI/, az IL BIDŰHSban
/A KANNA/, a LE NOfXI Dl CABÍRIÁban /GABIRIA ÉJSZAKÁI/ mindig a tör
ténelemmel , az élettel, az egyszerű emberek problémáival, nagyon embe
ri és nagyon megindító történetekkel foglalkozott. Azután a BÖLGB /-VIlÁban és a NYOLC ÉS FÉLben egyre inkább saját maga felé fordult. Mon
danivalómat nem kritikának szánom, de be kell önnek vallanom, hogy a
felsorolt régebbi filmjei nagyon meghatottak, annyira, hogy egyszerre
szerettem volna sirni és nevetni. Két legutóbbi filmjét azonban közöm
bösen néztem végig, természetesen nagyba értékelem formanyélvének, ■fej
lődését, hiszen korszerűbbé, elevenebbé, maibbá vált, de' ezt a két
filmet hidegen fogadtam. Nos, mivel véleményem szerint minden filmnek,
minden rendezőnek van valami mondanivalója, úgy gondolom, hogy régebbi
filmjei jobban kifejezték mondanivalóját, mint a két legutóbbi müve.,
és azt szeretném megkérdezni, vajon tudatos-e' ez a változás, csupán
átmeneti-é, vajon ön hisz-e abban, hogy vissza fog térni a' régi FELLI-
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NIhez, az egyszerű emberekkel, és as általános, mindnyáj unkát érintő
problémákkal foglalkozó művészhez. Vagy pedig úgy gondolja, hogy ez a
változás végleges, és ön, amint a NYOLC ÉS FÉLben ki is jelentette,
nem akar már semmit sem közölni velünk, nincsenek kifejezésre váró
problémái*
Válaszi Nem hiszem, hogy régebbi filmjeimet ilyen élesen meg le
hetne különböztetni a két legutóbbitól* Kevéssé érzem feljogosítva ma
gamat arra, hogy kritikusan szemléljem saját müveimet, tehát lehet,
hogy Önnek igaza van, non tudom, mit válaszoljak* Szerénytelenségnek
éresném, ha azt mondanám, hogy a filmek követik, eszmeileg folytatják
egymást, és szerintem mondanivalóm talán bizonytalanabb,zűrzavarosabb,
és ködösebb formában jelenik meg, de ugyanaz maradt* Nem hiszem, hogy
ilyen különbséget lehetne észrevenni filmjeim között, mint ön állítja.
Kérdés. /Ferrv/s Célzott rá, hogy a fináléban visszatérnek az ön
számára kedves dolgok és személyek.,, evvel talán azt kívánta bejelen
teni, hogy legközelebb mivel szeretne foglalkozni?
Válasza Mivel a film főszereplője rendező, és a fináléban nyíltan
- szemérmetlenül nyíltan - vállalja önmagát, tehát a maga világát,
azt a világot, amelyet a hozzá legközelebb álló személyek alkotnak,
nyilvánvalónak érzem, hogy film egyszersmind bejelentése annak, amivel
a szerző a jövőben foglalkozni óhajt* De ezzel nem kívánok semmi hatá
rozottat kijelenteni, nem akarom például azt mond®),!, hogy mivel bohó
cokat láthatunk kezükben vesszővel, arra kell gondolnunk, hogy a ren
dező valami lovascirkuszró1 szeretne filmet csinálni.
Kérdés. /Ferry/: Visszatérve az előbbi kérdésre, megfigyeltem,
hogy régebbi filmjeiben egy bizonyos társadalmi osztály tagjaival fog
lalkozott, a DCLCK VlfA óta azonban egy másik társadalmi osztály tipi
kus problémáit elemzi, fehát ujabb müvei mégis csak különböznek a ré
giektől*
Válaszi Kérdését nem értem világosan. Azt akarja mondani, hogy
előző filmjeimben, ólénkebb társadalmi érdeklődés nyilvánult meg?
Kérdés * /Ferrv/ % Nem, hiszen legutóbbi két filmje is társadalmi
problémákkal foglalkozik, csakhogy szak egy másik osztály problémái.
Én azt szerettem volna megkérdezni, hogy ez a változás ön szerint tu
datos és végleges-©,
Yá l a m k Nem ellenőrzőm magam nap-mint-nap a tükörben, A NYOLC ÉS
FÉL a mai valómról, mai problémáimról és szorongásaimról szól. Nem va
gyok abban a helyzetben, hogy előre jelezzem, mi történik holnap* Én
magam is nagy kíváncsisággal, bizalommal, hittel, és jókedvvel várom a
jövendőt* Azonban úgy érzem, hogy a NYOLC ÉS FÉL nem FELLINI történe
tét mondja el, Meggyőződésem - amit sok-sok személyes nyilatkozat, le
vél, és a közönség megnyilvánulásai erősítenek meg
hogy olykor-oly
kor támadt félelmem alaptalan, a filmet senki sem érezheti túlságosan
bizalmas magánügyekről szóló fecsegésnek® Azt hiszem, a néző az első
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képek után elfelejti, hogy filmrendezőt, tehát tulajdonképpen igen ha
tározott vonásokkal megrajzolt egyéniséget lát a vásznon, és megkezdő
dik benne az azonosulás folyamata. 1‘ehát véleményem szerint a film nem
korlátozódik egy alkotóerejét vesztett filmrendező kalandjaira és bús
komorságára.
Kérdés. /Űincotti/: A vetités után egy fiatal lány azt mondta,
hogy úgy érzi, amennyire csak lehetséges, sikerült azonosulnia Guidoval, megtalálta benne a maga lelki múltját, kételyeit,és problémáit.
Azt hiszem ez megegyezik az általad elmondottakkal.
Kérdés. /Pierő faggioni/: Engedjék meg, hogy az itt elhangzott és
a régebben hangoztatott megjegyzésekkel ellentétben valamit kiemeljek,
főleg a fináléval kapcsolatban. A NYOLC ÉS KÉL fináléja az én szemem
ben roppant erőteljes. Értesülésem szerint több kollégám ugyanezen a
véleményen van. Az az érzésem, minden attól függ, milyen szeretettel
követjük a filmet. Ha valakiben a film háromnegyedrésze fel tudta éb
reszteni ezt a szeretetett, altkor a finálé is igen erős, pozitiv hatást
fog tenni rá.
*
Válaszi Nekem is ez a véleményem. Ezért hangoztatom unosuntalan,
hogy erről a filmről nincs mit mondani, nincs mit magyarázni, A tájé
koztatási Hivatal vezetőinek ezerszer elmondtam már ezt, de véleménye
met, ahogy az történni szokott, reklámfogásnak vették. Kezdettől fogva
tudom, hogy a NYOLC ÉS FÉLet a legteljesebb átéléssel kell nézni,
át
kell érezni, ezért tartózkodtam az epizódok dramatizált fogásokkal va
ló tálalásától, pedig forgatás közben éppen ezeket szokták kihangsú
lyozni. A néző ne tudjon seis3mit.se a filmről, de igyekezzék a lehető
legmélyebben átélni: véleményem szerint az effajta mü^ek befogadásának
ez a legmegfelelőbb formája.
Kérdés, /ffaggioni/i Az előbb - mondjuk igy - az affektiv be
nyomásaimról beszéltem. Azonban, ha megvizsgálom benyomásaim logikai
alapját, első látásra az a véleményem, hogy a NÍOLC ÉS KÉL nézője tel
jesen azonosulni tud a film objektív valóságával. Szerintem ön igen
határozotttan megkülönbözteti azt a három sikot amelyen a főhős törté
nete lejátszódik, vagyis a múlt felidézését - ez teljesen személyes
jellegű -, a jövőről adott képet, - ez is személyes jellegűt a néző
ezekbe természetesen nem tud behatolni, - végül pedig azt a valósá
got, amelyben Guido tettei vógbemennek. Ea a valóság kiterjed az egész
teremre, és közvetlen kapcsolatot hoz létre a nézővel. A próbafelvéte
leket bemutató képsorok és a finálé láttán például nyilvánvalóvá válik,
hogy Ön és Guido /kettőjük azonosulása csaknem teljes/ képesek a való
ságot és a szereplőket átalakítani fantáziájuk nyersanyagává. És ekkor
a néző kénytelen feladni különálló, kritikus és objektív álláspontját,
kénytelen beleélni magát a cselekménybe. Ezután a vásznon látható ese
mények már nem Guidoval történnek, hanem velünk nézőkkel. Mindez véle
ményem szerint, amennyire csak lehet,megnyitja szivünket felebarátaink
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előtt, arra ösztönös b ermunké fej hogy válságainkat; no befsléfor dúlva
akarjak leküzdeni,' hanem minél jobban táruljunk ki embertársaink .előtt,
Asfe is mondhatnám, főként emiatt az ösztönzés miatt éreztem a fi la fi
náléját olyan elevennek, olyan megrázónak.
Választ Köszönöm ezt a rendkívül mélyrehatój a e&yssersmdnd rop
pant világos elemzést.
Szerintem, a filmről szóló vita
sarkalatos pontja tulajdonképpen a finálé« És ami est illeti, inkább
MNOVTval, mint FáGG-IONlval értek egyet, Ham tagadom, hogy a finálé
megrázó élményt jelent,- de ez az élmény, u.gy gondolom, tulajdonképpen
fiziológiai, hiszen a cirkuszi parádék mindig izgalmasak, Ez a finálé
látványnak, véleményem szerint,roppant ssuggesstiv ás megrázó, de mint
a cselekmény összefoglalása, nem mondható utcganilyennek* Megkérlek,
fejtsd ki, milyen indokok alapján, változik mag a főhős álláspont ja,
-miért tér át a teljes tagadásról a teljes igenlésre, miért határozza
el, hogy megváltoztatja életútját, ás ez a váltósáé miért éppen a vá
lasztott időpontban történik, miért nem máskor. Úgy érzem, a cselek
mény szerkezete lehetővé tenné, hogy ez a'pillanat sokkal előbb, vagy
mondjuk két órával később következték be.
Válasz? Kern tenné leíistővá, és ennek oka igén egyszerűi a válto
zás ugyanis altkor Kivetkezik. bes amikor a főszereplő a szakadék mélyé
re ért. Szilárd meggyőződésem, hogy ha az ember ilyen mélyre jut, megváltozik,, Éppenséggel úgy gondolom, ■hogy amikor az alagút közepén fel
tűnik az a tenyérnyi világosság, Guídoban felébred a szabadulás öloé.im
zefee, .Persze nem tudnám megmondani, honnan, vettem, őzt az ötletet, talán azért, mert faragatlan és müvolstlen. vagyok, mégis érzelmileg
elfogadom, de ns-m passzívan, nos fatalista módra* Egyébként is, mindaz
ami a filmben történik, kisárja. mondanivalójának passzív belenyugvás-**
ként való felfogását; aktív igenlésről van azó, éspedig a pontosan
meghatározott felelősség tudatában való aktív igenlésről. Egyáltalán
v^ns-e mondanivalója a .NYOLC ÉS EÉLaek a nélkül a finálé nélkül?
ügy is mondhatnám, hogy a filmet e® a finálé igazolja* Több di
menziós képet akartam bemutatni egy amberi lényről, teljesebb víziót
szórattom volna adni arról a kaiéidószkópról, arait as ember jolant. A
film mondanivalója a másik fináléval lg ugyanaz lett volna? önmagunk
és a valóság világos, pontos és tudatos vállalása, elérhetetlen esaményak katasztrófái!a kivetítése nélkül. Az egyik kritikus kifogásolta,
miért nem. fújesten be a filmet azzal, hogy Guido elhatározza, nmi csi
nálja mag a filmet* De ebben ars esetben, milyen mondani'valót fejeztem
volna ki? A zűrzavar leírása csak akkor ér-deksl, ha kiutat látok belő
le* Ellenkező esetben, úgy érzem, adós maradtam volna a tisztességes
befejezéssel.1 lehet, hogy ez korlát sva, de azt hls ísom, egyssarsmind mű
vészi vitalitásom jel® is* Ismétlem, szerintaa a film nem állna meg a
lábén, illetve nem volna mondanivalója e nélkül a finálé nélkül*
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Kérdés. /Castello/: A finálé ellen, önmagában réve nem emelnék
kifogást, azonban úgy érzem, nem eléggé indokolt, nincsen megfelelően
előkészítve, csillogó ás szédítő "mutatványként” bab, nincsenek meg a
pontos előzményei.
y.álaBz.i Leket, hogy szédítő, de csak azért, mert a hirtelen vál
tozás bennünk rejlő lehetőségének képszerű ábrázolása mindig meggyő
zőbb,
Kérdés. /Castello/s Persze minden attól függ, hogy a néző mennyi
re képes átadni magát befejező képsorod szépségének. Az egyik embert
kielégíti, a másik kezd elgondolkodni rajta.
Válasz; Rosszul teszi, ha gondolkodik rajta. Kern szeretnék a pró
féta pózában tetszelegni, hiszen ez nevetséges volna, de nagyon sok
levelet kaptam ismeretlen emberektől. A film szivén ütötte őket, na
gyon üdvös hatást tett rájuk és ezért, bár ők sem ismernek .engem, meg
írták milyen segítséget nyújtott nekik a film sok-sok problémájuk meg
oldásában, Néha szinte szégyenkezem, amikor ezeket a leveleket olva
som, mert .annyi méghitt titkot tárnak fel előttem* Be meg kell monda
nom, ezek a levelek jogosítottak fel rá, hogy ne törődjem az akadékoskodökkal, esek vérteztek fel az ellen a különös kritika ellen, amely a
legnagyobb szeretet hangján szól ugyan, de mégis arra szólít fel, hogy
mind művészi, sálad pedig emberi lendületemet p a bikasméri egén mérjem.
Nincs; kedve® a patikuskodáshoz,
Kérdés, /Castello/; Nem erről van szó, A DOLOE VITA fináléja pél
dául racionális szempontból nézve nem kifejezőbb a NYOLC ÉS PÉL finálé
jánál* Szándékosan kétértelmű és allegórikus, de ennek a kétértelmű
ségnek, ennek az allegóriának a logikája, következetessége sokkal hi
telesebb, sokkal jobban összhangban van azzal a kapcsolattal, amelyet
a szerző és a néző között szeretnél létrehozni, A NYOLC ÉS FÉL finálé
ja káprázatos, de epizódazerü cirkuszi realizmusával hallatlanul szuggesztiv, mégis véleményem szerint, a DüLGB VITA befejezésének megvolt
a maga abszolút létjogosultsága,ugyanez a NYOLC ÉS FÉLben nincsen meg.
Válasz; Éa azt hiszem, hogy megvan. Egyszer, amikor újságírókkal
beszélgettem, az az ötletem támadt, - 3 ezt meg Is mondtam nekik, hogy a NYOLC ÉS FÉLben megpróbáltam megmagyarázni azokat az érthetet
len szavakat és kabalisztlkus, titkos jeleket, amelyeket a DOLCE VIfá
ban a kislány mond, illetve mutat Marcellónak. Bér ezt a kijelentést
szokásom szerint, rögtönözve tettem meg, mégis azt hiszem, a valóság
ban gyökerezik, •
Kérdés. /Castello/s Ellentétben azzal, amit valaki itt az előbb
mondott, művészi pályád legutóbbi szakaszában érdeklődésed kiszélese
dett* kétségtelenül olyan művésszé fejlődtél, aki általános érvényű
történeteket mond el, általános érvényű befejezéssel* ebből a szem
pontból a DÖLCE VISA mintaszerű film. A NYOLC ÉS FÉL fináléja azonban,
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annak ellenére. hogy allegórilom és határozatlan* mégis
megoldást fejez ki, s éppen ezért nem eléggé meggyőző,

individuális

Először 1át-™
fcam a filmet, benyomásaimat tehát kritikailag még nem ellenőrizhettem,
Ügy érzem, a ITTOLO ág FÉJXr személyes kompromisszumból született, ön
rendkívül izgalmas, személyes élményig,nyag feldolgozásába fogott bele,
és ez bizonyára, fájdalmas munka volt ,, Ezért nekem úgy tűnik} mintha
nem tudta volna leküzdeni tartózkodását s mintha nem akarta volna vál
lalni azt a szenvedést; amelyet a dolgok legmélyére való hatol ás je
lent, Megpróbálom érthetőbben kifejezni m g a m t i Filmjében elmondja
néhány olyan élményét , amely rendldvül mély benyomást tett önre élete
folyamára a nőkről™ a vallásról{. családi kapcsolatairól beszélj de nem
hajlandó teljesen nyilt hangot megütnii véleményem szerint védekezni
próbál; éspedig úgy, hogy Irönikuaan eleveníti meg ezeket az emberi
élményeket. TJgy érzem, mintha Intelligenciái a igazi, valóéi cenzorként
működnes mintha ön agy bizonyos pillanatban visszahőkölne.
Válasz; Őszintén be kell vallanom, féltem ennek a történetnek;
ennek a meghitt: és leplezetlen gyónásnak a. veszélyeitől, féltem tőle.,
hogy bosszantani fogja a nézőt s Ezért igyekeztem meggyőzni magamat és
mindenkit, hogy a FföLQ ÉS FÉh komikus fi lan Égy darabka ragasztósza
lagra réirtnm, hogy "komikus film", és a feliratot ráragasztottani a
felvevőgépre, Azért döntöttem e mellett az Irérdkue, mosolygó, bohóc
kodó felfogás mellett* mert ez jobban megfelel természetesnek, nem
pedig azért - mint ön hiszi *», mert lelkileg tartózkodni akartam a
nyílt beszédtől? sőt, ez a felfogás lehetővé tette számomra, hogy még
őszintébb legyek, hiszen a szenvedély gőzei nem ködösítették el a fe
jemet,
Véleményem
szerint e film részleteihez aligha lehetne megjegyzéseket fűzni, nehéz
volna azt értékelni, hogy hogyan forgatták az egyes képsorokat, hogyan
értek el bizonyos hatásokat stb,,, Ezt a filmet nehéz kritikusan szeralélni, ha többször megnézzük, agyra nagyobb öiHtamel adjuk magunkat át
neki. Meg szeretném jegyezni, hogy a többi rendezők müveiben, amikor akár ön
a modern ember válságának leírására vállalkoznak, mindig
van valami nyárspolgárií leírják ugyan hősük eltévelyedését, válságát,
de egyszersmind, feladatot oldanak meg, vagyis kívül maradnak ezen a
válságon, ön azonban legutóbbi filmjeiben tovább megy egy lépéssel;
abban a pillanatban és abban a mértékben, amelyben hőseit sikerül
életre keltenie, saját alakját elevenít;! meg. Még egy szempontot sze
retnék megemlíteni: a szerzőnek a nőkhöz való viszonyát. Nem kétsé
ges, hogy a film valamennyi nőalakja a szerző távoli, sőt tudattalan
élményeire vezethető vissza. Ebben a felfogásban Cardinal© kétségtele
nül a tökéletes lényt fejezi ki, azt a nőt, akivel a szerző a legtel
jesebb, legsokoldalúbb kapcsolatba szeretne kerülni, A többi nők,mint-
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ha valami furcsa rétegként tapadnának erre az alakra, és ha a filmnek
ezt az aszpektusát vizsgálom, úgy érzem, ez a női arcképekből álló ga
léria, amely Így vagy úgy a szerző személyes élményeihez kapcsolódik,
nincsen eléggé kifejtve, valamilyen súlyosabb probléma rejtőzik mögöt
te, amelyet FELLINI nem nevez meg félreérthetetlen módon,Salán a pszi
choanalitikus megtalálná a kulcsot ennek a szinte neurotikus, de tel
jesen nem teljesülő vágynak az értelmezéséhez, amely a szerző lelkivi
lágának csupán egy bizonyos pontig való feltárására irányul,
> Választ Lehet, 'hogy megértettem kérdését, mégis kissé zavarban
vagyok, amikor válaszolnom kell, mert a kérdés nem eléggé világos. Le
hetséges, hogy ha a mélylélektanban jártas tudós erről a témáról na
gyon pontos kérdést tesz fel, ugyanolyan pontos választ fog kapni tő
lem, megkapja azt a választ, amit önnek nem tudok megadni, mert elrej
tőzöm amögé a kifogás mögé, hogy nem értem jól, mit akar tőlem,
Kérdés, /fiimrann-l Galendoll/i A főszereplő a film fináléjában,
megszabadul a sötétségből, bizonytalanságból, szorongásból álló komp
lexumaitól, és aa embertársaival való összhangban, amelyet a zene üte
me világosan kifejez, megtalálja a felszabadulást. Arra szeretnélek
megkérni, határozd meg pontosan, mit is jelent ez az összhang az embe
rekkel, a világgal, a társadalommal, a családi hagyományokkal, aszal a
tömeggel, amellyel a,főszereplő végül,is azonosítja magát.
Válaszi A Guido és az emberek közötti kapcsolat esetenként külön
böző jellegű, többféle kapcsolatról van szó, hiszen én magam is mint
ember és mint művész többféle kapcsolatban állok az emberekkel, a dol
gokkal, emlékeimmel, életem eseményeivel* Elmondhatom - és mindez hő
sömre és önmagámra egyaránt érvényes
hogy a film megalkotása után
másképpen alakíthatom ki kapcsolataimat a dolgokhoz, éspedig úgy, hogy
ne legyenek travumtikhsak, de határozza meg Őket az a mítosz, amelyet
ezek a dolgok, illetve ezek a személyek jelképeznek, A valóságnak új
fajta, immár nem passzív vállalása valósul meg; most már olyan ember
vállalja a világot, akit nem rémítenek a maga szörnyetegei, aki tudja
róluk, hogy gazdagabbá tették életét, ők nevelték olyanná, amilyen, és
ezért nem tagadja, nem utasítja el, hanem élete szerves részének te
kinti Őket* Hősünk már nem nyomott ember, akit komplexumai valóságos
belső szétesésre kárhoztatnak; éppen e szörnyetegek segítségével, aki
ket már nem tekint szörnyetegnek, épségben visszanyerte személyiségét.
Tehát ez után a film után, a főszereplő uj fejezetet kezdhet, uj rit
must adhat életének, mivel megtalálta önmaga érvényesítésének uj mód
ját* Ismétlem, ebben a felfogásban, a finálé nem kerüli meg a kérdése
ket, nem csupán a hlpnózisszerü, lenyűgöző hatásra épit.
Kérdés* /Krlstina Stvcmlkowska* lengyel szinésznÖ/t Véleményem
szerint ilSLLXNI rendkívül gazdagon, megdöbbentő sokoldalúsággal ábrá
zolta alakjait. Az előbb valaki azt mondta, hogy ironikusan szemléli
őket. Véleményem szerint ez az irónia roppant életerőt ad alakjainak*
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Az, hogy a I7Y0IC ES FÉL a rendező személyes élményeiről szól, egyálta
lán nem. érdeltel, hiszen mindenki érezheti hőseinek roppant vitalitását.
Az sem érdekel, mit csinál majd a főhős ezután,
erről a film'ugyanis semmit sem mond,
a filmből olyan életerő sugárzik, hogy bizto
sak lőhetünk benne, kiválót fog alkotni.
Válasz: Valójában magam sem tudnám pontosan megmondani, mit fogok
ez után a film után csinálni. Azt azonban őszintén kijelenthetem, hogy
a NYOLC Ed FEL nagyon jót tett nekem. ‘
Judom, hogy most már bármit ké
pes volnék megcsinálni, hiszen ez az újfajta szemlélet egyszersmind
újfajta szeretetet is jelent; akár újra kezdhetném pályámat, újra for
gathatnám valamennyi filmemet, persze mindent alapvetően másképpen
csinálnék, hiszen, szerintem az, ami a filmben Guidoval történik, való
jában énvelem történt. Mindezt nem tudom megmagyarázni, /és ebben az
értelemben talán igaza van OASISLLGnak/, legfeljebb csak dadogni tudok
róla, fogalmilag nem tudom meghatározni, emiatt azonban nem vonható
kétségbe, hogy az én szememben, ha irracionális értelemben is, mégis
mélységesen igaz.
Kérdés. /Omar Zulficar. elsőéves rendezőhalIgató/: Általában nagy
erőfeszítésembe kerül, hogy a NYOLC ÉS FÉL pszichológiai összefüggése
it megértsem. Például a próbafelvételek vetítése alatt a főszereplő
úgy érzi, hogy egyik szereplő-jelölt sem tetszik neki; úgy gondolom,
ezt jobban meg kellene magyarázni.
Válasz: Nem kétséges, hogy minden film, szirabólikua értelemben,
a rendező számára saját személyiségének leghitelesebb megvalósítását
jelenti, A film segítségével Önmagát juttatja érvényre, és ezzel kissé
világosabban látja saját lelkivilágát. De amikor eljut rejtett érzel
meinek gyakorlati kifejazéséig, amikor például ki kell választania
azokat a színészeket, akik alakjait életre keltik, kénytelen megálla
pítani, hogy mindaz, amit csinál, csupán elnagyolt megközelítése el
gondolásainak.
Kérdés. /Zulficar/: Éppen:ezt szeretném megkérdezni. Hogyan lehet
az, hogy bér észrevette, lehetetlen tökéletesen megvalósítani elképze
léseit, végül mégiscsak rászánta magát e film megalkotására?
Válasz: Ugyanezt a kifogást hozta fel Castello is. Kénytelen va
gyok megismételni, hogy szerintem nem lehet konkrétan megfogalmazni
azt az ugrásszerű.változást, amely egy adott pillanatban a művész lel
kében végbemegy. Világosan leírhatja az ember, milyen erőfeszítések
árán jutott el a döntő lépésig, azonban lehet, hogy ez a semmibe való
ugrást, vagy az öngyilkosságot jelenti, amint a NYOLC ÉS KÉLben majd
nem sor is került; rá. De aztán valami váratlan fordulat történik, ame
lyet nyilvánvalóan az ember lényében rejlő lehetőségek indokolnak, de
mindezt legfeljebb valami titkos nyelven lehetne leírni.
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Kérdés./Oincotti/: 'férjünk át egy másik kérdésre., A NYOLG ÉS FÉ1ben megtartottad régi munkatársaid nagy réázét, - a forgatókonyv-irókat, díszlettervezőt, zeneszerzőt, sőt egyes színészeket is, - vi
szont ez fiatalommal uj operatőrrel dolgoztál, Dl VENANZOval, pedig ed
dig nagyon makacsul ragaszkodtál MAHTELLIhez. Hogy került sor erre.a
cserére? Mondhatnál valamit arról,hogyan sikerült Dl VENANZOval együtt
működnöd?
Válaszi Az operatöroserére csupán gyakorlati okokból került sor.
MARTELLI ugyanis foglalt volt. Meg kell mondanom, hogy Dl VENANZOban
rendkívül értékes munkatársra találtam*, teljesítményének értékét növe
li, hogy eddig olyan filmeket fényképezett, amelyeket a realizmus köz
ismert követelményei jellemeznek. Bár az első hetekben kissé bátortalankodott, legjobb szándékkal és teljes bizalommal működött együtt ve
lem, olyankor is magáévá tette elgondolásaimat, amikor jónéhány más
munkatársam aligha tartott volna velem.
Kérdés i A következő kérdést közvetlenül BT VENANZÖnak szeretném
föltenni: milyen problémákkal kellett megbirkóznia, amikor a SALVADORÉ
GIULIANO forgatása után a NYOLC ÉS FÉL fényképezésébe fogott?
Válasz: /Glanni di Venanzo/: A film jellegét még fényképezés
szempontjából is általában a rendező határozza meg, éspedig úgy, hogy
a lehető legvilágoaabban megmondja az operatőrnek, mit akar, Fr&nco
RGSI például fényképeken mutatta meg, milyen beállításokra van szüksé
ge, milyen stílust, milyen tónust kiván tőlem. FELLHTIvel kissé nehe
zebben ment a dolog: neki kellett gyürkőznöm, hogy megértsem, eleinte
kissé meg is rettentem ettől. De végül is, mikor munkához láttunk,
FELÜTNI pontosan tudta mit akar az operatőrtől, és a lehető legvllágosábban meg is mondta.
Kérdés. /Fioravanti/: FELLINI kívánságai műszaki szempontból nem
okoztak rendkívüli nehézséget? Mielőtt látta volna a forgatott film
szalagot, nem kételkedett-e bizonyos különleges effektusok sikerében?
Válasz. /Di Venanzo/: Eleinte nagyon is kételkedtem. Megmondom
őszintén, az első hét után ott akartam hagyni a munkát. Éppen belső
felvételeket készítettünk, a filmproducer szállodai szobájában Guido
éjszakai látogatásáról, FBLLINI nem volt megelégedve az eredménnyel,
ez idézte elő nálam a válságot. Megzavarodtam, hiszen másfajta munkamódszerhez voltam hozzászokva, és már-már attól féltem, hogy FELÜTNI
nem tud használni. De FELÜTNI rendkívül megértő volt: nem vétette fel
újra a jelenetet, hanem kiegészítette ujabb beállításokkal, változta
tott a forgatókönyvön, Így aztán az eredeti jelenet is elfogadhatóvá
vált. Segítségével felülvizsgáltam néhány elgondolásomat, bátorított,
rábeszélt, hogy ne riadjak vissza a "pandaor** lehetőségeinek felhasz
nálásától, a pozitív derítésétől, és támogatott a többi nehéz probléma
megoldásában. Én pedig, pontosan teljesítve kéréseit, azt hiszem,olyan
eredményt értem el, amellyel meg van elégedve,'
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Kérdés* /Stamatioa frlpos* másodéves operatőrhallgató/i Arait a
pozitív derítéséről mondott,az a homokon készült fölvételekre vonafckozik?
M lasz,,,/Dl Venanzo;/ Nem, a forrás melletti külső felvételekre.
A homokon készült felvételekkel éppen az ellenkezője történt, árnyé
kolni kellett a pozitivot. A fojtfrás melletti felvételeiméi viszont úgy
tudtam eléírni azt a valdLtó fényességet, hogy 12-es fény helyett, fí-oat,
vagyis fele akkorát adtam rá a negatívrat közvetlenül a negatívra, nem
a pozitívra.
/ffellini/: SÍ szeretném mondani, hogy Dl VEKANZO sohasem akadé
koskodott, nagyszerűen segített munkámban, és főként nem hiszterizált,
nem volt meg benne az az elfogultság, amely olykor-olykor jellemző a
műszaki emberekre; a film elkészítésének munkájából ugyanis osak azt
hajlandók tudomásul venni, ami a szakmájukhoz tartozik; a szakemberek
körében tapasztalhatunk egy ilyen tipikus pszichológiai torzulást, ma
kacsul leszűkítik látókörüket, csak a részletek élnek, számukra, az
egész nem,Dl VB1ÍAN30 rendkívüli technikaifelkészültséggel' rendelke
zik, de emberi magatartása megóvja attól., hogy szakmája rabjaként dol
gozzék, s ez valóban gyümölcsözővé teszi a vele való együttműködést.
Kérdés. /Olncotti/) A gyógyfürdő ssuterrénjében fölvett jelene
tekben azt az erős gőzölgést valami trükkel érték el,ráfényképezéssel,
vagy más módon, vagy pedig a felvételnél valóban ilyen nagy volt a gő.zölgés?
...
. V,.
Válasz. /Di Venanzo/i Semmiféle; trükköt 3em alkalmaztunk, a fii
amén igazi gőzt lehet látni) őszintén megmondhatom, alaposan meg is izzasztott.
. , ..
■
Kérdés. /Fioravanti/t filmjeidben valósággal megdöbbenti az em
bert, hogy az operatőr,. a díszlettervező, a koeztümtervező' munkája,
bár önmagában is bámulatos, mindig tökéletes egységet alkot.
Válasz: Bz azért van igy, mert egyrészt már régen együtt dolgozom
munkatársaimmal, másrészt munka közben olyan vidám hangulatot tudunk
teremteni, hogy a munka úgyszólván gyerekjátékká válik, s ez gyümöl
csözővé, termékennyé teszi együttműködésünket.
Kérdés. /Paolo Graziosi. másodéves szinészhallmató/: Arra kérném,
mondjon valamit - arról, milyet), munkatársnak mutatkozott MASTROIAMI?
Válasz) MASIRQIANKTban is megfizethetetlen munkatársra találtam.
Kekem ugyanis a színészek munkájának irányításával kapcsolatban nin
csenek szisztémáim, nincsen módszerem,csupán egy dologhoz ragaszkodom:
ahhoz, hogy kialakuljon a lehető legkevésbé színpadias légkör; ez a
.munkát valóságos társasutazássá változtatja, közben dolgozunk ugyan,
de igazán önfeledten szórakozunk is. Eleinte Marcellő sem tudta pon
tosan, miféle filmqfc csinálunk, sokab. beszélgettem vele is közös cé
lunkról, és mint munkatársam teljesítményével, amelyért hálás vagyok
neki, tanúbizonyságot tett igazi, odaadó barátságáról, alakításából
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óráról órára oltott lesiet;, szülőiéit meg a főszereplő, s ez éppen
annak a képességének volt köszönhető, hogy szinte másodpercről másod
percre át tudja formálni magát*
Kérdés* /Graziosi/: Alkalmazott valamiféle fogást,hogy LüVoIAOIANNI végül is hasonlítson Önhöz, vagy valami különleges trükkel oregítette meg?
Válasz; Ha öregitetbem is rajta, ez nem azért történt, hogy job
ban hasonlítson hozzám, hiszen nem vagyok soideál idősebb tíASíCHOlANííInóúU Azért kellett öregifcehen, hogy ne lássék fosinoi fiatalembernek,
hogy eltűnjön róla az a vidéki máz, amely mindig rendkívül rokonszen
vesen hat, az az intellektuális külső, amelyben elsősorban józanság
tükröződik, és amely sohasem szorítkozik az okosságban való intellektualizáló tetszelgésre. MASIHOIAMI, többek között, igazi "derék fiú",
ez leolvasható az arcáról. A NYOLC ÉS FÉL főszereplőjének azonban kis
sé elgyotörfcebb külsőt kellett mutatnia, hiszen megviselte a maga neu
rózisa, ezért kénytelen voltait, bizonyos trülddiöz folyamodni.
Kérdés. /Vlttorio Sál tini. elsőéves rendez őliallgat6/; líám két
ség kívül roppant lenyűgözően éa ösztönzően hatott a film. Kgyes ré
szei - főleg a múltat fölidéző jelenetek, a ház, ahol a főszereplő
gyermekkorában élt, a Saraghina-epizód, - abszolút mért élekéi mérve
is igen szépek. Egyetértek önnel, amikor azt mondja, hogy a NYOLC ÉS
FÉLet mint egészet kell elfogadni vagy elvetni. Mégis azt hiszem, akad
benne kifogásolni való.
Válasz; Persze, hogy akad. Hiszen a filmek éppen azzal hatnak
ösztönzően, hogy az emberek vitatkozni kezdenek rajtuk, vagyis elmond
ják kifógásaíkat»
Kérdés, /áalt/lsl/j; "Szerintem például EKLLINInek ebben a filmben
valami újat kellett volna nyújtania, de ezt nem tette meg.
Válasz s, ín viszont azt hí.szem, hogy túl sokat kívánnak PSLL Ilii
től ,.,
Kérdés? /Saltini/; Megpróbálom érthetőbben kifejezni magamat, A
NYOLC ;á3 FÉLben bőséges önéletrajzi anyagot láthatunk, ez a mü legere
detibb résre, mert lehetőséget ad a múlt költői és egyszersmind valószerű felidézésére. Viszont valamennyi, mondjuk igy, objektív részlet,
vagyis azok a jeleneitek, nmeiyek nem a fö3 zereplő múltját, hanem köz
vetlen tapasztalatait, a környezetében élő embereket, a körülötte lévő
tárgyakat, az élő valóságot, a filmeseket, a producert mutatják be,
véleményem szerint túlságosan traiicioiullísnak tűnnek, s ezért bántó
ellentétben varinak a többi részek eredetiségével* .
Válasz; bevallom, ezt a megjegyzést kissé különösnek tartom. Jáx’t
ön. igazi gyógyfürdőben, például Ghianeianoban.? Látott igazi termálfür
dőt? Menjen el Chiancioxioba, menjen csak el, és a x’elvevőgép elfogu
latlan, tárgyilagos szem6vei vegye számügyre ezeket a helyeket, azután
közölje velem, hogy, akár realista szempontból is, tradicionálisnak
tartja-e azt a képet, amit a NYOLC ÉS FÉLben adtam a fürdőhelyről.
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"Kérdés > /Sáltini/ 1
Igyekszem érthetőbben kifej esni magamat. A
DOLCE VITÁban például a főszereplő egy pontosan leirt valóságos kör
nyezetben élt, figyelte, vagyis bizonyos objektivitással szemlélte,
hogyan fejlődik ez a valóság. Ez a módszer összhangban, volt a DOLCE
VITA tárgyával, de az OTTO E MEZZOban, kissé fárasztó volna ez, hiszen
ebben a filmben minden mozzanatnak a főszereplő érzéseihez kellene kö
tődnie, mindennek úgy kellene hatnia, mintha a főszereplő belső énjét
vetítené ki. Ez a kissé kívülről szemlélt valóság, ezek az Ötletek, ez
a humor, a régi EIüILINIre emlékeztet, nem nyújt bizonyságot arról,hogy
felülemelkedett volna Idejét múlt felfogásán.
VálaszI Őszintén megvallom, nem értem kifogásait. A NYOLC ÉS FÉLben az emlékek, a képzelődés Valósága belső, lelki folyamatok vissza
tükröződéseként fejeződik ki, Azonban úgy gondolom, nagyon le termé
szetes, hogy amikor a főhőst körülvevő valóságot akartam bemutatni,
egy kissé aajátmagamról, a magam ritmusáról, stílusáról, módszereiről
adtam képet. Úgy szerettem volna látni azokat a helyeket, azt a gyógy
fürdőt, azt a forrást, azt a szállodát, ahogy egy barokkos és művelet
len rendező láthatja, hiszen úgyis barokkosnak és műveletlennek tarta
nak.
Kérdés. /Qaafcello/t De hiszen veled kapcsolatban a barokkos jel
zőnek nincsen lekicsinylő értelme', A barokk a művészet történetének
dicsőséges korszaka volt#
Válasz; Ez igaz, de éppen azt szeretném mondani, hogy azok a je
lenetek, amelyeknek ritmusát a kérdező szokványosnak tartja, vagyis
azt állítja róluk, hogy régebbi filmjeim stílusában készültek, szándé
kosan barokkosak,
Kérdé^. /Saltinl/; Véleményem szerint a film helyenként eltér
ettől az elvtől. Ezzel kapcsolatban részben arra kell hivatkoznom,
amit az előbb MOKANDI kolléga mondott; az embernek az az érzése, hogy
amikor ön a saját múltját kutatja, amikor realista színezetet ad a
múlt lényegében mindig mágikus felidézésének, nem mond el mindig min
dent őszintén, néha csak kerülgeti a tárgyat, például az életében sze
repet játszó nők kérdését.
Válaszi A főszereplőnek a nőkhöz való viszonya szerintem eléggé
világos, A NYOLC ÉS EÉL tulajdonképpen egy neurózis története, ami
odáig fajulhat, hogy szétrombolja a beteg egyéniségét, Nyilvánvaló,
hogy ez a neurózis megnyilvénul a személyiség mélyén gonolygó vala
mennyi komplekszumban, tehát a nőkkel kapcsolatos kompiék3zumban is.
Világos, hogy a főszereplőnek a nőkhöz való viszonya emocionális jel
legű, nem tekinthető megoldottnak; rendkívül határozott különbséget
érez a feleség, vagyis a szüzet, az anyát, a hitvest, a végletekig
idealizált nőt megtestesítő lény, és a némber, a prostituált, vagyis
Éva elementárisabb alakja között." Boldogtalanságának egyik oka, hogy
sem mint művész, sóm mint férfi nem tudja egységbe forrasztani ezt a
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két alakot, bár Claudia megfonaálásában ügyetlenül erre törekszik.
Képtelen felnőtt emberhez méltó, egyenrangú kapcsolatot teremteni a
nőkkel. A filmnek ez az egyik alapvető problémája; azt hiszem ezt
eléggé világosan sikerült kifejtenem. Ami a főhősnek a többi szerep
lőkhöz, például a producerhez fűződő kapcsolatait illeti, ezek a kap
csolatok is traumatikusak és misztikusak, annál is inkább, mert a pro
ducer és Conocchia, a gyártásvezető, először a főszereplő álmában je
lennek meg, csak azután a valóságban, és az apa alakjához kötődnek:
mindannyian az uralkodó apai tekintély hordozói, vagyis belső komp
lexumok kivetítései, Tehát szerintem nem helyes, amit Guido és az emíibett alakok valóságos, mindennapi kapcsolatairól mondott, nem Igaz,
hogy szélsőséges realista pongyolasággal ábrázoltam őket: úgy érzem, á
JTTOLC ÉS KÉL minden mozzanatát úgy mutattam be,ahogyan egy neurotikus,,
hallucináló ember szeme látja, aki a legkisebb jelentőségű tényben is
valami titokzatosat vél felfedezni.
Kérdés. /Clnootti/i Ha már a nőknél tartunk: a gyermék-Guiaű kol
légiumi paptanárainak szerepét miért játsszák nők?
Válasz: Azért, mert, amikor gyermek voltam, úgy éreztem, - és
azt hiszem egy kicsit mindenki úgy érezte gyermekkorában, - hogy van
nak férfiak, nők és papok. Hem tudtam volna pontosan megmondani, hogy
ézek a titokzatos szoknyás lények melyik nemhez tartoznak. Szórt a
gyermekkor, a kollégium, a papok emlékét eléggé át színezik ezek a figu
rák,aük éppen látszólagos kétnemüségük miatt nyugtalanítók és vonzók,
•Tehát, amikor olyan arcokat kerestem, amelyek a leghívebben fejezik
fci.e papok sajátos embervoltát, úgy éreztem, az lesz a leghatásosabb,
ha idősebb hölgyeket szerepeltetek papi ruhában. Természetesen minden
szentségfcörő szándék távol állott tőlem.
Kérdés. /Cincottl/: Én is Így gondoltam, amikor a kérdést föltet
tem, biztos voltam benne, hogy ezt fogod válaszolni,
/glória Xtulgi:Ammannati/: Azt hiszem halálra kínoztuk vendégün
ket, Mielőtt a vitát bezárom, megkérem FEhLlHIt, ajándékozza meg a
Éllmtudományi Intézetet a kihagyott finálé egyik kópiájával, amelyről
beszélt. Szeretném, ha hallgatóink megnézhetnék és összehasonlíthatnák
a végleges fináléval. Végezetül pedig szeretnék köszönetét mondani
FELLIHTnek, többek között azért is, mert véleményem szerint, egyike
azoknak az olasz rendezőknek, akik a 1égőssintébben, a legemberibb
hangon, minden intellektuális finomkodás nélkül tudnak nyilatkozni mü
vükről. Azt hiszem ebből a szempontból a vita rendkívül hasznos volt,
önök pedig leszűrhetik azt a tanulságot, hogy ha azoknak, akik a mű
vész alkotását elemzik, joguk van a kritikára, az értelmezésre, a mű
vésznek joga van az alkotásra, arra, hogy mondanivalóját az adott mó
don fejezze ki
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és ne másképp.

Ha elmélyedünk

valamely

műalkotásba,

mindig kísértést érzünk, hogy azt mondjuk* én másképp csináltam volna,
De-az igazság az, hogy a művész Így csinálta, mert csakis igy csinál
hatta.

+/

A vitát 1963 márciusában, tartották a Pilmiradomáryi Intézet egyik
termében, Előtte a hallgatók ón a tanárok részér® levő ti tett ék a
NYOLC SS FELefc. A magnetofonra vett vita szövegét - néhány elke
rülhetetlen formális módosítás kivételével - szósserint közöl
tük. /B1ANOO B HEHO, 1963. A.sz,/

3 Filmkultúra 23,
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SÁRA. Sándor*

ICFT KÉSZÜI/D A " CXGÁNXOK"
többször megkérdezték már tőlem, miért; és hogyan készítettem el
ezt a filmet? - Nehéz válaszolnom*
Gyerraekkoromban olyan faluban is éltem, ahol nőm voltak cigányok,
A szomszéd faluból járt át időnként kéregetni Furulyáé Géza, talicskán
tolva beteg feleségét, Marist, Falkába verődve gúnyoltuk őket, Géza
szétcsapott közöttünk, aztán furulyázni kezdett. Szépen játszott.
Ilyenkor a heccelodés is abbamaradt. Gyakran két kis tilinkót dugott
az orrába, és azon panaszkodott egyszerre, Aztán tovább tolta Marist,
mi’tovább gúnyoltuk Őket, Cigányok voltak, lehetett.
Innen a szégyenérzetem.
Középiskolás koromban egy-két évig bejáró is voltam, három álló™
máanyi távolságról. Az egyik állomás mellett minden tavasszal cigányok
vertek tanyát és vályogot, Gsak a vonat ablakából láttam.őket. Ismer
tem már BABI2S versét:
Ágra köti lepedőjét
Úgy ringatja csecsemőjét:
"Ági jószág,, pereputty
Pici rajkó, jól aludj.
Mezők jönnek, erdőségek
jó vidékek, rossz vidékek*
teneked mind jó vidék*
mindenütt csak kék az ég.
Ne felejtsd, hogy ágrul lettél
szederfa alatt születtél
8 mint a röpke mag az ágrul,
úgy leszakadsz majd anyádra!
se apád,
se anyád,
se országod, se tanyád,1*
Innen, a romantikus kíváncsiság.
Nyári vakációm, majd mindegyikét vasúti munkán töltöttem. Itt is
merkedtem meg Lacival, ö prímás volt valaha Biharban, Koromnál fogva
gyenge voltam még erre a munkára, igy a "csapat" nem egyenértékű tag
jaiként, ahol lehetett, segítettük egymást.
Ez a segítő szándék is bennem maradt.
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És egy másik közvetett szógyenérzat: Apám mesélte egyszer, hogy
legény korában egy cigány-asszony hátára rágyújtották a szalmát, amit
fűteni vitt haza, Tél volt, hó volt, baja nem történt, - de rágyújtot
ták és kinevették: mert cigány,
x
x
x
Aztán készítettem róluk egy keskenyfilmet, a Cigány Szövetség
felkérésére. Nem lett ez a nyolc-tiz perces kisfilm /kevés pénz, kevés
idő/ egy bő riportnál több, de igy is segített talán* /A Szövetség,
egyéb dokumentumokkal együtt, ezt is bemutatta a K,B,~nak, amikor a
cigányok problémáival foglalkozott./
A film készítése során sok olyat láttam, amit nem feledhettem el,
mert:
egy helyen egy idősebb asszony combját mutatta, amit gépfegyver
golyók sebestek, deportálás közben, ö véletlen megmaradt, a töb
biek elpusztultak.
Másutt csecsemőktől aggokig minden férfit, nőt kopaszra nyír
tak, úgymond "férgesek" voltak - sírva vittek mutatni, győződjünk
meg* nem úgy van, - és nekik volt igazuk,
"(E’-ben, késő őszi hidegben, huss fillérért, forintért, ciga
rettáért járták a gyerekek a rókatáncot és énekeltek trágárságo
kat,
HD”-ben egy erőteljes, de kissé italos férfi lopott kukoricá
val dicsekedett, minden bűntudat nélkül.
"BH-ben jóformán előttünk halt meg egy csecsemő « szülei, bár
nem egyetlen gyerek volt « sírtak tehetetlen, s kértek fényképez
zük le, legalább a kép maradjon. Megtettük. - Fizetni akartak.
"V ’-ben, egy lábasból ettek a gyerekek és a kutyák s cigaret
tázva szoptatott mellettük egy fiatal lány.
"K"-ban a cigányok akartak megverni.
"M"~ben a rendőrök - mert, hogy mi közünk van nékünk mindeh
hez?
És igy tovább, és igy tovább.
Eltelt két év,
Nem lehetett feledni. - Főleg a szemeket, a gyermekek szemét,
melyek a filmről, a fényképekről és az emlékezetből tekintettek rém.
Vissza kellett nézni rájuk,
szembe kellett nézni velük,
x x x
mips támaszkodhattam? - Két évvel azelőtti tapasztalataimra, és
az újságokban azóta megjelent hírekre, tudósításokra, Ennek alapján
állítottam Össze egy vázlatot, - jelezve a tényeket és a film szándé
kát, Mellékelem ezt a megfogalmazást, hogy nyomon lehessen követni egy
huszpercöc dokumentumfilm kialakulását, megvalósítását; a kialakulás
nehézségeit és & megvalósítás hiányosságait.
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Cigányok

Dokumentum filmet készítenék róluk, akik az ország kétezerszáz
cigánytelepén a "perokban" mintegy kétszázezren élnek* Élnek? - Van
nak. Kétszázezer ember, és mennyi megoldást sürgető feladat!
..«Marfe harminc százalékuk ugyan, dolgozik már és úgy ahogy beil
leszkedett a társadalomba is, de további harminc százalékuk csak al
kalmi munkát végez, és a fennmaradó
dolgozik, csak* "cigány"*

negyven százalék

egyáltalán nem

...Mert Írástudatlan közülük még vagy hatvanezer, és hátrányos
megkülönböztetésben van része számtalannak.
...Mert életmódjuk megváltoztatásának a feltételei adottak ugyan,
de ilyen, vagy olyan okból kihasználatlanok.
Készíteném a filmeb helyzetük bemutatásává!, hogy ki-ki lássa,
gondolkodjék és tegye amit tud, s amit tennie kell*
...Mert Klskundorozsmán a mozi első két sorát foglalhatják csak
el, és a vendéglőben megkülönböztetésül piros csikkal ellátott poharat
vehetnék kézbe.
...Mert Bzatraár megyében aeg&fon hirdet* "A községi tanács fel
szólítja a határban tartózkodó kóbor egyéneket, illetve az egész cso
portot, hogy a mezei tolvajlástól óvakodjék".
...Mert Győr-Sopron megyében az általános életkor 67 év, a cigá
nyoké 40 év.
.«.Mert Fazekas Anna 3S éves pöbrótei javasasszonyt vajákolásórü
12 havi börtönre Ítélik.
...Mert a tiszábural téeazben dolgozó cigányok hónapok óta nem
kapnak építési engedélyt.
...Mert Székesfehérvárott megtiltják, hogy a cigányok reggel ki
lenc után - az idegenforgalomra való tekintettel - a városban tar
tózkodjanak.
.. .Mert 2’olna megye egyik iskolájába nem veszik fel a cigánygye
reketet, mivel rontják a tanulmányi átlagot.
Készíteném a filmet az élőitélate^ ^llenn.
...Hogy ne érje hátrányos faji megkülönböztetés a kiskundorozsmaL,
a szatmári cigányokat.
...Hogy Győr-Sopron megyében magasabb legyen a cigányok átlagos
életkora is.
...Hogy ne kelljen elítélni kuruzslásórt a cigányasszonyokat.
,•.Hogy fiszaburán mielőbb felépüljenek azok a házak.
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♦..Hogy Székesfehérvárott is másképp oldják
adminisztratív intézkedés helyett.

meg a cigánykérdést;,

...Hogy Tolna megye említett iskolájában többet foglalkozzanak
a cigánygyerekekkel, mint ahogy másutt Balogh Pálné tanítónő, aki ci
gányul tanult meg, hogy növendékeit tanítani tudja.
Készíteném a filmet, hogy a megértés és a segítés általános legvent
...Mint Veszprém megyében, Pejesvölgyön, ahol a cigányokat ember
hez méltó lakásokba költöztetik.
...Mint a szolnokmegyei Nagykörűben, ahol szintén az utolsó ván
dorút előtt állnak már.,
...Mint Pécsett, ahol társadalmi Bizottság alakult a cigánykérdés
tanulmányozására, és a Szénbányászati Tröszt segítségével ikerházakat
építenek számukra.
...Mint öreglakon és Famukon, ahol Tokos Jenőné iskolaigazgató
analfabéta tanfolyamot szervezett.
.•.Mint Nagyiétán, ahol Seres Géza orvos és Nagy József pedagógus
segítik hozzá a cigányokat az emberibb élethez.
Készíteném a filmet útmutatásként, követendő példaként!
...Mert Felnémeten a cigányok megvédbék a bűztől a maguk telepí
tette erdőt.
...Mert Kiskunhalason saját erejűkből iskolát építettek a gyere
keiknek, sőt maguk is tanulnak.
...Mert a szajki könyvtár olvasóinak hetven százaléka cigány, és
Steinbeckeb, Németh Lászlót, Victor Hugót olvasnak.
...Mert Ocsárdou kétszáz cigány külön termelőszövetkezetet alakí
tott, később egyesültek más szövetkezettel,
...Mert a pomázi ssegkovács ktsz. ötéves tervvel és vlllanyboyleres fürdővel rendelkezik.
.*.iáért IUdvógardón Berki Ferenc és Makó Rozália húsz évi együtté
lés után törvényes házasságot kötöttek.
...Mert a mánbai Orsós Jani robogóra gyűjt már Rozálka lányának.
Készíteném a filmet mindezért Így együttvéve.
X X X
El kellett volna..kezdeni - de még nem lehetett, Írnom kellett egy
részletes forgatókönyvet, jóllehet a szándékot és bizonyos mértékig a
film felépítését az ismertetett vázlat meghatározta.
Mire támaszkodhattam még? - Ujabb cikkekre, a Cigány Szövetség
tájékoztatására, megyei VB jelentésekre, szórványos néprajzi közlések
re , cigánymese-gyüjtéményre, részleges s zociográfiái felmérésekre.
Megírtam a "forgatókönyvet" is*
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Üstvén. üst vén va.1 romaiéi
/Keljetek, keljetek, jaj cigányok/
Fényképekből összeállított képsor.fCigánytelepek* Zalában, Nyír
ségben, Ha jdu*»Bitorban, a Tisza mentén, a Mecsek környékén,erdős zólen,
faluszélen, városszélen /az u.n.t Krakkó, Pária, London sbb. negyedek
ben/ kárpáti, román, magyar, oláh cigányokkal, fiatalokkal, ölregekkel
vegyesen, Földbevájt sárkunyhókban, vályogviskók előtt, italboltban,
munkahelyen, mind-mind ők, akiket általában igy hívunk* cigányok, A,
távolabbi képek egyre közelebbiekre szűkülnekt arcokat látunk már
csak, arcokat, a beletörődés, a tiltakozás, a felháborodás, az egyenlő
öntudat jegyében - de hangjukat nem halljuk még, mert egyelőre némák,
helyettük a szővegmondó beszél,
/A képek között statisztikai kimutatások Is vannak, pl,.*
Borsod megyei V.B. jelenti*
a megye területén lévő 27*205 cigánynak 19 #-u dolgozik,
80 $-a analfabéta
a 318 cigánytelep:
31 ?5-a vizenyős helyen- van
31 $~a tefcümentas csupán
Kislcundorozsma cigány lakóinak elhalálozási arány Számú 227 esetbői*
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/Általános életkor 67 év, cigányoknál 40 év/.
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Mulasztási átlag egy évben 55 nap.
A képekkel párhuzamos szövegből megtudjuk, hogy a cigányok kb. a
XV. században özönlötték el Európát, miután Indiát az V ,-X. században
odahagyva végigbarangolták* Irént, Arábiát, Kisázsiát, Egyiptomot*
Európába érkezvén kezdetben szívesen fogadták őket, majd egymást kö
vették a különböző megtorló szankciók a beilleszkedni nehezen tudó, a

nomád életmódot folytató cigányok ellen. Hazánkban a megtorlások eny
hébbek voltak ugyan, mint a többi európai országban, de a cigányok
másfajta életmódja nálunk is problémát jelentett, amelynek megoldására
többnyire vadabbnál vadabb elképzelések bukkantak fel. így pl, 1726bán javasolták, hogy minden cigánynak vágják le az egyik fülét; 1780b&n megjelenik egy rendelet, amelynek értelmében a cigánygyerekeket
össze kall szedni és a lakósság körében szétosztani; ennek megerősíté
se érdekében 1786-ban elrendelik, hogy a "szüleikhez visszatérő gyere
keket vesszővel verjék meg és kergessék vissza gondviselőikhez"; az
1900-as évek elején LIIS Gyula Ipolysági főispán javasolja* "A cigá
nyok 10 éves kortól a karjukon, mellükön, vagy a hátukon tetovált szá
mokat kapjanak, a megye számát, A tetoválást orvos csinálja. Családon
ként szét kell választani a cigányokat és messze megyékbe elszakítani
őket," - CTSLEIíSZia Kálmán vámosgyörki jegyző javasolta a következőt*
"Intentio volna a cigányok további létrehozatalát meggátolni; egy még
meg nem született gyermek, egy még létre nem jött cigányembrio létre
jöttének meggátolása nem jelenti Herodes eljárását, de eredményében
azzal azonos értékű lenne, sőt annál jobb." Mindezek után nem csodálkozhatunk, hogy Hitler gázkamráiban
5 0 . 0 0 0 cigány vesztette életét, s talán azon sem, hogy manapság is el
hangzik még olyan vélemény, mint HiOKOP Gyuláé Mohácson, mely szerint
"Ki kéne üríteni őket a Hortobágyra-,., egybe, ott elég hely van."
Ma tény az, hogy hazánkban 200,000 cigány ól, 30%-a beilleszke
dett, 30%-a alkalmi munkából él, 40#*a pedig nem dolgozik. Tény az,
hogy van 2.100 cigánytelepünk, lakóiból mintegy 60.000 Írástudatlan.
Tény az, hogy életfeltételeik megváltozásához a lehetőségek adottak
ugyan, de sok esetben kihasználatlanok, melynek okai ők maguk is, de
okai vagyunk mi is, mi a társadalom, s mindaddig nem beszélhetünk szo
cialista forradalmunk sikeres megoldásáról, amig nem oldottuk meg ezt
a problémát, amelynek véghezvitele az évszázados előítéletek és meg
szokások folytán nem könnyű ugyan, de nem is lehetetlen, igy hát mind
annyiunkon a sor.
Az állóképek egyre közelebbiek és egyre szenvedélyesebbek. Szinte
szétfeszítik a keretet. Ekkor az utolsó kép megmozdul, megelevenedik.
Húsz óv körüli nőt látunk. Szül, A két és félszer két méter alap
területű putriban, A szülő nő körül ott a családi a férj, a két gyerek,
a segitŐ szomszéd, s az öregek,’ Vajúdik a nö. Cigányszokás szerint az
inge alá fújnak, hogy könnyebb legyen a szülés, de ez nem segit, A fi
atal férj kerékpárra kap, s elrohan*
Mentő érkezik, A telepen ilyen nem volt még, Fehér autó. Belete
szik a fiatalasszonyt. Körülöttük a telep apraja-magyja. A mentő el
suhan. Már csak a gyerekek bámulnak utána.
Feltűnik az aszfalton egy másik autó. Bámulják azt is. Bámulják
az elrobogó vonatot is. Itt is, ott Is, szinte az ország minden részén
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cigánygyerelcek állnak aa országúton, a vasút mentén, a néznek az él
sz ágúidé autók, vonatok után, melyek ki tudja, hová mennek? - ök ma
radnak*
Mégsem* Tiz-tlzenöt főnyi gyerekcsapat indul, Szántáson, réteken
át. Iskolába. Artézi kúthoz érnek* Mosakszanak* Szájból,
Az iskola mellett szertár. Egy-két kitömött állat, földgömb, tor
naszerek, s a fogason 10-15 melegítő, s ugyanannyi tornacipő a földön,
A gyerekek átöltöznek. Levetik foltos, koszos gúnyáikat,
s felveszik
az előkészített melegítőt, s kézbefogva a tegnap otthagyott könyvet,
füzetet, rendezett sorokban bevonulnak a tanterembe.
Egyik oldalt a cigányok, másik oldalt a magyarok. Folyik az óra.
Olvasás, számolás, magyar óra* Petőfi Sándor verse# KOLOMPÁR József
mondja monoton iskolás dialektusban*
"Itt születtem én ezen a tájon."
A vers alatt arcok. A melegítő® cigánygyerekek, s a változatosan
öltözött magyarok. Egy cigány, egy magyar. S nincs köztük különbség*
ugyanaz az értelem az arcukon, ugyanaz a figyelem a szemükben. Mégis*
a tanítás végeztével egy-kettőre hazaér az egyik, s visssaöltösve fol
tos, piszkos gúnyáiba,.réteken, szántóföldeken keresztül órák múlva a
másik, s még mindig cseng a vers*
"Itt születtem én ezen a tájon."
Mennek haza a gyerekek. - A városban is sok ember megy, közöttük
a kórház kapuján kilépő., az előzőekből már ismert férj éo feleség. A
férfi hóna alatt kicsi fadoboz. Mennek a városon keresztül, kirakatok
előtt, hirdetések mellett, jólöltözött emberek között, nem törődve
mással, mint a maguk terhével* a halott gyerekkel.
Vlrrasztanak a putriban. Jönnek a rokonok, jönnek a szomszédok s
köszönnek egymás után.
Devlesa arakban tu prala
Istennel talállak téged testvérem,
S felhangzik a siratóének Ősi, fájdalmas dallama*'" Majd az egyik
Öreg mesélni kezd* /Valaha madarak voltunk. Repültünk, Ha megéheztünk,
leszálltunk, s ettünk.' Egyik este hosszá át után, nagy búzaföldre lel
tünk. Jóllaktunk, elaludtunk. Másnap későn ébredtünk. Újra ettünk, el
aludtunk, Ettünk, elaludtunk - a szárnyunkból lassan kéz lett, nem
tudtunk repülni többé# Be repülni, fogunk még./
Ülnek a széken, a földön, mozdulatlan.' S nagyon akarják hinni a
mesét,’ Másnap eltemetik a halottat kis köténnyel a dereka körül, hogy
a másvilágon legyen mibe szedni a cseresznyét, ha már itt nem jutott
neki. A legelső tavaszi virágokból hozzátartozói mindenkinek adnak,
emlékére® KOLOMPÁR Józsi emlékére, aki élt 14 napot, de ha körülnézünk
a temetőben a többi Kolompár és Rosté# sem élt átlagosan negyven évnél
többet.
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/A mese a virágosztás
Julcsa és HEGYI Imre./

alatt ér véget,

közben exrponálóöik

OHSOS

ÜEtfíÓS Julcsa,aldL megssaldtotta a gyászt, Tette a következőképpen:
fekete kendőt helyezett a földre, erre egy borral teli poharat, imád
kozott a halotthoz, a poharat a földhöz vágta, a kendőt kettészakítot
ta s elásta éjijei a meghalt lábához. Aztán megszökött,
HEGYI Imre várta.
Együtt mentek a városba, ahol Imre dolgozott. Ahol szerette, ahol
segítette, Ahol a fényes kirakatokban soha nem látott -csillogó holmik
vannak, ahol elsötétített teremben megfoghatatlan emberek mozognak,
Imre mondja ugyan, hogy az csak a fényképük, de ö nem hiszi. Csodála
tos a város és nagy. Egbenyuló házaival, villamosaival a végtelenbe
futó síneken,
Es Julcsa mégis hazament, Egy héttel később Imre is utána, Julcsa
apja Összehívta a Homani Krist /cigánytörvényszék/,
/A cigánytörvényszék, mint a neve is mutatja, a cigányok egymás
közötti vitás ügyeinek törvénykezési fóruma, főképp kártérítési és leányszöktetéei ügyekben, EenyitÖjoga nincs, Döntését a tekintélytiszte
let és a közösség összetartó ereje teszi megfellebbezhetetlenné,/
A pero közepén leteritve már a fekete kendő, rajta két gyertya,
egy Mária-kóp, egy vödör viz és egy vaslánc, Körülötte az egybehívott
Öregek, a bírák, a vádló, a vádlott, a tanuk és kissé távolabb a ki
váncsiak, főként nők. Pártatlanságuk bizonyítását a birók átokmondás
sal kezdik:
- Olyan fekete gyászban oldódjon az életem, mint ez a fekete ken- Ilyen nehéz láncban legyek egész életemben, mint ez itt,
- ügy hüljön ki a lelkem, mint ez a vödör viz.
A sokszor fél napot is igénybevevő törvénykezés megkezdődik. Az
apa szenvedélyesen adja elő a tényállást: megegyezett a fiúval, hogy
háromezer forintot fizet neki a lányért. - A fiú fizetés nélkül meg
szöktette a lányt, a városba vitte, aztán megunta és hazazavarta. Kö
veteli a kialkudott összeget és hogy lányát a fiú vegye el.
A fiú elismeri ugyan, hogy Ígérte a lányért a háromezer forintot,
de az már régen volt, azóta 5 a városban dolgozik, és ott sehol sem
hallotta, hogy a lényért fizetni kell. így nem is fizet. A lányt elve
szi feleségül, mert szereti és a városból sem zavarta haza, osak nem
talált munkát a számára, most pedig azért jött, mert van már munka és
viszi a lányt.
Nehéz gondban a birák. Végre kimondják: "Kade si" - Úgy legyen.
Az Ítéletbe a felek belenyugszanak. A legidősebb blrö egy szelet ke
nyérre kevés sót hint, meglocsolja borral, ketté töri. Egyik fele a
lányé, másik a fiúé. Összeköttetnek igy, immár örökre. Kezdetét veszi
a dinom-dénom. Ital, majd étel kerül, a bokolí /parázsban sült lapos
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kenyér/ és stindlapnópörkölt
krémaslepényt is,

mellett fogyasztják a cukrászdából hozott

Egyre vigabbaks énekelnek, táncolnak - táncolják a híres cigány
botolot* /Észrevétlen már helyszín/, A botolo forgatagom végét már a
híres mátészalkai cigányegyüttes táncolja egy színpadon, Tapsra verőd
nek lenn a tenyerek, rövid ismétlés, a a lelkes közönség újra tapsol.
A közönség fagyottan ül. Igaz, ez már egy téesz közgyűlése. Egy
két arc ismerős a tapadók közül. Most is a tenyereké a szó. Dönteni
kell. Felveszik-e a téaszbe azt a félénken, sután meghúzódó nyolc-tiz
cigányt vagy sem? És a tenyerek most nem tapsolnak olyan lelkesen.
Tartja őket a századok óta beidegződött előítélet a cigányok ellen.
Mégis mozdulnak* itt is, ott is magasba emelkedik egy-egy tenyér, s a
lehulló kéz már kapát szőrit, amely az egyik felvett cigány kezében
van.
Az első kapavágás után jön a többi: csákánnyal, lapáttal, kala
páccsal dolgoznak a cigányok különböző mun.kah.elyeken. /Nem montázs ez
a szó klasszikus, eizensteini értelmében, célratörő kemény veretét la
zább komponálüság oldja, két esetben jelenetté teljesedve./
Dolgoznak a cigányok, s közben az egyik jelenet.
Egy cigánycsalád kétségbeesetten. Meg kell válnia két lótól, ko
csitól, s ami ennél több, a hagyományos, szabad, kóborló életmódtól,
amit az utóbbi időben sgy-egy lifÉH-gyüjtőigazoÍváay tett űgy*ahogy hi
telessé. Siratják a lovat, siratják magukat. Elmegy a két ló, el a ko
csi. A ló, mely nélkül: "nem is cigány a cigány". - ti lesz most?
Dolgoznak a cigányok, köztük azok is, akik megváltak a lótól.Dol
goznak a téeszben, a bányában, a vasút épít;ke zésen, s közben a másik
jelenet.
Utolsó vándorút előtt a gödör népe. Kézikocsin, talicskán,
egykét lovaskocsin a putrik szegényes felszerelése. Meghökkentő módon
szemléltetődik, mennyi ember szorult ezekbe a szűk putrikba, s milyen
kevés az a felszerelés, "bútor", amit magukkal visznek* Megindul a ka
raván, a putrikból ifct-is, ott-is felcsap a tűz. Füst karmolja mögöt
tük az eget:
Előttük a falujmás-más utcában egy-egy frissen készült ház - mun
kájuk eredményeként a társadalom segítségével,’ Ég a pex*o. Nem maradt
ott senki# De mégis. - Két öreg* Phllemon és Baucis. Az asszony leha
jol, balkezébe földet markol, s visszakézből fején keresztül a távozók
után dobja.
"Járjatok szerencsével."
Dolgoznak a cigányok, a Szegkovács KTSS-ben, a dunaújvárosi kohó
nál, tanácselnöki poszton, tanári katedrán. Dolgoznak, tanulnak, taní
tanak* Munka utári jólesik a zuhany.
Széles sugárban dől a viz, frissíti, fürdeti az arcot, amely egy
árnyalattal barnább, mint a többieké, mégis közéjük való, mégis közot-
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tűk otthonos. Dől a viz, s a vizen keresztül arcok mosódnak elénk# Ar
cok, amelyeket a film állókép! résziéből ismerünk már, oldódik némasá
guk, beszélni kezdenek#
- "Hat gyermekem van, annak pedig kell, ha csak az ennivalót
számítjuk is. Van, hogy megfőz a feleségem egy fazék babot
három napra. Rendes életet akarunk mi élni."
- "Sokszor nézem, hogy fiatalok, gyerekek meghalnak. Pedig
élhetne még, de mindig az olyan hal meg. ÍJn meg imádkozok!
miért nem halok meg én, istenem? Az ón életem csak csupa
szomorúság."
- "Azt mondják például, amióta szocializmus lett, azóta na
gyon felkarolták a oigánynépséget* En azt tudom, hogy sok
kal megismertették az életet, de nem tanítják meg úgy él
ni, ahogy megmutatták neki."
- "A magyar népség kiveti a cigányt az ő társaságából és sohasincs az, hogy segítsenek rajta, hanem inkább tizik ma
guktól őket. Es akkor jön a cigányban az az érzés, hogy
maradok úgy, ahogy vagyok, mert kivetnek a népek maguk kö
zül. Pedig me, egy van, aki vágyakozik a nép közé velem
együtt."
- "Itt hagyok ón mindent. Másként akarok élni. Még fiatal va**>
gyök, birom a munkát,valamit kezdeni akarok az életemmel."
- "Szerettünk volna ide egy kis ólat, malacot. Mái- hét, éve
gondoltuk ki a feleségemmel."
- "Eddig nem sikerült elhelyezkedni. Pedig erős vagyok. Min
denütt azt mondják: cigány nem kell. Eljátszották a cigá
nyok a becsületet. Mert van olyan, hogy elmegy munkába,
aztán egy hét, két hét, jónapot kívánok. Aztán aki dolgoz
na rendesen, az sem kell. Ne azt nézzék, hogy cigány, azt
nézzék, hogy milyen munkást"
A legutolsó oigány áll. Nem beszél. Mögötte a felesége.Körülötte
hat gyerek. Vele szemben a ház. A ház, ami a jövő héten kész lett vol
na, ha ...
•*.ablakkeret, gerenda nem lenne az árokba dobva, a felépülő vá
lyogfal egy része ledöntve, a cserepek összetlporva.
Kész lett volna a ház, ha...
...egy-két magyar szomszéd nem kukkantana ki a kerítés lécén, aj
tó hasadékán: lássuk, mit szól a cigány?
A cigány áll, nem beszél. Mögötte a felesége, körülötte a hat
gyerek. Játszadozni kezdenek az összetört cserepekkel, des ziadarab ok
kal,
A cigány nem szól. Áll mozdulatlan*
/A panaszok alatt, hol halkabban, hol erősebben oigánysirató hal
latszik,/
X
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X

X

S U & Í 1 S & S & & - helyesebben s ajmJeellstt^gMgDÍA.
A több hétig tartó országjárás /terepszemle/ arról győzött meg,
hogy a forgatókönyv romantikus és néprajzi elemeit ©1 kell hagynom, ©1
kell felejtenem, mert nem az akkori és jellemző állapotot tükrözik; ás
meggyőzött 'arról is, hogy a vázlat célkitűzésein is módosítanom kell.
Mert *
Klalamdögpasmén*L a poharakról lekerült ugyan a piros esik, de még
mindig tüntetőén külön rekeszben voltak a cigányok számára fenntartot
tak* - A telepet csak gumicsizmában lehetett megközelíteni, a gyerekek
nem tudtak iskolába járni és dűltek Össze a talajvíztől felázott put
rik,
Egsatmármeprv’ébon; nem, vagy nagyon kevés volt a munkalehetőség Pestre la feljöttek eladva krumplit, dunyhát - munka lett volna, de
nem volt munkásszállás,
Tissaharám zömmel a feéeszben dolgoztak és panaszkodtak* "Dolgo
zik az ember, de nem tudja mi.ért" - "Hazajöttem ebédelni, és úgy me
gyek vissza ahogy jöttem" - "Olyan helyre hordtuk a búzát a paraszt
hoz, ahol még két éves is volt" - "Bőse volt meg a kenyér" - Fizetjük
a közsógfejlesztést, de minek? Itt a telepen halászni lehetne, majd
nem az ajtóban van a viz" - "Adjanak kölcsönt, házat építeni, húsz óv
alatt valahogy letörlésztenénk",
K* javaslatok hangzottak el ugyan a megyei VB
Ülésen* iskoláztatás, makába állítás torén, de még érvényben, volt a
kijárási tilalom.
Kis fanba laaon * megépült ugyan az iskola, de két kézen meg lehe
tett számolni, hogy hányán dolgoznak a telepről,
Nagykörűben* egy-kát család költözött csak el a Tisza árterületé
ről, az alacsony dombon álló telepről, - A domb úgy keletkezett, hogy
minden áradáskor Összedőlt a putrik zöme és mindig arra építettek,
Baraoskánr a falubéliek tiltakoztak a cigányok betelepülése el

len*
Kiskomárómban* a tanító /egyben a NŐtsráca elnöke/ "pozitív" ja
vaslata az volt, hogy nagy karakókat kell építeni nekik.
Komlón: VB határozat szerint cigány csak a Kossuth akna környékén
települhet le « "Kossuth almai gettó",
Öcsödön* még velünk sem mert bejönni két meglett cigányférfi a
kocsmába - kitiltottak minden cigányt,
Tótkomlóson* végig fertőtlenítették a tiszta házakat és nagyító
val vizsgálták többgyerekes anyák fejét; és elhangzott a faluban olyan
vélemény is, hogy* "körül kellene falazni őket",
Bloskén* Így panaszkodott egy férfi* "Ha adnak letelket,
mit
építsek rá, a hat gyerekemet?"
V^mén&em arról keseregtek, hogy nem vették fel Őket munkába sem
Szekszár&on, sem Hirdem "a esokiakböl nem kell".

Bánfán.; mind téeszben dolgoztak, .téglaházakba költöztek*
flilvánfánt majd mindegyik lakáson rajt volt a táblás "tiszta udvar, rendes ház".
Nógrádraegyéréns nem egy TV antenna magasodott a telep új házai
fölött#
Salgótar.1énbaní viszont csak gettónak nevezhető telephelyen, lak
tak.
Mátraverébélven* nem volt viz a telepen és a parasztok se mindig
adtak - olyankor szódavízben és patakvizben főztek*
Bogyiazlón: a fcée$z-elnök véleménye; "a téesz két tehene többet
ér, mint az összes cigány"*
Egy járási párbfunkcionáríua álláspontjai "nem lehet őket felven
ni a téeszbe, mert a cigányok csak elvileg emberek."
$ 0 egy megyei VB jelentési "Táplálkozás szempontjából mindenevők
nek mondhatjuk őket# Kincs igényük a gyerekek nevelésével kapcsolat
ban, de állati osztönösséggel ragaszkodnak hozzájuk."
És Így további Kiskunfélegyháza, Eiskunmajsa, Szarvas, Pátka,
Bicske, Újpest, Rákospalota, Vác, Pomáz, Geobánka, Piliscsaba, Pilisvörösvár, Kunszantmiklós, Jánoshalma, Mélykút, Gyula, Két egyháza, Elek,
Végegyháza, Békés, Hajduhadház, Gorgelyiugornya, Nagydobos, Debrecen,
Tiszacsegö, Tiszafüred, Ercsi, ídx.ying, Galambok, Gödre a zentmár tón,
Hosazuhetény, Gaerdi, Siklós, Sáad, Mohács, Verseiid, Véménd,Alsósaentmárton, Dióajenő, Ipolyszog, Rimóc, Nógrádszakál, Endreialva, Karanoság, Sóhartyán, Bücsárlapujtá, Oered, Kagybárkény, Pásztó, Bér, Szirák,
Vanyare, Kálló, Erdőtarosa, Túra, Esámbok, Dány, Szedres, Pincehely,
Magyarszék, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Leteoye, Pári, Értény, Vörs,
Öreglak, Pamuk.
X

X

X

Az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy a filmet elsősorban az
előítéletek, a faji megkülö nbözbetés ellen kell elkészítenem - lemond
va a teljesség igényéről, vállalva bizonyos elfogultságot* siratóik
szellemében együtt panaszkodva velük*
Énekel a madár a hegyen
Senki a világon
Senki se hallja meg#
lehet, mert éhes
lehet, mert szomjas
lehet, saerfc zöld erdőbe vágyik.

X X X
Elkezdtük a filmet.
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Aa Egyetemi Színpad még pre
mier előtt vitával
egybekötő bt?
vetitésö rendezett SZEMES Mihályi
ITJ GILGAMES c , filmjéről, A rend
kívül érdekes vita három résztve
vőjét és SZEMES Mihály rendezőt a
FILMKULTÚRA szerkesztősége beszél
getésre hivta meg, melyet TÓBIÁS
Áron magnetofonra rögzített.Ennek
a beszélgetésnek a szövegét kö
zöljük áss alábbiakban.
HOMOftÓDY: Elég egységes problematikát látok SZEMES Mihály müvei
ben. ös^efl filmjei, amelyeket eddig csinált, kb, ugyanazt a problema
tikát; tárgyalják: az ember beilleszkedését az életbe, a társadalomba.
E&tf tárgyalta a DANI,egy sérült nő, egy bukott leány beilleszkedésének
Iproblémáit, azt a KÖLYÖK is, amelynek hőse a balkezes, szeleburdi
/ositri, áld. szintén nem tudott simán bei 11 esz ke dni környezetébe* F a i 
jából ez'volt az ALÁZATOSAN JELENTEM és az ALBA REGIA problematikája
is, az utóbbiban az orvos egy uj helyzetben próbálta a maga
megtalálni. És lényegében a GILGAMES is ezt a problematikát tárgyalja*
Világosan látszik tehát, hogy van valami egység SZEMES müveiben* köz
ponti gondolat.
SZEMES Mihály* Szerettünk volna kérdéseket feltenni és valamifaj
ta művészi választ adni arra, mi az élet értelme, ez kétségtelen.
HOMORÓIíYt Lényegében akkor a GILGAMES végső létkérdéseket vet
fel. Hogy itt és ma, a mi társadalmunkban, általában mi az emberi ólet
értelme.
SZEMES: Erről van szó. Ezért választottunk határesetet. Hogy éle
sebb lehessen a vizsgálat,
HOMORÓDT: Arra kérem a vita résztvevőit, mondanák el, mit éreztek
ők ki a filmből. Mit mondott ez a film számukraí
I,BÖLCSÉSZ: Azt hiszem, a filmnek az a célja, hogy a végső lét
kérdéseket vizsgálja, abból a szükségszerű igényből következik, hogy
tulajdonképpen minden társadalomnak és minden művésznek is az a fela-
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-hogy özekre válhat adjon. Bizonyos;filozófiai iskolák is ma már
elsősorban a művészeten keresztül fejtik ki végső mondanivalóikat az
élet értelméről, a létokokrólSzükségszerű igény a mi társadalmunkban
is, hogy az alkotó művész kifejtse a saját véleményét. Ez a film végBÖ
fokon sok rokonságot mutat azo: fcal a művészi irányzatokkal, pl. az
egzisztencializmussal, amelyekkel polemizálni kíván, de az egésznek az
alapállása optimista és végső soron aü éberbe vetett hit alapján áll.
S ebben különbözik tőlük a leglónyegesebben„ Vagyis a film valóban ar—
ról szól, arról beszél a nézőknek, ami az alkotóknak szándékában állt.
SZEMES: Alig találkoztam az utóbbi időben olyan müvei, amely optimista választ adott volna ezekre a kérdésekre. A legfontosabb azon
ban az, hogyha mi szembeszegülünk egy alapjában pesszimista művészet
tel, akkor a saját optimizmusunk lesz-e olyan életképes, - nem is
olyan életképes, mert azt végső soron a társadalom bizonyítja
hanem
művészileg olyan hatékony, amivel polemizálni akarunk,
HOMOHÖrar* Ez már a művészi feldolgozás, ábrázolás kérdéssé* De flán rá is térhetünk erre*
II.BÖICSÉSZ: A művészetben nem lehet úgy feltenni egy kérdést,
hogy a lét végső problémái ne lennének minden esetben társadalmilag
konkretizálva. SZEMES Mihály ezt már úgy fogalmazta meg, hogy a kér^dést jól tették fel* csak a válasz nem kielégítő. Valóban, művészi vá
laszuk sokszor közhelyekbe fullad.
SZEMES: Mi az, hogy közhely?
I. BÖLCSÉSZs Az odáig teljesen igaz, hogy az életnek a védelme
egy ilyen határ-szituációban feltétlenül a munka* Csakhogy én a művé
szetet úgy k|pZfl§f el| hogy nemcsak kimondja ezt, hanem az adott szi
tuációban különlegesen, különösen ábrázolja. És éppen ezt hiányoltam
valamilyen módon*
SZEMES: Véleményem szerint csak közhelyet érdemes csinálni, de
úgy, hogy az ne lássák annak* Közhely az élet, a halál, a születés; az
ilyeneket, az élet nagy közhelyeit érdemes megcsinálni. Ha ezt sikerül
úgy megcsinálni, hogy ne hasson közhelynek, akkor születik a műalko
tás. Lehet ezzel az álláspontommal vitatkozni, de én ezt azért vetem
fel, mert ezt téve és tudva, közhelynek csináltam a GILGAMESt. Más
kérdés, hogy mennyire sikerült nem lapos közhelynek megcsinálni vagy
mennyire érződik mégis közhelynek.
II.BÖLCSÉSZ: Szabad-e visszakérdezni? Az előbb említett, közhely
nek nevezett momentumokon kívül, mi van még, ami kimaradt és az emberi
életet jellemzi?
SZEMES: Vagyis egy nagyobb életteljességet kívánt és azt hiányol
ja, hogy nincs? Szeretném lefordítani, mert nem értem.
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II.BÖLCSÉSZ: A közhelyeken kivül - szerelem, halál, születés - ml
marad, mi van még ezeken kivül?
S55EMES: A művészt a valóság, aa élet érdekli, az egós2 valóság,
az egész élet. Ha szorítjuk a kört a létkérdések körül, hozzá kell
mondani, hogy ezeket azért differenciálni lehet, sőt minél differenci
áltabbak, annál érdekesebbek. Túl szimplán fogalmazok..* Ugyanakkor,
nemcsak tükrözni kell a mát, a valóságot, hanem specifikusan, művészi
en kell tükrözni, 'és ha ez nem specifikusan jelentkezik, akkor nem
lesz érdekes a mü. Ha unalmas, nem művészet. Tehát: ha a létkérdésekre
adott közhelyszerű válasz közhelynek hat, akkor nem művészet,
II„BQICSÉSZ: Amikor az ember a lót végső kérdéseivel kerül szem
be, akkor egész emberként áll szembe ezekkel a problémákkal, teljes
habitusával, teljes intellektusával.
I.BÖLCSÉSZ: De ez nem jelenti azt, hogy a művészi alkotás az
egész embert vonultassa fel, hanem csak annak specifikus részét, de
úgy, hogy az a teljesség élményét keltse. Én ezt eddig egy magyar
filmben láttam felcsillanni, ami ha nem is egészen optimista, de peszsziralsta hatású sem volt. Az OLDÁS ÉS KÖTÉSben láttam, hogy ágy szüle
tett meg a problematika, hogy nemcsak Járom Ambrusról, hanem magasabb
és általánosabb dolgokról volt szó. Tehát nem azt csinálta, hogy reá
lisan ábrázolta, Járom Ambrus kicsoda, hanem azt, hogy ez a filozófiai
problematika hogyan fogalmazódott meg Járom Ambrusban, Ez a konkreti
zálás egészen más formát láván, ez nem kívánja meg a hős egész habitu
sának a néző szeme előtt való kialakítását, hanem oáak az adott prob
léma szempontjából lényeges jegyek kiemelését. S nem is biztos, hogy
ez csupán realista eszközökkel érhető el.
SZEMES: Ez a film nem filozófikus
hanem művészeti választ akar adni,

mü akar lenni,

nem elméleti,

I.BÖLCSÉSZ: A kérdés Önmagában nem is filozófiai, inkább világ
nézeti értelmű, Nem az eszmei mondanivaló konkretizálása hiányzik, ha
nem az általánosítás elégtelen, úgy érzem,
SZEMES: Szeretnék egy megjegyzést hozzátenni: a dolog önmagában
nemcsak az ami, hanem az is, amit jelent, A kettőt nem lehet elválasz
tani,
HOMORÓDY: Vagyis a tipizálásról van szó, Dehát pl. az ASCHER Osz
kár alakította figura magába sűrített© a kisember minden fájdalmát és
a haláltól való rettegését,,, Azt hiszem, könnyebben jutunk tovább,
ha előbb summázzuk az eddigieket. Tehát a lényege a filmnek: az ólet
érteim© maga az élet, de nemcsak a biológiai lót, hanem a munka, az
alkotás s amiért az élet van. Az élet túl akar jutni a vegetatív léten,
éa még egy ilyen határesetben ia azt akarja' bebizonyítani, az élet
célja az, hogy valamiképpen nyoma legyen, nyoma maradjon annak, hogy
6 Filmkultúra 23,

a 7, ember itt ólt a földöm* Tehát az alkotó emberi élet a cél, nem a
vegetatív lét, ami azonban beletartozik ebbe*Az élet célja ennél több.
S azt, hogy a mi társadalmunkban ennél több az élet célja, ez világo
san tükröződik a filmben*
MŰEGYETEMISTAi Jóllehet er a rákkórház lehetne a világ bármelyik
pontján, de azzal, hogy lakói nemcsak passzivan viselkednek a betegsé
gükben, hanem harcolni akarnak az életükért, munkát keresnek és talál
nak maguknak, ez csak a mi társadalmunkban lehetséges. Abban a végle
tes helyzetben is, amely már ténylegesen reménytelen az ember számára.
Amit HEMINGWAY a BUCSU A FEGYVEREKTŐL c. müvében úgy mond ki, hogy a
halál az nem szégyen, a halál csak akkor elviselhetetlen, ha megaláz,
ha a rajtunk kívülálló erők kényszerítik ránk. Az életnek azt a formá
ját kell megkeresni, hogy az emberséget az.utolsó pillanatig tartani
tudjuk. Ha csak utalok A2 ÉJSZAKinak a kórházi jelenetére, első pilla
nattól kezdve az a világ más. Tehát nemcsak realista módon ábrázolja a
rákkórházat a film, hanem a betegség hatásának eszmei, tudati tükröző
désével, ami egészen más, alapvetően más alaptartásu világot tükröz,
mint amit nyugaton megcsinálnának,
HOMORÓDYí Speciálisan magyar
ami konkretizálja a mi világunkat,

vonatkozásai is vonnak a filmnek,
gondolok itt pl, a néprajzi vonat

kozásokra.
II,BÖLCSÉSZ*

Ez a film számára nem lényeges,

csak egy színfolt,

HOMORÓDYí Vajon, ez a színfolt nem épül szervesen a filmbe? Vajon,
abból a sirató énekből, amit hallunk a magnetofonon, abból nem derül
ki semmi?
II.BÖLCSÉSZ* Azt hiszem, akkor már, abban a .helyzetben, nagyon
konkrétan tudom, hogy az a dal most azt jelenti, hogy egy ember újból
elindult a küzdelem utján. Azonban ebből nem tudok visszakövetkeztetni
az előzőekre, itt már a határeseten belül vagyok. Ezért érzem Dávid
figuráját elnagyoltnak. Nem derül ki, hogy az Ő első reagálása micso
da, csak akkor,amikor már az orvos hatása alatt áll.
SZEMÖSi Teljesen igaz és érthető számomra, s erről az oldaláról
támadható ez a film, És még valami. Nem hiszem, hogy egy rákbeteg va
laha is szerelemre gondolna. Egy tüdőbeteg igen, de egy rákbeteg soha.
Ebből a szempontból a film nem igaz,. Ez eddig nem hangzott el a vitá
ban.
I,BÖLCSÉSZ* Azért nem hangzott el, mert a szerelem olyan súly
pontot képvisel benne, hogy nyilvánvaló, nem egyetlen rákbetegről van
szó a maga konkrétságában, hanem általában a halál árnyékában élő em
berekről.
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SZEMES: Ebben az esetben is a dolog nem önmaga, hanem amit je
lent, de kérdés, hogy ezt a jelentést megértik-e majd elég sokan?
laBÖLCSÉSZi Bizonyos döntésnek Tannak viszont előzményei a hős életében. Amit hiányoltam a filmből, az, hogy itt a hős keresztülment
egy kétségtelen fejlődésen, ez a film legnagyobb érdeme, és ebben volt
lendület, ez tetszett nekem kezdettől fogra. Ebben igazi nagy
pátosz
rolt, ami kevés magyar filmben található. Csak úgy érzem, hogy az át
menet az egészségen emberekből a rákbetegek közé, valahol kap egy gel
lert.
SZEMES : Nem is akarta ezt a pillanatot ábrázolni a film. Az egy
másik film lett volna* Egy ember, aki egészségesnek hitte magát, meg
tudja azt, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved, ez olyan pszicho
lógiai komplexum, akkora massza, amivel nem lehet megbirkózni, Miután
a film nem a gyógyíthatatlan betegségbe esett emberek pszichológiájá
val óhajtott foglalkozni, ezért adottnak vett© ezt a dolgot* Egy bizo
nyos stádiumában mutattuk meg a dolgot. Bár próbáltunk az előzményekre
utalni, de nem teljes világossággal, A főhős több hónapja van a kór
házban, pontosan tudja, miről van szó. De az első pillanatban őt is
megdöbbenti, hogy elkezdik kobaltágyúval kezelni, Ez azt jelenti, hogy
harmadik stádium körül jár, ami az esetek százalékos számát tekintve
95 százalékos halált jelent.
HGMOEÓDYs érdekes momentum, hogy az orvossal való beszélgetések
nél mindig képet kapunk a főhős előéletéről is,pl, amikor a nagyváro
sok embereinek halálélményét fejtegeti, ahol rejtegetik a halált, szé
gyellik, s ekkor a főhős nemcsak a saját életéről, hanem esetleges ha
láláról is beszél.
II* BÖLCSÉSZ: Lényeges indoklást érzek abban s amit a film első
vonala felfed: a főhősnek már a kórházba kerülése előtti magánosságát mutatja be. Ham véletlenek azok a hosszú, nagy jelenetek, ahol ab
laktól ablakig sétál. Ebben nemcsak a szabadulásnak a vágya, hanem á
céltalan tónfergés is benne van, amiben ennek a magáaosságnak a kife
jeződését látom. Már a kórházba kerülése előtt tehát bizonyos csaló
dottság állapotában volt a főhős, és a rákbetegség ezt cinizmussá, kö
zönnyé növeli. Ezért teljesen lehetetlen volt a szerelemnek az elha
nyagolása, a munkapátosz és egyebek, mert ez döntő, szerintem ez emeli
fel az egészet. Itt találták meg azt, ahol optimista választ lehet ad
ni, ahol szembe tudok szögezni valamit az egzisztencialista filozófiá
val, méghozzá valóságos dolgokat. Más dolog, hogy a szerelem esetleges
ebben a filmben, de egy műalkotás megengedhet magának ennyi esetleges
séget.
I,BÖLCSÉSZ* Miről szól hát a film? Egy beteg megtudja, hogy har
isaü k stádiumban van, az orvos mégis olyannak tartja, akiben felcs'il-
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lan aa a lehetőség* hogy talán elsőként meggyógyulhat még ebből a stá
diumból is* Elkezdődik a harc aa orvos és közötte* ami egy bizonyos
stádiumáig eljut a hősnek, addig* hogy újra elkezd dolgozni. Ebben a
stádiumban találkozik a nővel. Ezen túl a tulajdonképpeni alkotás az
lesz* hogy egy nőt* akiben nincs meg ez a hit,, szinte orvosként* de
önmagát is erősítve, ilyen emberi magatartásra emeljen.
SZEMES* Nagyon örülök, hogy észrevette ezt a bizonyos egymásutá
niságot* Ez az ember az iofemót végigjárja a szerelem előtt, a megoldás,- az élete megoldása megvan már a szerelem előtt.- A szerelem az
életében semmi lényegeset nem old meg* hogy ugymondjams ajándék* köl
tészet* vagy ráadás* valami a szépségből. Ez volt a szándékom. Az em
beri viszonynak ez a fajtája feltárul mint lehetőség égjr élet végén,
amiért egy egész éledet is érdemes leélni*
II.BÖLCSÉBEí Ezt a küzdelmet csak együtt lehet megvívni. Ennek a
nőnek szükségszerűen kellett jönnie* jöhetett .volna bárki más...
S3EMEBt Igyekeztem választ adni* hogy az emberi élet célja nem
csak a küzdés. Arra is szerettünk yplna választ adni, hogy az életnek
a megoldása az élet végén nemcsak az, hogys Ádám, anyának érzem ma
gam,.* hanem ennél több.
II.BÖLCSÉSZ:

A kettő nem zárja ki egymást.

I.BÖLCSÉSZ: Eljutottunk a legfontosabb problémáig. Addig, amíg az
orvos és a férfi küzdelme folyik, hallatlanul izgalmas ez a küzdelem,
pontosan követni tudom* hogy milyen stádiumban, vannak a dolgok. Más
részt az ábrázolás is ugyanezt a ritmust tökéletesen közvetíti* Tan
egy olyan izgalmas figura* mint a főorvos alakja. Aztán... A szerelem
költői magasságot kellene, hogy jelentsen, Dávid szemszögéből a szere
lem Lillának ugyanazt jelenti, mint amit intellektuálisan ö kapott aa
orvostól* Elvezeti őt az élet igenléséhez. Ezt a pszichológiai folya
matot nem tudom követni. A filmben ez nincs olyan jól ábrázolva, mint
a másik* A férfi azt mondja, ón mér eljutottam az élet igenlésében
oda* hogy másoknak is tudok segíteni, önmagam továbbjuttatása keve
sebb* mint másokon segíteni. De a nő?
SZEMES: Munka közben eszembe sem jutott ez a szempont. Mindig a
főszereplő oldaléról néztem a dolgot és a szerelmet is a főszereplő
oldaláról vizsgáltam. A film vitavezető tanársegédje ezt úgy fogalmaz
ta meg, ki nem mondva* hogy na és, mi a perspektívája egy gépirónonsk?
HOMÖRODI: Azt hiszem, ez a nő csak fiziológiailag érzi a szerel
met kezdetben, a férfiben csak azt az embert látja* alá magányából ki-menti, kiviszi a kötőgető öregasszonyok közül* megszabadítja megosalatohtságának* elhagyóttságának érzésétől.'
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II*BÜLQ5ÉS55í Dehogyis! Eekem éppen aa tetszett ebben, a filmben,,
hogy Lilla ott találja meg a helyét, amikor tud segíteni Dávidnak, gé
pel neki, s egyáltalában mellette van. Amit úgy fejesett ki a rendező,
hogy a szerelem maga is alkotás,,

Lilla

I.B0108ÉS£i Ha a szerelem alkotás, akkor mi van akkor, amikor
elmegy és Dávid meg fog halni? Mi maradt a nőnek alkotás?

HOMORÖDTt Lehet, hogy csak véletlen, nem szimbolikus, de Lilla
kezén, amikor búcsút int utoljára, fekete keztyü van, Szinte már gyá
szol és ez a gyász is adhat egy bizonyos élettartalmat,
SZEMESs Véletlen, nem volt szándékos*,*
I,BÖLCSÉSZs A szerelemből kezdve, attól a pillanattól kezdve, amikor elmennek sétálni, esik a film, holott emelkednie kellene,
HOMOHODXí Úgy érzem, ez nem igy van, s ezt a film sok szép epi
zóddal bizonyltja, pl, a csatomaásási jelenet,
I, BÖLÖSÉS8s Ezt én azért érzem,
túl alig tesz valamit a

mert Lilla a fizikai odaadáson

HOMORÓDX; Ebbe sincs igazad, hiszen már említettük, hogy segít
Dávid munkájában, aztán pl, a sirató énekektől hogy iszonyodik, de ké
pes ezen túltenni magát, ezt legyűrni, és odaállni Dávid mellé s ebben
is segíteni. Ez részéről önmaga legyőzését jelenti, Lilla is emelkedik
ebben a szerelemben., mert képes önmaga legyőzésére a szerelme érdeké
ben,
II,BÖLCSÉSZi Az, hogy Dávid meghal-e vagy sem, hogy visszatérjek
az eredeti témára, számomra majdnem közömbös*' Hisz beteljesült már ez
a szerelem, abban az értelemben, hogy a no kikerült az infemóból, ós
Dávid is végigharcolta ezt a harcot, Lilla segítségével is. Egy műal
kotáson belül,'ha helyesen van dramaturgiailag felépítve, akkor ennek
világnézetileg is ki kell futnia. És ki is fut* MADÁOHnál a férfi és
nő egymásrautaltsága nincs meg. Ott a nő végig passzív* Ebben a törté
netben viszont a nőnek a szerepe is meg van határozva* S azért szép a
film, mert a szerelem beteljesül a végén® Tragédiát érzek ugyan, de
mégis*** lehet hogy zavarosan fogalmazok,**
SZEMESs Egyáltalán nem, mert ez szándékolt is volt* Örülök, hogy
megfogalmazta, mert a következőkről van szó. Teljesen tudatosan állí
tottam szembe a beteget az egészségesek világával. Ha a realitást ve
szem, Dávidot, az orvost és Lillát, az élet legtöbbször azt szokta
produkálni, hogy a beteg ember a vesztes,Amig a nőbetegnek hitt volt,
le is játszódott ez* De minden erővel, pszichológiai apparátussal azt
igyekeztem bemutatni, azt a folyamatot, ahogy az egészséges emberek
ilyen fölénye ellenére egy szerelem mégis létre jöhet® Előbb két be-
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begj aztán sgy egészséges és egy "beteg ember között* Megpróbáltuk ezt
differenciáltabban, Persze lehet, hogy szemérmesen elrejtettem azokat
az érzelmi momentumokat, amelyek az orvos és a nő között egészen bal’
"
vá&yaa, egészen finoman szövődtek a film elejéiig &gfe, hogy az orvos és
a férfi között a végén párbaj folyik a nőért),
MŰEGYETEMISTAj Én ugyan nem voltam még ilyen kórházban, de azt
hiszem, hogy ott démonlbb a levegő, Ha kisebb realista momentumokat
ragadok k±, akkor ezek inkább a braglkomikum felé mutatnak, egyszerűen
azért, mert anakronisztikusak, bár emberileg nagyon érthetőek* falónksági lottó-szenvedély sbb. Ezek valamiféle emberi moaskíilésriök a mo
mentumai • De ebből nem jött ki a halálra!télbeégnek az érzése, ami az
egész mii alap szuggea adóját adja* 'falán azért, mart ismert és túlzot
tan tipizált figurákkal dolgozik a rendelő. Ham éreztem a filmben a
halálfélelem biztos tudatát* ■■
■ SZEMES* A film erősen általánosító jellegű, and a művészi hatást
illeti, A statisztikai igazság ebben ai esetben a biztos halál. De a»
igazság esztétikai kritérium is, Horn ábrázolhattam olyasféle borzalma
kat , amelyek azt ssuggerálják, hogy m a fajta betegség reménytelenül
gyógyíthatatlan, azért sem, mert biztos vagyok abban, hogy az orvostu
domány megtalálja a rák gyógyításának a titkát,
HÓMö'SÚQlt llóg közelről láttam a rákkórház életét*
félelem senkinél sem volt tapasztalható,

A páni halál-

MÜlQISfBKLSfAi Az, hogy a gyakorlati életben ez hogyan mutatko
zik meg, az mellékes* A művész tudja, hogy halálfélelemben élnek. Az
intenzív életérzés éppen a leplezésből, a halálfélelemből fakad, A mű
vésznek azt is kall érzékelnie, hogy ez önámítás * túlzottan feláréall aták szerintem azok a motívumok, amelyek a leadkomial ás más dolgokkal
kapcsolatosak a fllmberu Szék túlságosan civilizált motívumai a halálfélelemnek,
KOMQfíÖDT* Azt hiszem, m a tipikus, hogy kitölti a lotbócédulát
és a többi. Bár ezekben az elemekben én éppenséggel emberi primitivségat érzek.
Az orvos alakja iröllag a legérdekesebb és számomra
a legproblematikusabb, Az orvos életében is van egy bizonyos pszicho
lógiai meghatározatl&naágg s ez az orvos magánya. Problematikus abban
a kettős vergődésben, amit Dávid úgy fejez ki, hogy kísérletezzen in
kább egerekkel« Az orvos látja az ©mberak sorsát, tisztában van jövő
jükkel , és mégis 'vállal értük küzdelmet. Ez egyrészt hazugság, más
részt , igazmondás is* A kettő belső feszültségében vergődik &s orvos,
Ennek az erkölcsi igazolása volna az izgalmas, ■
MŰEGYETEMISTAs Erkölcsileg Igazolva van, mert meg akarja gyógyi■fcani a beteget.
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SZEMES* Itt az orvos a lehetetlent próbálja meg) olyat?, amiben
tulajdonképpen maga sem hisz, Bár aa életét arra tette fel, éa arra
esküdött fel, mint orvos, .hogy ezeken aa embereken segítsen, A fősze-®
replö, a beteg, azt mondja neki, hogy kísérletezzen egerekkel, nekem
eredményt mutasson fel. De aa egész orvostudomány nmi tud semmi vi
gasztalót mondani. Ekkor kezdi el aa orvos a pszichológiai harcot,
mert jól tudja azt, hogy ha megszűnik küzdeni áss életért a beteg, ak
kor vége van, akkor már meg is halt. Ezt a meggyőződését sűríti ebbe
a harcba* A tőlünk telhető maximális tevékenység az élet oélja, mondja
a film, és ez az orvosban, i s ‘kiteljesedik,
X,BÖLCSÉSZ* Kétségtelenül az orvos az, aki végig szsmbenáll a ki
fáradással, cinizmussal, egyebekkel, és éppen ezáltal válik hallatla
nul izgalmas figurává* Pedig az orvos élete is tulajdonképpen perspekbivátlaci élet, de ő ebben is talál perspektívát, Mégcsak m m la az
eredményekben, hanem lehetőségekben* És a tragikus ellentmondás az,
hogy neki nem a saját életének a megmentése, hanem mások életének meg
mentése az igazi oélja,
MÜEtHTETEMISTA *

Csakhogy a film központjában mégis

Dávid

alakja

áll,
XX.BÖLCSÉSZt Az orvos küzdelme, arait Dáviddal folytat, tulajdon
képpen Intellektuális küzdelem, tehát a meggyőzés alkján történik. Az
orvos persze minden eszközt igénybe vesz ohh.es* Ennek hitelét költői
dialógusok is alátámasztják, ez SOLXMÁS József érdeme, mint ahogy a
másik filmjénél, a MEGÖLTEK M X LE Í T O o.-nél in ez volt a legpozití
vabb .
I.BÖLCSÉSZ* A kisraalista színészi játékkal nem tudok egyetérte
ni, az ep1 zódalakoMcal általában, A. sétálás képei vámomra nem Izgal
masak,
II.BÖLCSÍ&Z: Dehogynem, annyi izgalom és feszültség van bennük!
Ahogy mennek lefelé a lépcsőn, egyre sötétül a kép, és a zene is át
vált. Egy afrikai haláXfeánq motívum jut eszembe.*,, nem egy Id.egyensú
lyozott zene, hanem egy ellenpontozó zenére eíaléköBfeetetts ez kíséri
Őket, ez az állandó váltakozás séta közben, a reménynek és a kétségbe
esésnek a sétálás képeiben való állandó dinamikus váltakozása nagyon
tetszett, A másik egy csalódás volt, Amikor Dávid kiszökik, vártam egy
antonioniszerű. éjszakai csavargást, Nagyon szerencsésnek érezte® az
árnyékoknak az állandó vitáját, remekül mutatta a Dávidban dúló 'belső
gondolati harcot, A hintaszék jelenőt viszont nagyon emlékeztetett a
BiMSONbeli jelenetre,
SZEMES * Mikor a film készült, még uov líttam a íJÁHCONt.
I ,BÖLCSÉSZ * Elismerem, hogy nagyon ooén-n van féíiykópesvCi, Az e-«
fajta világítási effektusokat azonban, amelyek a természetes fény lát-

a?

szabával,

do ugyanakkor a gondolati mondanivalót

ilyen paralleledé"

kokkal követik, én ezt; egy kicsib didaktikusnak érzem.
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KRITIKUSOK KERESOJSZ2&LA A NTOIG ÉS fÉLRÖL

Mint ismeretes, egyes kivételaa müvekről ,
amelyek sokoldalú kritikai értékelést Igényelnek, nam egy, Miiem kerekasztealszerüen líÖTsta
bírálatát szoktak közölni* .4 NYöIO ÉS FÉL kö
rül szenvedélyes viták támadtak, egyesek lelkas elragadtatással fogadták, máaols mint érfeékfe$Is.ate elutasították, Mindég bárhogy la
értelmezzük, a mai ola$z filmművészete egyik
legjelentősebb müvének vitalitásáról tanúsko
dik* A BI M Ö O 1 HERO terekasztálánál ffe.raa.ldo
31 GIÁiüffláCTEO., Jfcaeato G.LAURA, és Marié VEHDOHE Foglalt helyet,

.■ NTöIX? $& FÉL
Rendezte * Federlco FBLLINI,

Szüzéé*

Faderieo

ffmifX és

Banio

EálálO. ForgatókönyvI P.FEE&IHI, Tullio ámBELI, E*PMIANO, Brunello
ROKDI* Operatőri Gianni 31 VMAIíZO. 2Áenes ífino ROX’A, Díszletek! Pl erő
GHERARDX# Vágón Ivó GAffTOZZO* Szereplők! Maroallo MASPROIAIMI /Guido/,
filmrendező, Clau&la OAEDIHALB /Olaudia/, toauk AJMÉS /Im í b b ,Guláo fe
leségé/, Sandra MIK) /G&rla, Guido szeretőbe/„ Olasse film, 1962-65.

/Egy klinikai esete/
Oamilla CEPEEETA könyvéből idézzük, hogy PBLLXHInak milyen benyo
másai voltak, amikor a UXOLO .ÉS FÉL forgatását befejezte: "Nem sike
rülte olyan komikusnak mint szerettem volna, Fém tudom, hogy egyáltalán
slterült-e0 uém fogyják-® szerénytelen filmnek találni, A maga súlyos
és szorongató problémáival elfoglalt néző esetleg bossm&koctai fog mi
atta, merte nem sikerült azonosulnia & főszereplővel, aki tulajdonkép
pen kedvenc foglalkozását űzi, rengeteg pénzt keres, és a nőknél is
szerencséje van," FMLLXNI rendkívül intuitív ember* Mindig, mindent
előre megérsz, kiszimatölja honnan fúj a szél,és tudja hogyan védekez
zék* Mindez nem első Ízben történik meg vele* de minden alkalommal ko~
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moly hatást vált tel* A HTOLŰ ÉS PÉLben is láthatunk egy ötletet erre
vonatkozóan* amikor a film főszereplője /egy filmrendező, aki MASTROIANNI arcát viseli, de FELLINI fejével gondolkozik/ kénytelen az Öt
mindenhová elkísérő kritikustanácsadók hosszú kenetes előadását végig
hallgatni. Az a derék ember azt mondja, hogy a kritika kénytelen az
idézetek mankójára támaszkodni. Ha a kritikusok nem idézhetnék ezt
vagy azt, nem fitogtathatnák műveltségűket, vagy legalábbis nem gon
doskodhatnának alibiről, még a szájukat sem tudnák kinyitni. Kegyetlen
kijelentés, de igaz. A NYOLC ÉS FÉL bemutatása után -a kritika ismét
régi szokásaihoz folyamodott és rengeteg embert belekevert a dologba.
Ha az idézett neveket felsorolnánk, egész kötetet tölthetnénk meg ve
lük# A felbukkanó nevek minden igényt kielégítenek.Hallhattunk PROSUTról, SVISVOról, GIDErŐl, JOTCEról, FXRANDELLÓról, MüSXLról. Ami. a film
művészetet illeti az elmaradhatatlan Ingmar BÉRGMAN mellett, ARMSXNO
jóvoltából, Max OPHÜLS neve is felmerült.
FÉLLINI .megértette a kritikusokat. 3 ezt el is mondta filmjében.
A nézőket is megértette, de róluk a filmben nem beszélt# Négyszem kö
zötti beszélgetés során Őszintén bevallotta, kételkedik benne, hogy a
nézők magukévá tudják-e tenni a NYOLC ÉS PÉL rendezőjének szorongása
it s hiszen Őket a művész tehetetlenségénél fontosabb dolgok nyugtala
nítják# Ha FSLLINI mindezt a filmben is elmondta volna, a NYOLC ÉS FÉL
valószínűleg másként sikerül# Talán éppen ebben kell látnunk a válság
ban lévő FÉLLINI korláfcait# Igaz, hogy az önéletrajz minden bizonnyal
jelentős ujitáe a vásznon, az igazi tüspróba azonban mégis az lett
volna, ha a rendezőnek nemcsak ahhoz van bátorsága, hogy saját magával
szembe nézzen, hanem szembe nézett volna felebarátaival is, /Tehát tö
kéletes, igazán kicsiszolt Önéletrajzot alkotott volna,/ FELLÍNI azon
ban kibújt ez alól a feladat alól. A film tehát csak az 5 szempontjá
ból hasznos, ha valaki ezt nem veszi tudomásul,annyi baj legyen. Vala
mi furcsa erkölcsi süketség kerül itt felszínre, amely felülkerekedett
a rendező oly gazdag és nemes temperamentumán# Aa ember hajlamos arra
a gyanúra, hogy az alterego, MASTROIAMI .segítségével megelevenített
történetek nem eléggé érdekesek annak, aki hallgatja őket,Le ez a gya
nú csak később merült fel, miután megnéztük a filmet.
Más szóval, FELLINI korlátja minden filmjében, a BÖLCS VITAi ki
véve, ugyanaz# Magánügyeket mond el, közben egyáltalán nem törődik
azoknak az embereknek a lelkiállapotéval és szükségletével, akikhez
szavait intézi# A nézők - ez hamar kiderül
szórakozhatnak a lá
tottakon, vagy lelkesedhetnek annak az érdekes figurának a szeszélyei
ért, aki ártatlan nemtörődömséggel vetkőzik pőrére előttük, hiszen,
tulajdonképpen ez a műalkotás egyik célja. De miután megcsodálták a
müvet, mintha semmi sem történt volna, visszatérnek saját dolgaikhoz#
Nem íb igaz, hogy a nézők problémái súlyosak és sürgetők, vagy bogy
ósak az mérgelődik a zseniális, de útját vesztett művész,' Guido Ansel-
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mi, 'bolondságain, adn é k súlyos és sürgető problémái vannak* Elég ha
az ember csak egy kicsit van elfoglalva, jelentéktelen, vagy nagy, sú
lyos vagy könnyű, sürgető vagy elhanyagolható problémákkal,Elég ennyi,
és a főszereplő szorongásai máris másodraagunak tűnnek* Csodálatosak,
mulatságosak,sseggeszfelvek, meglnditók, de másodranguak,
A NYOLC ÉS EÉL szép példáját nyújtja annak, amit a filmművészet
ben egy idő óba l*art pour l ’art-nak nevezünk* Pusztán ezért a tényért
egyetlen jóhiazomü. ember sem Ítélhet el valamely müvet* A filmművészet
történetében rengeteg efféle filmet ismerünk. Mindezekre a NYOLC ÉS
FÉL teszi fel a koronát * Korszerűbb kifejezéssel azt mondhatnánk, hogy
öncélú pszichQlógizáláfíról van szó, egyéni kiséi’Xebröl, és ezt a szer
ző úgy mutatja be a közönségnek, hogy nem veszi igénybe azokat az esz
közöket, amelyek lehetővé tennék, hogy néző és rendező között igazi
érintkezés jöjjön létre* Ha,amint szokás, ismét a közlés képtelenségé
ről, az elidegenedésről akarnánk beszélni, azt mondhatnánk,hogy FELEZ
NI filmje a legpatótikusabb és a leglefegyverzőbb példája mai kultu-'
ránkbsn a közlés képtelenségének és az elidegenedésnek, FELLINI nyil
ván nem vetett számot vele, de mégis egy olyan típusról adott értékes
képet a nézőknek, amely körül szabadjéra engedte a valóság határára
száműzött dilettáns filozófusok hóbortjait.
Havidén tekintsük ét a rendező pályáját, amely a maga nemében
rendkívüli eredményre vezetett. Valaha kedvelte a szatírát, Ez volt a
VITELLQNI korszaka.* Azután rájött a bűntudat, és a lelki természetű
szorongás. Úgy látta, hogy a világ tele van boldogtalan emberekkel»
Ekkor jött létre a STRAJDA* Miután minden .rendelkezésre álló könnyét
elsírta a Gelsominék, a Zampanók, a Oabiriák sorsa fölött, észrevette,
/és ez helyes észrevétel volt/, hogy mindez nem eléggé jelentős. Ekkor
korunk kétségbeesésével kezdett foglalkozni* így született meg a W W W
VITA* Tovább folytatta a sírást, de ahhoz is volt ereje, hogy körül
nézzen a világban és saját magában * Elekor az emberek azt mondták, hogy
FELLINI valóságos freskót alkotott napjainkról, és ez igaz is volt,
Marcellónak,az olasz társadalom naplopóival együtt a legmélyebbre sülylyedt lntollekfcuelnek szenvedései jelentettek valamit, FELLINI fon
tos igazságot mondott ki.
Ekkor aztán megint kedve támadt a szatírára, és mivel manapság a
szatírának a lehető lagmaróbbnak kell lennie, a cenzorok fülét cibálta
meg. Közben azonban elkövette azt a hibát,hogy kitalált egy nemlétező,
ostoba, nyomott, felületes boldogtalan cenzort, Mivel nem ismeri elég
gé a valóságot, olyan bohózatba tévedt, amellyel miádonfc meg akart
mondani» de nem mondott meg semmit. Köztudomású, hogy a cenzorok nem
ostobák, nem nyomottak, nem boldogtalanok, hanem fürgék, ravaszak és
elégedettek, Havidén, FELLINI nem értette meg hogy mi a filmcenzura
lényege Olaszországban és az egész világon /eszköz a fennálló társa
dalmi rend védelmére és konzerválására,/ így azután a BOCCACCIO . 70

epizódjaként; forgatott MNTAZZIGtO DEL DOTTOH MfÜtíIQ / M T M I O DQK'IOE
MEGKÍSÉRLÉSEI/ föloldódik azoknak az ismert; Isisért eteknek féktelen pa
rádéjában, amelyek a nemiségtől a vallásig szüntelenül nyugtalanítják
a rendezőt.
Érthető, hogy amikor PSLLINI elérkezett a BOŰŰAŰŰXQ 70-ig, egyál
talán nem volt elégedett Önmagával, úgy érezte, a torka kiszárad, majd
megfullad* Ugyan mit mondhatna még el? A filmművészettől mindent meg
kapott, a filmművészet segítségével mindent elmondott* Nem volt szemé
lyiségének már egyetlen olyan zuga sem, amelyet a nyilvános gyónás kö
nyörtelen mániájával meg nem világított volna* Hónapok teltek el* PBL™
LINI már arra gondolt, hogy mesterséget változtat* Ihletre várt, de az
nem akart megjönni* Yégűlis egy napon fölfedezte, hogy nagyszerűen
tudna beszólni saját kiszáradásáról, rendezői tehetetlenségéről, s ez
zel folytathatná régebbi történeteit. A tervezett filmről kell filmet
csinálni, úgy, amint PI.HANDÉLLŰ a tervezett vígjátékról irt vígjátékot
/ez esetben a hivatkozás nagyon találónak látszik/.PIHAHDILLOnak azon
ban semmi köze ehhez. Az aminek köze van hozzá, nem más, mint egy bi
zonyos álkulturális szuggesztio, amely egy idő óba hatott a rendezőre
és amely ez alkalommal végkép hatalmába kerítette* ö maga is "elldege;«
nedettnek", üresnek, némának, érezte magát, az unalom gyötörte, a dol
gok hiábavalósága kínozta. Mivel nem volt mihez folyamodnia és mivel
belső, szellemi lénye csupa ötlet ás humor, egyszeriben Önmagát kezdte
a világ közepének tekinteni. Ahogy saját gyermekkorát /Romagnát, pol
gári és paraszti származású családját, a nőket, a csepürágók&t, a pa
pokat stb#/ emlék©inak mitikus - kísérteties fényében kezdte szemlélni,
hirtelenjében értékes drágakövet fedezett fel bennük* Mért ne ajándé
kozza meg vele embertársait? "Ártatlan** erkölcsi felelőtlensége, képmutatása, a filmesek közötti ravaszkodó hintapolitikája szintén bizarr
játéknak tűnt előtte, amelyről ugyancsak érdemes beszámolni a nyilvá
nosság előtt. Szelíd filozófiája a film végén a következő kijelentés
ben fejeződik kit "az élet ünnep, éljük át együtt ezt az ünnepet."
Cinkosán összekacsint a nézőkkel. Én jól szórakoztam, remélem, ti is
jól szórakoztatok. Mást nem tehetünk, ha csak nem akarjuk, hogy bele
fulladjunk abba, amit mindnyájan elidegenedésnek nevezzük*
A NIÓID ÉS FÉL megdöbbentő film. FELL1UI minden erejót összeszed
te, hogy a maga pszichológiáját mint valami trófeát bemutassa a vász
non, közben veszélyes és látványos ugrásra vállalkozott. Lágy- és haj
lékony, újszerű formanyelvet kellett kitalálnia, amely nem ismétli a
hagyományos stílus konvencióit. Sz sikerült neki. Ebből a szempontból
FELLINI kísérlete az olasz filmművészet egyik legosztonzőbb vállalko
zása, pedig filmművészetünk manapság kísérletekben és invenciókban
gazdag. A NYOLO ÉS PÉL rendezője kénytelen volt fantáziájának ritmusát
követni, s eközben el tudta tüntetni a valóság és az álom közötti ha
tárt, elmerült egy újfajta idő-dimenzióban, amelynek semmi köze az
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élethezi és ennek ellenére nem esett a szürrealista vagy expresszio
nista torzítás hibájába. Ahogy főszereplőjét az egyik római aluljáró
ban összetorlódó gépkocsik közül átviszi egy fürdőhelyre, /amely a
hallucináció és a konkrétum között lebeg /az híven tanúskodik valóban
rendkívüli fonaanyelvl készségéről, Nehéz lenne/szavakban elmondani
milyen ügyesen illeszti be ebbe a környezetbe a rendező emlékeit,
gyongeségeit, reményeit /s közben mindazt harmonikus egésszé forraszt
ja Össze/, A főszereplő előtt különböző világokhoz és időszakokhoz
tartozó személyek vonulnak el. Figyelemreméltó, hogy FELLINI
sohasem
számol be pontosan e személyek eredetéről, A néző jelentőségükkel kap
csolatban kénytelen megérzéseire szorítkozni, Ez a módszer majdnem
mindig sikeres, hála azoknak a gazdag képszerű Ötleteknek és hanghatá
soknak, amelyekhez hasonlót a rendező előző filmjeiben nem találtunk.
Osak higgadt fejjel, többszöri megnézés után lehetne elemezni & NIOLO
ÉS FÉL szerkezetét, csak igy lehetne kideríteni, hogyan illeszti össze
FELLINI az egyes részeket, hogyan alakítja ki a tér ós az idő pers
pektíváját, Egyelőre csak annyit mondhatunk, hogy az önéletrajz fősze
replői /a feleség* a szerető, a producer s azok a nők,' akik felbukkan
nak, majd nyom nélkül eltűrnek/ elég jól megfelelnek annak a célnak,
amelyre a szerző létrehozta őket. Különösen jelentősnek látszik a sze
retővel való néhány találkozás /megérkezés a vasútállomásra, az ebéd
a szegényes szállodában, a kávéházba való berohanás/ és a feleséggel
folytatott néhány dühödt vita /főleg az, amely a hálószobában folyik
le/.
Ima ezek a rendező fejlődésének valóban uj mozzanatai, A többi
mozzanatok modorosabbnak tűnnek, régebbi törekvéseire emlékeztetnek,
amelyeket már szinte csontig lerágott. Megemlíthetjük ezek közül a bo
hócok megjelenését, a papokkal és kardinálisokkal folytatott bágyadt
játékot, a nemiség elfajulását /a romagnal gyermekkor idejéből felidé
zett Saraghlna alakját/, a kaotikus filmvilág bemutatását. Mindezekre
az epizódokra jobb példákat láttunk FELLINI többi filmében a VTIEIliCNltói a SIRADA-ig, vagy a DOLOE VTXA-ig. De alapjában véve mindez nem szá
mit. Azt nem lehet kifogásolni, hogy a fontosabb vágy jelentéktele
nebb szereplők különféle eredete zűrzavart eredményez. Mindez velejá
rója a rendszertelen Önéletrajz csillogó zűrzavarának, amit FELLINI
be akart mutatni. Az eredményt elérte, A NIOLO ÉS FÉLben minden szé
gyenkezés nélkül kiöntötte a szivét,
A filmet elejétől végéig valamilyen mazochizmua jellemzi. Ez a
gyenge ember, aki még a saját árnyékától is fél, a jó ég tudja milyen
bűnök és gaztettek elkövetésében érzi magát bűnösnek. Kedve támadt az
Önostorozásra, A hatás mulatságos és könnyű, FELLINI, miután akarat
ereje segítségével megszabadult bűneitől, újra megtalálta az életörö
möt, amely /immár néhány éve/ lehetővé tette számára, hogy a VIXELLONI-bán olyan fölényes és Őszinte legyen, Megtalálta újszerű expresz-
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sziv érettségét ist éppen étiből az érettségből született a NYOLC ÉS
FÉL oly szabad formanyelve * A színészek ugyanolyan, boldogéin segítették
munkájában - szemmel láthatóan erőfeszítés nélkül
akár csak Gianni
Dl VENANZO, az operatőr. Ez elsősorban a nőkre érvényes, Anouk AIMÉEre /a feleségre/* Sandra MlLGra*/a roppant szellemes szeretőre/* Barbara SIEELEre, Madelelne LSBEAUra és Caterina BOEATIOra /ezek a kórus
legelevenebb tagjai/. Claudla GARDINALS alakja azonban halvány* s ez
nyilvánvalóan nem az ő hibája* hiszen egy eléggé bizonytalanul megraj
zolt figurát kell megelevenítenie /ez a figura a tisztaságot jelképe
zi, amelyre a rendező törekszik, de sohasem sikerül elérnie! FELLINInek ez állandó motivuma, ez rontotta el a DOLCE VIIA záróképsorát is/.
MASIROIANNI csaknem tökéletes FELLINIt alakit. Szégyenletes módon odá
ig jutott az utánzásban* hogy papagályként ismétli mestere szavait.
Nem tudhatjuk* mi erősebb, MASTRQIANNI passziv utánzóképessóge, vagy a
rendező szuggesztiv ereje. Még néhány ilyen szerep és MASIROIANNIt tö
rölni fogják a színészek sorából.
Mi a NYOLC ÉS FÉL lényege? Egy filmrendező /40 éves, hirss, gaz
dag/ elmenekül egy kis fürdővároskába* mert ki szeretné szellőztetni a
fejét és legközelebbi filmjén szeretne gondolkozni.Nagyjából azt sejt
jük, hogy valami fantasztikus tudományos filmen töri a fejót* annál is
inkább, mert a producer már építtetett egy hatalmas ürhajó-ldlövö tor
nyot. A történetnek lehet ezer jelentése, de megtörténhet, hogy semmit
sem mond. A rendező ezt nem tudja. Csak azt érzi, hogy nincs kedve a
dologhoz. A film nem tetszik neki. Mit tehetne? Beáll a válság,és nem
csak jövőjét forgatja fel /a holnap elmondandó dolgokat/* hanem múlt
ját is, eddigi életét* kísérleteit, megszerzett értékeit. A boldogta
lan művész úgy érzi* hogy mindent elhibázott. Lidércnyomásszerü érzé
sek törnek rá* lelkiismsretfurdalás kínozza. Akár egy hétköznapi sze
gényember, akinek tele van szeszélyes Ötletekkel a feje, de ezek már
nem segítenek rajta. Vajon a dicsősége igazi dicsőség volt? És folyta
tódik ez a dicsőség, ha egyáltalán az volt? így azután a szabad és
sóvárgó gyermekkor összekeveredik a mai kudarcokkal., a riminlporton
látott első nő /a borzalmas Saraghiaa/ egybeolvad sok mai növel, az
anya a feleséggel, az ifjú lelki szenvedése a férfi tehetetlenségével,
a kollégium gonosz papi testületé az apáskodó és ma már kiégett bíbo
rossal, a fcömegisaoay /az űrhajó tövében megtartott sajtóértekezlet,
az újságírók őrjöngő rohama/» a családi birtok elvesztett örömeivel,
a ezelacuális szétesettéég az álomban szereplő háremmel, amely helyreál
lítja a férfi uralmát a nők fölött, a kulfeura iránt érzett gyűlölet és
irigység a babonákba vetett őszinte hittel /az illuzionista, a gondo
latátvitel, a táblára irt titokzatos szavak - Asa Niai Masa - Lévé
- Lévák/, a bűnök rettegett kiengesztelése a termálfürdőben gyógyuló
kárhozottak fehér poklának bemutatáséval, Miután a teljesen képszerűen
ábrázolt gyónás
kavargása elült /mindezt FELLINI - amint már említet96

bilit - a valóság és a képzelet egymásba folyó összeillesztésével eleveniti meg/, Guido, a tehetetlen rendező/oukomoran hazafelé indul, Még
egyszer meghallgatja a hrlbilcus hülyeségeit, és végül megkapja nagyon
szelid formában a kinyilatkoztatást. Az élet ünnep, éljük át együtt.
Boldogan dadogja a következő szavakat: "helyes, helyes, Megértettem,
nagyon koimyü... Olyan mintha mindnyájan együtt volnánk, én, ti.,* kö
szönet mindenkinek, nem szabad ellenállni, nagyon egyszerű," Fogadjuk
el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, vállaljuk magunkat, ne akar
juk elérni a lehetetlent /az abszolút hűséget, vagy a teljes birtok
lást, /ne legyünk egoisták, Guido, miközben azt hiszi, hogy ő a légaltruistább ember, eljut a maga integrális egoizmusának'elméleti meg
fogalmazásához /mindenki őérte van, mindenki az ő lábainál hever, csak
neki vannak jogai, embertársait csupán kötelességek terhelik és kész/.
Varázslatazerüen újra felfedezi a munka örömét. Annak a munkának az
örömét, amely immár tetszik neki, mert lehetővé teszi, hogy végtelenül
sokat beszéljen magáról, csakis magáról, a többi emberek pedig boldog
körtáncot járnak, akár valami cirkuszi balerinák, A gyermekkor álmai
megvalósulnak. A hatalom akarása szabadon robban a világ arcába. Az
aréna közepén álló ember ostorral a kezében valóban a világmindenség
ura, VégÜlis megnyugodott, megbosszult minden elszenvedett tévedést,
minden elkövetett hibát, Minden helyénvaló és pedig kétszeresen, ,a helényvaló, mert a hősnek már megvan az ereje hozzá, hogy ugyanaz legyen
az életben, ami álmában volt,
5
Amint látjuk, a NYOLC ÉS FÉL egy szolipszisfca lázálma. Főszerep
lője egy gyerek, aki azzal szórakozik, hogy grimaszokat vág, mert csak
igy valósíthatja meg önmagát, Most már meg is tette ezt. Jobban érái'
magát. Sirt, nevetett, gyalázkodott, félt, kapott karamellát, ximánkodott, megbocsátottak neki,mit kívánhatna még az élettől? Az intim nap
lónak ez a műfaja, - amely főként a francia irodalom berkeiben/Váló
dicsőséges időzés után diadalmasan jutott el a vászonra
a hiúság ás
a hiábavalóság kettős kompi arcúméról rántja le a leplet, A tünetek tel
jes ismeretében a pszichoanalitikusoknak kellene foglalkoznia vele,
meg kellene állapitaniok a pontos diagnózist, hatásos gyógymódot kel
lene elŐirniok. Ez a film nemcsak magánügy, hanem klinikai eset is.
Azt mondhatná valaki, hogy egy művész példaszerű klinikai eseté
ről van szó, tehát korunk egyik tipikus tényérői* Aligha hisszük. Ez
az intim napló még a STJSADÁ-nál is nagyobb, rendkívüli őszinteségről
tanúskodik /s ez valóban csodálatraméltó/, és bizonyságul szolgál ar
ról, hogy milyen rendkívül tág FELLINI lelki horizontja. A TI TELIONI,
a DOLC3 VITA /és részben a BIDONB/ kivételével nem is adott mást, mint
hiúsági komplexumainak fitogtatását, ami csupán magánügye. Van-e élmé
nyeiben valami példamutató? Egy bolondozó művész érdeklődéaének szűk
köre nem válik csodálatosan naggyá csupán azért, mert tartózkodás nél
kül exhibícionál. A STRADA megindító érz^lmessége /a nyomorultak iránt
7 Filmkultúra
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érzett; erőltetett szeretet/ még meggyőző lehetett. A M O L C ÉS FÉL pök
hendi Önéletrajza, egy szentimentalizmussal, szétesett zsenialitással,
egoizmussal teli művész arcképe nem lehet meggyőző. Ha valaki elég bá»
tor ahhoz, hogy mindezt leleplezze, vajon miről tesz tanúbizonyságot?
Komolyságéról, vagy önhittségéről? Nem tudjuk, de a bátorság egyálta
lán nem változtat a dolgok lényegén. Ha mindez a komolyság jele, az
elért eredménynek arra kell ösztönöznie a művészt, hogy sajátmaga he
lyett embertársaira fordítsa tekintetót és Így kezdjen élőről mindent.
Hagy művész lehet belőle ha innen indul ki, amikor uj utat kezd. Aki
nek volt bátorsága nyilvánosan meztelenre vetkőzni, abban, legyen meg
az alázathoz szükséges nagyobb bátorság is,
A HYOLG ÉS FÉL formanyeIvéről azt mondhatnánk, hogy szelíd és behízelgő forradalmat csinált. Nem szakit erőszakosan a hagyománnyal,
hanem felforgatja* úgy szivja magába, Nincs benne semmi drámai vagy
ideges, a szabadon összefűzött képek szelíden követik agyadat, Guido
kószál a fürdő sétányén, emlékeiben a parton, ahol az űrhajó kilövő
torony emelkedik az égnek. A felvevőgép bágyadt lustasággal követi.
Még az ordítások, a váratlan fordulatok és a ritmikus bevezetők is /a
hárem képsorának bevezetője például, vagy a sajtóértekezlet/ természe
tesen illeszkednek be a mese puha szövetébe, A cselekmény csupa tűndérjátók, csupa varázslat, helyenként szerencsés, helyenként /főleg a
dialógusokban/ túlságosan-erőltetett, A történés nem logikailag egy
másba kapcsolódó tények fejlesztésével, nem a drámai fejlődés utján
halad előre, hanem kitérőkkel, amelyek egymásra rakódnak, és lassan
ként terjeszkednek* Guido szorongásai /a járómüvek torlódása/,a gyógy
fürdő, a mesés találkozások, amelyek módot adnak a meseszerü emlékek
felelevenítésére, a tehetetlen művész ujabb szorongásai /a producer
megjelenése, a próbafelvételek levetitése/, a világ iránt érzett fele
lősség lidércnyomásszerű érzése, irtózás az emberekkel való kapcsolat
tól /az űrhajónál tett éjszakai látogatás/, a visszatérő sóvárgás a
tisztaság után, a rendező önfelismeréae, egyik kör a másik után, az
eredeti pszichológiai anyag fokozatos kiterjedése, /a válságé, a gyó
násra irányuló szándéké/. Meglepetés nem lehetséges, bár számos várat
lan fordulattal találkozunk. És ez nem azért van, mert a filmet vala
milyen /nem létező/ filmművészeti szerkesztési szabályhoz viszonyítva
rosszul szerkesztették, hanem azért, mert a rendező figyelmen kívül
hagy minden dramaturgiai eszményt, ©helyett csaknem automatikus lélek
tani technikát alkalmaz, bemutatja az okokat és az okozatokat, amelyek
váltakoznak egymással és fokozatosan terjesztik ki a cselekményt, FELLINT a játék hangszerelésében kivételes Ügyességről tett tanúságot.
Kiindulási pontja tulajdonképpen kényszerzubbonyba zárja. Bravúros
ügyessége abban mutatkozik meg, hogy a kényszert át tudja ■alakítani a
leglevegŐsebb és gyönyörűségesebb kalandozásokra irányuló ösztönzéssé,
A NIOLC ÍS FÉL formanye Ive a határtalan szabadság benyomását kelti.
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/Egy művész ősaInts órája/
A DGLCE VTTÁ-ban "érzelmek" történetének zseniális játékát lát
ójuk, bár os olyan nyomokat hagyott maga után, akár valami vasúti sze-»
'reaesétlenség, vagy még inkább mint valami ciklon, amely a föladnak ál
talunk lakott részét sújtotta. Joggal bibetjük, hogy a művész, aki ezt
a játékot megszerkesztette, lélekben szintén úgy került ki belőle,
mintha szerencsétlenség érte volna, vagy mintha földrengés sújtotta
volna. A DOLÖE VITA megfilmesítése nem volt más, mint a rendező viszszaélése Önmagával, s FELLINI munkája befejezése után jbizonyára za
var tnak, erőtlennek érezte magát. Olyannyira, hogy a TENTAZ3IQNI DEL
BOTTQR ANTONIO csupán abnormális feltevések alapján megszerkesztett,
belső derűben szűkölködő függeléknek sikerűit. Igen -nehéz problémát
okozott volna FELLINInek, Ixa olyan filmet akart volna csinálni, amely
nem egyszerű szórakozás, vagy pamflet, főleg azért, mert a D0I/3E VITÁról -úgy besséltekjmiat valami remekműről,és rögtön utána aligha lehe
tett volna megismételni ezt a kivételes teljesítményt. A terméketlen
ségtől való félelem minden rendelőt meglephet, vagyis bizonytalankod
hat a szüzéé kiválasztásában, az erőfeszítés után fáradtnak érezheti
magát, habozhat, tehetetlenné válhat, szenvedhet attól, hogy a legkü
lönbözőbb biztatásokat, kérdéseket és nyomásokat kénytelen elviselni.
Akár igazak ezek az érzelmek, akár nem, minden bizonnyal igazat
mondanak; FELLINI pedig nem a külvilágban kereste a témát, hanem úgy
határozott, hogy ezeket az érzelmeket fejezi ki, közben azonban elkö
vette az első hibát éspedig azzal, hogy filmje elméül mágikus formu
lát választott /NTOLO fel FÉL/ - akár a RöGöfAg szerzői„ A óim az új
müvet ezúttal csupán sorszámával jelöli
u 3 JxXszén /az Albert© LATTUADival együtt forgatott LIJC1 DEL VARIETA - A VARI KIÉ FÉSTXEI - után
FELLINI hét "nagy" filmet és egy "rövid'' filmet csinált. Szak időrend
ben a következők! LO 8CEICG0 BIANOO /A FEÍÉS SEJK/, I VITELLON! /ARANXIFJAK/ AGENZIA MATRIONIALE /HAZASSAGKÖZVETIT 5 IRODA/ - az AMOHB IN
Óim
- VÁROSI SZERELEM - egyik rövid epizódja/, LA STRAPA /OR
SZÁGÚTON/, IL BIDONE /A KANNA/, NOTTJ Dl GABIRIA /GABIRIA ÉJSZAKÁI/,
LA DGLCE VITA /AZ ÉDES ÉLBE/, LE TENTA33IGNI DHL DOTTOR ANTONIO /ANIO
NIG DOKTOR MEGKISÉRTÉSE/ - a BOOOACCIO 70 cimü filmantológia egyik
része/,
A "Mondo" kritikusa, aki kérlelhetetlen ellensége az ilyen fil
meknek, amelyek "az el nem készült filmekről szólnak" a következőket
mondta; "FELLINI uj filmművészeti stílust gondolt ki magának. Bemutat
ja a filmről szóló filmet, pontosabban annak a filmnek a filmművészeti
naplóját, amelyet meg kellene csinálnia, d© sehogy sem tudja össze-
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szedni , végül azonban észreveszi, hogy a film elkészült;, ez azonban
nem, más, mint annak a filmnek a története, amely sohasem fog elkészül
ni/* A saellömesfcedóstől slc/kintvö nyilvánvaló, hogy
tarthatatlan
az az álláspont,, amely szerint a ifl'GLG ÉS FÉL . ősapán egy nemlétezö
filmről szóló film* A teljesen ujszaru problémafelvetés miatt inkább
valami kxilönlsgsBj semmlbes sem hasonlítható esetről van szó. A NYOLQ
IS FÉL egy olyan művész érthető bizonytalankodásáról szól, áld megal
kotta a DOLGs vTfiU-fc, a most ujabb alkotó tevékenységének megkezdése
előtt fájdalmas lel.ki, gyötrelmeken megy keresztül, mert úgy érzi, hogy
előző erőfeszítései során teljesen kimerítette önmagát. A NYOLC ÉS FÉL
lélektani film, annyira lélektani,, hogy szinte öncsonkitó, elmélkedő,
sőt a rendező énjének csodálatát tükrözi, nem mentes a feltűnően egoista- vonásoktól, amelyek alázatnak tüntetik fel a narcizmust, de hi
szen ez az ÖnáiailásLau megengedhetőnek tűnik*
FEIl/NIt nagyon sokszor vádolták bohóckodással éa őszihtétlensóggel. Most azonban azt mondhatnám, hogy ebben az önéletrajzi müvében az
őszinteségről olyan óráját éli át, amilyent még sohasem nyújtott. Meg
próbál olvas. a. önmagában? lerontgenezi saját alkotó tevékenységét,"fel
akar a:sá l ; e z é r t pszi choanali sál ja magát, képp é formálja érzel
meit, el:.:... :.ja, milyen szédülést érzett belsejében azután as alkotó
erőfeszítés után, amely megbénította, amely eltorlaszolta az útját,
olyannyira, hogy "Via menrybolt" kellett menekülnie - más kiút nem
lővén. - a maga Marienfeádjaba.
A kérdés kulcsát óx->p©n a film legközönségesebb szereplője, a pro
ducer adja kezünkbeí "Értem mit akarsz csinálni. SÍ akarod mondani,
milyen zűrzavar van az ember lelkében. ’1
Mindez az irodaloisban n.eta volna rendkívüli. A "visszaemlékezés"
vagy az ember lelkiállapotáról szóló költemény az irodalomtörténet
normális műfajai közó tartozik és gyakran fejezték ki művészi formá
ban. Ami COCFEAU-t illeti, napló alakban irta meg a LA BÉLLÉ Ed! LA
BISTS, JOURNAL D SÜH FILM, elmü müvét /A SZÉP ÉS A SZÖRNY', ÉGI FILM NAP
LÓJA/ "au fúr eto a menüre du travail'1. GIDEj LES FAUX MöHNAXEUHSét
/PÉNZHAMISÍTÓK/ követte a JOURNAL LES FAUX MOM A T T O S. Az idézett ese
tek természetesen nagyon különbözők. A NYOLC ÉS FÉL valamely film nap
lójához hasonlít, de egyszersmind film is* .FELLINI a maga "emlékira
tát" roppant szabadsággal, alkotókedvvel, személyes stilisztikai lele
ménnyel szerkeszti meg /bér helyenként emlékeztet legalább két európai
rendezőre,/ eredményei pedig kifejező erejüket tekintve teljesen önál
lóak, autonómok*
Manapság úgy látszik a hegeli hagyománynak konjunktúrája van, az
esztétika egyre határozottabban eleveníti fel és erkölcsi-társadalmi
elkötelezettséget követel a művésztől. Ilyen körülmények között az el
ső pillanatban nehéznek látszik a NYOLC ÉS FEL-et korunk reprezentatív
müveként elfogadtatni; ugyanis egyes esetekben, mint a NYOLC ÉS FÉL
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esetében is, a belső leltei történések drámai megelevenitése mintha
korlátozná a berniünket körülvevő élettől elszakított, személyea élmónyék megértéséfe.
MIIjen körülmények közötti él a mai ember, aki nem tud túlfutni aa
elidegenedésen, a közlésre való képtelenségen, a azteaptiioizrnuson?
ügy látszik, hogy FELLIKI tulajdonképpen nem. is akarja megérteni
a mai embert* nem fontos neki,, merte saját különleges esetiével, a maga
emlék®Ível, ábráad.kéx>elvei, reményével , tőkéiétásségre való törekvésé-*
vei, őszinteségével, vagy legalábbis önmaga szemléletével, egoizmusé-*
val van elfoglalva, bár ezt az egoizmust romantikával színezi ét, patétiikus hangzást ad neki, merésznek, lendületesnek Indítékaiban és
eredményeiben misztikusnak mutatja be és feldíszíti mindazzal az ön&»
mitiéssal, amelyből időnként a m&alkoteás Összetevődik, Saját éx\je,multi
ja, jövője, emlékezete, X^lks ejti rémületbe,amely olyannyira mogazállotitiá teszi, hogy a maga gyerekes módján Lévé Levek-nek nevezi el* de
mindezzel úgy foglalkozik, hogy csak saját magára van tekintettel.
Megmutatja, hogyan reagál a szellemi és fizikai erőfeszítésre, érzel
mei elfojtáséra,egy olyan életi realitására, amely,úgy látszik,nem elé
gíti ki teljesen, sőt, saját különcségeinek felismerésére, be minél
Őszintébb önmagéhoz, annál kőzőmbösebb embertársaival szemben®
Mégis arra. kell gondolnunk, hogy tanulságos lehet, ha meghall
gatjuk egy "felszabadulás” lelki történetét* és ez a "magánjellegű”
történet rendkívüli érdekességgel bir, mert egy ember és különösképpen
egy művész lelki állapoténak dokumentuma, ügyfajta, pa%íchoanalltilkas
önelemzés « mint már mondottuk - s ezért n m lehet szenvtelemül
hallgatni. 1 kritikus nem teheti magáévá a megszentelt esz.tátika ál
láspontját, nem háríthatja el fölényesen az elemzés feladatát. 8őt,
éppenséggel az a feladata, hogy értékelje a müvet, definiálja, szerke
zetét fölbontsa, tisztázza milyen elmen tartozik a szellemi alkotások
közé /afelől egyébként nincsen kétség/: vajon olyan műnek tekinthebő-e, amelyben filozófiát költészetet, a valóságról szóló beszámolót
kapunk, vagy pedig arabeszksaarü ragyogó, de társadalmi szempontból
hatástalan és fölösleges ritmusokat .Persze volt olyan művész /BAUDKLAIBS/} aki azt hitte, hogy az arabénak a legspirituálleabb műalkotás.
Egyébként ugyanezt elmondhatjuk az absztrakt festészetről*
Kern kétséges, hogy esztétikai szempontból kiemelkedő jelenséggel
van dolgunk, ha másért nem, képalkotásának vívmányai miatt, hiszen új
formanyelvi megoldásokat alkalmaz, talál ki, sugalmaz t a mű azonban
erkölcsi állásfoglalás szempontjából, amely nem megy túl a személyes
élményen, kevésbé jelentős,
A filmben határozottan két ”ldő” különböztethető m®gí.as egyik az
ötlet keletkezésének, a másik
ötlet magvalósításának ideje, Az öt
lettel magával vitába lehet szállal, ezt meg is tettük, hisz® a ma
gánéletnek ez a valósággal tüntető kiteregetése elfogadhatatlan, ÍTeh«~
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zebb dolog aate mondani, hogy a ,skivit eleséssel** nem értünk egyet* Azt
is mondhatnám, hogy szinte lehetetlen. Mert vajon ki tudna jobban ki
emelkedni a mturalizmusból, a lapos krónikából, amikor egy szerény
fürdőhelyet kell bemutatnia a megszokott klini ka-park-koneert sablon
nal., ki tudná átalakítani ezt a színhelyet, "a kísértetekkel benépe
sített Jozefát völgyévé** - amint a rendező mondja, - vagy gőzölgő dan
tei bugyorrá?
A Mü zseniális rögtönzésnek tűnik, - bár hiányára roppant munkát
kellett kifejteni a logika és a lélektan i folyamatok alkján való meg*szervezéséhez, hiszen a rögtönzés fik a ió js soha sem követelt; annyi fá
radságot és elmélkedést, mint a fiImmüvéazebben, és éppen az efajfca
filmművészetben. EBLLINI a M O l ű ÉB fffeL-ben rendkívüli lelkiállapotá
ról rajtolt arabeszkefc. Müve olyan ügyességet kívánó játékká v á lt,
amelyhez hasonló nehéz feladatra rendező még sohasem vállalkozott;.
Olyan mint valami akrobataiautabvány f amelyet a légtornász a nézők tö
mege fölött látszólag lazán, fesztelenül, mint akit as isten óv, köz
ben ©gyaíe veszélyesebb, bámulatosabb ssalfeókafc óéinál, ágy hogy félő,
lezuhan és szétzúzza magát a földöm de ő tudja, melyik pillanatban
kell a megfő lelő bukfencet végrehajtania, egy osip Őmo zdulafcfal £ölegye
nek edik, megmenekül és győz* A közönség, amely végignézte a megdöbbe
nést , 'félelmet, rémül©töt kiváltó különleges mutatványt, nem tehet
mást, tapsol. A játék végétért, a gyakorlat elk erü lt.
Soha nem szoktam a filmek teljes cselekményét elmondani, mert na
gyobb fontosságot tulajdonítok az előadásmódnak, mint a meseszövésnek,
és őz természetes isa De azt hiszem, a M'Olű ÉS FII esetében kivételt
lehet tenni, falán salikségegi is, hogy ennek a. filmnek !íöselakmáhyfeaXen
cselekményéfcM elmondjuk.
A szimultán elbeszélő alkokon, vagyis a valóság, az emlékezet ós
a képzelet alkján történő események, amelyek a fináléban egybeolvad
nak, egy félig Montecatini ,félig öMstnci&ao-őaerü, félig "liberty”,
félig modern ateilo.au fürdőhelyen játszódnak le . Guido, a .filmrendező a mindig hibátlan, mindig pontos MABÍHÖIMWI alakítja aM.be a rendeső
tökéletesen át tudta ült ebül a maga bizonyt alaus ágát
sehogy sem
halad előre mimikájában. Hiába sürgeti a producer, Mába faggat ják aa
asszisztensek# a színészek* Vajon mi lesz uj filmjának cselekménye?
senki sem tudja, de ami a legsúlyosabb, 5 maga sem* Maiakatársai türel**
meblenkednek* Pe leságát is fáraaateja a f é r f i üressége, ka tározab lans ága, hűtlensége, űuidü keres, kutat í szeretne egy k ic s it világosan be
lelátni önmagáim, szere fene eszméket ta lá ln i film je számára, színésze
ket szerződtetni, mag akarja, ta lá ln i álmai, film je &s élete asszonyát,
rögzíteni akarja magában. mint valami elérhetetlen ideált * Baját múlt
jában, gyermekklubéban, katolikus nevelés óban, éppúgy f'űrkész, mint a
jövőben. tá rsu l vesz maga mellé egy kritikust, s tüzelőmmel h a llg a tja
mindaddig, mig egyszer kísértést nem érez rá, hogy megfojtsa. A nő vi-
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siója állandóan, előtte van, de sohasem sikerül megragadnia, Felesége a
különcködéseinek és hasugságainak hol türelmes, hol kevésbé tűralmos
tanújává less.
Köbben, a producer dolgozik, Próbafelvételeket néz meg, hatalmas
■űrhajó tornyot építtet, ' sajtókonferenciára hívja m újságírókat, sür
geti Guidot, hogy kezdjen h s ^ á a munkához, Da miféle munkához? A ren
dezőnek fogalma sínes róla, mit fog csinálni, mit tud csinálni. Csak
azt érzi, hogy teljesen összeomlott, művészi pályája végétért. Rádöb
ben, hogy nincs semmi mondanivalója, hogy soha asm less képes kifejez
ni magát.
Immár teljesen biztos a maga kudarcában, Nincs mit tennie. Guido
végülis szégyenletesen az alá az asztal alá kerül, amelyen kolosszális
uzsonnát tálaltak fel a meghívottaknak és az egész világból egybese
regiét t sajtótudósitóknak. De ebben a pillanatban - amikor ■megbizo
nyosodik tehetetlenségéről, és összeomlása nyilvánvalóvá lesz - vé
gignéz múltja és képzelete valamennyi igazi és kigondolt szereplőjén,
akikkel újra kellene kezdenie az életet, és akik ugyanúgy szerepet
játszanak filmjeiben, mint gyermekkorának: kísértétől, múltjának egyes
szakaszai - hirtelenjében, valami belső emóciót éress minden megmoz
dul lelkében.
Igen, ez mind igaz volt? igaz volt a tehetetlensége, értetlensé
ge, különcködése, összeomlása; de ebben a pillanatban, amikor fölis
merte az igazságot, fölszabadult, üjra elfogta Őt az emberek iránt ér
zett gyengéd szeretet, az életnek mint Őrömnek, mint minden megértésé
nek szeretető, fis ünnepélyesen, szivében bizalommal, legjobb évelnek
szellemében, a cirkuszi Induló áalX&máfe hallgatva folytathatja útját,
A film el fog készülni. Nem lesz Összeomlás, hunom újra fogja
kezdeni, fis pedig nem válságban, hanem alkotó örömmel.
Tekintsünk el attól, hogy a film egyes mozzanatai BlffiGMáNra vagy
RESNAISre emlékeztetnek. Ellenkező esetben azt kellene mondani, hogy
az A NOOB LA LIBERTfi /MIÉNK A SZABADSÁG/ ás a MODERN IDŐK közötti sok
kal. nyilvánvalóbb hasonlóság miatt e két film valamelyikét nem tart
hatjuk művészi alkotásnak. Azt is mondjuk ki, hogy a film kiinduló
pontjára vonatkozó kritikai megfontolásokat mán megvitattuk, túljutot
tunk rajtuk, Ha figyelmünket egyes képsorokra összpontosítjuk, kényte
lenek vagyunk megállapítani, hogy teljesen filmszerű, mesteri rende
zést láttunk: a NYOLC ÉS FÉL különösen jelentős figurativ szempontból
/a fürdőhely kertjének holdfényes képei/, Zenéje tökéletoson összeol
vad a képek ritmusával /a rendező lendületének feléledése az Öngyil
kossági kísérlet után/, gazdagon mutatja, be a gyermekkori emlékeket /a
romagna.1 ház, Sar&gblim parti jelenete/. Diszlétezésé átgondolt /a
"gyóntatószékek" a DOLCE VITA gótikájára emlékeztetnek/. Mesteri a
színészek /főleg Sandra MILO/ és a mellékszereplők /a papokat alakitó
nők/ beállítása; dialógusai pontosak és szigorúan mértéktartók; végül
’
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pedig a hárem-jelenetboo. olyan ünnepélyes, mint egy music-hall, a záró
képsorban pedig, amely a cirkuszi jelenetek patétikus hangulatát kel
ti, valami parádézó örömet érzünk! itt Guido Anaelmi rendező, alia;
Federico FELLINI, személyiségének belső költészete képben nyilvánul
meg. Ez a jelenet a Fratelliniók egyik híres "belépőjét" juttatja
eszembe. A bohócok a szám végén mintegy "feloldódva" vonultak vissza,
az utolsó fénysugarat a ezemétládában fogták fel, s úgy cipelték maguk
kal* FELLINI alakjai is utolsó jelenetüket egyetlen fénysugáron belül
játsszák el, ez azután ölvékonyodik, végül eltűnik*

.Kivivob.o uh Laura; L *anti-MarlenbaA
/Az anti-Marienbad/
Á L*AM É Z LEHNIE1RE A MAHXEIJBÁS /TAVALY, MARIHfBADBAN/ bemutatója
után valaki azt mondta, hogy hs. BLSKAJS filmjének elme olaszosan hang
zana, valahogy úgy, hogy LIÁNIG SÖ0R3Ü A CHIANCIANG, senkire sem tenne
külonösobb hatást. Az efféle rosszindulatú megjegyzések gyorsan elter
jedjelek a filmesek kc-sotfc. Amikor a I.TIGLO ÉS FÉLet bemutatták, valaki
meginti szollöűieskedett éa azt állította, hogy FELLINI, ahogy szemfüles
divatmajmolóktól várható,tulajdonképpen megcsinálta ezt a L’ANNO SCOÜSO
A űHIANGIANOt /TAVALY CHIANGIANOBAN/, vagyis vulgarizálta, komeroiális
látványossággá fokozta le a láAJHEiíBAL témáját. Azonban ha van olyan,
film, amelyet ”'arh;i'^&rlímbad"-nak nevezhetünk, akkor a NYOLC ÉS FÉL
az, hiszen a mü középpontjában, nem. valami kifejezhetetlen bizonytalan
érzelem, hanem tudatom folyamat áll? más szavakkal! a NYOLC ÉS FÉL egy
lélek önéletrajza, nem pedig valami kísértet spektr©grammja} Guido
Anselmi korunk embere, alakja a társadalomban gyökerezik, pontos öasszafüggósekbe illeszkedik bele, nam valami "X", aki hol felbukkan, hol
eltűnik egy halottakkal benépesített szállodában. Le vajon FELLINI mi
ért választotta ezt a formát? Azok előtt, akik a film-”regényértM lel
kesednek, akik ezt tartják az egyetlen kívánatos formának, mivel sze
rintük a fiira feladata az, hogy visszatükrözze korának valóságát, és
ezért az egyetlen prototípust a "ROÖCO E I SÜOI FRATEILI”-ben /fiOOOO
ÉS FIVÉREI/ látják - amely kétségtelenül nagy film
a NYOLC ÉS FÉL
minden bizonnyal terméketlen avant-gardiamusnak, intellektuális okos
kodásnak, a széplelkek üres egébe való menekülésnek tűnik. Le ha egy
picit elgondolkozunk azon az utón, amelyet FELLINI mostanáig megtett,
el kell. ismernünk, hogy - bár más vonalon
legalább ugyanannyival
járult hozzá a filmművészet kifejező eszközeinek Olaszországban mind
máig éld megújításához, mint ANSONXOMI* HOSSEIdNI mellett, vagy ha úgy
tetszik mögött, FB1LINX kísérletezett elsőnek olyan művökkel, amelyek
formai szempontból is "szakítottak” a hagyomávmyal; ROSSELLINInél er
ről tanúskodik a HGMA, GITTA APERIA /RÓMA NYÍLT VÁKOS/ belsőségéé
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hangvétele a hőskultusz helyett, a FAISA-b&n /FÖLDI/ a cselekménynek
egymáshoz szükségszerűen kapcsolódó epizódokra való felbontása /anél
kül * hogy ezek az epizódok véletlenszerűvé válnának* amint az egyes
későbbi filmekben oly unalmas divattá vált/ - a PAISA egyébként a há
borút közvetlenül követő Időszak legjelentősebb olasz filmje - és
a történelmi filmekre jellemző látványos szépitgetés nélküli történel
mi-életrajzi FHANOBSiCO ,GIULLARE Dl UXÖ /SZENT F2HENC,AZ ISTEN BOHOűA/,
esek forgatókönyveinek megírásában FELLINI is résztvett, FELLINI tehát
már legelső jelentős forgatókönyvírói kísérleteiben "új** eserzönek bi
zonyult abban az egyetlen értelemben, amely számításba jöhet egy szer
ző szempontjából! vagyis az új mondanivalót nem valami elévült nyel
ven* moralizáló prédikátor módjára mondta el, hanem arra törekedett,
hogy másként csináljon filmet, mint azelőtt szokás voXt,hogy egy olyan
pillanatban, amikor az újszerű belső mondanivaló ezt megkívánta, új
szerűén fejezze ki magát. Igaz ugyan, hogy FELLINI első önálló, HŐSSELLIIÍ1 nélkül készült filmjében /LO SOEtOCO BXANOÖ - A FEIífeH SEJK/
a "regényformát1*, bár az mindig jó hagyományok folytatásét jelentette,
felcserélte a vázlattal, a töredékes, kis képekből, alakokból, epizó
dokból álló szerkezettel# /Meg kell jegyeznünk, hogy a "regényforma"
kifejezést, ha filmről beszélünk, mindig idézőjelbe kell tennünk, mert
különben nem szabatos,/ Kezdetben FELLINI is azon erőlködött, hogy tör
téneteket és alakokat találjon ki, de később alapvető lírikus - sze
mélyes, önéletrajzi - hajlamai révén saját természete egy kissé va
lamennyi alakját átszineste, ezek lényegében az ember-FslXini dialek
tikus szélsőségeinek, erényeinek és bűneinek* bátorságénak és gyávasá
gának, nagylelkűségének és önzésének hordozói, "FELLINI csak akkor érte
el költői kiteljesedését, amikor megjött a bátorsága ahhoz, hogy önma
gáról valljon, amint ezt minden lírikus teszi? ezt már 1 megkezdte a
VITELLONI-ban, később a MQRALDO IN C I H A szüzaéjóben folytatta, majd
részlegesen átültette különböző filmjeibe, ezt juttatta érvényre &
POLCÉ VITA szigorú társadalmi kórképében, elmélyültebb formában ez fe
jeződik ki a NXÖLÖ ÉS FÉLben is - éppen azért, mart /Guido kivételé
vel, akinek korlátalra a későbbiekben visszatérünk/ már nincsenek
olyan alakjai, akiket vászonra tudna vinni# Ebben a felfogásban két
film-Vregénye" a LA STBADA és a LE NOTTI Dl CABIHIA kitérőnek tűnik,
de a NTOL0 ÉS FÉL segítségével e két műnek önéletrajzi mondanivalóját
is észrevehetjük, vagyis azt a "szükségszerűséget", amely első látásra
talán elkerült® figyelmünket, A LA BIRADA-ban megjelenik az angyaltermészetü asszony, a tiszta* úgyszólván minden, erotikus vonatkozástól,
mentes ideál, akit a NTOLC ÉS FÉLben a feleség :- főleg a gyermekkori
tanyát bemutató álomszerű képsorban — és Claudia képvisel# A NÖTTI
Dl GABINXi-nak ugyancsak az angyalszerü asszony, az önző és áruló fér
fi örök áldozata a főhőse? nem véletlen, hogy Gabiria prostituált, hi
szen FELLINI a NfÖLO ES FÉLben is igyekszik felmenteni az elítélés
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alól a "másik" fajta nő iránt érzett erotikus vonzalmát, mindig aa el
lentétek összeegyeztetésére törekszik /például az Idézett álomszer
háremjelentben/.
A ííIOLO ÉS FÉL formájával kapcsolatos kritikai problémára vissza
térve, fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy' FELLIlíl a negyvenes
évek humoristáinak nemzedékéhez tartozik, Ennek a nemzedéknek volt egy
sikeres korszaka, /még a közönség tetszését is meg tudta nyerni, éspe
dig a megszokottnál sokkal nagyobb tetszését/. Ezek a humoristák azért
tudtak sikert aratni, mert a maguk sajátos módján "szakítottak" az el
beszélő hagyománnyals ez a szakítás a vázlatszerUségben nyilvánult
meg, éspedig úgy, hogy őszinte nyíltsággal fordult az ember felé a hi
vatalos hazugságok, az aulikus irodalom, a szoborszeré akadémikus fes
tészet korában. Miután ez a korszak elmúlt, egyes humoristák nem tud
tak megszabadulni műfajuk korlátaitói és hamar elvesztették megszer
zett irodalmi méltóságukat. Mások azonban, köztük 2A?ATTIlíI és FEXLIni, a filmművészetben uj kifejező eszközt találtak, s ezzel érvényre
tudták juttatni tagoltabb és bonyolultabb mondanivalójukat. Két emlí
tett film-"regónyét" kivéve, sem a forgatókönyviró, sem a rendező FELXiXNI filmművészete nem a hagyományos elbeszélő szerkesztésre épült
/hős-hősnő, főcselekmény « mellékcaelekmény/. Mint egykori humorista,
Ismerte a kisplasztika kifejezőeszközeit,s ez segítségére volt egy uj,
meghittebb forma kialakításában, amelyben minden szereplő azonosul a
környezettel, és a meseszövés nem olyan fontos, hogy elsősorban az ér
dekelje a nézőt, - mi lesz a vége, - Gondoljunk a LUCI DEL VARIETÁra /A VAJRIEfÉ FÍIETTEI/, ez nem más, mint a varieté műfajról szóló doku
mentum, amelynek "története" csupán vezérfonal, de bárhol meg lehetne
szakítani és újra lehetne kezdeni. Persze FELLINI nem egycsapásra bon
takoztatta ki újszerű formanyelvéti ebből a szempontból jellemző "in
cidens" volt az "IL BIDÖNE" /A W / .
Véleményem szerint azonban a
bénaőségességre és a lírikus hangvételre való törekvés /ezek nem el
lentmondó kifejezések, ha igazi líráról van szói másrészt pedig FEEiLINI sohasem volt "orepuscolarist" aki begubőzik önmagába és saját
kisszerű költészetét csodálja/ egy olyan kifejezésmód felé tartott,
amely felbontja a különböző síkokat « a környezetet, a tudatot, a
relációkat - és mégsem szünteti meg egységűket, A DOICE VIíUÁ-öan a
sokféleségnek ezt az egységét úgy sikerült elérnie, hogy eléggé kiaszszikus módon epizódokra osztotta fel a cselekményt, m i m e n epizódban
más-más főszereplőt és szereplőket léptetett feli & NYOLC ES FÉLben a
gyógyfürdőnek mint állandó környezetnek keretként való felhasználásá
val magasabb szinten, sikeresen oldotta mag valamennyi sik, a valóság
és a fantasztikum, a "tények" és az élőm teljes egybeolvasztását, FELLXNX fontosnak tartotta ld.jelenteni ,hogy sohasem olvasta JOYCEot,Be va
jon fontos-e ez? Korunk elbeszélő művészetének, költészetének és fes
tészetének egyes elért eredményei ezerszeres áttétellel is elhuth&tnnk
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a művé eshess* Egyébként pedig a jelennek, a múltnak és a jövőnek az ©Xgondolt f a megálmodott és a valóban, megtörtént eseményeknek ez a sike
res egybeolvasztása alapvetően más problémát jelent az irodai.ómban,
mint a risznons. 'Egyesek előszerefcattal emlegetik, hogy a magánügyek
senkit s;.rffi érdekelnek*' Tegyük alaposabban gyámügyre ezt az álláspon
tot* Bárrü;.'J
általános is valamely szerző mondanivalója, sohasem
esik teljeses egybe a valósággal* A- valóságnak, az emberi társadalom
nak mindig öSAfc egy eéesével alkot összhangot* 'Más a töltő esete, aki
Önmaga narciszftilm® csodálatában saját korlátolt érdekű kérdéseivel
foglal.kozák? a költő uj szavakat alkot, valósággal beléjük szeret, és
boldogságában a végtelenségig ismétli Őket * Ka a fajta költészet for
malizmus, dekadenciaj de egyben azt is jelenti, hogy aa ilyen művész
képtelen valójában önmagába pillantani, képtelen felfed©zni..magában
azokat a kapcsolatokat, amelyek személyiségét a világhoz kötik, tehát
as emberekhez fűzik* FELLINI nem naroista? ha magába pillant, azt min
dig azért teszi, hogy kivetítse belső énjét, hogy Őszinte kapcsolatot
létesítsen a világgal# A. KIÖLŐ ÉS FÉL központi témája csakugyan a má
sokkal való azonosulás képtelensége* az egoizmus tudata, saját lelki
oágyadtaágának felfedezése, amely erőtlenségben, kompromisszumokban
nyilvánul mag? de mint értékmérő világos szerepet játszik a legmélyebb
értelemben vetet szeretet, az emberi ©gyűteteélés motorja, A NYOLC ÉS FÉL
m m lezárt alkotás, hanem olyas mü, amely nyitva hagyja az utat a to
vábbi fejlődés slámára® Ezért a&fe is megadhatnánk, hogy m m
elszige
telt , mégha térosoteb mű, hanem teljes mértékben FELLINI személyéhez
kapcsolódik, fényt vet egy témájára, amely minden filmjében megjele
nik, különböző módos nyilvánul meg, gyakorta ismétlődik, sőt helyen
ként y±ssií;üfejXődést mutató A Claudia öAELXIsiXjBval folytatott beszél
getés során a aő Guido m í a d m ötletére nyugtalanul aat válaszolja* "ez
azért; van, mart imm trads;s szMete.nl?” az álomszerű háremj©len#fe egység
be foglalj®. Guidonak azt a vágyát, hogy mindenkit össs ebéhitesen ugyan
akkor határozottan ki ama 1 1 az egyetlen jelentős és értékes nő, a fele
ség elsőbbségét? a fiija végén Guido az Űrhajó kilövő torony szélén fe
leségével beszélget és elmondja, hogy
megjavulni, d© tudja,
hogy gyenge, kéri az asszonyt, bízzon benne és 1 agyon türelmes * Íme
ezek a film kulcsjelenetei* Guido szüntelenül két világ között tévelyegi az első emberi értétek rendszerére, tehát nehezen kielégíthető
föltételekre épül, emberi szempontból a feleség és egy magasabb alkon
a bíboros osztövár alakja képviseli? a másik világ alapjául a ruaprólnapra való nyomorúságos tengődé©, a jelentéktelen érzéki gyönyörűség
szolgái,, ezb az ostoba szerető, a .producer és környezete, Guido barátja? Mazzabofeta képviseli, aki tudja, hogy fiatal menyasszonya mellett
nevetségessé válik, de azt is tudja, hegy plIlonatnyilag boldog, óe
beéri ezzel a problémátlan átmeneti boldogsággal* Guido a maga bá
gyadté ágával , erőtlenségévei, amelynek mindig tudatában van, e két vi
10?

lág között foglal helyet. Vagyak szemíigyre a bíborossal való találko
zást bemutató, döntő jelentőségű képsort, amely két részletben bony
lódlk le* Az elsőben Guido a kertben találkozik a bíborossal, a £Őp<.
magasztos szavakat intéz hozzá, de nem sikerül visszhangot kelteni
benne) Guido unatkozik, agy nőre figyel,aki éppen felfelé jön az egyik
kerti ösvényen. A nő nem szép, egy klosit formátlan, de felidézi annak
a lerongyolódott prostituáltnak az emlékét, akiben Guido először fe
dezte fel a nő nemiségét. A második beszélgetésre akkor korül sor,
amikor a bíboros meztelenül török fürdőt vesz, A szoba tele van gőz
zel, ez fokozza a főpapot körülvevő légkör szakrális jellegét, és még
jobban spirituáliséija a bíborost) a felvevő gép alulról fölfelé köze
líti meg, ezzel emelkedő mozgást hoz létre az égbolt irányába) a be-?
szélgetós azonban egy kiaablakon át folyik, amikor ez becsukódik, a
bíboros szavai elhalkulnak, végül teljesen elfulladnak. Ezzel a jele
nettel FELLINI ragyogóan fejezte ki egyrészt tiszteletét a vallás ta
nítása iránt, másrészt azt, hogy süket, képtelen megérteni) ebben a
FELLINI-féle dialektikának egy olyan aszpektusa nyilvánul meg, amelyet
minden előző müvében megtalálhatunk, FELLINI tehát pontosan megrajzol
ja egy férfi, sajátmaga, lelki életének kórképét, ugyanakkor azonban
egy széles emberi réteget ábrázol, a bizonytalanok, a kételkedők, a
határozatlanok tömegét, és az életbe vetett szilárd hittel, sőt min
dennek ellenére, az életnek valami örömteli szeretetével vállalja ezt
a tömeget. Ez az állásfoglalás FELLINI leghitelesebb és legpozitívabb
jellemző tulajdonsága, amely megkülönbözteti Őt az "elidegenedés” kü
lönböző prófétáitól. Ugyanakkor, a DOLOE VITÁ-hoz hasonlóan tanúságot
tesz a társadalom egyik legértéktelenebb rétegéről, amelyet ez alka
lommal egy nagy fürdőhely fényűző környezetében mutat be* Ebben a vo
natkozásban FELLINI bizonyságot tesz mindig is ismert nagyszerű ábrá
zoló-készségéről, arról, hogy néhány vonással pontosan ki tud fejezni
bizonyos lélektani és erkölosl helyzeteket) ebben mindenesetre korlá
tozza az ábrázolt személyekkel való "azonosulása". FELLINI boldog, ha
embereket vagy ember-csoportokat ábrázolhat, akár egyetért velük,akár
csupán megérti őket, negatív értelemben) amikor azonban tőle teljesen
idegen személyeket akar ábrázolni, sematikussá és felületessé válik.
Ezért sikerült sematikusnak és hamisnak a krltikus-tanáosadó alakja,
akit Guido meg akar fojtani, de végülis mindig maga mellett tartja, az
ésszerűség, a logika, az Ideológia világának képviselőjeként, amelyet
FELLINI sehogy sem tud megérteni. Végül el kell mondanunk, Guidóról, a
főszereplőről, hogy Marcello MáSDHOIANNI ragyogó alakítása ellenére
/MASIBOIANNI még fizikailag is visszaadja FELLINIt/, félig a levegőben
lóg, inkább szerkezeti elem mint hiteles alak. Ennek oka nyilvánvaló*
egy olyan filmben, amelyben minden együtt rezeg a szerzővel, amelynek
minden szereplőjében a szerző önmagát vetíti ki, a szerzőt megszemé
lyesítő szereplő fölösleges szószaporitás, szükségtelen védőpajzs* Vó»
1GB

geíietíilj fel szeretném hivnl a figyelmet arra, a realisztikus karikatura-szerü, de sohasem rikító, finoman, ironikus alakításra! amelyet
Sandra ivUlÖ nyújt az ostoba szereti) szerepében. Sandra dili) a VAHIHA
YAHI3-II kudarca után visszatért az egyéniségének jobban megfelelő sze
repeiéhez. /BIAHCO E HEKQ* 19&3 . 4-.SZ./
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SÍK Csabat

BESZÉLGETÉS ANDHZEJ WAJDÁVAI/

Éjfélután a hozókban megreked ós nyúlósan tekereg a cigarettafüst, a cigányzene az asztalon tántorog, poharak, és üvegek közt
egyensúlyozva; WAJBA és a tolmácsáé is kiabál, szavaik közé bánatos
nyerités vegyül: a művészet elkötelezettsége,.» én a téglagyárban la
kom, .. szabadsága,,• onnan tudják**, a legfontosabb feltétele,•. minek
a feltétele?, nem értem, a szomszéd asztalnál egyre emelkedőbb a han
gulat , A Kulacsban ülünk, fizetési nap van, Többszöri újrakezdés, ál
landó kérdezgetéssk után kialakul végre a történet, WAJDA tervezett új
filmjének a meséje,
- Kisebb német katonai egység bolyong napok, vagy hetek óta a vé
get nem érő erdőben. Partizánokra vadásznak* Az ellenség láthatatlan,
de szüntelenül életjelt ad magáról, eldördül egy-egy lövés, s a csa
patból Ösazeroskad valaki. 'Nem. lehet megállapítani, honnan jött a go
lyó, a gránát, ami,tői levegőbe robban a sebesülteket szállító szekér.
A katonák már nappal is parányivá zsugorodnak az erdő csendjében,
A parancsok értelmetlen szavaknak tűnnek, helyzetük valósága alig ér
zékelhető, a félelem, a fáradtság több annál," amivel a fegyelem, vagy
egyszerűen az öntudat megbirkózhat« érzékelésük bizonytalanná vált, a
szélsőségek annyira testközelben vannak, hogy csak egy-egy megnövekedefct részletük látható, mely elárulja az egész fenyegető jelenlétét*
A fokozatokat nem tudják megkülönböztetni, legtöbbjük szemében az élők
megfeketedett arca s a halottak elefántcsontsziae között nincs különb
ség, Az egyéniség, a külön sors valahol elmaradt mögöttük, de a közös
sors nem szabadított meg senkit a magánytól, a nyomorúság közössége
nem tette elviselhetővé azt, ami ebből az egyénre jut, mert mindenki
az egész terhet hordja. Ezeknek a napoknak a súlya nem porclózhhtó
fel. Az Időről sincs tudomásuk, az órákat és napokat nőm választja el
semmi. Csak a parancsnokló tiszt képed még megfőgódzni a felelősség
ben, az eszmékben, amiknek éppúgy alárendelte eddig a maga életét,
mint a másokét, habozás és mérlegelés nélkül.
A nap sugarai merőlegesen esnek be a fák közé, talán dói lehet,
mikor elrendeli a pihenőt, A katonák leülnek, hátukat éa fejüket kime
rül tea vetik neld. a fák törzsének. Véletlenül elsül valamelyikük fegy
vere és nagy lövöldözés kezdődik, A tiszt mozdulatlanul áll egy fának
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dőlve, s mikor a válasz nélkül maradt lövöldözés abbamarad, erőlte
tett nyugalommal a szemüvegét kezdi törűlgeuai. A tenyerén kiteritc
zsebkendőbe egy vére sepr null valaha mari a magasból, a a piros vó
csepp a fehér vásznon intésnek, figyelmeztetésnek tűnik, a várva vkre
bizonyosságnak, a hosszú és alig elviselhető bizonytalanság után. Las
san összehajtja a kendőt, zsebrevágja, és továbbot int embereinek. A
csapat felszedelozködik, s eltűnik a fák között.
VAJDA egyre halkabban beszél, fáradtnak látszik, 'kikor befejezi,
elmaradnak a szokásos szakmai kérdések, a céhbeliek kíváncsiságát is
fékezi a történet félreerthefcetlen személyessége, s a személyességtől
elválaszthatatlan jelképességo. Eszel a jelképpel mindenki magába zár
kózik, s feleslegesnek tartja, hogy beszéljen róla. Az elterpeszkedő
csöndet újra VAJDA töri meg, talán, hogy elűzze a mese keltette szo
rongást, a megoldás módjairól kezd beszélni, a jelkép Icifejezésónek
korszerű törvényeiről.
- A tényszerűség ellen nem lehet lázadni, de belenyugodni sem. A
puszta történet, bármennyi benne az élményeket, feledésbe merülő emlé
keket ébresztő elem, csak lehetőség, csak keret. Nélkülözhetetlen per
sze, ahogy a festmény is igényel lezárást, ha mást nem, négy fehér lé
cet, hogy természetessé legyenek világának határai. A munka első per
cétől az utolsóig az a föladat, hogy a történet motívumai mögött min
dig érzékelhetően feltűnjenek azok a jelképek, melyeknek természetük
nél fogva szükségük van. a valóság, a drasztikus valóság hívására. B a
történet motívumainak hátterében meghúzódó jslképeknak éppúgy logikus
rendbe teli állniok, mint a mesének. A történet és a jelkép kapcsola
tának magától értetődőnek és félreérthetetlennek kell lennie, ennek a
jelenetnek pontosan ezt kell szimbolizálnia és nem mást, mert mester
ségesen nem lehet kapcsolatot teremteni.
*.
/Eszembe jut, milyen hevesen, támadták a kritikusok .Vajdát a L01DNA
egyik képsoráért, naturalizmust és giccset emlegetve: összerpptedQ ka
tona látszik a képen, erőtlenül próbálja kiömlő beleit vis sza^2 őri ta
ni . A kamera lassan tovább mozog, s megpihen egy virágzó almafáin. A
fehér-, rózsa-, aranyszínű kompozíció egysegét egy barbár fekete szín
folt töri meg, a képbe belóg egy ormótlan katoaacsizma./
- Ebben a partizán-történetben a szinek, a pix'os és a fehér el
lentéte, festői és a festőinél többet kifejező viaskodása, az izgató
- mondja - a kontrasztok szombeállitása minden arőltetettsóg, szándé
koltság nélkül is jelképes, /S minél .nagyobb az egymás mellé fényképe
zett ellentétek távolsága - folytatom a tűnődést - annál nagyobb a fe
szültsége is.Nem szabad félni a naturálistól, és a rózsaszín giccstől,
az egészben úgyis felolvad a naturalizmus is, a giccszerüség is, köl
tészetté lesz, nagyszerű jelképévé a halálnak és a születésnek, a ter
mészet és a létezés egymástól soha el nem különülő két szélsőségének.
Ellentétük jelenléte ad tragikus hangsúlyt a dolgoknak./
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s ez nem formai öblét - hallom újra Wajdát - nem trükk, ha
nem a nyilvánvaló törvények tudomásul vétele, A filmnek, hogy méltó
legyen jelentőségéhez,a kultúrában betöltött szerepéhez, meg kell te
remtenie korunk mitológiáját* 8 a mitológia bm alapvető élményekből
születik, a halálból és a születésből, a szerelemből és a fennmaradás
ért folytatott mindennapi küzdelemből, Székből az alapvető élményekből
mindnyájan kivettük a részünket' - mondja keserű mosollyal.
Valaki udvariasan a SÁMSONról kezd beszólni, mely szerencsésen
egyesíti az idő és hely determinálta emberi drámát a tartalmában rokon
időtlen mítosszal, s örols kulisszát vetib égy konkrét sors mögé; min™
denki bólogat, b a bólogatós jelzi, hogy ideje lenne áttérni az eszté
tika alkjáról egy másikra, mely illőbb a helyhez, s a h&jn&lfeXé járó
időhöz. De Wajda kitér a kérdések elöl, nem h a j l a n d ó magáról beszélni.
Szabadkozik, hogy eddig sem beszélt másról* s most egyenesen a látha
tatlan ellenfélhez, vitapartnerhez fordul, akihez eddig is beszélt!
"Nem is tudok, még a vásznon sem*"
Szerénysége nem póz, hanem a nehéz szerepnek, melyet vállalt, ma
gától' értetődő következménye. Minden filmje személyes sorsának megöldandó, s választ váró kérdéseivel birkózik, de élményei egy generáció
közös élményei, s a kérdések, melyekre választ keres, egy nép sorskérdóséi, A mai Lengyelország a filmművészetben találta meg önmaga lég™
élőbb kifejezését, legőezintébben és legtehetségesebben a filmmel val
lott gondjairól és reményeiről, s ezzel tett legtöbbet a jövőjéért. 8
ebből a munkából Andrzej Vajdának jutott az oroszlánrész.
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K O T ! László

A M.PFÍL1I SÖTÉTSÉG ITTÁN

Két nagyon fontos érték imagyárász,a leginkább filmjei sikeréti a
rendkívüli hitellel megelevenített társadalmi problematika és, ebtől
elválaszthatatlanul, az emberi mondanivaló. PlBRI úgy tudta elmondani
a KORKlEEAban a ko 11ektiyi zál ás egyéni aspektusait, ■ hogy izgalmas ér
deklődést keltett vele még aa ideológiailag szembenálló nyugati nézőkben is és oly módon vitte vászonra a 30-as évek magyarországi viszo- '
nyalt a HABKIBAl 'TAHAH OBban., hogy a fasizmus mindenütt. gyűlöletes ar
cát, olvashatták ki. belőle az emberek*
Nincsenek különös forrni bravúrjai. Bsz közeihez* tömör, célratörő,,
Máj dhogyaam. &jst moridtam.i mérni ti ■pre ai zi bár sal d olg osna ki mi n&az fc}
amire művészi -elképzelésének szültBige van* .így választja, ki a színé**
earít is, akik valósággal Önmagok fölé nőnek agy-agy Fábri-film fcszerepéhsnt Előre meglátja bánnak mindazt, amivé a. kamerák ' előtt leírniöle
kell és •fáradhatatlan figyelemmel el is juttatja' okét a -11kánt magas-■
latig* Ar 5 kasé alatt vált egyszerre fiima sin.ésonővé az-akkor még fő
iskolás XöHÖOSXX Kari a KQEHIEXÁbaru' És néhány éy'múlva egy másik
.filmben /EDXB A M A / azt is bebizonyibobbe,, hogy ez' a színésznő egész
más zsánerűs gallyas drámai szerepkörben is megállja-a helyét. Szereti
a kifejeső montázsokat is* Hitkén ól velük, legfeljebb egyszer egy-egy
filmben/de akkor úgy, hogy a moafeás.ssak döntő dramaturgiái, lélek™-, és
jeilemfeafcŐ jelentősége' legyen* A KÖHKIMfA ' tánc™mont ázsár61 tanulmá
nyok sora jelent m.egs ■az .ÉDES A M A lácálnm montázsa az iszonyú lelki
válság kifejezője, a HAMISAI* fANip UB uazoda-mosfeássa egyszerre érzé
kelteti az emberi és társadalmi távolságokat a kin tan,ár és a nagy
pártvezér között;,
■ A NAPPALI'SöXÉiBÉGf a legújabb Fábri-film ugyancsak rendelkezik
az említett művészi erényekkelt de ugyamkkor bizonyos vonatkozásokban
más' is» ■ mixib a többi* Érről beszélgettea FÁBSI &qXtá.anaX olyan idő™
pontban, ami számára m m volt a legalkalmasabb*' - Bgy nagy utazás előtt
állt, rengeteg hivatalsa eXintéznivalóval, ubllázzal, miközben egy be2rvÍBÍő»-*fi,Xm torgaf;őkÖixfvón is el kellett végeznie az utolsó sindtá.*Sükatj 'hogy amist hazabéry azonnal, megkezdhesse a forgatást*-. Buenos
Mrosioe :késziilt« Mdig'már kéfeisbsn kellett visszautasítania egészségi
okokból á m6^kivá;sby most végre elindulhat* Szívesen- vállalta a zsűri11!?

tagsággal járó megterhelést és élénk érdeklődéssel utazik Dól-Ámerí--*
kába, ahol - a jelek szériát, *» ugyancsak nagy tekintélye van.
Mindenekelőtt arra kértem FÁBRIt, hogy határozza mag alkot
oeuvre-jében a NAPPALI SÖTÉTSÉG helyét, Egyetért-e azzal, hogy ez a
film része egy lassanként ciklussá kerekedő gondolatkörnek..,
- Igen, egy gondolatkörnek, mely újra és újra kiköveteli, hogy
beszéljek róla, Ez pedig* az antifasizmus. A leggyulöletesebb vétek,
amit ember ember ellen elkövethet, az erőszak alkalmazása bármilyen
formában. Az ember szabadságra született és megilleti az a jog, hogy
legjobb lelkiismerete és emberi méltósága alapján építse ki viszonyát
a világhoz* Minden, ami ebben gátolja, bűn. Korunkban ilyen bűnöket
sokfelé elkövetnek, de legszélsőségesebb megnyilvánulási formái a fa™
sizmushoz fűződnek, Ezért már-már belső kényszer, valóságos mánia ná
lam, hogy újra és újra visszatérjek ehhez a tóméhoz* Ezért készítettem
el a NAPPALI SÖTÉTSÉGeb Is,
- A film a fasizmus bűneinek utóhatásaival foglalkozik,- Kortársa
im között nem kevés hordozza azokat a lelki sérüléseket, melyeket a
fasiszta erőszak okozott benne és jóllehet éli, mint más a mai életet,
mégis egész emberi tartását az a x'ágl élményanyag szabja meg. Hányszor
esünk olyan hibába, hogy emberekről felületes Ítélettel megállapítjukt
ellenszenves, mogorva fráter, nem szereti a társait, embergyülölö, Le
ha a belső rugót keresnénk, nem egyszer döbbennénk rá, hogy a fasizmus
hatásáról, kitörölhetetlen emlókeii'öl van szó. A NAPPALI SÖTÉTSÉG Íróhőse éli a maga életét, nem is sikertelenül, láthatóan bizonyos elis
meréssel övezve, és közben, egy lelki sérülést hordoz 6 a önmagával sem
tud egyensúlyba kerülni, A lélektani képet tovább bonyolítja, hogy ez
az ember önmagát is okolja azért a tragédiáért, melynek fő felelőse
mégis csak a kor volt* De az emberi lelkiismeret bonyolult valami. A
kelepcébe, amelyet a kor könyöx'telenaóge állított ennek az embernek,
személyes elfogultságai, emberismeretének és állásfoglalásának fogya
tékosságai folytán kellett beleesnie. Ma már tudja, hogy akkor nem tu
dott helyesen dönteni. És ettől a lélekmardosó felelősségtől 18 év
után se képes megszabadulni. Egy látszólag sikeres élet tetőpontján,
zárkózott és magányos emberként, kínlódva teszi fel magának a kérdést*
gyilkos vagyok-e, vagy gyáva?
- Filmemmel azt akartam elmondani, hogy az ember minden tettéért
felelős. És ez a felelősség olykor félelmessé növekedhet, mert soha
nem tudhatjuk, az életnek melyik pillanata állit rendkívüli döntések
elé. Hiába vagyunk jóhiszeműek, ha nem tudjuk felmérni az igazi össze
függéseket. Kiváltkép a kiélezett korszakokban kell tisztáznia az em
bernek a hovatartozását, mert csak ez igazíthatja el.
Higgadtan, mégis szenvedéllyel magyarázta PÁBKX a téma indítéka
it, Idézte elém most már alkotói szemszögből a javakorabeli Írót, aki
saját lánya okmányaival próbálta rejteni, menteni szerelmét, nem tud
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másra gondolni a Balatonpart esendjében-lármájáhan, csak arra, hogy
másképp kellett volna akkor, régen viselkednie-* Egymást keress tesve
tárul fel a kor drámája és az emberi léleké, Lényegesen bonyolultabb a
kérdésfeltevés, mint FABBI eddigi filmjeiben, fis ehhez képest 'bővültek
a művéss formai asskösoi is, Amikor ezekről kérdésiem, mindjárt meg
kértem arra is, hogy ismertesse filisiaüvéssi ars poeticáját,
- A világ filmművészete ma - mondta - félreérthetetlenül nagy át
alakulás képét mutatja, Sslnte évtizednyi már ez a folyamat, mely ki
indulásának kezdetén valamiféle realitás-vágyból, Ős sin teaégi törek
vésből született, A régi ábrásolás konvencióival való tudatos szakí
tás , frázistalanség, a képi fogalmazás kendősetleneóge jellemezte ak
kor, aa frappirozta az egész művészeti közvéleményt, Azóta egyre-raásra
születnek müvek, melyek nagy szakmai és ősz tétlkai. viharok kavarásával
olykor magas értékelést nyernek és észre 33 vésésük, hogy jórészük már
megtagadja az eredeti célkitűzést, Szak a i’égl eszközöktől mindenáron
való elhatárolódás attitűdjével már a különcködés, a modorosság és af~
fektáció, sőt .helyenként a skizofrénia jeleit mutatják,. Nem tudok,
persze, nagyhangon szót emelni' ellenük, mert nyilván csak egy megújho
dási folyamat természetes túlzásai, ugyanakkor azonban szeretném le
szögezni, hogy a isiivésset nem lehet divatkérdés és a művészet lényegét
nem a divatos formai játékok teszik, A mii minősége mindig elsősorban
tartalmi kérdésekkel van összefüggésben,
~ A film könyörtelen művészet, A reprodukálás eszköze benne a fo
tográfia, amely őszintén konzerválja egy kor Ízlés- és raodorosságbell
esetlegességeit, a pillanatnyilag kurrens bzépsége3 zmónybŐ1
az öltöz
ködésig éa magatartásig* Jüanok folytán egy tegnapi film épp olyan ne
vetséges lehet, mint a tegnapi divat, A világban évente csaknem 5000
film készül,s ennek szinte csak ezrelékekben kifejezhető töredéke áll
ja ki az idő próbáját, Eléggé lehangoló igazság ez. De ennek tudatában
kell, hogy feltegye a kérdést Önmagának az alkotó * ml az, ami a müvet
a gyors enyészettől megmentheti? S a válasz* ha a mü valami olyan új
összefüggésben tud valóban jelentősét mondani az emberről, ami élményszerűvé , örökért éleivé, mindenkor és mindenhol érthetővé teszi, Ez pe
dig tartalmi kérdés,
- önmagában persze ez sem elég, Párosulnia kell a korszerű műfaji
fogalmazás és művészi megvalósítás magas tökélyével* Ebben már a mű
vészt a tehetsége tudja eligazítani, s mindaz, ami ezzel egyíifebjárt
hite, igasságérzefce, Ízlése és nem utolsó sorban őszintesége,
- Az utolsó 10 év formai megújhodásának van mindenesetre egy nagy
eredménye, vagy inkább igy mondanám, felfedezései a fiXmdramaírurgia
újszerű módszere, mellyel a művész lehetőséget kap, hogy mindenféle
technikai bűvészkedések nélkül közlekedjen, az idő különböző alkjaiban.
Mit értek ezen? Az ember éli a mag® napi életét, mely cselekvésben,ha
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lálkosásokban fejeződik kxs könnyen ábrázolható és mindig is ábrázó1 .teák. Az ember életéhez azonban hozzátartozik az is* amit gondolatot
él át, szerepet kap ebben a múlt, a jövö, de akár a fantázia is. A x
gi fi lakó nve ncí ók est rendid,vül közvetett módon és igen sok technikai,
segédeszköz igénybevételével tudták tükrözni, s altkor Is csak résziégesen és nem az élet ritmusának igazságával. Az uj filmművészet legna
gyobb eredményei e tekintetben méltányolandó!?, ezért úttörő jelentősé
gű mű RESNAIS SZERELMEM, HHÍOSHIMA ciiaü filmje és e?ért különleges
eredmény FELLINI NIGIfl ÉS FÉL oiraü alkotása*
- Ebben a vonatkozásban érzem a NAPPALI SöTÉTSÉGet is eddigi mü
veimmel szemben másnak* A téma kínálta a lehetőséget, hogy bizonyos
tekintetben ezt az időcLrama túrglát alkalmazni tudjam*
1?ÁBKI Zoltán ekkor már sürün nézegette az óráját. Valóban, jócs
kán túlléptük a kialkudott időt. így hát csupán azt kérdeztem meg még,
hogy mik a legközelebbi tervei, milyen uj filmekre készül. Távirati
stílusban mondta el, hogy három forgatókönyvvel foglalkozik. Az egyik
ugyancsak az anbifasizmus témakörébe tartozik, de más műfaj: tragiko
média. A másik SÁNTA Ferenc ”Husz órás riport" című érdekes írásának
filmváltozata, mely az említett Idődramaturgia különleges formáját te
szi lehotovés A harmadik mai történet: egy disszidálásból hazadért em
ber számvetése az életről, önmagáról.
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S Z E M L E

Georgee SADÓULt

BELH.rO ÉS M0uSSl.ii4ö ^^

DBLLUQ ÉS MOUSSINAO gyermekkori jó barátok voltak, pályájuk is
aolcban hasonló, mindketten szenvedélyesen harcoltak a film művészi
jellegének elismertetéséért, jelentős szerepük mti a klasszikus fran
cia filmiskola megszületésében, Kettejük közül M0U3S1NAG a harcosabb
politikus, DELLUQ inkább esztétas de as első világháború alatt határo
zott békeharcos megnyilafekozásai is voltait. DELLUO legelőbb azzal irta
be nevét a filmtörténetbe, hogy 1916-17-ben az első jelentős filmfo
lyóirat, a '‘Film” szerkesztője lett* a folyóirat munka társai között
többek között APPGL1IMIRE és COOTBAU nevével találkozunk. MŰ'UBSIMO
salátón ennél a folyóiratnál kezdte jelentős filmkritikusi munkásságát,
Egyéb ként mindketten az igényes, esz tét-ital ssampontu filmkritika megalapitól közé tartoznak, DELLUC 1918-ban az egyik legelterjedtebb
francia napilap, a "Paris Midi" filmkritikusa lett, M0U3SXNA0 ugyanak
kor a kor egyik nevezetes irodalmi folyóirata, a "Mercure de Francé”
filmrovatát vezette, 1922-től pedig a francia KP napilapjába, a "L*fkt»
manitéH-be irt magas színvonalú filmkritikát. DELLUö egyben jelentős
rendező is, filmjeit ma már a klasszikus francia iskola első megnyi
latkozásai közé sorolják. /JA PETE ESPAGNOL - A SPANYOL ÜNNEP* PIEVHB
- LÁZ t LA FSMffi DE NULLE PART ~ A SEHOKNAIT JÖ'If ASSZONY; L *INONDATION
- AZ ARADÁS/i Kritikusi tevékenységet .fejtett lei s néhány érdekes át*,
móleti munkát irt. /Clnéma et
- Film és társa* Photogénie -> Fotogénia; Oharlot - Chaplin, továbbá a forgatókönyvelt tartalmazó örömes
de Öinóma - Filmdrámák./
A beteges Louls DSLLUG negyven éve, 1924. március 24-én halt meg*
León láOUSSINAO munkásságával is M maradt hozzá, amit azzal ia jel
zett, hogy az 1926-ban megjelent "Nais3an.ce du Cinéma - /A film szüle
tésé/ c« könyvét barátja emlékének dedikálta. Ma már világosan látjuk,
ho^y a filmesztétikát ez a két jö barát alapította meg. DELLUO "01.néma
et Oie” o. könyve az első fontos filmelmélet! müvük kosul való, úttörő
munka,egyben hitvallás arról, hogy a filmet művészetnek kell tekinte
ni, de egy kissé még lirai és vázlatos, Möli'SSINAO könyve, a "Halas an.ee

+/

León MDUSSINAÖ, a kiváló marxista esztéta, 1964. tavaszán elhunyt.
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du Glnéma" már jóval reads seresebb, elmélyedöbb és legalább annyira
jelentős, mint; a szintén. az úttörői: közié számi tó BALÁZS Béla csak nő
hány hónappal előtte megjelent ‘'Látható ember"-e, MGÜSS DlAG müvét hamarosan több nyelvre fordították le. Valószínűnek latsaik, hogy jelen
tős hatással volt szovjet barátai, EISENSTEIN és PUDOVKIN csak később
kezdődő elméleti munkásságára. MÖUSSINAC egyébként sokat harcolt a
szovjet filmművészet nemzetközi elismertetése érdekében. Neld. köszön
hető a PATIÖMKIN CIRKÁLÓ 1926-ban. történt párizsi bemutatója, a fran
cia feliratokat is Ő irta hozzá, Nem sokkal utána AZ AtílA /PUDOVKIN/
párizsi bemutatóját tette lehetővé. Az 1928-ban megjelent "A szovjet
film" c. könyve további állomása volt annak a nagy megértésnek és sze
retetnek, amellyel a szovjet film emelkedő útját követte.
DELLUC és MOnssiNÁö nevét az is összekapcsolja, hogy ők alapítot
ták az első filmklubot, még a kifejezés is tőlük való. DELLUC korai
halála miatt nem sokáig foglalkozhatott vele, MQUSSINAŰ azonban ebben
a vonatkozásban szenvedélyesen és eredményesen, folytatta barátja mü
vét. Különösen a "Spartacus barátai" elnevezésű klub-mozgalma volt je
lentős, amely jórészt már a munkásság köréből toborozta tagjait. Har
cos bevékonyaégé miatt később betiltották. MOUSSINAC pályáját ebben az
összefüggésben nincs szándékunk minden vonatkozásban bemutatni, elég
annyi, hogy az egyik legjelentősebb francia kommunista publicisták kö
zül való volt. Külön is említést érdemel azonban a "Fanoramique du öinóma" /A film panorámája/ c. 1929-ben megjelent kötete, amelyben film
kritikáit gyűjtötte össze, legutóbb pedig EIZENSÍEBINrŐl irt monográfi
át /19S3./. Van valami megrázó abban, hogy épp most, azokban a napok
ban halt meg, amikor arra készült, hogy negyven éve halott barátjáról,
Louls ŰELLUCról emlékezzen. /A IBS LETTRES BRANQAIS 1021.számából,
1964.MÁRŰ.19-25./
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CSALA Károly?

MOZGÖfffeiíYíGBP AZ QPKRAHAZBAN - 1904-BEN

A század elején nem egyszer fslmsrüXt az a gondolat, hogy színhá
zi előadásokat a mozgófénykép technikai újdonságával tegyenek érdeke
sebbé. Nálunk először a. Vígszínház valósította meg az ötletet: BLUMENTHAL és KADELBURG:MQZGO FÉNYKÉPEK oiratU darabjának 1896 április 29~i
bemutatójára egy lyoni vállalkozóval filmet kószitefeteatt, amely KEL
TÁI Jenő átdolgozásában szervesen beleillett a cselekménybe. /L.RADÓ
István: Egy magyar film, amely megelőzte az elsőt, FILMVILÁG, 1960.
augusztus 1./, 1906-ban a Király azinház MADÁR MATfl c. nagysikerűi revaj ében /HEI/EAI Jenő és MOLNÁR Ferenc irbák/ két jelenetet fehér füg
gönyre vetítve láthatott a néző. Az egyikben, amelynek A LÁDA TIT
KA volt a cime, a SZIKLAI Kornél alakította ligeti hint ás viszontag
ságos utazása volt látható, amelyet egy bőröndben, tett meg Monbeoarló
feléi a NÁSZÚT AUTOMOBILON címűben pedig SZIKLAI és mDQXABZAY Vilma
szerepeltek. A felvételek ez esetben is Franciaorsságban készültek.
/L.MAGYAR SZÍNPAD 1906 április 2?.| BUDAPESTI HÍRLAP 1906 április 29M
május 9., május 12.; BUDAPESTI NAPLÓ 1908 április 29* * május 12,/. A
Vígszínház és a Királyssiaház kezdeményezése nem ismeretlen a magyar
filmtörténet Iratától előtte.
Ismeretlen, helyesebben elfelejtett ténye viszont a magyar ktnemato gráfiának az Operaház 1904-es "filmbemutatója", amelynek érdekes
sége, hogy - a fentiekkel ellentétben - hazai szakemberek munkájának
eredményeként jöhetett létre,
Az ötlet KÉMÉNDY Jenőé, az Operaház szcenikai felügyelőjéé volt:
elhatározta, hogy a WALKUR és ex SABA KIRÁLYNŐJE két, szinpadteohnikallag nehezen megoldható jelenetét filmvetítéssel tökéletesíti. A felvé
telt ZSITKOVSZ-KX Béla,, az Uránia Tudományos Színház fényképészeti mű
termének vezetője /az 1901-es,.nagysikerű A TÁNG készítője/ 11eszkö
zölte" , ZAMBöNI Károly, az Uránia fényképósz-festője színezte /mart ez
a film, ha nem is színes, de színezett volt/, s a Beketow-olrkusz, va
lamint az Állatkert vett részt Intézményesen /& a híradások szerint
tiszteletreméltó ügyszeretettől/ a forgatásban. De beszéljenek a doku
mentumok, amelyek a korabeli sajtó lapjain maradtak ránk.
A BUDAPESTI HÍRLAP 1909 augusztus 7-1 számában Így ir a faivóbe
lekről: "Ja len teettük a minap, hogy KÉMÉN.DT Jenő, az Operaház ssoénikai
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felügyelője a v&lkürök lovaglásának éa SÁBA KlRAI/fNŐJE délibábjának a
képét kinsíöatogx‘áffal altarja a. színfalakra vetíteni, s ettől az eljá
rástól teljes színpadi illúziót váxu A mozgóiéaykép-felvételek ma dél
előtt történtek a Beketow™eirkusz udvarán. Az Opera színpadi munkással
erre a célra vagy száz méter bosszú és tiz méter magas félköralakú
hátteret állítottak föl* Ez előtt vágtattak végig a cirkusz mülovasnŐ i } walkür-oX töret tea, sisakosán, villogó paizzsal és lándzsával,.
Mindegyik vrllkür egy-agy ö-germán harcosnak öltözött férfit akasztott
a nyeregbe s igy vitték ugyanis a német mitológia e harcos kisasszonyai
az elesett hősök holttestét föl a YaXhallába, Totán isten elé. A fölvételt ZtSIHCOVSEKY, az Uránia fényképészeti laboratóriumának vezetője
csinálta, A walkürök lovaglásánál is festőibb' kép volt a SÁBA KIKÁLTNŐJíü karavánjanak fölvonulása, Ezt a karavánt látja a haldokló Aszád,
mint délibábot, a sivatag fölött. Gyönyörű jelmezben vonultak föl a
napkeleti királynő szolgái, katonái, majd elefánton, pompás baldachln
alatt maga a királynő jöttf utána teveháton az udvarholgyek csoportja
b az udvari kiséret* Az elefántot a cirkusz,
a tevéket az Állatkart
igazgatósága kölcsönözte ide ez alkalomra# A fényképezö-gép az egész
menetet megörökítette, A cirkusz személyzete az Opera iránt való szí
vességből állította össze és tanulta be a fölvételekhez szükséges evo
lúciókat# Ha a fölvétel sikerült és a színpadon beválik, ezzel az
újítással minden színpadot megelőzünk, s különösen a walküröknelc a
fellegen át való lovaglását, - a legnehezebb színpadi problémák egyi
két - a bayreuthi módszernél is tökéletesebben mutatjuk be."
A sajtó a továbbiakban csak a WALKüR előadásához készített felvé
tel sorsáról számol be, amiből arra következtethetünk, hogy a másik
felvétel nem sikerült kielégítőéül bemutatóra nem került sor.
A BUDAPESTI UTUIJ.? november 12#“ám igy ir a WALKÜH felújításáról,
ahol bemutatásra került a nyári mozgófényképfelvétel*
« Azóta a ké
pek elkészültek, &AM3ŰNI, az Uránia festője kiszínezte az alakokat s a
mai Walkür-előadáson mutatták be a mosgófényképeket• Á kísérlet Igen
jól sikerült# A ködfátyolra való vetítés sokkal több illúziót kelt,
mint az addigi eljárások közül bármelyik. A lovak alatt kitörölték a
talajt, a háttér is láthatatlan s a mozgás igen jól hat# Kár, hogy
egyik ló sem vágtatott igazán, mikor a felvétel történt, A lépés a
képeken igen apró," A MAGYAR BZIMPAU /1904 november 8, és november
12,/ szerint a "képek feltétlenül sikerültek". Érdekes a BUDAPESTI
NAPLÓ bírálata, amely e technikai ujitást WAGNER koncepciója szemszö
géből értékeli*
"Ma mutatták be előszói* a valkürök légen át való száguldását a
mozgófényképek segélyével. Ez a tisztára technikai ujitás külsőség
ugyan, de nem lekicaiaylendő éppen WAGNER szempontjábél, ki valamennyi
szóló és képzőművészetet egyetlen egységes hatásban akarta a közönség
elé állítani. Ezért az eszméért harcolt röpirataiban és ezt igyekezett
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müveiben érvényesíteni, Aa újítás emeli a Wagner-eloadások stilszerüségéti dicséret illeti tehát aa Operaház vez öt Őségé fc, hogy a modern
technika e vívmányát Wagner geniális eszméjének szolgálatába állítot
ta* A képek még nem tökéletesek ugyan, de hasonlíthatatlanul erősebb
illúziót keltenek, mint az előbbiek,"
Az Operaház mozgóképe aprócska epizód a magyar film történetében.
Bizonyltja azonban azt, hogy az Uránia Színház és személy szerint
ZSITKOVSSKÍ Béla A TÜlíÖ után is folytatta filmfelvételeit. Az ezzel
kapcsolatos adatok még publikálásra várnait.
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