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TÁJÉKOZÓDÁS
JL Zelinszkij

A. P. Dovzsenko művészi tapasztalatainak
megismeréséhez

művész! tapasztalatainak jelentősége túlnő a
filmiwésset területén* !J@® véletlen azonban, hogy Dovzsenko al«
kotószelleme éppen, a filasawóazeten 'belül teljesedett ki*
Az, amit mi filmművészetnek nevezünk, csupán az utóbbi
J0®40 esztendő alatt alakult ki® Csak a mai technika alapjón jöbetett létre /fénykápészet, vegyészet, optika/ 1 olyan uj techni
kai felfedezések nyomán, amelyek az emberi fejlődés évezredei
alatt nem ismert eszközöket adtak a művész kezébe alkotói elkép
zelései megvalósítására. Az egyiptomi, a görög, a kinal, az in
diai és a többi ókori művészet történetéből tudjuk, hogy az em
berek a zenét, a költészetet, az éneket és a táncot egyesítő kö
zös formákról áttértek a differenciáit művészeti formákra* A mű
vészet különböző fajtái és ágai a feudalizmus és a kapitaltanús
korszakában,
aránt sokoldalú fejlődésnek indultak* kelszinre
került a művészi megjelenítéshez szükséges kifejezési eszközök
kimeríthetetlen gazdagságé* Az osztálytársadalomban azonban a
művészet elszakadt a néptől* A nép még a szellemiségében népi
jellegü,haladó művészetet Is csak korlátozott mértékben vallhat
ja magáénak*
3awzB<mk0
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A tanulmányt a Dovzsenko hagyatékból készült film Cannes! be

mutatása alkalmából közöljük*
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fejlődéséhez* üjszerűségüket elsősorban, az újszerű forradalmi
tartalom jelentette, az az igényük, hogy újszerű* még nem látott
művészeti nyelvezettel fejezzék ki mindazt, amit a szocialista
forradalom adott a világnak*
íSalán m r m 1 nem fejezte ki olyan világosan, az uj iránti
vágyat, a forradalmi korszak elsöprő erejét, mint Majakovszkij
munkássága* Mgyanez mutatkozik meg különböző formákban és kü
lönböző mélységben korunk számos nagy művészénél, Eisensteinnél*
Yisnyevszkijnél, Majarholdnál , Pudovklnnál* Megnevezhetnénk még
az úgynevezett baloldali művészet számos képviselőjét, AHktöbbségükben komoly érdemeket szereztek, de mégsem tudtak elsza
kadni bizonyos romantikus absztrakcióktól és formalista kísérle
tezési kedvtől* Bér e tábor Initabószellemü művészei néha komoly
eszmei és művészi hibákat követtek el, mégsem lehet - ahogyan
ez nálunk gyakran megtörténik - dogmatikusan két aégbevonni e kí
sérletek eredményeit azzal az ürüggyel, hogy ezek a kísérletek
nem fémek bele & szocialista realista művészet feladatairól al
kotott, megszokott - és sajnos túlságosan földhözragadt-elképze
léseink kereteibe* Dovzsenko a kutatókédvü művészek dicsőséges
csoportjához tartozik* Majakovszkij nem
véletlenül becsülte
olyan sokra Dovzsenko alkotómunkáját« E sorok irój ának is lel
kesen nyilatkozott ”A föld” című, Dovzaenko-filmmel kapcsolatos
benyomásairól*
Dovzsenko nem egyszerűen filmrendező» aki az iró által te
remtett művészi figurákat jelenteti meg a filmben* Ham is lehe
tett volna elképzelni, hogy Dovzsenko más forgatókönyvébő 1 ren
dezett volna filmet* A világ művészi érzékelésének valamennyi
aspektusa - & festői, szobrászati, zenei és elsősorban filozófi
ai értelmezés - Dovzsenkónál szerves egységet képezett* 'Éhnek az
egységnek a középpontjában a szó állt, amelytől egyenes ut veze
tett a mozivásznon megválósltott plasztikus megjelenítésig, ' ^
forgatókönyv! elképzelés mélyebb és világosabb feltárása érde
kében* Amikor elolvassuk Dovzsneko forgatókönyveit és öaszehasonlltjuk azokat a filmekkels világosan érzékeljük, hogy ml az
az uj, amit a film technikája korunk művészeinek kezébe adott és
amit a régi idők művészei nem ismertek*
Dovzsenko Író, sőt elsősorban iró. Dovzsenko forgatóköny
vei prózában elmondott ,sajátságos Urai-epikus költemények. Meg
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találjuk bennük a természet gogoli tisztaságú leírását, a gyer
mekkor amiékeit, monológokat, a szerző lírai kitéréseit, a sű
rítetten drámai dialógusokat, a jövendő századok nemzedékeihez
forduló szónok retorikáját, a fájdalom kiáltását és a bölcsődei
melódiáját*
Dovzsenko munkáit fokozottan és érezhetően áthatja a mű
vész egyénisége, egyéni alapon foglal állást minden felvetett
kérdésben és igen gyakran nyúl viasza saját életének motívumai
hoz* Mz éppen úgy kiütközik "A föld" /1930/ cimü filmjéből, mint
nA lángoló évek elbeszélése” cimü filmjéből, vagy akár "Az An
tarktisz felfedezésedből, amely látszólag egészen távolesik a
mai témakörtől®
Dovzsnake minden munkájában előtérben áll kortársunk rend
kívül sokrétű, érző lelkületű figurája* Az események lendülete
ás nagysága &z egyszerű dolgozó ember iránti lángoló szeretettel
párosul,. A művész szinte izgatottan várja azt a nagyszerűt, ami
történni fog. A tragikumot az élet szépségének szeretetével fon
ja össze*
Ha megvizsgáljuk közelebbről azt a bonyolult emberi figu
rát, amely Dovzsenko romantikus és költői müveinek lapjairól
bontakozik ki elénk, akkor első látásra kát vonást kell megra
gadnunk* Az első vonás a gyermekkor költészete és az nj világ
gyermekien friss érzékelése* Ezt az uj világot Dovzsenko erede
ti formában kapcsolja Össze a forradalom előtti ukrán falvak
patriarkális életmódjával* A bibliai szakálu klasszikus ukrán
apó, aki olyan, mintha a feketeföldbő 1 pattant volna ki® A jósá
gos öreg lantos és gondolkodó talán a legjobban fej ezi ki az Ősi
múlt áhitatos költészetét* A másik vonás a történelmi események
mélyén születő uj szokatlanul erős megérzése, az arányok nagysá
gának érzete* Majakovszkij óta nézete® szerint talán egyetlen
szovjet művész sem érezte annyira át korunk történésének roppant
jelentőségét és hatalmas arányait* Mindez Dovzsehkónál megragadó
ér$@li£.i erővel jelentkezik, hol a magasztos képekben, hol a leí
rásokban és a dialógusokban. Az egyik oldalon az egyszerű, csen
des, idillikus falusi életet
pislákoló lámpást találjuk, a má
sik oldalon a csaták villogó fényeit, az Olimposzi istenek dörgő
hangján megszólaló szocialista óriások hősi tetteit* Ízzel az
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érzelmi skálával találkozunk Dovzseaké vaXaaexmyi mmakáj áöan ,éh
hé z keveredik a múlttól való elválás fájdalma, és a vakítóan fé
nyes jövé alatt érzett büszkesége
Ab "A föld'4 - költemény prózában. Természeti képeivel, a
hímzett ingekben járó lányokkal és legényekkel, egész levegőjé
vel maradéktalanul tükrözi az ukrán folklórt és a színek sűrűsé
ge Gogolra emlékeztet. Tartalmában tragédia, amelyet meseszerü
köntösbe burkolt realista nyelvezettel irtak meg,. "A föld" művé
szi alapgondolata az élet összeütközése a halállal, Az élet hor
dozója az uj kolhozfalu, a fistál traktoristák. A halál és a
pusztulás hordozói a kalákák.
A félig mom&zmní folklórisrfeikua légkör, amelyben
a
gondolat kifejesésr® jut, már as első oldalaktól kezdve világo
san áll előttünk* A békés, manfcass*retÖ falusi élet költészetét
és szépségét az apó.ka sEemólyesití magf aki a szerző emlékeként
jelenik meg.* A kép a bibliai paradicsomra emlékeztet, :U.jsn
festmények függtek valamikor & kusyíiókban. az ikonok alatt. Ás
almafa alatt a lehullott almák kosait* fehér ingben, "az öreg
ségtől és a jóságtól egészen fehéren és áttetszőén, - Írja Dov
zsenko a forgatókönyvben, - feküdt nagyapám, Szesgon, azelőtt
fuvarozó paraszt**. Száz éves volt, azaz valamivel kevesebb, de
kellemes arra gondolni, hogy pont ssás, mert eg Így szebb. Szé
pen feküdt, mint egy festményen* ügy tűnt, hogy kissé fénylik és
ha nem is fánylett, mindene sebre Így tűnt, mert mosolygott 9 va
sárnap volt és ráadásul valamilyen ítimep**1
Az élet és a halál örök. konfllktsséaak költői témája sár
az. első jelenetben adva van* A jóságos és áttetsző apót lassan
elhagyja az élet és mellette a füvön egy kisgyerek első két fo
gával megkísérli* hogy beleharapjon egy almába.
á m olyaséval elbeszélgető
a továbbiakban elmondja,
hogy a filmben talán nisss is smlcség arr^ &m apóra* de aaki a
hangvételhez, a. hangülathe® kellett*
Az egóss alsó részt gyengéd színek szövik át, ezlaté hmXX™
jak a fiiban ciripelő tücsköket , az egyszerű és természetes fa
lusi élet idillikus hangulata áraszt el bennünket, olyan as
egész, a lat egy dal as élet és a szépség forrásaihoz.
k második rész olyan jelenettel kezdődik, aasly élesen el
lentmond az eddigieknek® Arhlp kólák háza áll előttünk* Arhip, a
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felesége és hárem lánya kétségbeesetten állnak# Tudják, hagy ha™
marosan felszámolj ék a kólátokat* A kutyák ^onitamk# Arhlp ősz 
ben ato,r törni mindent# Megragadja a haltát, mert meg akarja öl
ni Vaszilijt, a komszomolIstát• Saját lovait is le akarja mészá
rolni*
Traktor érkezik a faluba# Mindenki örül* Csak a kalákákban
Iszik a gyűlölet# Vassilij ™ Opamasz középpap&szt fia?**traktorral
szántja fel a régi mezsgyéket, Leszáll a csendes ukrán éj# Ezen
az éjszakán Vassilij találkozik Hataljkával, majd boldogságában,
örösiéban táncolva halad hazafelé . a holdfénytől
megvilágított
utón* Már eljárt vagy három táncot, három utcán keresztül és
majdnem megérkezett házéhoz, amikor lövés dörren és Vaszllij, a
komssomolista összeesik# "Táncolva rogyott az útra a halálbá#
Edmjű por csillant meg holtteste felett a holdfényben* Y&laki
szaladt távol a fűzfák között. Lovak horkantak#"
■
M meseszerü tragédia utolsó jelenetei és képei a nagy
fájdalmat és tiltakozást ábrázolják# A tömegek fájdalmát és til
takozását# Opanasz tiltakozik# Hataljka fel és alá járkál kuny
hójában, ruháját tépdesi, telj as erejével, virágzó életerejével
tiltakozik vőlegénye halála ellen* A természet színei is tilta
koznak az emberi 1előismeret, az emberi munka igazsága tiltako
zik* Minden világos, minden az izzás és a kifejezőerő végső fo
kához jutott el*
A falu újszerűén íiömíi Vaszilijt, akit a kulák fia ölt
meg. Virágok között viszik, koassomolista dalokat és az tnternaclomálét éneklik. Erről a jelenetről a szerző igy irt a forgatóköi^yvbeas
"Az uj élet győzelméről szóló népi hősi szimfónia a legbo
nyolultabb hangösszetételekben, rézhangszerek, emberi hangok,
;p'®ngatős hangszerek és mB uj dalok keveredésében született*”
Imk. a szavak az egész mar® is vonatkoznak. Itt is hősi
szimfónia születésének; vagyimk szemtanúi, amelyet a dal, a folk
lór, a retorika és a freskófestészet elemei hoznak létre* Ezt a
romantikus müvet a világos alapeszme és a lakónikus kifejezőesz
közök teszik erőteljessé*
"A föld" cimü film, mint a romantikus művészet valamennyi
terméke, elkerülhetetlenül és fokozottan magán viseli a valóság
szubjektív beállítását. nA föld" ugyanakkor korunknak nemcsak
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művészi, hanem emberi dokumentuma is, kivételes eredetiséggel
reagál a huszas évek végének és a harmincas évek eledének esemé
nyeire, vagyis a kiélezett osztályharc légkörében zajló teljes
kollektivizálás eseményeire* Ez a mű a legnagyobb mértékben
eredeti és tehetséges, hosszú éveken át hatást fog gyakorolni az
uj művészet fejlődésére*
Az Arzenál /1928/ - a kronológlkus sorrend itt nem játszik
szerepet - abból a harcból mutat be epizódokat, amely Ukrajnában
zajlott le a szovjet hatalom megteremtéséért* A filmben a kievl
Arzenál munkásairól van szó, akik íellázzadtak az ukrán naciona
listák ellen*
űpvzsenko e müvét ugyancsak a legnagyobb fokú drámai erő
jellemzi, az erőteljes, nagy hatást gyakoroló rendkívül kifejező
jelenetek* Egyes jelenetek nyíltan szlabólikusak• Az "Arzenál”bán Dovzsenko drámai tehetsége szatirikus tehetséggel párosul,
groteszk formában leplezi le a kigúnyolásra érdemes jelensége
ket*
Nagy hatású szatirikus jelenet az ukrán nacionalisták kö
zös imája Bogdán Haj élniekij emlékművénél • Az "Arzenál" stílusát
tekintve Dovzsenko egyik legrealisztikusabb Alkotása, ebben a
filmben alkalmazta viszonylagosan a legkevesebb roa&ntikas esz
közt*
"Aerográd" cimü filmjében Dovzsenko a Csendes óceán partja
inál épülő szovjet életet akarta bemutatni, továbbá a japán mi
litaristák ellenséges próbálkozásait* A távoli tajgában, egy el
maradt faluban játszódik a történet, itt is élnek azonban ujtipusu emberek. Ilyen Glusak, az öreg vadász, akit Tigrlahalálnak
neveznek* annak Vlagyimir nevű repülős fia és Vlagyimir felesé
ge, egy kórsai nő* Jóindulatú, őszinte, nemes érzésű emberek,
akik sokáig neu; veszik és^re§ hogy a magát régóta barátnak álcá
zó Hugyakov-diverzáns• Glusak tudomást szerez Hugyakov árulásá
ról. A két férfi találkozása a tajgában Dovzsenko egyik legdrá
maibb jelenete* Az 1935-ben készült "Aerográd” nézetem szerint
Dovzsenko stílusától a legtávolabb eső mű. Van ebben a filmben
hazafias pátosz, érzékelteti hazánk aranyait és perspektíváit,
de hiányzik a filmből az a központi, kifejezetten költői alap
gondolat , amelyet Dovzsenko valamennyi egyéb filmjében és for-
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gatókönyvében megtalálunk* Bz a film inkább karcolat, vagy in
kább karcolat formájában megoldott illusztráció, ahhoz az elkép
zeléshez, amelyet a művész alakított ki magának két világ har
cáról a díávolkelatens a szovjet állam és az imperialista Japán
harcáról®
.
A karcolatban elmondottak politikai időszerűsége megszűnt
és igy az egész film ma már elavultnak hat*
A Sesoraz cimü filmköltemény 1939-ben készült* Az ukrán
és az orosz nép közös harcának pátosza hatja át* Itt Dovzsenko
uj erővel és uj minőségben bizonyította be, hogy korunk törté
nelmi eseményeinek ábrázolásában /többek között a polgárháború»
a nagy honvédő háború és a szocialista építés eseményeinek ábrá
zolásában/ páratlanul tudja érzékeltetni az események romantiká
ját, izzását és arányait. Dovzsenko sehol sem merül el a részle
tekben, széles, romantikus ecsetvonáaokkal dolgozik, kedveli a
kifejező és szembetűnő hiperbélákat* Ez néha a helyes valóság
arányok megbontásának veszélyét rejti magában, de Dovzsenko az
esetek többségében megtalálja a szükséges egyensúlyt*
’
A MSc3orsz”~bsn számos uj művészi ötlettel találkozunk*
Ilyen például a lakodalom jelenete, amikor & vendégek csatlakoz
nak Scsorsz embereinek hadműveleteihez, sőt, a menyasszony is
nyomban a lakodalmi asztal mellől követi Csizs űtegparancsnokot*
élesen groteszk jelenetek mutatják be az ukrán direktórium ülé
sét Petljura elnökletével és ugyanilyen izü a sziiümzban játszó
dó jelenet is, ahol megadóztatják a kievi burzsoáziát*
A "Sesorsa” a maga egészében véve hősi költemény arról a
harcról, amelyet a nép vívott boldogságáért, költői pillantás%
amelyet az utókorból vetettek arra az időszakra* A lényeges ele
mek kidomborodtak, a jelentéktelenek eltűntek és mindeméi fé
nyesebben lépett előtérbe a felszabadulásról és boldogságról
szóló népi álom®
^Feltámadunk - mondotta Scsorsz, aki gondolataival a jövő
századai felé kalandozott# *» Feltámadunk a századok homályából,
és hatalmas sorokban ünnepélyes lépésakkal és szépségesen
vo
nulunk el előttük, bátran, józanul, mist akik nem ismerték a vi
szályt, a hízelgést és az árulást* Ilyen egyszerűen, ilyen mél
tóan fogunk haladni hanin mögött és ha most ezt sokan egészen
világosan látnák, akkor bizony felsírnának bánatukban, hogy nem
- 10 -

esért küzdöttek egész életükben és hogy nem tartották mindig ma
gasan a fejüket® Igen ... a nép dalaiba foglal bennünket**®
■k Micsurin /I948/ himnusz a nagybetűvel irt és a Gorkij
által megálmodott éberhez. Est k gondolatot legjobban talán a
forgatókönyv utolsó szavai fejezik ki: "Emlékiaüvet fognak neki
állítani* Olyan h&jlithatatlannak
faragják ki, mint amilyen
öregkorában volt, olyan egyenesnek és nyíltnak* Fedetlen fővel
fog állni, elgondolkodó, tudástól barázdált arcával,
Előretárt
karjaiban gyümölcsöket fog tartani - ezzel ajándékozta meg as
emberiséget* És a gránitból készült talapzatra csak egy szót
fognak bevésni, azt, hogy «jó*"*
'
.
Megítélésem szarint es a film Dovzsenko egyik legnépsze
rűbb müve, a HScsorsz”-hoz hasonlóan* Jó ez a film, mert realis
ta, mert ragaszkodik az igazsághoz és ugyanakkor sajátosan, Dovzsenkóra jellemző módon avatja rendkívülivé a megszokottat, &
jövőből néz vissza a jelenre. Mindez az örömteli izgalom hangu
latát varázsolja a költő müveibe* Micsurin Dovzsenko ábrázolásá
ban az alkotás embere, sőt, ezen túlmenően művészi önéletrajznak
is tekinthetjük a figurát*Ez a figura bölcseséget hordoz, gondo
latvilága emelkedett, mélységesen hisz az alkotómunkéban« Dov
zsenko Micsurinja azokat az erkölcsi követelményeket
tükrözi,
amelyeket az emberi lalklissaeret támaszt bennünk* A Micsurinról
szóló költői elbeszélés magasröptű gondolatokat ébreszt az ember
rendeltetésével, lelkűiétének szépségével, a szerelemmel és a
kötelességgel kapcsolatban* Az elbeszélés drámai izzásu, hőse
fáradhatatlanul harcol minden maradiság ellen*
Ás Antarktisz felfedezése valóságos adatokra épitő törté
nelmi elbeszélés, amely F* Bellingsh&ua®n í5Két felfedező ut a
déli jeges tengeren®® cimü feljegyzéseire támaszkodik. A forgató-'
köi^yv hősei - akárcsak a ?i3csőrsz"-bam - valóságos nevükön sze
repelnek* Dovzsenko megjelölése szerint f?a forg&tókönyv jellegét'
tekintve hősi filmkölt^mény*8® A kidolgozás módja rendkívül gon
dos, mert .'.Dovzsenko nem akarta^ hogy a színészeket száras és se
matikus forgatókönyv! anyag .faszélyezse* Dovzsenko rnlrr.■>at se íj
tett ásnak érdekében, hogy a forgabákösyv megkönnyítse mások al~
koiőiaunkáját,nemes ér^ós^kef ébrssss-sn és előmozdítsa &a alkotás
légkörének kialakulását valaasirnyi epizód, és általában as égé az
film forgatása során*
■
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Dovzsenko már az első soroktól kezdve hősi, emelkedett m o 
tívumokat tár az olvasó elé, amikor először mutatja be hőseit*
Tengerészek haladnak a kronst&dti parton*
Fejtartásuk büszke*
"Kissé izgatott9 ünnepélyes arcuk is mutatja, hogy az ismeret
len messzeségre gondolnak®” - Írja róluk Dovzsenko., Es a roman
tikus alaphang Jellemzi as emberek hangulatának ábrázolását is*
Dovzsenko arról beszél, hogy a távozó tengerészek arcáról olyas
ai olvasható le, hogys ”az előttem álló ut annyira nagy és ez a
gondolat annyira, hatalmában tart, hogy a környezetem szinte kö
zömbösnek, mulékonynak, Jelentéktelennek, valahogyan a múlthoz
tartozónak tűnik* Ezt érzem veletek jeapcaolatban is, barátaim,
éa minél több szomorúságot látok a szemetekben, annál gyorsabban
szeretnék tőletek elbúcsúzni*” Dovzsenko az emberben és a J©lenségekben mindenkor a rendkívülit , & hétköznapokból kiemelkedő
vonásokat kereste* Az r‘Antarktisz felfedezése” a múlt asásad
harmincas éveiben Játszódik,de az alkotó éppen azt a hősi és ha
zafias tartalmat tárja falj amely Jslenüakfcel fűzi Össze s. távo
li napok eseményeit® A Déli-sark agyit szovjet tudományos köz
pontját ma békésnek, .azaz Mirniy-nek hívják, éppen úgy, mint ás
sák idején Bellirigsiaausen egyik hajóját®
Az alkotó olyan hangulatot ébreszt
olvasóban, hogy az
úgy érzi, itt nemcsak egyszerűen két hajó indul el távoli ex
pedícióra, hanem valami szép és hősies dolog következik®
Az Antarktisz felfedezésében sok érdekfeszltő és hatásos
Jelenetet találunk* Az alkotó erőteljesen Írja la a tengeri vi
har képeit, a MirniJ és a fosztok tengerészeInak emberfeletti
küzdelmét & dühöngő elemekkel® Dovzsenko óriási kifejező erővel
ábrázolj a a két baj 6 útját*
Ezt a forgatókönyvet a lelkes hazafiság szelleme hatja át
és számomra mindeddig érthetetlen, hogy miért nem készült belőle
film*
Az "Antarktisz felfedezése” cimii forgatókönyvben nincsenek
önéletrajzi elemek, mert a mit teljes egészében, kizárólag törté
nelmi dokumentumokra támaszkodik* Ugyanakkor nem kétséges, hogy
ebben a műben is adva vannak azok a bizonyos motívumok, amelyek
egyszer és mindenkorra hatalmukba karit ették a művész szivét • Az
orosz ember és az orosz haza nagysága összefonódik a költő tuda
tában azzal a sok szépséggel, amit az élet nyújt az embernek*
- 12 -

"Az elvarázsolt Gyesma'’ ciaü elbeszélést a szerző kifeje
zetten önéletrajzi miinek nevezte® Sora ifjúságát vonultatja fel,
amelyet falun töltött a Gyeszna folyó partjánál, lovakkal és ma
darakkal barátkozva, a folyó, mező,dalok és legendák légkörében,
A különböző népeknél és számos Írónál rengeteg visszaem
lékezéssel találkozunk, amelyekben a múlt egyéni és társadalmi
vetületben jelentkezik, hol élesen kritikus, hol pathetikus,hol
lírai, hol pedig egyéb aspektusokban• Az orosz falu irodalmi áb
rázolásában régebben is két irányzatot különböztethettünk meg.
Az egyik irányzat Írói az emberi méltóságnak ellentmondó bűnök
halmazának tekintették a régi falusi életet# £zek az Írók elő
szeretettel ábrázolták "a falusi élet idlótlkus levegőjét"
és
azt aágyarázgatták, hogy a nyomasztó körülményeket a magántu
lajdon, a kapitalizmus feltételei szülték. A másik irányzat Írói
/ez a tendencia már Turgeayevnál kezdődött/ elsősorban a falusi
élet költői vonatkozásait, a patriarchális életformát ragadták
meg# A szovjet irodalomban is megfigyelhetjük a két tendencia
jelentkezését: az egyiket például Podjacaev és Pamferov, a mási
kat Jeszenyin és Zamojszkij képviselik*
Dovzsenko a második tendencia következetes képviselője,
meggyőződéssel ábrázolja a falusi élet költészetét• Ha irodalom
történeti alapon kívánunk beszélni Dovzsenko "Az
elvarázsolt
Gyeszna" cimü önéletrajzi jellegű elbeszéléséről,akkor azt mond
hatnék, hogy sajátságos epikus idillel állunk szemben, amely
szatirikus és groteszk elemeket is magába foglal. A patriarchá
lis falusi életforma kiindulási alap, amelynek segítségével az
alkotó kifejezésre juttatja a szépség és a jóság iránti lelke
sedését. '
Az elbeszélés első lapjai a falusi élet epikus idilljét
idézik fel, amelynek középpontjában Szemjon apó áll, ugyanaz a
3zemjon apó, akivel az olvasó már "A föld" cimü filmben ismer
kedett meg. Érthető, hogy az apó és felesége, Maruszja azokban
a régi időkben vallásos emberek voltak, vagy legalábbis gyerek
koruk óta vallásos intézmények tiszteletére nevelték Őket# Dov
zsenko erről jóindulatú humorral emlékezik meg# £ világ hőseit
részben legendászerüen, részben kedves és könnyű Iróniával áb
rázolja, Dovzsenko például Így Ír "Az elvarázsolt Gyeszna" egyik
hőséről: "Z&harka apó kovács volt, bár soha senki nem látta,
-

15

-

hogy kovácsolt volna valamit •Általában hosszú horgán zbotok egész
kévéjét hordozva haladt el házunk előtt és csizmája annyira
nyikorgóit* hogy mi éjszaka* amikor visszatért a horgászásból*
úgy felriadtunk* mintha mexmydörgott volna”® Dovzsenko elmondja
nekünk, hogyan látta gyermeki szemmel ezt a legendás és csodála
tos világot és ugyanakkor feltárja előttünk esztétikájának for
rósaid "Nyugtalanságot, . mozgást* harcot láttam mindenütt a
tölgyfák és a fűzfák kérgén éppen úgy, mint a mocsár vizében,
vagy a régi,omladozó falakon. Bármin akadt is meg a szemem, min
dig és mindenütt valami olyasmit láttam, ami hasonlított embe
rekre, lovakra, farkasokra, szentekre, valamint, ami háborúhoz»
tűzvészhez, összecsapáshoz hasonlított. Minden kettős életet élt
bennem. Minden összehasonlításra serkentett, minden hasonlított
valamire,amit valahol régen már láttam* elképzeltem, átéltem.•.w
'
”Az ervarázsolt Gyes zna” számos nagyszerűen magirt jele
netet tár elénk. Ilyenek a húsvéti árviz jelenete, a megszökött
oroszlán esete és az időjós holló jelenete. Nézetem szerint iro
dalmi vonatkozásban ez Dovzsenko egyik Xegkifajezőbb és legerő
teljesebb müve, bár az arányok néha eltúlzottak és legendába k±vánkozók*
Az alkotó megérezte, hogy a kritikusok esetleg kifogás
tárgyává teszik a múlt idillikus ábrázolását ás ezért Így fejezi
be költői elbeszélését: "Nem dicsértem fel vájjon túlságosan ré
gi falumat, régi házamat, régi lovaimat? Nem tévedek érzéseimben
és emlékeimben? Nem. Én nem vagyok a régi falu, a régi emberek
és általában a régmúlt hive * Századom gyorsaké vagyok és kartár
saimhoz tartozom* Ha néha visszanézőgetek a régi kútra, amelyből
a vizet ittam, vagy barátságos öreg házamra, és ha áldásomat
küldöm rájuk a távoli múltba, akkor csak azt a hibát követem el,
amelyet valamennyi korszak és nép minden művé sze elkövet és el
is fog követni, ameddig a világ 'áll, amikor vtsszamelékezik
gyermekkora felejthetetlen varázsaira. A megismerés első éveiben
feltárul tiszta szamunk előtt a világ, az élet minden benyomása
halhatatlan és drága emberi harmóniába olvad Össze. Jaj az em
bernek, amikor kiszárad a fantáziája, amikor gyermekkorának
legtisztább forrásai felé tekintve nem lát semmit, ami kedves és
rendkívüli volna, amikor semmi sem melengeti, sem az Öröm, sem
az emberi bánat”. Színtelen az ilyen ember, akármilyen magas
-
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polcon is ül, ssisatalen a munkája is. amelyet nem ragyog be az
idők meleg fénye*®1
A lángoló évek elbeszélése a pagy honvédő háborúról szóló
aü. Szenvedélyes tiltakozás a fasizmus ellen$ a népet és a hazát
magasztaló hazafias dal* Ez a mű Dovzsenko valamennyi
munkája
közül legközelebb áll a színpadias jellegű publicisztikai mono
lóghoz* Ez a forma egyrészt lehetőséget nyújt az alkotónak arra,
hogy szélesebb mederben bontsa ki gondolatait, másrészt azonban
bizonyos epizódokban retorikához vezetett* Én ezt a müvét azért
neveztem publicisztikai monológnak, mert hősei nem annyira jel
lemek, mint inkább az alkotó gondolatainak és hangulatainak ki
fejezői* Ezért találkozunk a műben a magasröptű kifejezésmód és
a groteszk, szatirikus elemek keveredésével* Ez a munka stílu
sában távolról Majakovszkij 5*Mlszteria-Buffjára emlékeztet, A
történelmi események Majakovszkijnál és Dovzsenkonál
egyaránt
világméretekben jelentkeznek, egy hatalmas glóbusz tűnik fel
előttünk,amelynek felületén két erő harcol egymással? a dolgozók
és a burzsoázia, a kommunizmus és a fasizmus*
"A lángoló évek elbeszéléséinek nincs pontos vonalveze
tése* A háború kronológiknsan elhelyezett képeit kapjuk és mint
Dovzsenko aás forgatókönyveiben, itt is nagy helyet foglalnak el
a szerzői kitérések és az események légkörét leiró lapok* A há
ború elején vörös katonának bevonuló Iván Qrljuk, a mü főhőse,
Vaszilij fyorkánhoz hasonlóan sziobólikusan fejezi ki saját né
pét. nagyszerű, elpusztíthatatlan katona, aki a csata
hevében
nem veszi észre a veszélyt és a fájdalmat* Róla mondja a szerző,
hogy* "Szenvedélye olyan magas fokon izzott, hogy csak akkor
tört meg, amikor majdnem egészen elfolyt a vére, csak ekkor állt
meg, szinte elolvadt, mint viasz a napon, összeesett*”
Iván
Qrljuk elveszíti eszméletét és közben elvonulnak előtte költői
Ifjúságának képei, csónakon siklik végig a Gyesznán, elvarázsolt
folyóján*
A mu legtöbb epizódja szembeállítja egymással a gyermek
kor, az anyai szeretet, az 'otthon szépségeit és a fasiszta em
bertelenséget, a megszállók arcátlanságát és kegyetlenségét • űljána tanítónő, aki később Iván felesége lesz, az uj szovjet nem
zedék hajthatatlan erejét és hazafiságát képviseli* Gribovszkij
tolmács, aki egyébként német tiszt és az ukrán naclomlisták
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soraiból kerül ki, kifejezetten szatirikus
ábrázolásban áll
előttünk! ^Kóborlásának bosszú évei alatt egy tucatnyi bulvár
regéidre való kalandja akadt, és nem egy tucat kémszervezettel
kötött ismerattséget. Megfelelő helyen na terror ügynökének91 ne™
vezték, magáénak mondhatta Lettország, Csehszlovákia, Franciaor
szág, Németország, Belgium és Argentína állampolgárságát• Számos
ország ügynöke volt, szerette a szép nőket és a bort, szenvedé
lyesen vonzódott a drágakövekhez és a választékosán szép ruhák
hoz"* Dovzsenko ezt az embert "ainusz-eabeznak51-nevezi,,
4 műben tehát mlnusz—emberek és plusz-emberek ütköznek
egymással össze és qnnek megfelelően az alkotó hol világos, hol
sötét színeket használ*
Dovzsenko kihangsúlyozza a mü feltételezett, legendás vi
lágát. Amikor például Iván beszélgetést folytat a szövetségesek
kel a második fronttal kapcsolatban, eleinte húsz méter magasra
nő, utána eltűnik a felhők között, madárként repül a tenger fe
lett, utána leereszkedik a vizbe és végül visszatér a rendes em
beri életbe. Akárcsak MA föld”-ben és talán az "Arzenálbán ~
és egyéb filmekben is -' itt is az élet és a halál konfliktusa az
alapmotívum. Ez az emberi élet drámája, amely a háború képeiben,
a jellem szépségeinek nagyszerű lángolásaiban és az emberi ke
gyetlenség szörnyű megnyilvánulásaiban tárul fel. Az utolsó je
lenet kozmikus erejű: a földgolyó
forog az űrben, tűzvészek
pusztítják Oroszországot, Bjelorussziát, Ukrajnát és két hang
harsogja túl a fegyverek dörrenését. Az élet hangja legyőzi a
halál hangját.
"A lángoló évek elbeszélése” csodálatos, Dovzsenkóra mély
ségesen jellemző mű. Szükséges láncszem a Dovzsenko által terem
tett megjelenítések rendszerében* Ez tehetségének egyik uj olda
la, egy szenvedélyes művész állásfoglalása korunk legnagyobb ese
ményeivel szemben.
Dovzsenko művészetéből nagy korunk eseményeinek levegője
árad. Hősi művészet sz, amelyet áthat a nép és a haza mélységes
szeretete.
- Elérkeztünk Alekszander Dovzsenko Dal a tengerről cimü,
utolsó drámai költeményéhez• Valóban, leginkább drámai költe
ménynek és nem forgatókönyvnek kell neveznünk a szó művészetének
ezt a termékét, amely oly sajátosan jellemzi Dovzsenkót mint mü-
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vészt. Mint olyan művészt, aki gondolatait előszói? szavakba süsitii később pádig a mozivásznon látható képi és zenei segjeíeöltésekbe. Ha létezne térhatása film, vagy pedig lehetőség nyíl
na valamilyen, a technika legújabb vívmányaira épitő tömeges,
teátrális látványosság létrehozáséra» sukkor Dovssenko bizonyára
hozzányúlt volna ezekhez as eszközökhöz® Egéss lényével a Jövő
falé törekedett®
kz az uj, ásd az SzEP XX. kongresszusa után vonult be éle
tünkbe és irodalmunkba, úgy Jutott kifejezésre
Dcvzaenkónál,
hogy ráirányította művészi figyelmét
legújabb tipusu ember
formálásának® alapvető probiáriáira &fs easteSles problémáira*
A
központi konfliktus, amely körül a os-slfkmémy kibontakozik, á r 
részt .a magasztos és emelkedett elvefcat hordozó eifo@x*eköt mutat
ja be, mint amilyenek Katyerina, laridoyij Icolhozelnök, Fedorcsenk© tábornok és sokan mások® Másrészt pedig a sekélyes és
gyarló lelkületű embereket*A negatívumok hordozója Talerij Golik
munkavezető, ez a kapzsi és ggreng® jellemű ember. Ez a konflik
tus valahol a mélyben fekszik, mert a "Dal a tengerről” alapgon
dolata az alkotás szimfóniája® A hétteret a kohovkai erőmű épí
tése szolgáltatja* A nép minden felől Őzönlik az össznépi alketóirnnkának erre a fórumára* ás egymásra következő jelenetek el
bűvölő világot tárnak elénk. Itt van ixisztarhov mérnök? "Mér
nök. De költő is® Egy hatalmas zenekar karmestere, amelyben szá
mos zenész fiatal kora miatt nem tudja állandóan betartani a
harmónikus ütemet, négy év óta időnként melléfognak és el-elke—
saritik a karmastért»Be a szimfónia erőteljesen zeng. Alig vész
szűk észre a zenészek apróbb mellétogásait, mert fenségesen szól
a zene a Dnyeper mellett, Ukrajna sztyeppéin, a Volgánál, a nagy
szibériai folyoknál* fenségsa erővel szállnak; a 'hangok minden
hová az &gész világ felé.”
Amikor olvassuk a "Dal a tengerről” forgatókönyvét, amikqr
végigtekintjük a népből jött csodálatos embereket, ukrán kolhoz™
istákat, jé és bölcs embereket, amikor látjuk, hogyan távolit ©1
az exkavátor régi házikókat ott, ahol a tenger fog csillogni,
amikor látjuk, hogyan hömpölyög a jövő felé az emberek és az
események óriási folyama, akkor meglátjuk azt is, hogy mennyi
fény ragyogja be mindezt ugyanúgy, mint a napfény a
végtelen
szovjet földeket® Dovzsenko csodálatos, napféi^yes művész. Minden
.
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poétikájával a heroizmus és a romantika felé tör* Mélységes
népiesség® miatt van ez Így. Népi®sség és ujitószellem - ezek
művészi arculatának vonásai. Dovzsenko hősei,a ”I)al a tengerről’®
ukrán kolhoztstái tartalmas szavakkal mondanak bölcs dolgokat*
Ss méltóságot, emberi nagyságot kölcsönöz nekik® Dovzsaoko művé®
SSétét nem feszélyezi az életforma, az etnográfia, a zárt ele
mek* Ilyen ez a művész, aki rászolgált arra, hogy nagynak
ne
vezzük.
Alskszander Dovzsenko a szocialista forradalom korszakának
gyermeke* Müvei a kor nagyságát és hatalmát tükrözik® Művészeté
nek legfontosabb hajtóereje azonban a szeretet, a haza és a nép
szerstete* A ”Bal a tengerről” ezekkel a szavakkal végződik* *A
messzeségben lassan eltűnő partokra tekintek és lehajtott fővel
suttogom az uj tenger valamennyi munkásának! adjon nektek a sors
erőt, nagy gondolatokat és hossza boldogságot* Köszönöm nektek
a kincset, amelyet nekem ajándékoztatok, az ihletet, a közötte
tek érzett életörömöt* Fogadd el szereteteket népem, te nagy fo
lyó, te tiszta telihold, te szépséges part*”
Ilyen Dovzsenko, Ilyen a művészete, tiszta, mint egy sóhaj
és mély, mint a szerelem*
XXX

Dovzsenko utolsó nyilatkozataiból
195& november 15-án Dovzsenko előadást tartott a Moszfife*
Stúdió rendezői, tanfolyamán* KbfeŐX ragadunk ki néhány gondola
tot*
Sgfes ■filmekben mindent megtalálunk, kivéve a legfon
tosabbat y a legdrágábbat, a legértékesebbet - az emberséget*Amikor egy filmből hiányzik az emberség, olyan házra emlékeztet,
amelyben mindenki kalapban jár és oda ül, ahová éppen eszébejut®
Ilyen házban nincs őröm®
**« Higgyék el nekem, hogy a néző mindenkor meghálálja a
beléje helyezett bizalmat® állandóan rettegünk attól, hogy nem
értenek meg bennünket és emiatt állandóan a kicsinyes pontosság,
a népszerűsítés hálójában vergődünk* Kilúgozunk, egyszerűsítünk,
-
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népszerűsítünk egy feltételezett, primitív nézőből kiindulva.
Utána hozzászokunk ehhez a módszerhez és amikor már megszoktuk,

elfelejtjük, hogy helytelen. Azoknak, akik azt mondják nekem,
hogy a nép nem érti a filmemet, ezt válaszolom: a maga népe nem
érti, de az én népem igen*
*«* fudom, hogy a filmművészet hatalmas szarepet játszik a
nép életében* Sokmillió állampolgár számára ma az élet iskoláját
jelenti* A filmek alapján választanak meBtarséget, alakítanak ki
emberi kapcsolatokat. Ezért óriási nevelő jelentősége van annak,
hogy a népet a pozitív vonások szeretstér® tanítsuk /nem félek
ettől a kifejezéstől/* Forgatókönyvemben a maga módján akartam
beszélni a ma szépségeiről*
••• természetesen tudom elvtársak, hogy a filmművészet ha
talmas művészet, minden művészetnél hatalmasabb, kezdve a íEretyakov-képbár, az Ermitázs, ©gy színmű, egy sebészeti műtét, egy
mese ábrázolásától, egészen egy olyan fiiművészeti alkotásig,
amely napjainkról szól. Én mindezt tisztelem, de a magam részé
ről egyénileg egy utat választottam - mindenkor napjaink művé
szetét szolgáltam* ügy vélem, hogy ez a leghálásabb, legérdeke
sebb és legnemesebb feladat egy olyan művész számára, aki művé
szetével a népet kívánja szolgálni."
/A Moszfilm Stúdió ÉvkönyvógŐl

-
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Miért mondott csődöt! a neorealizmus ?

A® 1%0-ae esztendőt az jelezte, hogy as olasz film új
jáéledt, jóllehet eredményei hossza utat tettek meg a neorealiz™
mustéi* Volt-e valamilyen elméleti hiba a neorealista elképzelés
kö zéppontj ában? Be a tanulmány egyaránt szestügyr® veszi a neoreallsta Ideológiát és kifejlődését} példáit szándékosan három
rendező filmjeire korlátozta®
A "Sigbi aad Sound” nyári számában Morando Moraadini ér
dekes cikkében felvetette, hogy Olaszországban azért nincs "uj
hullám*8, mert a fiatal rendezők lojalitást éreztek ugyan a neorealista hagyomány iránt, de nem tudtak ezzel mihez kezdeni. Én
azonban úgy vélem, hogy a dilemma mélyebb annál? hogy lojálisnak
kell-e lenni egy olyan hagyománnyal szemben, amely képtelen meg™
birkózni a hatvanas évek társadalmának bonyolultságával? s mé
lyebb , mint Albert© Moraviának az a meggyőződés®, hogy a neorea
lizmus azért merült ki, mert végrehajtotta feladatát, Moravia
szerint ez a feladat a következőkben állt: "kielégíteni,•• a há
ború utáni legfőbb szükségletet, azt, hogy'számot adjon minden
nemű hiányosságról, amelyet a háború és a nemzeti szerencsétlen—
ség hozott", A neorealizmus több volt, mint egy sajátos szellemi
Marshall segély vagy éppenséggel a társadalombirálat egyik for
mája. Kísérlet volt arra, hogy megbirkózzék egy olyan válsággal,
amelyet Olaszország a modem időkben sohasem élt át, s amely

-
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minden értéket lerombolt • Kísérlet volt arra, hogy mindent élői
ről' kezdjen, s amelyben az olyan alapvető kérdésekre adandó fe
leletet, mint "mi az ember, melyek jogai és kötelességei?” — az
uj helyzet fogalmaiban újra átgondoljon®
"YaXamlféle egyetemes itthoni Ítélet volt - mondotta SaTattlnl 194-9-ben Peruggiában - harsonák nélkül, mennyei beavat
kozás nélkül, amelyet emberek hajtottak végre az emberért*»*"
Röviden, az emberi életfeltételeknek épp annyira filozófiai,mint
társadalmi bírálata volt, s éppen szándékainak nagysága miatt
csak részleges eredményt érhetett el. De nem e részlegesség mi
att, és nem is csak a - bármennyire is súlyos — 1948—49* évi vál
ság miatt kerültek zavarba a fiatal rendezők, hanem azért,,mert
hiba volt a neorealista ideológia szivében, intellektuális zűr
zavar a realizmusról alkotott felfogásukban, amely az idők múl
tán egyre világosabb lett, s egyre nyllvánvalóbbá vált, ahogy a
társadalom mindjobban bonyolult lett, -A negyvenes évek végén a
helyzet akuttá vált, s ez a komoly hiba az Ötvenes évek elején
csaknem megállította a neorealista mozgalmat, A probléma könnyű
lett volna, ha nem lett volna szó egyébről,mint az Ízlés megvál
tozásáról $ valójában azonban nem kevesebbel foglalkozott, mint
az életút megválasztásával, Mint Zavattini mondotta, a neorealiz
mus sikertelensége "a film, a demokrácia végét jelentené”* 3
ezekben a fenyegető szavakban több volt, mint az Igazságnak csak
egy kis szemecskéje* A neorealizmus termékei ugyanis a szabad
ember rendkívül fontos törekvését jelentik arra, hogy megvaló
sítsa önmagát a filmben, ha nem a művészet egészében*
Ez az oka annak, hogy a fiatal rendezők és kritikusok kép
telenek voltak egyenesen elvetni a reorealizmuat • Szándékaik ki
bogozhatatlanul arra az életmódra vonatkoztak, amelynek legtöbb
jük hív áaök vallja magát. Mégis, anélkül, hogy meg ne állapíta
nák az Ideológia középpontjában rejlő hibát, képtelenek bármeny
nyire is komoly ”uj hullámot" teremteni* Talán mi, távoli part
jainkról, fényt deríthetünk erre a dilemmára; de mielőtt ezt
tennénk, meg kell kérdeznünk; mi volt tulaj dohképpen & neorea
lizmus* .
.
x x x
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A valóság elpusztult

a lassan elvirágzó mítosz alatt* A
film megkezdte a világ teremtését* Itt Tolt egy ház; agy
Öregember; #gj fa; @gy ember, aki eszik; egy slLtó ember,
®gy ember, aki slx® CESffi ZAYAOTIHI
Táléban, a fkgtorfs, a kritikus és kielégítetlen várakosás az, amit a neorealizmus központi érzésének /sic/ ne-

Teznék* —

■

.

'
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létni az embert a szokatlan meghamisítása nélkül csak úgy
lehat, ha a szokatlant kutatással tárjuk fel* EOBSETO SOSSEHEI
Az ember pillanatnyi táTolléte mindent lélektelen tárggyá
változtat.** a film,amely engem érdekel, antropomorfikus•~
LPOHEíO TISCOlfl
Miként egy politikai fogoly kiszabadulva pisloghat cellája
sötétjéből a napfényben, úgy néztek körül a neoreal isták a vi
lágban, amikor a fasizmus bilincsei lehullottak róluk* A hason
lat romantikus és a Eidelióra emlékeztet, de annyiban alkalmas,
amennyiben a neoreallsték nézték a világot; ezekben az első lí
rai pillanatokban elég volt, hogy a világ van® "A film teljesen
célját tÓTesstette azzal., hogy Melles és nem lumiere útját vá~
lasztotta - mondotta Zavattini® Ez azt jelenti, hogy & neorea1Isták nem a fantáziára és a csillogó technikára épülő
vészetet akartak, hanem olyat, amelyik a valóság szerkezetét úgy
tárja fel, mint
filmhíradó* Az a kÖTetélmény, hogy a való
ság a dokumentumok világa, egyike azoknak a
féligazságoknak,
©melyek veszélyessége Mtüaik, ha látjuk, miképpen követeli Zav&ttlnl, hogy a neorealista legfőbb hitvallásának mmak kell
I@nnle, hogy egy filmben, kilencven egymásutáni percben bemutas
sa egy ember életét* De a mögötte meghúzódó szándék jelentős.
Kegyetlen, a végletekig fokozott vágy a becsületességre, mint
reakció a szélsőséges becstelenség időszakára*
■
Ez a vágy volt a mozgatóereje a neorealisták kiáltványá
nak, amely a Cinemé-baB . jelent mag 194-3™bam, abban az évben,
amelyben Embert o Barbaroa a Centro Sperimentale filmiskola tané—
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ra kitalálta a "neorealizmus" kifejezést* A kiáltvány erélyes
ékesszólással támadta a fasizmus huss évének, a háborús propa
ganda négy évének, s közvetve az egyház húsz évszázados uralmá
nak retorikád át.A kiáltvány négy lényeges pontot tűzött ki, ezek
jellegzetesen negatívak® Meg akart szabadulni "azoktól a naiv és
modoros sablonoktól, amelyek az olasz filmek nagyrészét alkot
ják"; "azoktól a fantasztikus és groteszk tákolmányoktól,amelyek
kizárják az emberi problémákat és az emberi szempontokat”, a
kosztümös történelmi daraboktól és regények fllmrevitelétől, ki
véve, ha politikai szempontok ellene szólnak; s végül, attól a
retorikától, amely az olaszokat általában úgy mutatta be, mint
"akiket ugyanazok a nemes érzelmek lelkesítenek® •* akik egyaránt
tisztában vannak az élet problémáival”•
Ez a kiáltvány olyan jó indulás volt, amelyet
bármelyik
mozgalom kívánhat, de önmagában véve ^ilvánvalóan nem volt meg
felelő® A művészetben nem elég a becsületesség* Az mindenkor
közhely; mégis, kételkedünk benne, hogy a neőrealisták tudatában
voltak növekedé aének, ha megf igyeljük a mozgalmat kialakító kü
lönböző és gyakran különös befolyásokat • Ezek, Georges
Sadoul
szerint & következők voltak: az orosz film /főleg Pudovkin Írá
sainak fordítása révén, mert a filmek kópiáit ritkán vagy egyál
talában nem lehetett megszerezni/; a francia film, Clair, Duvi—
vier, Oaraé és főleg a "La Chienne", "Les Bas Fonds" /Éjjeli me
nedékhely/ és & Hagy ábránd /La grande illuslon/ Renoirja révén;
néhány, 1910 és 1920 között gyártott olasz film, mint Ghione ”Za
la Mórt”-ja és Martogllo "Sperduti nel Buio"-jas Eduardo de Ftlippo népnyelvi drámái; Verga /akit a fasiszták betiltottak/; és
mindenekfelett Zola® Miképpen Verga a Bovaryné olvasása után
tudatosította tehetségét, épp úgy a neorealistók az Állat az em
berben /La béte humaine/ tanulmányozása után vélték, hogy meg|?alálták Önmagukat.
'
Különös az, hogy e közül a behatások közül - talán a "Nagy
ábránd” kivételével - egyetlen egyet sem minősitbetünk a realiz
mus példájának. Valójában mind a naturalizmus késői iskolájának
példái; ezt pedig igen gyakran Összetévesztik a realizmussal,
holott döntően különbözik tőle. Pontosan azért, mert a neprea1istákat jobban érdekelte a naturalizmus, mint a realizmus, s
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legjobban a n&turalimus pápája, a csodálatos Zola hatott rájuk*
Zola a naturalista Író meghatérősásakor meghatározta a natura
lizmus folyamatát isi "Első gondja az less, hogy jegyzeteket
gyűjt arról, hogy mit tudhat meg erről a világról, amelyet le
akar imi**« S ha már ezek a dokumentumok mind együtt vannak,
akkor a regény már magától kialakul® A regényírónak csak logi
kusan kell elosztania a tényeket*
Az érdeklődés már nem a mese
különösségére koncentrálódik, ellenkezőleg, minél banállsahb ás
általánosabb a mese, annál tipikusabb*” /Lásd: lukács György:
Balzac, Stenfdhal, Zola* Hungária, 1949. 148® old./
' "Magától kialakul"» Zola ilyen szó-büvészkedéssel próbálja
megkerülni az esztétika központi kérdését, a forma problémáját,
s ezzel megjelöli a naturalizmus határait. Mint Lukács György
mondja* "Minden ember minden tulajdonsága véletlen, és minden
tárgy pusztán kellék, mig döntő kölcsönös kapcsolataik nem jut
nak költői formában, valamelyik cselekmény révén kifejezésre*”
Ha a "formát” úgy határozzuk meg, mint valamilyen szükség—
szerűséget, amely az epizódokat cselekménnyé kapcsolja egybe, s
ha a natúralIzmusban az emberek tulajdonságai véletlenek, a tár
gyak pedig kellékek - elég, a legnaivabb értelemben, hogy az
élethez hasonlók!
akkor látjuk, hogy ennek a mozgalomnak a
neoreallstákra gyakorolt befolyása fő vonalaiban vészes volt*
Bizonyos fokig a háborút okolhatjuk ezért a helyzetért. Milyen
más lehetett volna minden, ha a "La Ghienne” Benő Írj a helyett amely önkényes az epizódok közötti viszonylataiban, "átlagos”
jellemeiben és társadalmilag jelentés nélküli Iróniájában - á
realista "Crime ■de Monsieur Lange”-t látták volna, Ez azonban
sajnos, nem így tűrtént, és a neórealisték botorkáltak* Az esz
tétika legfontosabb problémáival találták magukat szembe,
és
képtelenek voltak arra, hogy megfelelően helyt álljanak® Láthat
juk, milyen különösek voltak az eredmények, ha szemügyra vesszük
De Siea és Savattini néhány filmjét,
.
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A " B i c i k l i t o l v a j o k w és

sorompók le z á ru ln a k ”

A jó proletármüvészet rendszerint álcázott pásztor-művé
szet*** Ha a pásstormüvászetnek nem sikerülnek gondolati
trükkjei, akkor keress menedéket a gyermekkultuszban* WIXJjIAM BMH3CH
*»» Nyomban felismertem, hogy tudatom könnyű hajója..®® nem
lehet hasonló egy komisz kisfiúhoz; mert azon a tényen kí
vül, hogy kisfiúk sohasem annyira "jelenlevők", a fiatal
lányok érzékenysége kétségtelenül nágyobb a kora ifjúság
ban a»a EBHEZ JAMES a "Maisie^-ről
A szentiaantallzfflus, amelyet sok kritikus érzett a wBiciklitolvajok"-baa, úgy vélem, a mü két témája által felvetett
megoldatlan ellantmon&ásokból fakad* látszólag tiltakozás a le
alacsonyító társadalmi és gazdasági feltételek ellen, de ez a
téma nem más, mint a magány elleni szolidaritás témájának elfe
dése vagy igazolása, a De Sica és Zavattini az utóbbiban érde
keltek igazán érzelmileg* Zavaruk ebben az Összevisszaságban a
legj óbban a film csúcspontján látható * Ez eléggé furcsán, nem a
lealaesonyodásnak az a pillanata, amikor az apát elfogják, ami
kor ellopj a a biciklit, hanem az, amikor az apa megveri a fiát,
majd azt gyanítj a, hogy a gyerek a vizbe fulladt /szimbolikusan
úgy veti fel, mintha ő maga Ölte volna meg fiát/; s ezt a krí
zist idegesen, kisérlet i módon vették fel, mintha az alkotónak
elégtelen anyaggal kellett volna dolgoznia*
Nézetem szerint itt ■azért van zavarosság, mert Be Sica és
2avattini képtelenek központi témájuknak társadalmilag realista
jelentőséget tulaj doniban!, és kénytelenek voltak hozzáaggatni
a bicikli témát,ami Önmagában véve kitűnő ötlet, de attól sovány
ahhoz, hogy sok társadalmi kommentárt viseljen el* Amit Bmpson
mond a pásztorjátékról /"Veszel egy korlátozott életet a azt ál
lítod, hogy az teljes és normális élet, és azt ajánlod, hogy ezt
kell tenni minden élettel, mert a 'normális önmagában korláto
zott^/ - igaz ebben a témában*
Hardyra vonatkozó meg
jegyzése isi "Haröy szívesen ábrázol kűlonlegeaen ostoba embert,
aki rendkívüli balszerencse áldozata, majd levonja azt az arköl- 25 -

esi tanulságot, na® pusztán következteté aképpen, hanem mint ün
nepélyes állítást, hogy mindnyájan ugyanabban a cipőben járunk,
mint ez az ember, akinek története éppen azért megdöbbentő, sert
szokatlan®” Ez a determinlfflus egyike azoknak a fogásoknak, ame
lyeket a naturalisták, elsősorban Sola hasmáinak, hogy utánoz
zák a formaérzéket. A "Bic ikl itolvaj ok”-ban azért
használták
fel - úgy érzem,sikert©Zenül
hogy egybeolvasszák a két témát.
Az a fogás, amely szerintem a kritikusokat a leginkább
összezavarta és arra késztette, hogy a filmet tiltakozásnak ve
gyék, a következő: a krízis pillanataiban ismételten átvált a
gyerekre, úgyhogy a világot az ő szemével nézzük* Amikor az apát
majdnem letartóztatják, s a film társadalmi jelentésének vilá
gosnak kellene lennie, a kamera a fiú arcára vált, s az egyik
vádló igy szól: "Szép dolog, hogy erre tanítod a fiadat", De 31ca és Zavattiai megzavar bennünket, és azt hisszük, hogy Ők
társadalmi problémával foglalkoznak felnőtt színvonalon, holott
ténylegesen csak egy gyermek reakciójét mutatják be a helyzetre
vonatkozóan. Ha a proletáraüvészst csődöt mond, jelentette ki
Eapson, akkor a gyermekkultuszban keres menedéket - és a gyermek
lesz a készülő munka bírája /kormányzó intelligenciája/® így eb
ben a filmben az apa szemléletmódja hallgatólagosan úgy jelenik
meg, mint fiáé. Ezt lehet úgy tekinteni, mint bizonyos szatírát
az olyan társadalomról, amely nem neveli tagjait arra, hogy ké
pesek legyenek bonyolult erkölcsi problémákkal megbirkózni* Én
azonban nem tartom annak. Ugyanezt a fogást játszotta meg az ”1
Bambin! cl Guardano" /A gyermekek néznek benünnket./ /X94-5/® Itt
azért van az, hogy a gyerek a film utolsó pillanataiban elfordul
anyjától, hogy komoly erkölcsi bírálatot gyakoroljon az anya
viselkedésén, ' amely - ha mint egy felnőtt lehetséges Ítéletét
gondoljuk el - egyszerűen ostoba.
.
Mégis, a "Biciklitolvajok” azáltal, hogy bepillantást en
ged egy kisgyermek vízióiba, állandóan érdekes marad. A romlott
piactér összezavaró, sokezer biciklijével, hazug tolvajaival és
pederaestálval, amely csaknem mágikusan szétszéled, mihelyt el
ered az eső; a Silenushoz hasonló paraszt, aki tudja, hol van a
kerékpár, de nem képes megmondani nekik; abban a tantaluszi mód
ban, ahogy a tolvaj feltűnik és eltűnik, miközben egész Rómán át
keresik; s végül,amikor találkoznak vele, amikor kételkedni kés-

26

-

d@nak barna,vajon Igazán ő lopta*© el a kerékpárt, s kendik fel
ismerni § hogy épp oly elkeseredett; és szegény, mint 5k * mind
ezeknek az ellentmondásos kettősségében a gyermek elkeseredett
sége agy agresszív világgal szemben és a szénára túl nehéz prob
léma, csaknem dickensi erővel Játszódik le előttünk.,
A filmmel kapcsolatban igazán különösnek azt tartom, hogy
úgy- fogták fél, mint tiltakozást* ügy vélem, hogy az ellenkezője
igazabb lenne* Ahogy előrehalad a **Biciklitolvajok* cselekményes
a mögötte húzódé érzelem egyre konzervatívabb lesz, a erkölcse
épp annyira Szent Ágostoné, mint Graham Greené. A tolvajjal való
találkozás után világosan kifejezetté válik az a gondolat, h o ^
minden ember ördög, s komorrá teszi a film befejező szakaszát* A
szolidaritás témája például önmaga ellen fordul; a tömeg, amely
védi a tolvajt és csaknem megbilincseli m apát, hasonlít ahhoz
a tömeghez, amely denunctálja az apát, midőn megkísérli ellopni
a kerékpárt; s amikor nem sikerül neki, a labdarugó szűrkólók tö
mege, amely egészen addig kellemesnek tűnt, bestiálisán üvölteni
kezd a szomszédos árusítóhely mellől. Még szörnyűbb az a gondo
lat - 3 lehet, hogy túl messze megyek ebben
hogy az apa ké
telyeinek köszönhető, hogy túl lassú volt a kerékpérlopásban, s
Így csípték rajta.á* apa és fia a film utolsó pillanatában ezért
nem a társadalmi igazságtalanságot siratja, hanem az a bukott
ember felismerésén, soha véget nem érő züllésén, önmaguk megrom
lásán való kesergés• Egyetlen reményük, amikor kezet szorítanak,
a családi élet szolidaritáséban van, ami számomra
szánalomra
méltóan kevés remény ilyen tökéletes reménytelenséggel szemben*
„A sorompók lezárulnak" későbbi és szerintem jobb film* Bár
még itt is kevés jelét látjuk a társadalmi tiltakozásnak, mégis
sokkal kézenfekvőbb, mart maga Báb érto egy Öreg úriember* Érde
kes azonban megjegyeznünk, miként válik ketté az első tekercs
után az idős nyugdíjasok problémája két filozófiai témára, amely
a film fő tárgya less; :a hitelesség természetének és az ember
magányosságának a halál előtt témájára.
■
A két témát igen jól kezelték, a "Biciklitolvajok”-éhoz
hasonló technikával* Így például üáöertonak a kutyájával történő
azonosítása sokkal hatékonyabb megoldás, mint apa és fiú azono
sítása az előbb tárgyalt műben - Bz a légj óbban abban a jelenet
ben sikerült, amikor Umberto átkutatja a kutyatelepet elveszett
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kutyájáért; látja az ©lhagyott és kóbor kutyákat a gázkamrába
hurcolni és megdobbant! St saját, közelgő ás méltatlan halála®
Éppily nagy hatást keltenek .azok a hosszú kocsizások,- amelyekben
az öreg ember hajnalban közbeesőszög szobájában és a szolgáló
lány a konyhájában mászkál* Ezek a jelenetek nagy ökonómiával
Írják le azokat a mozzanatokát, amelyekben az Öreg és a lény a
leghitelesebbek* Ezek állnak legközelebb Zavattininak ahhoz az
eszményéhez, hogy kilencven egymásután! percben, egy filmen be
lül ábrázolja egy ember életét® Itt azzal a paradoxonnal állunk
szemben, hogy egy neorealista film bizonyos
pillanataiban épp
oly töredékes és csaknem ugyanannyira értelmetlen valóságot mu
tat be, mint Robbe-Grillet rtIie Voyeur'* c* könyve* Ezen azonban
nem kell meglepődnünk, mert ez logikusan következik Zola elméle
téből, hogy t*i* gyűjtenünk kell a tényeket és figyelni, ml a
jelentőségük önmagukban. Sem váratlan,hogy igen kevés**» Sajnos,
ezek a ragyogó jelenetek hangsúlyozzák a társadalomszatira önké
nyes jellegéts a kórházi jelenetek vagy a kizsákmányoló földbir
tokosnő megjelentetése realista szempontból esetleges a fő
té
mákhoz képest* 3 a film gyenge, erkölcsileg felemelő hangnemben
való befejezés© /ami összeütközésben áll a mü belső logikájával/
arra enged következtetni, hogy De Sica és Zavattini ismét nem
tudja igazán, hogy milyen filmet csinál*
Hadd vonjak 1© mindebből néhány következtetést. De Sica és
Zavattini abban, hogy képtelen összeegyeztetni augusztianizmusuk&t a neorealista mozgalom optipizmusával, hogy képtelen a csa
ládi egységen túl elgondolni a társadalom problémáit /ez a hiba
túlteng az olasz filmekben/, s azáltal, hogy tulhangsulyozzák a
gyermek vízióiban levő igazságot, - mindketten, némileg bizonyta
lanul a keresztény eszményekhez folyamodnak segítségül* Hem azt
akarom felvetni, hogy a kereszténység képtelen megbirkózni ko
runk legsúlyosabb társadalmi problémáival, de talán ezek a fil
mek kevésbé lennének szentiméntállsak, ha nyíltabban kereszté
nyek lennének* Inkább azt vetem fel, hogy De Sica és Zavattini
a kereszténységet /talán tudat alatt/
menekülésnek használják
fel a társadalmi problémákkal való szembenézés elől. Ez vitat
ható pont. De kevésbé vitatható a natúralizmusaak munkáikra gya
korolt hatása* Ez teljesen kóros hatás* Mert nemcsak nem segit a
társadalmi és filozófiai témáik között meglevő ellentmondások
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Megoldásában, de abban sincs segítségükre» hogy szembenézzenek
koruk társadalmi feltételeivel* Talán a reál.izmus módszerei to
vább vezették volna Őket, de ebhez világosabban kell látnunk, mi
a realizmus#
Beaiizmus és naturalizmus
A költőnek nem az a feladata, hogy leírjon olyasmit, amj
megtörténtf hanem olyasvalamit kell leírnia, ami megtör
ténhet, vagyis ami lehetséges mint valószínű és szükség
szerű* IBISZTöaELÉSZ
Mi a művészet? Bem egyéb, mint sűrített természet*

Bz

a

sűrítés azonban sohasem formai§ ellenkezőleg, ez a tar
talomnak, a helyzet társadalmi és emberi lényegének legna
gyobb intenzifikálása* ■
KAT.7.AP.

A művészet hideg szféra. THOMAS I M I
Mi hát a realizmus? Lukács György, Zolával vitatkozva, ezt
mondja:*A modern élet külső karatét talán senki Zolánál szinpompásábban és szuggesztivebben nem ábrázolta*
De csak a külső keretet*
■
Zolánál ez gigászi háttér, amelyen a kicsiny,
véletlen
emberek ide-oda mozognak s véletlen sorsaikat élik* Ami az
igazán nagy realistáknak, Ealzacnak, Dlckensnek, Tolsztojnak si
került - a társadalmi intézményöket mint emberek viszonylatait,
a társadalmi objektumokat mint e viszonylatok közvetitőit ábrá
zolni - ezt Zola nem tudta keresztülvinni•" /Balzac,
Stendnal»
Zola, Id* kiad. 151* o./
Lukács még ezeket mondja:
"főttünk áll*.* a naturalizmus sűrített kivonatban, a ré
gi realizmus tradícióival szöges ellentétben? a típus és az
e^yán dialektikus egysége helyébe a gépies átlag lép3 epikus
helyzetek és epikus mese helyébe leírások és elemzések* A régi
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mese feszültsége* emberek egymással és egymás ellen való cse
lekvése, olyan embereké, akik egyének s egyszersmind, fontos osz
tálytendenciák képviselői, megszűnik s keljébe az kerül, hogy az
átlagkarakterek, melyekrek egyéni vonásai művészileg véletlen
szerűek /vagyis nem hatnak ki lényegesen az eseményekre/ 5 hogy
átlagkarakterek ©gfmással párhuzamosan és össze-vissza cselek
szenek®11 /üo. 148* old*/
A realizmus meghatározása felszabadító® A re ad.izmus /aho
gyan Goethe látta Balzaoban/ 'felhasználhatja a romantikus ele
met - a fantasztikumot, a bizarrt, a rutát« az ironikusan vagy
gondolatilag gazdag túlzásokat
hogy megmutassa a lényegileg
emberit és a társadalmi viszonyokat* Az elterjedt helytelen fel
fogás ellenére, a realizmusnak nem kell kizárólag a munkásosz
tállyal foglalkozni /mert anélkül, hogy ellentétbe ne állítaná
vagy ne ábrázolná konfliktusát más osztályokkal , rendszerint a
gyermekkultúszhoz vezet/, és egyáltalában nem kell, hogy a mun
kásosztállyal foglalkozzék* /Jelentős, hogy a Goncourt-fivórek,
ez a két középosztálybeli úriember, számukra exotikumot keresve
először irt regényt, amely teljesen egy munkásosztálybeli lány
piszkos helyzetét állítja középpontjába*/
De a realizmus, mint minden művészet, hideg szféra*3 va
lamely film realizmusát nem hirt add 'hráza'1, hanem egzaktabb
kritérium alapján kall megítélni® Ez a kritériuma cselekményének
felépítése® A cselekmény pszméje itt komplex. Egy realista műben
a társadalmi erők nemcsak a jeleneteket motiválják, hogy össze
kötik azokat, hanem a jellemeket is motiválják,s a jellemek azon
kívül, hogy egyének, "típusok" is, amelyek ugyanezeket az erőket
testesítik meg vagy képviselik® A realista számára /miképpen
Arisztotelész számára/ egy műalkotás érdeme abban áll, ahogyan
utánoz valamilyen cselekményt*
Ezért gyanús nekem Rosselial reál izmusának természete,ami
kor azt állítja, hogy azért készít epizódokból felépített filme
ket, mert untatja bármi, ami nem illik kívánt frekvenciájához® A
Baisa /1946/ témája "emberek - egyaránt egyének és fontos tár
sadalmi tendenciák képviselői - közti együttműködés és összeüt
közés" a háború nyomására, sokat Ígérőén realista, de Rosselint
azáltal, hogy lemond a cselekmény hordozóérajérői, nem tudja ki
használni ezeknek a találkozásoknak a jelentőségét és az 1944- 30 -

45® évi helyzetbe beleülő voltukat* Mindem felületes marad* Tuti
gyakran választ anekdotákat szenzáció-értékük miatt* Milyen
igazi értelme van az amerikai katona és a prostituált, vagy a
páterek és a szerzetesek találkozásának? Még annak az agyondiősért szekvenciának, amelyben az elfogott amerikaiak végignézik
a partizánok kivégzését, sinus több jelentősége, mint a hideg
vérű gyilkosságon érzett rémület t Bossallni túl könnyen felál
dozza a jelenet fontos politikai értelmét a megdöbbentse egy
szerűbb stratégiája kedvéért*
He éppily nyilvánvaló a Bóma nvilt város-ban /1945A tűr
itt, & meseszövés dinamigammának következtében világos a jel
lemek ”típus volta* /a pap, a háziasszony, a partizán-vezetők
mind valóságos embérek szintézisei/* De mégsem vezet semmire,
mert Eosselini úgy látszik, képtelen kihasználni a különböző vi
szonylatokban a bennerejlő ellentmondásokat* Mint franco Falábra
irta: "Mindent a szabadság, a zsarnokság elleni absztrakt esz
ményképére emelt* De szabadság - mitől és miért? És zsarnokság mitől és miért?" Hemcsak a németek szándéka maradt kidexi tétle
nül, hanem, ami még fontosabb: "A pap és a kommunista együtt hal
meg, ugyanaz a kegyetlen ellenség csalta kelepcébe őket* De va
jon mindkéttőjüknek ugyanaz volt a harc?” Mindketten - folytatja
Talobra
a pap is és a kommunista is a szabadságnak, a hazafiságnak és az igazságnak ugyanazt a fogalmát használják^ mind
egyikük másként használja a szavakat, de egyikük sincs tudatában
ennek a különbségnek* falábra ezután nagylelkűen megállapítj a,
hogy a filmet illetően nem baj, hogy a zűrzavar nem tisztázó
dott, mert a film csupán korának hű ábrázolata* A zűr-zavar csak
később jelentkezett tragikus fényben*
Én, aki nemrégen láttam a Bovere tábomok-ot 71959/ ® nem
vagyok olyan nagylelkű, mint sigaor Valobra* E cinikus film
csúcspontján a főszereplőt, ezt a csalót, agent provocateurként,
mint tábornokot a németek bezárják egy csomó halálra Ítélt ember
közé, hogy kutassa ki, melyik közülük a partizánvezetö. A csaló,
amikor felfedezi ezt az embert, átalakuláson megy át. Felismeri
a háború komolyságát, amelyet eddig csak a maga céljaira hasz
nált ki, s tudatára ébred, hogy emberek meghalnak azokért az
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essményekért, amelyeket ő tisztel, a ősként megy a kivégzőosztag
elé, tudván, hegy mártírhalála _ amalyat a tábornok szerepében
fogad - a szövetségesek ügyét szolgálj a* De mi az értelme ennek
a sorsdöntő elhatározásnak? 1 csalót megtérítik a partizánok,
mert azt mondják, hogy készek meghalni egy jobb világért? De
milyen jóbb világért? Ross@li.ni erről nem mond semmit* Elvégzé
sükkor, amikor egy pap imádkozik mell ettük, erősen azt implikál
ja, hogy a partizánok jobb világa lehetetlen, tragikus reménység
volt s csak a pap jobb világában bízhatunk* De ez a megoldás nas
ragadja meg a lényeget*,?* A ^Roveré"-ben nemcsak, hogy kísérle
tet sem tesz az 192s4~4>**ös évek bonyolult válságának ábrázolásá
ra, de még a szándéknak sincs nyoma*
Hősselini mindig inkább a látványosság embere volt, aint
művész*A ssenzác lóhajhás sás könnyű útja mindig vonzóbb volt szá
méra,mint az igazság göröngyösebb útja* Be — szerencsétlenségére
- mindig egy kissé művész is maradts s azt komédiás képességei
magszenvedték* Hajiak arra, hogy as Európa 51 és a Stromboli u©™
hézkes expra sszionizmusát e súlyos kompromisszum eredményének
tekintsem®
Ra&Iississ a *?ih.ar előtt"*
Erűdükált-e hát s, nooreslista mozgalom realista filmet?
Igen, agy vélem, produkált® á s unalsa.3 és hosszu, obskúrus és
megalkuvást asm ismerő "Vihar ©lőtt** /1948/ .osmosak realista al
kotás , haxmm ess as ©gyetles nsoraslista. tilsy amely st®ggko»liti
a mestermű feltételeit*
As Osaessioné /1943/» Ylscomtd előző filmje a natoraliimiís
fájának érett gyümolcse, majdnem paródia* Operai kvimtesszeaeiája Zolának, Flaubert-nek és as amerikai tizeestes regénynek^ &#
epizédjaibas és vis jóslataiban oly önkényes^ slnfe Rmmix
Ohieanew-je* A wTihar előtt” egészen más* A konfliktus *.Ftoni, a
halász és a n&gykereskedők között, behatol egy
halászközösség;
központi problémáiba, s igy fényt dérit azok működésére.így pl*,
amikor ’Ntoai a kereskedő listáit - ironikusan, mint az igazság
mércéit - a tengerbe dobj a, cselekedete epikai erojü* A falu,
Acitrezza, nem puszta díszlet, hanem a cselekmény dinamikus ré~

sze* sNtoni és családja életét megszabja a ház, amelyben élnek,
és kilakoltatásukat úgy mutatja® mint a halál 'Jegyik fajtáját®
Vlscontinak
aláhúznia azt a problémát, mert az elkerül—
hetetlenül fakad a cselekménybŐ1* Egy naturalista munkában a
fara^lionl - /az öbölben levő hegyes ás veszedelmes sziklák/ va
lószínűleg nem játszanának más szerepet,mint egy szép motívumét®
Itt bzükségsserü részei a szereplők életmódját megszabó és sor
sukat eldöntő objektumok totalitásának* JSs a társadalmi konflik
tus témájával együtt * könnyen viszi azt a témát, hogy az ember
szakit a mítoszokkal /az agyén! azonosság eiüexiiX a családi és
közösségi hagyosányck azonosságába/ és felemelkedik a történe
lembe /as önmaga azonosságát megalkotó ember/®
Tisecmti legtöbb filmje kulturális és asfropológiai múzeu
mot visz a hátán* Itt a koreográfiái tendenciákat a könyörtelen
Igaaságszeretst azox'itja korlátok köié« Szerintem osafc esetlen
ponton ©ssfstizél Tlssoirfel - amikor a tönkrement család munkáért
kÖ.syÖrog a kereskedőknél* Magaláz ottságukban mozdulataikkal és
beállítottságukban annyira felmagasztoaulnak, hogy - mint André
Bazia mondotta - úgy néznek ki, mint reneszánsz hercegek* Bazin
dicséri ezt az effektust, szerintem Inkább hiba* Stendhai mindig
nagy hatással volt T/iscoutira, s az Író /csodálatosan romanti
kus/vágyálma - romlott hőseinek lehetővé tenni, hogy n® al&csojödjaoak is - rossz hatást tett Yiscoutira* Másik hiba is ag
gaszt a filmben* lem annyira a helyzet egyszerűségéről van m é jóllehet a realizmus alkalmazása könnyük ha összehasonlítjuk &
realizmusnak egy bonyolult városi társadalomra való alkalmazásá
val
hanem arról, hogy Tiscoutinak Aeitrezzáról mondott marxieta kritikája azt m érzést kelti bennünk, hogy egy i n * szá
zadi, tmm pedig ©gy mai faluról számol be* Dalolnak arra a meg
jegyzésére® amely egf szicíliai ellen hozott s®gtóriásokra vo
natkozik, mert belépett a kommunista pártba, azt felelem? egy
csalódott ember, akiben megvan •Mtoni kezdeményezősrej@, bízó
jára csatlakozott volna valamilyen csoportosuláshoz* Tiscontinak fel kellett volna támla a, nagykereskedők problémáit is,
akik épp annyira részesei a problémáknak^ mint a halászok* Az a
halvány célzás, hogy a kereskedők fasiszták, s csakugyan, az a
/aód, ahogyan a megalázás jeleneteiben kezeli őket, olcsó fogás*

Mindamellett, ezek kis hibák* A "Vihar előtt” igazán re
alista film* Akkor hát miért nem nyitott utat Olaszországban egy
realista mozgalomnak? Az egyik, ok, kétségkívül a gazdasági ok*
1945-46-ban az olasz közönség kedvalt© a neorealista filmeket,
de 194&~47~bsn elfordultak a valóságtól való menekülés /escapiz—
más/ felöl, 1945-^wS-ban a "Eóma nyilt város” 162 millió /mai lí
rában 390 millió/ bevételt hozott, mig 1948™49”*b©n a "Vihar
©lőtt” csak
milliót, /Méltányosság kedvéért hozzá kell ten
nünk* hogy a "Biciklitolvajok”, amelyet ugyanebben, az évadban
vetítettek, 352 millió U r a bevételt hozott*/ Jóllehet a "Vihar
előtt”—m®k szerencséje volt és megnyerte Velencében az
Arany
Oroszlánt, mégis balszerencsés volt, mert Olaszországban az év
legrosszabb időszakában,nyár végén játszották* S mindezen felül,
mint film, szemléletében túl kemény, dialektusában
túlságosan
érthetetlen volt az átlagnéző számára* Véletlenül kihallgattam,
amit egy olasz hölgy mondott: az olasz filmek Itáliának külföl
dön sok kárt okoznak azzal, hogy "az élet piszkos oldalát" mu
tatják be,s azt javasolta egy filmrendezőnek, hogy inkább á gyö
nyörű olasz vidéket vigyék filmre ©helyett? a hölgy az általános
érzelmeknek adott kifejezést*
Túl könnyű lenne kigunyolni ezt a nőt* Van valami rossz
abban, ha egy nemes ember kizárólag a szicíliai halászokról szó
ló filmet készít el, s a hiba nemcsak a társadalmi feltételekkel
ás a társadalmi bajok feltárása vágyával van kapcsolatban* ügy
érzem, hogy Viscontl /bár talán kortársainál kevésbé/ megpróbál
munkájában elszökni saját életének bonyolult problémái elől, és
bizonyos mértékben, az értelem segítségével próbálja meg ezt*
Ahogy én látom, ez a probléma áll a fiatal filmrendezők
©lőtt Olaszországban - és mindenütt máshol, ha erre kerül a sor*
Készíthetők-© realista filmek értelmes emberek problémáiról egy
ipari társadalomban? Leirható-e megfelelően ez a társadalom?
Michelangelo Antonioninak az a gondolata, hogy a neorealizmus
csak akkor fejlődhet,ha nagyobb érdeklődést mutat hőseinek egyé
ni világa és érzelmei iránt, előre vezethető ut lehet - a
amennyit Antonionl munkáiból láttam, ezt ki is birja
de
amennyiben a realizmust illeti, az ilyen megközelítés veszélye
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két hordoz magéban* A probléma azonban nehéz, az elképzelhető
legnehezebb. Mert ha elgondoljuk, hogy mindedig a kevés jó rea
lista film tagolatlan jellemekről szólt, tudatában leesünk, hogy
amig ez a probléma meg nem oldódik, a film a szó szoros értalmében nem jut el az érettséghez.
/Sight and Sound 1960/61. tél/
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Bem ard Pingaud

Á Szerelmem Hiroshima kapcsáé

A következő oldalak annak az előadásnak az utolsó részét
képezték, melyet Brüsszelben 1960. I® lA,-én a Film és Mozi
Szemináriumában tartottak* Az előadás elme "Az idő kifejezése a
regényben" , alcíme pedig a "Szerelmem Hiroshima kapcsán" volt*
Az itt következő részleteket"a Szeminárium szives jóváhagyásá
val közöljük*
■
Előbb a regónybeli idővel és időkkel foglalkozott az elő
adó a arra a következtetésre jutott, hogy "az olvasó bármikor
megszakíthatja az olvasást,
előrelapozhat, újra kezdheti, min
dig teljes mértékben közel van az Idő eredeti forrásához, de a
valóságban nem éli át azt* Az idő átélése az elbeszélés közve
títésén át történik, ami "csupán ennek nyomát tárja elé",' épp
ez választja el a regényt á filmtől,ahol "az idő pontosan egybe
esik azzal az idővel, amit a néző átél"* Majd néhány szóval a
Kiáltásról /II gridő/ és az Aranypolgár-rói /Citizen Kané/ be
szélt Pingaud, ezek után tért át Rasnais filmjére*
XXX

■

Alain Seanais a Hiroshimá-val uj szakaszt nyitott* Az idő
kifejezése itt is olyan fontos szerepet tölt be, mint az Arany
polgárban* De ahelyett, hogy egy sajátos egyéniség titkaiba va- 36 -

ló behatolás szolgálatában állna,az Idő maga Is olyan film egyik
szereplőjévé válik, amelyben az emberi lények, az események,
bármilyen súlyosak® kegyetlenek is,csak ürügyül szolgálnak® Pon
tosabban, Resnais nem egy történetet akar elmesélni, nem tanúsá
got akar tenni, hanem egy bizonyos elgondolását állltja a néző
elé* Mi hát ez a probléma?
.
Nyilvánvalóan az emlékezésről és a feledésről van szó* Azt
szándékszik megmutatni, hogy az emlékezés a feledés egy formája,
hogy a feledés csak egyszer tudja egészen beteljesíteni magát,
az emlékezés pedig teljesen befejezi a maga müvét*
Salitsük meg, hogy Alain Resnais filmjeiben ez nem elszi
getelt probléma* Emlékezzünk A szobrok is meghalnak /les státü
ss meurent aussi/ e* filmjéré, ahol a primitív kultúrák akart
vagy nem-akart alfeledésérŐl beszél* Bmlékeznek az egyetlen kép
ből felépített "művész"~fil&jéré, a Guernica-ra* mely egy drámai
eseményt idéz fel* fagy emlékeznek az Éjszaka ée köd—re, /Nuit
et Brouillard / ahol a jelen
színes képei nyugodtak, feled
tetők és a múlt szörnyűségei fekete-fehér képeinek kontrapunktjául szolgálnak* Végül említsük meg a találó eimü Világ emlékezeté-t /Toute la mémoire du aonde/-t,amelyben módszeresen leirja
azt a temetőt, ahol a múlt nagy müvei pihennek és amelyet mi
könyvtárnak nevezünk,
Ezek még mind dokumentumfilmek voltak* Resnais a problé
mákat idLvülről közelítette meg s ehhez a legkülönbözőbb ürügye
ket használta fel* A Hiroahimában belülről közeledik a problémá
hoz és azt akarja megmutatni, hogy egy meghatározott valaki ho
gyan éli át a feledést*
Azt mondtam, hogy Resnais,de a filmnek valójában két szer
zője van* Akadtak kritikusok, akik Alain Resnais-val
szemben
Marjpierit® Suras szerzőségét akarták hangsúlyoznii én azt hlszem, hogy épp az ellenkezőj© az igazi kettőjük munkája elvá
laszthatatlan egymástól* A Hiroshlaa eredetiség© - elsősorban és
talán a legnagyobb mértékben - épp abban rejlik, hogy a kép és
a szó egyenlő mértékben hordozza azt, amit a szerzők mondani
akartak* A Hiroshima nem képzelhető el néma filmen, a dialógus
ugyanis valójában sohasem magyarázó jellegű, hanem az elbeszélés
.lényegéhez tartozik*
■

Azt hiszem, felesleges lesne a film tartalmára emlékeztet
nem* Ezt a ml szempontunkból leginkább egy olyan háromszöggel
ábrápolhatnánk, amelynek a két csúcsát a múlt eseményei, a hősnő
ifjúkori szerelme Haversben, illetve HSxoshima bombázása jelen
tik® A harmadik a jelen, a ehhez csatlakozik a másik kettő: egy
fiatal francia színésznő épp azokon a helyeken, ahová a bombázás
nyomainak megnézésére és egy filmben történő felidézésére ment
el, beleszeret egy japán férfibe, akinek a családja a város égé
se közben pusztult el. Ez a szerelem most,tizennégy évvel a vá
ros bombázása után épp olyan lehetetlen helyzetbe sodorja, mint
amilyenbe egyszar már a német katona kapcsán került* Az egész
film menete tulajdonképp ennek a helyzetnek az újraépített Hiroshimán és a japán férfiben felidézett német katona alakján ke
resztül történő felfedéséből, megértéséből és feloldásából áll*
Már az első pillanatban nyilvánvaló, hogy ezt a filmet
'íssJfc .hatalma visszatekintés formájában lehetett megszerkeszte
ni* Ez a meghatározás azonban egyáltalán nem szabatos* k vissza
tekintéseknek ugyanis valójában semmiféle magyarázó vagy lélek
tani jellege sincs* A tulaj dohképpen! történet mindenesetre jól
meglenne nélkülük* Resnais csak egy mai magatartás motívumait
akarja megimit&tnl, a film ürügyéül szolgáló történet Önmagában
közömbös számára* Csak a jelen és a múlt kapcsolata érdekli, az
a kapcsolat, amely azután az emlékesés-felejtés kétértelmüségében fejeződik ki® A valóságban tehát szó sincs Visasatérésről,
inkább az ellenkezőjét tapasztaljuk, a múlt a jelenben szerzi
vissza jogait, ennek ad mélységes és igazi értelmet* A hősnőben
felébredt emlékek nem alkotnak okszerű kapcsolatot a jelen és"-’
múlt között, inkább a két helyset egymásra való lerakodásáról és
asonosságának falfed©zéséről van, szó; azt mutatják meg,
hogy
megismétlődhet az, amit agyatlan, soha-j6vá-nea-tehető esetnek
lehetett volna gondolni*
Mindebből két dolog következik! az egyik az, hogy & klaszsalkus visszatekintés és a Resnais által alkalmazott eljárás közott csak felszínes hasonlóságot lehat találni* Ezt viszont épp
abban az összefüggésben .kell tárgyalnunk, amelyben a film szer
zőjét az említett klasszikus technika aeguj itój aképp helyezhet
jük el* A másik, hogy a visszatekintés és a film egyéb részeinek
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szétválasztása /amit rendszerint minden károsodás nélkül meg le
hat csinálni/ teljesen felesleges lenne, hiszen a múlt és a je
len egyre növekvő egymásba olvadása azt eredményezi, hogy az idő
problémája még akkor is felvetődik, amikor nem vagyunk Heversben. A képeken keresztül történő visszatekintés mellett a sza
vak, a célzások és az interferenciák visszatekintésével is ta
lálkozunk. Az egész filmet különösen, az idő egy bizonyos képe,
annak sűrűsége és minősége hatja át, a pusztán visszatekintő ré
szeket is ideértve.
A pusztán v isszátok intő részeket épp ezért csak az elemzés
megkönnyítése végett választom el a többlektől,azt a lehetőséget
is fenntartva,hogy később néhány szót szóljak arról, hogy miképp
sikerül Resnais-nak,a film szokatlan ritmusának megteremtésével,
túljutnia a szokásos filmművészet elemi időfogalmán.
■
A Hiroshimá-ban kétfajta visszatekintést találunk!egyrészt
a bombázás idejébe, másrészt Héversbe kell visszamennünk. B két
esemény, a két helyzet kozott lényeges különbség van? sem a hős
nő, sem japán szeretője nem élték át a bombázást. Erről
csak
közvetett ismeretük lehet, olyan, amit a sások emlékezetében ha
gyott nyomok segítségével szereztek. A fiatalasszony viszont át
élte azt, ami Heversben történt. Azon a hajnalon, amikor elő
ször váltak el, azt mondta a szeretőjének, hogy mindig Nevarsrel
álmodik, de sohasem gondol rá* A bombázás emléke épp ellenkező
reakciót váltott ki: mindig arra gondolnak, de sohasem álmodnak
vele. A film meséje azután majd azt mutatja meg, hogy ez a két,
egymást kiegészítő helyzet ugyanabban a tragikus elégtel©őség
ben szenved, hogy mind a két esetben csak a jelenen keresztül
törhetnek fel és formálódhatnak meg, mégpedig épp olyan jelenen
keresztül, amelynek létezése, sűrűsége és gazdagsága egyben le
is rombolja
A film első részét a bombozás felidézése foglalj a el. Em
lékeznek a kezdő képekre. Az elképzelhető legzártabb, legsűrűbb
jelenből^ az ölelésből indulunk el. Emlékeznek a szeretők első
szavaira Is;"Semmit sem láttál Hiroshlmában." - "Mindent láttam,
bizonyos vagyok benne."Ez a párbeszéd lényeges a következők meg
értése szempontjából. A fiatal francia asszony, aki mindig si
ratta Hiroshima sorsát, akit állandóan gyötör ez a tragikus ese
mény, mindent látott, amit csak lehet. Sőt, épp azért van ott,
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hogy /bármilyen nevetséges módon bár/ maga Is hozzájáruljon
ahhoz, .hogy az az esemény sohase ismétlődjék meg* És mégsem lá
tott semmit3 mert csak a bombázás rekonstrukció3 át látta; - azt
is tudja, hogy msgismétlődik, mert lassanklnt elfelejtették ami
történt és az újjáépített város bomba szántotta földjén az élet
megy tovább a maga utján. Hiroshima tragikus múltját tehát a je
lenét bemutató dokumentumfilmen keresztül ismerhetjük meg* És
mi a. dokumentumfilmf .Épp az emlékezés legtörékenyebb formája.
Törékény, sert olyan helyeket mutat meg, amilyeneket mi is lát
hattunk volna, de mégsem láttunk. Tehát afféle látomás helyet
tes;,;.és, pót anyag* Ha a dokumentum többet akar adni, - ebben az
esetben és az Éjszaka és Köd esetében is egy régi eseményt, a
kollektív emlékezet olyan kézzelfogható, megmaradt tárgyi anyaga
segítségével akar felidézni, mint amilyeneket a műemlékek, a mú
zeumok, a hivatalos dokumentumok jelentenek, ennek a pót-emlóazetnek, ennek aj» elsajátított emlékezetnek elégtelensége csak
tiég 'úragllcusabb hangsúlyt kap. ■
A. japán férfinak igaza van, amikor konokul ismétli ezeket,
az első hallásra titokzatos szavakat: "Semmit se láttál”, ami
nem azt jelenti, hogy a hősnő valóban semmit sem látott, hanem
csak azt, hogy nem annak az eseménynek arányai szerint látott,
amelyből többé senki semmit sem ismerhet meg mást, mint a idomo
kat, Az emlékezés a múltnak a jelenben hagyott nyoma * Tékát csak
a jelenhez tartozik, minél hűségesebb, minél pontosabb, annál
inkább hangsúlyozza azt a távolságot, mely elválasztja attól a
jelentől, ahol kibontakozik és ez a távolság épp a feledés*
Ez nem azt akarja jelenteni, hogy az emlékezés felesleges.
Ellenkezőleg, nagyon hasznos dolog, ha meglátunk valamit, a hős
nő épp azt mondja, "hogy látás közben tanul az ember•” A múltat
valóban látnunk kell, hogy megérthessük a feledést - hiszen a
feledés, amint ezt a film további részei majd megmutatják, magá
nak az életnek kétségbeesett, elkeserítő végzetét jelenti.
Marguerite Burás dialógusához nem kell kommentár? "Én is
merem a feledést” ,mondja a francia f iatalasszony és a japán fér
fi tagadó szavaira igy erőaködiks "Én is úgy tudok
emlékezni,
akárcsak te* Minden erőmből megpróbáltam harcolni azért, hogy
vigasztalhatatlan emlékezettel rendelkezzem, s hogy ne következ
zék ha az a borzalmas pillanat, amjkor már nem tudom megérteni,
-
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hogy miért is van az az emlék;. • Én is felejtettem, akárcsak te,
de miért is tagadnánk, hogy az emlékezetre föltétlenül szüksé
günk van?”
Ha még további bizonyíték kell az emlékezet nevetségesnek
és kifejezetten színpadias természetének bizonyítására, - maga
az emlékezet sohasem több a múlt rekonstrukciójánál - ezt abban
a másik jelenetben találjuk meg, mely majd kiegészíti a fordí
tott sorrendben előadott cselekményt. Ez a film forgatásának je
lenete. Kétségtelenül helyes, hogy filmeket forgatnak Hiroahiaáról és a békérőlt 4© ezek a filmek csak puszta majmolást je
lentenek ahhoz az eseményhez képest, amelyre emlékeztetni akar
nak ás amelynek a visszatérését akarják megakadály ózni * Az a
rész, amikor azt látjuk, hogy filmet forgatnak azokról a felira
tos táblákat hordozó japánokról, akik között a bomba áldozataivá
maszkírozott személyeket is találunk, a dokumentutmfilmsknek és
ezen keresztül az emlékezetnek szatíráját adja.
Ha elfogadjuk azt, hogy az emlékezetnek illúziója van, a
felejtés igazságáról is beszélhetünk. Hevers szimmetrikus epi
zódja majd ezt mutatja meg nekünk. Hiroshlmát és Haverst első
sorban a tények kapcsolják Össze. Szeretőjének, a német katoná
nak, nevers-i halála a hősnő számára /szubjektív síkon és két
ségtelenül nem a történeti tapasztalat személytelen területén/,
épp olyan hatalmas katasztrófát jelent, mint Elroshima pusztulá
sa. A halált, a véget, valami olyants amit utána nem lehet el
viselni. És mégis volt ^utána**, ez az ^utána** a feledés, a fele
dés pedig a megismétlődésben éri el a tetőpontját. Ahogy .Hlroahirna elfelejtése,ez az elkerülhetetlen feledés Is,-hiszen a megmaradottaknak tovább ksll folytátülök az életet
magában hor
dozza azt a lehetőséget, hogy ujabb Elroshimák legyenek, enaak
bm ifjúkori kalandnak tizenöt évvel később történt megismétlőse,
a japán férfivel szövődött lehetetlen szerelem is a feledés
mélységét és szükségességét bizonyltja. És ahogy a múzeumokat f
kórházakat, &s elpusztított város rosjait meglátogató s as e k 
kora híradókat segpaésd fi&taXasszonybsn as események
bélésé
nek illúziója támad fel - máz illúzió, mosdja^ ennyire tökéle
tes s hogy © turisták simák - % amikor a japán férfit ,aéslt as
illúzió tükrében mintha a német férfit látná viszont.

A Neversbe visszavehető ut Így már a hiroshimai epizóa
folyamán darabokra törik szét# Amikor a f ű m kezdetén, a hősnő
sétába közben a város kópét látjuk elvonulni, szavai: "Megölsz
engem, jót teszel nekem vele” /ez lesz majd a második vézérmotivum/s a német férfire is, a japán férfire is, szabatosabban a
tegnapi ás a mai Szeretőre vonatkoznak, hozzájuk fordul azzal a
lehetetlen kívánsággal, hogy ”deformálja”, vagyis valami olyan
jaggret hagyjon a testén, ami örökre húsába marja a tökéletes
szerelem pillanatát, valahogy úgy, ahogy a bombázás pillanata
örökre beleaaródott a megmaradottsk húsába,sőt még a város föld
jébe is*
Az Alaia Seanais által feltalált "előremutató” visszatekin
tés és a hagyományos, pszichológiai vagy magyarázó visszatekin
tés három, lényeges mozzanatban különbözik egymástól. Az első, a
leginkább nyilvánvaló az időrend felbontása: a múlt eseményei
nem abban a sorrendben tűntek fel, amilyenben átélték, hanem
úgy, ahogy azok az elbeszélő tudatában felmerülnek. Megjelenésü
ket mai értelmük, nem pedig a tegnapi dátum határozza meg* Oly
annyira, hogy a hősnő jelen időben beszél és egészen odáig megy
el, hogy összekeveri a japán és a német férfit, úgy viselkedik,
mintha az utóbbinak mesélné el saját történetét* á jelennek és a
múltnak ez az Összekeverése, mely a retrospekciáknak est a szub
jektív formáját jellemzi, Így azután a legteljesebb határozott
sággal bontakozhat ki. Az egyik állandóan váltja a másikat, még
pedig úgy, hogy az egész folyamat hajóroncsban kutató búvár el
járásához lesz hasonlóvá. Az események lassankint bukkannak fel;
abból a mélységből, ahová.a feledés süllyesztette el Őket, teli
mé szétesen a 1egnehezebbek, vagyis a legsúlyosabbak süllyedtek a
legmélyebbre s igy ezek merülnek fel a legkésőbb, A második, ke
vésbé feltűnő, de talán az előbbinél is fontosabb vonás az, hogy
az elbeszélés folyamán sohasem hagyjuk el Hiroshimát* Heversről ■
csak töredékes képeket látunk és nem halljuk, vagy csak távolról
és egy-egy rövid pillanatig halljuk Hevers zaját* Az elbeszélést
Hiroshima zaja kiséri. Egyszerű és igaz elgondolás ez, mert igy
a hősnővel együtt tudjuk megformálni ebben, az örökké jelen való
pillanatban egymásra rakódott korszakoknak a képét, azt, ami /a
toronyórákkal, mások idejével szemben/ a szubjektív időélményt
alkotja*
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Tégül, ez a vissz apillantás se nem magyarázat, se nem is
meretközlés, inkább egy olyan pszichoanalitikus kúrával kellen®
összehasonlítani, amelyben az orvos szerepét az a csaknem tel
jesen szótlan japán játsza, aki megelégszik azzal, hogy előre
lökje a páciensét, amikor az habozik vagy pedig, félbeszakítsa,
amikor rossz irányban téved el* Mivel egy kúráról van szó, a
visszapillantás hasznos lehet, ©zárt nem áll meg abban a pilla
natban, amikor már a múlt valamennyi eseménye ismeretes, sőt a
film utolsó részében már a múlt függvényeképp megszerveződő jövő
is megjelenik*
■
Egy magyarázó jellegű visszapillantás a neversl szerelem
állomásait mutatná be, az ismerkedést, az első beszélgetéseket,
a titkos találkozásokat, a közös menekülés szándékát és végül a
halált* Resnafs az ellenkező utón indul el, nem épp magából a
halálnak a képéből, hanem - ha szabad igy mondanunk
a halál
töredékes képéből, melyet nem ismerünk fel és nem is fogadunk el
a maga valóságában; a takarója mögé visszahuzódott,májd hirtelen
újra elénk tűnő japán férfi keze majd egy másik kéz képét idézi
fel a neversi folyóparton*
Az elmosódó és mégis a maga nyers valóságában feltűnő em
lékezés ezzel abba is marad* Be az igy kiváltott mechanizmus et
től a pillanattól kezdve működni kezd* Azt eredményezi, hogy új
ra viszontlájuk ezt a halált, és most már pontosan úgy, ahogy
megtörtént* Emlékeznek rá, hogy Resnais hogyan jutott el idáig*
A folyóparti kávéházban történő vallomás fokozatosan száll le a
mólyaégekbe .A hősnő az első időben aég megelégszik a dráma kere
tének felvázolásával» Azt beszéli el, ami előtte és utána tör
tént* Előbb a boldogság képeit láthatjuk, a találkákra siet* Az
után a büntetés képeit; a pincében vani állandó rejtőzésre kény
szerül, a megőrülés veszélye fenyegeti* A világos képekre azon
nal a sötét képek következnek, a büntetés pedig épp olyan törvén
nyea-kivüli, mint az azt megelőző szerelem volt* Épp őzért a
mazochista emlékezés /talán minden emlékezés az, mert azt ^bor
zalmas igazságot akarja az emlékező agyába vésni, hogy s!M©b
elmúlik, de az ember mégis mindent túlél/, ez a mostani, az
adott helyzethez kötött és annak irányában ható emlékezés,melyet
nem as elbeszélés gyönyöre, hanem & megértés és talán öntudatla
nul is önmaga megtévesztése szólaltat meg, megáll a büntetésnél
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és egy örökké tartó állapotot, egy fiktív halált csinál belőle,
azt, amit a fiatalasszony örökkévalóságnak neves abban a szimbo
likus értelmű jelenetben, ahol mozdulatlanul látjuk Őt, szemét
hosszasan a macskákra meresztve*
Ebben a pillanatban még nem vagyunk a feledésnél, épp el
lenkezőleg, ekkor csak ott tartunk, amikor a feledésnek még csak
a lehetőségét is elutasítja magától, amikor még úgy látszik,hogy
semmisem változik meg soha, vagyis csak egy örökké tartó, terje
delmes és mindent eltipró jelen létezik*
Az emlékezés azonban nem sokáig csaphatja be magát* Mivel
az emlékezés a. mában történik, azt is jól tudja, hogy valami kö
vetkezett az emlék után, és épp ezért beszél, hogy ezt igazolja*
Be kell vallania, hogy egy bizonyos pillanatban a fiatal leány
újra élni kezdett: "Az örökkévalóságból lépsz k±”» mondotta* Ki
nyitja szemeit és a film egyik legszebb jelenetében látjuk is,
ahogy visszanyeri öntudatát* ösaze-vissza járkál szobájában, kü
lönös mosoly van az ajkán, olyan mintha álomból
ébredt volna
fel* Sféyenklnt kezdi felismerni kedvenc tárgyait, emlékezik* Nam
tudóss hogy akadt-e valaha olyan filmszínész, aki ilyen, erővel
tudta volna kifejezni &z emlékezésnek azt a bizonyos mértékig
fizikai realitását, mely nevet és formát ad az újra felfedezett
dolgoknak* lefékezzünk vissza az első mondatra: nA látást meg
lehet tanulni*" Ahhoz, hogy látni tudjunk, már bizonyos távolság
szükséges® A dolgoknak, saját m ^ m k s a k ez a távolsága, ez az
ébredés a feledésnek kezdetét jelenti*
Da minek az elfeledését? A kérdés ismét visszavet bannünkét® Mihelyt kiejtjük ezt & szót, hogy feledés, már hibázik az
emlékezet* Észreveszi, hogy nem mondott mindent el* Nem. mondott
el valamit, amit homályosan mégis tud, amire nem. akar vi3s^pil
lantani, de ami mégis fontos* A bucsujárás tehát még nincs be
fejezve* Újra le kell szállni a mélybe* Ez a második leszállás
azt a két legdrámaibb jelenetet hozza napvilágra, amely egyben
az egész történet kulcsát is megadja: a haj levágásra és a halál
ra gondolunk* Egyes töredékeit az emlékezet már régebben fel
színre hozta /a kéz, a ház, ahonnan a lövés eldördült, a nagyon
magasról nézett holttest/* A retrospekciónak ez az erőfeszítése
a német katona halálában csúcsosodik ki és már az első pillanat
ban világossá teszi előttünk a japán férfi titokzatos szavait,
- m

amikor a fiatalasszony azt kérdezte tőle, hogy álért érdeklődik
annyira Nevers iránt, a férfi azt feleltei "Neversben lettél az,
ami most vagy és Neversben majdnem elvesztettelek téged**.
Valóban igaz, hogy a hősnő Neversben lett az ami, mégpedig
épp azért, mert majdnem ott vesztette el magát. Abban a pilla
natban, amikor többé már nemcsak a japánnal és a némettel» hanem
még a szeretőjének végetnemérŐ halálával is azonosul, egyben el
is mulasztja azt a lehetőséget, hogy a múltat és jövendőt egy
szerre megsemmisítő jelenbe vesszen bele. És mivel a múlt és a
jelen összeesnek, nemcsak a múltban mulasztotta el ezt a bel eve
szést, hanem abban a pillanatban is, amikor erről beszél.
Hipnotikus állapotából azután az szabadítja meg, hogy a
japán férfi váratlanul arcul csapja, Ezzel, hogy úgy mondjuk, az
idő menetébe hegyezi vissza. Az időnek ezt a visszavételét Reá—
mais azzal a pincébe guruló golyóval jelképezi, amelyet a fiatal
leány felvett és meglepetve tartott a kezében.
■
A naversi történet ezzel azután be is fejeződik. Látjuk
amint éjszaka elindul kerékpárján és Párizsba érkezik, épp azon
a napon, araikor elterjed a hiroshimai bombázás hire. És a jelen
nel való kapcsolat máris egy szempillantásra helyreáll.
A Hlroshimára és Neversre való két egymást követő és szimetrikus kitekintés után most már teljes mértékben világos lesz
a film mondanivalója. Nem egy szerelemnek, vagy két szerelemnek
és nem is egy bombázásnak, hanem egy feledésnek a történetéről
van szó benne. "Emlékezni fogok terád, mint ahogy emlékezni fo
gok a szerelem elfelejtésére Is, úgy gondolok majd erre a törté4*
netre, mint a feledéstől való irtózásra.” Étere a végső megálla
pításra néhány pillanattal később maga a hősnő felel, amikor ezt
mondja a mosdó tükre előtts "Az ember azt hiszi, hogy tudja, és
azután azt, hogy nem, soha"• Ahhoz, hogy "tudja" mi is volt a
neversi történet, el kellett Mondania. De ha el tudta mondani,,
az azt is jelenti, hogy a történet "elmondható" volt. Ha pedig
elmondható volt, azért volt az, mert az emlékezetben .végiilla mér
feledés alakjában kezdett megjelenni: "Látod, a mi történetünk
elmondható volt", mondta a fiatal francia asszony, és mindjárt
hozzá is tette: "Nézd, mennyire felejtelek."
■■
.
Ha a visszapillantásnak csak magyarázó értéke lett volna,
már itt be lehetett volna fejezni. De épp ellenkezőleg, azt lát
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juk, hogy folytatódik, hogy megerősödik és minden értelmét most
mar a jövő perspektívájától kapja* Előbb azonban Resn&is idő
koncepciójának második nézőpontjára,a qualitativ nézőpontra sze
retnék utalni, Resnaisnél, akárcsak Antonioainál /gondoljanak a
várakoaás-nak arra az érzéséres amely az II Gridő egészén végig
vonul/ az elbeszélés ritmusa úgy hat a nézőre, hogy egy bizo
nyos, a képektől tulajdonképpen független időélményt hoz létre*
Mivel Resnais problémája két stku,vagyis két ellentmondó, ugyan
akkor állandóan egymásrautaló adottságról beszél /az emlékezés
és a felejtés - a szenvedélyekkel és a bombázással telitett idő
illetve a mindennapi létezés üres ideje/$ ez a ritmus olyan meg
kettőzött ritmus lesz, amelyre a pihenés és a cselekvés ' tudatos
váltakozással visszatérő pillanatai nyomj ák rá a bélyegüket®
. Nagyon durván azt lehetne mondani, hogy a lassúság itt a
békét, az élet folytatódását jelenti, a gyorsaság, a mozgalmas
ság pedig a szenvedélyt, a boldogságot és a tragikumot jelenti*
így pl* a filmfelvétel jelenetének felvonulása minden kézenfekvő
ok nélkül meggyorsul, mihelyt a japán férfi újra meg akarja taP
lálni a kedvesét® Ez a gyorsulás a flatalasszony időélményének
a meggyorsulását is jelenti, arról a megzavarodásról beszéd,mely
hirtelen elfogja, A nevers-i történet elbeszélésében hasonlóképp
az adott jelen /a kávéházi közönség mozdulatlansága és a folyó
lassúsága/ és az annakidején szenvedélyes elevenséggel átélt
múltbeli pillanatok ellentétével találkozunk: a fiatal leány és
a német katona találkozása mindig úgy jelenik meg előttünk, hogy
a leány gyalogosan vagy kerékpáron szalad felé®
A dolgok azonban mégsem ennyire egyszerűek* Mivel az a
helyset, amelyet Resnais el akar képzeltein! velünk, maga is két
alku, fordított ritmussal is találkozunk® A **fixM ábrázolás
vagyis az öreg jelen, a szenvedély vagy a borzalom pillanata /a
macska jelenete/ - és a szabályos, monoton, közömbös mozgás, a
feledésben lefolyó élet* A feledésről szóló hosszú meditációja
végén a fiatalasszony azt mondja: "Az éjszaka sohasem áll meg
Hiroshiaában*"
A film harmadik része, vagyis az, amely a neversi történet
után következik, & feledésnek épp ezt & lassú, befej ©shetetlen
oldalát hangsúlyozza# Mert a feledés nem egyszerre születik meg#
Csak a feledés tudata, az emlékezés jo olyan hirtelen, mint egy
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íényképfelvétel • Hirtelen felfedeztük, Hogy feledtünk;, de maga
a feledés sokáig tart* Az az Idő, amelybe a fiatalaaszoay elbe
szélésének bevégeztóvel, még pontosabban a mosdóbeli jelenettel
belépünk, épp a feledés megszülétósének az ideje*
Miékesnek a városon keresztüli séta jeleneteinek ismétlő
dő sorozatára, amelyet azután néhány álldogéiás szakit meg /az
előcsarnokban, as állomáson, a moziban/ és amelyek közepette a
japán férfi állandóan az asszony mögött jelenik meg? Ezek a je
lenetek megmosolyogtatják a nézőt® Valóban, már a paródia hatá
rát súrolják. És talán valóban épp egy bizonyos fajta tragikus
paródiáról van szó, amelynek segítségével Alain Resnais és Mar™
■guerite Burás a szétbomlásra, a feledésre Ítélt szerelem paródi
áját .akarják megmutatni.
Miért ez az elmarasztal ás?Itt újra viszontlátjuk Hevers-t.
Ezeknek a sétáknak idegen, holdkóros jellege azzal függ össze,
hogy a film alkotói,miután megmutatták a múlttól menekülő jelent
/Hiroshima múltja, Hevers múltja/, most egy olyan időélményt mu
tatnak be,amelyet a jövő kezd elpusztítani* Ennek érdekében nem
csak a ritmus lehetőségeit használják fel - a szakítás szertar
tásos lassúsága, mindig elhatározzák és mindig elhalasztj ák
hanem a visszatekintés egy különösen nehéz és egyben uj formá
ját, mely abban áll, hogy a jövő képeit a múlt képeibe vetítik
bele * A hősnő hirtelen azonosítja Neverst és a jelenvaló pil
lanatot. Most Hevers fogja majd a jövőt jelképeznij azt hiszem,
ez a jelentése a Hiroshima utcáin magányosan sétáló asszony lí
rai monológjának, miközben újra Hevers képei tűnnek fel, mégpe
dig olyan képek, amelyeken egyetlenegy élő személyt sem talá
lunk, olyan jelképes díszletek csak, ahol az élet valamennyi
eseménye lejátszódhat. A két város sgymásbaolvadásának a pilla
natában azok a szavak, amelyeket a halott németnek mond - aki
most már a japán is - a múltból szinte észrevétlenül a jövőb?
mennek át: "Határtalan türelemmel, nyugodtan vártalak*" Majd nem
sokkal ezután: "Az idő elmúlik. Többé semmit sem tehetünk.® Még
azt sem tudjuk majd többé megnevezni, ami egyesit bennünket."
Ebben a Hiroshimáról elhangzott mondat visszhangját ismerhetjük
fel:" A borzalmas az lesz, amikor már nem tudjuk, hogy miért van
ez az emlék.” A fiatalasszony ebben a pillanatban határozza el
magát arra, hogy elutazik és hogy ezt megmondja a japán férfi™
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j&aka így szól* "Lehetetlenség elmernem és lehetetlenség saradnőm*" Be épp @s"a lehetetlenség mutatja a távozás végzetszerü
szükségességét* Az ember - amint ezt a macska jelenetében lát
tuk — nem tudja megállítani az időt, az éjszakát, nem tud bele™
merülni, bel ezárkozni csak akkoriba logyanakkor bele is vé-sgf mi
helyt viszont feltalálja .magát benne a feledés lassú degradáci
ója kezdődik el*
A múltból a jelen felé haladó megvilágosodásnak most már
csak az utolsó állomását kall
áttörnis ez a szakítás® A film
utolsó képsorozatai kettős elválást mutatnak bef bar szimbolikus
értelemben véve a kettő egyet jelént t a hősnő elszakad Nevsr’s—
tői, de egyben a japán férfitől is* Jigy utolsó visszapillantás
azt a várost Mutatja ®egs ahol ifjú kox*áaak azt a drámáját élte
át, .amelyik többé nem ismétlődhetik iisg, amelyiket többé nem Is
iiét újra kezdeni. "Banális történet, a feledésnek adlak át*” Sís
ugyanakkor* a japán férfit adja át a feledésnek® Btseayáxa itggfigyeiték, hogy attól kezdve , ahogy a szakítás folyanata elkezdő
dik, fizikai válaszfalak is emelkednek közöttük, az állomásos, am
őpegassEonyi a lokálban pedig egy másik japán férfi. Az asszony*
ság az állomáson elkezdi a feledést * olyan messziről nézi a sze
relmesét, ahogy Nsverst nézte és hirtelen észreveszi, hogy az
már nincs ott? mA felejtés, akárcsak neki, a te hangoddal, a t©
szemeddel kezdődik* L&ss&akint teljes egészében győzedelmeskedik
faletted*” A szakítás még nyilvánvalóbb a lokálban, sert ss áss*
szony és & másik japán férfi között a szerető szemeiéttára le*
játszódó jelenet csak azt ismétli meg, ami egy nappal ezelőtt *
amikor megismerkedtek
kettejük között történt. Jelképesen te
hát már egy másik foglalja el a helyét és a szerető szemében,
aki eddig nem hitt benne, az elválás feletti rémület lassú meg
születését vehetjük észre: WB1 foglak felejteni, nézd, mennyire
kezdelek már elfelejteni* *»**
Ebben a pillanatban végleg bezárul a kör, a múlt és a jövő
valamiképp belehajlanak, szorosan hozzátapadnak ehhez a tiszta,
még meg nem valósult jövőhöz* Szószerint is a "tekercs végére”
értünk, és a mifizikaifáradságunk ség
akkor is annak a végetnemérő légürestérnek
& hatását árulná el, amelyet maga a kép
jelent, ha Marguerite Burás .és Alain Resnais még egy kis időt
akartak volna hagyni nekünk*
.
'
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Következtetésként az alábbiak kínálkoznak: a Szerelmem E±r o s t azt mutatja, hogy az erejének tudatában levő filmművé
szet a regényirodalom legteljesebb, legszabadabb előadási módjá
val ie jól fel tudja venni a vérsenyt. Akármilyenek is legyenek
azok az apró szemrehányások, amelyeket a' szerzőknek a rendelke
zéssel, a dialógus egyes mozzanataival, a technikai forgatókönyv
vel, sőt magával a film témájával kapcsolatban ia megtehetnénk,
az igazság az, hogy a Hiroshima a film elbeszélőmüvészétének je
lentős ©lőrehaladását képviseli*
Ez a haladás párhuzamos azzal, amely mostanában a regény
területén kezd kiteljesednie Ebből a szempontból semmi akadályát
sem látom annak, hogy a Hiroshimát kísérleti filmnek nevezzük#
Kísérleti jellegű, mert a film szerzői először próbálkoznak meg
azzal-a regényírókhoz hasonlóan
hogy a történetnek és a sze
mélyeknek vagyis az elbeszélés tartalmának a súlypontj át magára
az elbeszélésre és az idő fogalmának alkalmazására helyezzék át,
ez utóbbi igy saját formáján keresztül megvalósulva áll a kife
jezés szolgálatában, A magam részéről talán azt a kifogást sze
retném emelni, hogy mindezt talán túlságosan is hangsúlyozták.
Azt hiszem, hogy sok néző ellenszenve épp az elbeszélésnek ezzel
a didaktikus jellegével kapcsolatos. De ahhoz, hogy a figyelem
nek ezeket az eltereléseit a közönséggel befogadtathassák, arra
volt szükség, hogy, ilyen vagy amolyan módon, a történéstől való
távolság kialakítására kötelezzék. Ez az oka annak, hogy Hiroshimában nem veszünk olyan mértékben részt, mint a Rövid taláikozás-ban /Bréve reneontre/ vagy & Kiáltásban. A néző és a törté
nés közé itt az elbeszélés iktatódik be. Rém vagyunk közvetlenül
meghatva; az ünnepélyess varázsigókhez hasonlóan előadott dialó
gus /a hosszú recitativ/, a mimika, a kamera mozgása és a végás
a maga módján mind hozzájárul ennek a szándékos mesterkélt ségnak
a kialakit áséhoz • Lehetséges, hogy ezt & víziót később
majd
természetesnek találjuk. Ma még egy kissé akartnak, egy kissé
erőszakoltnak tűnik fel, akárcsak Robbe-Grlllet, Cayrol, Claude
Simon vagy Náthái ie Sarraut regényei*
Néhány olyan regényiró nevét idéztem, akiket általában az
avant-garde körébe szokás sorolni* A Hiroshima az Ő könyveikhez
hasonlít, nemcsak általános felépítésben, hanem témájában Is. A
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képek menetét irányító kettős ritmus /mozgás ég stabilitás, me
nekülés és káprázat/ a mai regényben is megtalálható* "ügy Írok,
ahogy járni szokott áss ember% mondotta Gayrol* A járás, a moz
gás természetes kép® Oayrolnál, Bátornál, Bobbe-Grilletnól vagy
Henri Ehamas Londoni éjszakáiban is lépeges szerepet játszik:
olyan személyekről van szó, akik képtelenek egyhelyben maradni s
akiket mindig valamilyen titokzatos okozat lök előre, ami talán
nem is más, mint az elbeszélés menete, Jeam Gayrol regénye, az
Egy éjszakai időköz /L’espace d*une nuit/ teljesen ilyenfajta
mozgáson épül fel*
A mai regény' egyben azonban a mozdulatlantól való elkáp
ráztató ttségot ,a stabilitás iránti vágyakozást is megfogalmazza*
Ennek talán a legjellemzőbb példája Robbe-Griilet Péltékenység-e
/La jalousie/ e látásmód jegyében készült, mely nem akarja tu
domásul venni az időt* Idézhetném még Claude Simon a Szél /Le
fairt/ c* regényét is, melynek címlapján az alábbi, sok mindent
eláruló alcímet olvashatjuk: "Kísérlet egy barokk oltárfal le
írására."! regény egész sereg mozdulatlan leírás sorozatából áll
& az olvasónak az a feladata, hogy - mintha csak egy múzeumban
lenne - elmélkedjék, nézelődjék velük kapcsolatban,
A mozgás és a stabilitás szintézisét az ismétlés fejezi
ki* Az ismétlés a modem regénynek talán a legjellegzetesebb
idő-®egf ogalaazásai közé tartozik, Egy magába záruló mozgás esz
méjéről van szó, mely a szó legszorosabb értelmében saját magát
semmisiti meg, mivel sehová sem v§zat. Az ■ismétlés Claude Si
monnál is, akinél Örvéryszerű körforgásban, vagy Bobbe Grillet
nél is, akinél állandóan nyugtalan gondolatszövevényekben nyil
vánul meg, épp annyira jelentős helyet kap, akárcsak Hiroshimabán* A regényről szóló vitában egy filozófus, Jean Hippolite igy
igazolta a visszatérés gyakori alkalmazását:
"Az ismétlés a szükségesség szimbóluma.Szükséges a tárgy,
aminek nincs jelentése, ami csak önmagára utal vissza*”
Alain Besnais-néX és Marguerite Burásnál az ismétlés, mint
láttuk, a felejtés megmutatás ára szolgál* Ha egy szituáció meg
ismétlődhetik, az azt jelenti, hogy nincsenek elhatározó, örök
pillanatok. Egy pillanatnak a megismétlődése, amelyet örökké
visssahozhatatlannak hittünk, megismételt eltűnését fejezi ki*
Az első esemény csak akkor számolódik fel egészen, amikor a má™
-
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sodlk már a unitba szorítja vissza és elfoglalja a helyét9 de
ebben a pillanatban a másodiknak is hirtelen el kall tűnnie. B®
a Hlrosktma absztrakt módon leeg^fszerüsitetfc szkémája.
XXX

'

Lehetséges™© ebből az idő koncepelóból valamilyen általá
nos tanulságot levonnunk? A film valójában többért elmü. A hősnő
oldaláról nézve* aki azt hiszik hogy a háború megismétlődik, a
szerelem pedig a lehetetlenségek birodalmába tartozik,, erősen
sötét hangulata* A japán férfi felől nézve azonban már sokkal
kedvezőbb képet kapunk. Ez ugyanis nem hagy kétséget aziránt,
hogy tevékenyen harcol egy uj Hiroshima elkerüléséért • És ha ál
talában mégis inkább Hesuais pesszimizmusát szokták hangsúlyoz
ni, ennek talán az az oka, hogy az egész film, vagy legalább
nagy része tulajdonképp a f iátal~assaony szemén keresztül nézve
jelenik meg előttünk, A Hiroshima idő koncepciója mindenesetre
jól kifejezi azt, hogy a történelem eszméje válságban van a ka
taklizmát átélt világban, A történelmi dialektika annakidején
egy gyakran nehéz, de alapjában véve optimista jellegű progresz
áz iv fejlődés jegyében született meg, irányt tudott mutatni és
ez elviselhetövé tette a nehéz korszakokat. Ebben a felfogásban
ellentmondó mozzanat mindig túlhaladottá válik ugyant de egy ké
sőbbi szintézisben oldódik fel. Itt már nincs többé szó a szin
tézisről, A jelen pillanat kétségtelenül ellentmondásba kerül a
múlttal és tagadja azt, de nem oldja fel vagy ha igen, csak két
értelmű módon teszi, ügy Őrzi meg, hogy egy bizonyos módon el Is
hanyagolj a, így azután sohasem lehetünk biztosak abban, hogy a
jelen tudomásul veszi a múlt tanulságait, hogy a múlt tévedései
nem ismétlődnek meg. A történelemnek nincs más iránya, csak $z,
amit egy elszánt akarat adhat neki, esen pedig mindig rést üt a
feledés ,x
.
Valamelyes reménység azonban megmarad®Kétségtelenül termé
szetes, hogy elfelejtjük az egész létezésünket igénybevevő és
Az érdekes cikk szemlélete helyenként zavaros, de a filmművé
szeti ábrázolásra vonatkozó fejtegetését hasznos megismernünk
- A szerk*
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gyógyithatatlannl összetörni látszó fundamentális eseményeket,
legyenek azok individuálisak vagy kollektivek* De ez az Öncson
kítás, ez a menekülés, ez az áldozat egyben tovább élésünk elő
feltételét és szabadságunk ellenértékét jelenti* Létezésünk moz
gását befogadó és megújulni tudó képességét, nyíltságát is csak
©zen az áron tudjuk megőrizni* Miért kell emlékeznünk? Miért
kell néznünk? Azért, mert as emlékezet, amikor a maga helyére
teszi vissza a múltat és lehetőséget ad arra, hogy kitörjünk va
rázslatából, attól is megóv, hogy a jelenünket múltnak tekintsük
és konokul ;elzárkózzunk benne, hiszen az emlékezés épp a lehet
séges megőrzését biztosítja számunkra; az emlékezés a feledós
kulcsa,a feledésre képtelen ember azonban, képtelen a jövendőre®,
/Fositif, 1960. jul.-aug./
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L , Szergejeva.

A mexikói Álművészet tegnap és ma

■
Ha szó esik Mexikóról, mindenki, aki már volt ott, azonnal
elmondja, miijen mély benyomást tett rá a mexikói festészet és a
mexikói filmművészet• Valóban a két művészeti ágnak a aagasrendü
humanizmus, a hazaszeretet ■és a hamisítatlan nemzeti színezet
rendkívül nagy kifejezőerőt kölcsönzött, felejthetetlen benyomá
sokkal tér haza az, aki közelebbről megismerkedik ezzel az or
szággal és népével, aki t-anulmányosza filmművészetét, megláto
gatja filmstúdióit, s alfcotoirankájuk közben szemléli & miseikéi
művészeket* A z ilyen ember ekarva-akaratlan az igazi mexikói
filmművészet bűvkörébe kerül - amint az e sorok szerzőjével Is
történt*
. - .
A 'mexikói filmművészet még igen fiatal: hivatalosan hu
szonöt éves. Valójában azonban a huszas években született meg, ■
amikor a szovjet filaművészéknek egy kis csoportja lépett MexiMó
földjére, Szergej Eisenstein vezetésével* Ezekben az években kö
tötte össze sorsát a filmmel egy fiatal indián. — Bmilio ?emandez, a ma mór világhírű rendező, Eisensteinnel együtt tervezte
az &ljen Mexikó! cimü, készülő film vázlatait Pablo Q9Hi&idLBB«
Maxiké leghíresebb díszlettervezőj e, E művészek és sokan mások,
akik azokban a napokban összekerültek a szovjet filmévé szakkal,
ma ezt mondják: "ó, ez akkor volt, amikor a mexikói film a»gszü
letett, éü akkor ^ólt, aalkor Szergej Eisenstein Maxikéban jársS*5
'■

■

' -
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As első jelentős mii, amely a művészet rángj ára emelte a
maxiból filmet, A hálók o» film volt, a fiatal Smilio Gomez Ma
ri©! aUcotása, Á következő évtizedben számos kiváló film szüle
tett, közöttük kiemelkedő helyet foglal el Cianu üruetas
éjszakái cimű filmje*
'
'
A negyven.®a évek közepén virágzásának teljében állt Fernand®z3 Boberto Gábal&on és a spanyol hnis Btmuel müvészete.E
korszakban, amelyet a mexikói film aranykorának neveztek, olyan
magas művészi értékű alkotások születtek, mint a Maria Kandalaria3 au Igazgyöngy, a Bio Bscondido, a Maclovia /Fernandez/j a
l»a harraka /A kunyhó/ Boberto Gabaldontól; luis Bűnnel Los olvidados /Az elfelejtettek/*
K ét évtized telt @1 a filmek'születés© óta, de egyikük sem
vas®tett azóta sem időszerűségéből, mert mindezek az alkotások
Mexikó fő problémájával, a wkampo”-val azaz a falvak életével,
a sssegásyek jogtalanságával és éhezésével, a tehetősek hatalmá
val ás önkényével foglalkoznak, B filmek tragikus meséjük el
lenére az élet himnuszai, a ma még hajléktalan és elnyomott em
berek fényes jövőjének himnuszai. Be azt a hatalmas érdeklődést,
amelyet a kitűnő filmek Mexikóban kiváltanak, nem csupán idő
szerűségük magyarázza. Ebben az országban mind a mai napig nin
csenek állandó színházak, s a könyvvásárlás pang az analfabétiz
mus és a magas árak miatt. Ezért vált a falfestmény és a film a
legnépszerűbb művészetté.
Az ötvenes évek derekán mind Mexikóban, mind a világ más
országaiban egyre többen kezdték bírálni a mexikói filmművésze
tet® Az újságokban és a folyóiratok hasábjain mind gyakrabban
jelestek meg ilyesfajta elmek s **A mexikói film csak a pénzzel
törődik*| "A film gyilkosságra tanit bennünket”} “Ne felejtsük
el, hogy a film kulturforrás * nem pedig szemétdomb”. A haladó
fIXamüvéssekkel folytatott interjúkban állandóan visszatérő sza
vakkal találkozhattunks "válság" # "hanyatlás", "rothadás". Ma
pedig már egész LatIr-Ámerikában az a mondás járja, hogy vannak
kitűnő filmek, vasinak jó filmek, vannak vitás filmek és van
nak,., mexikói filmek. Ez a cikk nem tart igényt a sokoldalú és
mély elemzésre, csupán azt szeretnénk röviden elbeszélni, miért
árasztotta el Mexikót az értéktelen, kommersz film.
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E szomorú jelenség gyökerei a régmúltba, pontosabban az
évbe nyúlnak vissza, amikor Pueblába, a hasonnevű állam
kis, vidékies fővárosába megérkezett William 0® Jankins fiatal
amerikai alkonzul. Azonnal lázas tevékenységbe kezdett',
amely
azonban semmiféle kapcsolatban nem volt a konzuli teendőkkel*
Jankins cukornádüitetvényeket vett és adott el, s e művelet köz
ben középkori módszerekkel felemlítette meg ás fosztotta ki a
mexikói parasztokat® Vaníliával és liszttel, vegyszerekkel és
autókkal, szerszámgépekkel és gyümölccsel spekulált« Nem vetette
meg a szeszesital és narkotikum-üzleteket seswBotrányos hírnévre
tett szert ez az úriember azzal az ötletével, hogy elraboltatba,
magát, Jankins e trükkje majdnem Amerika fegyveres beavatkozását
vonta maga után Mexikó ellen. Mint később kiderült, Jankins meg
állapodott különböző kalandorokkal * akik befurakodtak Emílián
Zapata forradalmi seregébe, hogy welraboljákV és százötvenezer
dollár váltságdíjat kérnek érte. Arról, hogy ebből az összegből
mennyi jutott az **elraboltnak” - nos, arról hallgat a fáma, A
mexikói kormány kiutasította Jankinsot az országból,de az alkonsül mégis maradt. A harmincas évek derekán Jankins már a legna
gyobb pénzügyi és kereskedelmi hatalmasságok közé tartozott valójában két állam: Vera Grúz és Puebla ura volt,
Nem szenteltünk volna ez úriember életraj zának ekkora fi
gyelmet, ha tevékenységét a fenti ügyletekre korlátozta volna.
De szerencsétlenségre a harmincas évek derekán Jankins figyelmét
felkeltette e művészet - s vele együtt a filmipar viharos fejlő
dése s úgy vélte, hogy ez a terület busás jövedelemhez juttat
hatja. Megvásárolta Puebla valamennyi filmszínházát. De ezzel
nem elégedett meg, sorra megvásárolta más államok és az ország
fővárosának mozijait s hamarosan magáénak mondhatta Mexikó ti
zenhét éHajsénak szinte valamennyi filmszínházát, lét általa
alapított mozitröszt tulajdonában van 280 moziterem a filmfor
galmazó irodái kezükben tartják a maxikéi filmgyártás hazai és
külföldi forgalmazását®
Jankins fantasztikus jövedelmet húz a film területéről*. a
legszerényebb számítások szerint csak az országán megtartott
filmvetítések után évi 25-30 millió peso a tiszta jövedelme!
Miután korlátlan hatalomra tett szert a filmf orgalaazásbans Jankins lépéseket tett, hogy tezéba kaparintsa a filMgyár^
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tást is* Főrészvényes© lett a Nemzeti Filmbanknak, amely a leg
szorosabb kapcsolatban áll'Mexikó és as Egyesült Államok számos
pénzügyi és kereskedelmi Intézményével* A Filmbank feladata a
mexikói filmvállalkozók szubvencionálása és a hazai stúdiók te**
vékraységánek támogatása. A Filmbanktól azonban nem oly könnyű
hitelt kapni, mert ez a hitel attól függ, milyen viszonyban van
a vállalkozó Jankins-s sel»
Ha a vállalkozó megkapja, a pénzt a banktól, teljes függő
ségbe kerül* Filmjét csak Iánkig mozitrösztjének valamelyik ác
sijában vetíthetik és csakis akkor, amikor ezt Jankins jónak
látja* Ma' a vállalkotó vagy a rendezővalamilyen oknál fogva el
vesztette Jankins jóindulatát, filmjét szigorú bojkott alá ve
tik* ■
Ilyen sors jutott osztályrészül például Emilio Feraandez
és Gábriel Figqgroa kitűnő filmjének, a Malkeridának /Akit nem
szeretnek/. Mm a film egy kisbirtokosnő családi drámáját beszé
li el* Az asszony férje halála után a birtok vezetésével egyik
béresét bízza meg s azt reméli, hogy igy megszerzi annak szerel
mét is* ■Jía valóban, a béres az asszony férje lesz* De felnövő
lánya beleszeret a mostohaapába ás féltékenykedik anyjára. A
hostohaapa lelövi a leány vőlegényét és az Igazságszolgáltatás
épp abban a pillanatban sújt le rá, amikor az anya, "akit nem
szeretnek”, megtudja lánya és férje kapcsolatát. A mesé nem uj,
de mennyi probiémát vet féli Szembetaláljuk magunkat a mexikói
falvak előítéleteivel, a vérbosszúval, a szegényparaeztok jog
talanságával* •• A film főszereplői Holumba Domimguez és DoXeres
dél Eio* A Maiker Ida több mint egy évtizede készült, de a mexi
kói néző nem ismeri $ a film bojkott alá került. A megvesztegetés
ás az intrika politikája két táborra osztotta a mexikói vállal
kozókat és rendezőket • Az egyik csoportba azok tartoznak, akik
■JaakinstŐX függenek; ők alakították meg a ^Maxitól filmváUalkosók egyesülését”* /Rendszerint **As30ciadoá*-nak, *egyesültaki
nek nevezik őket*/ Amint azt ns&rég Gilermo Bonfii Batala, ne
ves mexikói kritikus irta, ez a csoport valójában az ország
egész filmgy ártását ellenőrzi ás e csoport vállán nyugszik a
felelősség e filmgyártásért „ .
Az "egyesültek" ellenfelei is megalakították a maguk sző"függetlenek" néven*' A csoport vezetője a legidősebb
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mexikói filmművész, Jankins régi ellensége « Miguel ContrarasTorrez, akinek nemrég jelent meg "A mexikói film fekete könyve"
cimü miivé. Ez a könyv leleplezi űankins tevékenységét mind a
film, mind pedig az ország életének más területein. Az utóbbi
évtized során a "függetlenek" nem egyszer fordultak a kormányhoz
panaszokkal, memorandumokkal és felhívásokkal, amelyek figyel
meztettek arra a veszélyre, amelyet űankins *filmállama” jelent.
De - amint azt Miguel 0. Torraz mélabusan megállapítja - "a kor
mányok jönnek és mennek, de Jankins és klikkje marad",
■ A Nemzeti Filmbanknak e két csoportosuláshoz való viszo
nya már abból is megítélhető, hogy a bank által kiadott teljes
hitelösszeg nyolcvan százaléka az "egyesültek” kezébe jut. A
fennmaradó 20 százalékból elsősorban reklámról, filmfesztiválok
rendezéséről, stb. gondoskodnak* Elképzelhető, milyen jelenték.teles, az az összeg, amely a "függetlenek” finanszírozására jut*
A "független” filmrendezők ezért mind gyakrabban kényszerülnek
arra, hogy együttműködjenek az "egyesültek" egy-egy tagjával. Ez
természetesen alkotói elképzelésük feladásával jár* A kialakult
helyzet szembeállítja egymással a filmművészetbe
bekapcsolódó
fiatal nemzedéket is, a letériti a becsületes útról a gyengéket.
Igen jellemző példa erre Alázyaki filmrendező esete*
■
Benites Alazraki. ez a fiatal művész, néhány évvel ezelőtt
tönt fel Gyökerek cimü filmjével* Bz a négy novellából készült
filmalkotás leleplezte a mexikói falvakban uralkodó feudális vi
szokokat s a néző elé tárta egy fehér ember méltatlan, terrorját
egy indián nő felett. A film nagy sikert hozott alkotójának mind
otthon, mind pedig külf oldÖn* Alá arakit felvették az "Egyesült
vállalkozók" közé• Ekkor éles fordulat következett be a fiatal
rendező világnézetében és mag&tartásóban• Kijelentette, hegy
szívesebben jár Cadillac—on ás gyárt ponyvát, semmint ; hogy
autóbuszon tolongjon és remekműveket alkosson a nép számára - s
futószalagon készítette az igénytelen filmeket* A mexikói közvé
lemény, amely sokat várt a Gyökerek alkotójától, rendkívül el
itélte Üajsmfeit« M a araid, ekkor nyíltan kimondta azt a. meggyő
ződését, hogy a világ filmművészetének jelentős alkotásai, a
Szállnak a darvak, a Főutca,Egy kerékpáros halála és - a Gyökerek
nem érnek semmit, mert együtt nem hoztak annyit & kasszára, mint
legutóbbi kommersz filmje, A szörnyetegek kastélya. Nyilatkozat
-
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tában kijelentette, hogy a mexikói nézőt teljesen kielégítik a
gyenge filmek, A továbbiakban azt hangoztatta, hogy a nézőt nem.
kell tanítani, hanem csupán szórakoztatni* Alazraki a pénz utá
ni hajszájában egyre rövidítette a forgatási időt, lemondott a
szabadtéri felvételekről, mert azok drágábbak, mint a műtermiek,
a végsőkig leszorította a kiállítás költségeit® Jelenleg egy
filmet kilenc nap alatt forgat. Ilyen körülmények között termé
szetesen szó sem léhat mélységről, uj filmművészeti megoldások
ról* Nem Is található ilyesmi sem Győzhetetlen pisztolyok, sem
Gyermekrablók, sem A szörnyetegek kastélya, sem pedig más film
jeiben*
Mexikó filmgyártása évről évre hanyatlik - nemcsak mennyi
sági, hanem minőségi szempontból is. 1958-ban 126 film készült,
1959-ben mindössze 82* A filmek számának ez a vészes csökkenése
elsősorban a színészeket, filateelmikusokat,a laboratórinai dol
gozókat sújtotta. A íilmgyártásban hullámazerüen terjedtek &
sztrájkok* A filmszínházak szolidaritásuk jeleként becsukták ka
puikat* A sztrájkólók azt követelték, hogy állítsák vissza mun
kába a filmstúdiók albocaájtott dolgozóit, emelj ék a béreket és
adjanak garanciát arra, hogy m év folyamán nem bocsájtanak el
senkit .A legnagyobb f ilmstudió, a Ohurbusko műtermei üresen áll
tak* a tizennégy műterem közül csak egy-kettőben folyt munka*
Eddig röviden azt beszéltük el,miért van válságban a mexi
kói film* Most néhány szót arról, mit játszanak jelenleg & mo
zikban*
A nemzeti filmgyártás legjobb alkotásai ellen folytatott
bojkott, az igénytelen filmek támogatása, a lelkiismeretlen
nyereséghajszolás "eredménye”, hogy a mai mexikói film a "fehér
telefonok művészeté" jelzőt kapta* Guilermo Batala keserű szava
kat ejt arról, hogy *a mexikói filmek nem adják vissza napjaink
valóságát, nem tárják fel a nép harcát és törekvésait”* Feledés
be merült a mexikói film legszebb hagyománya - a mai művészek
alig merítenek témát és anyagot a nép életéből* Szégyenletesen
hallgat a filmművészet az olyan témákról, mint a még mindig hú
zódó földreform, a mexikói falvak nyomora, a nemzeti ipar fejlő
désének nehézkessége a eszel kapcsolatban a nemzeti vagyon fosz
togatóinak visszaélései* A nemzetiségi kérdés fontos problémája
/Mexikóban 16 millió indián él/ szintén nem kap helyet a filmmü-
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vészeiben. Szélesvásznon, térhatású filmekkel, színesfilmmakkel
folyik az amerikai életforma dicsérete. Alulról megvilágított
fürdőmedencék, éjjeli szórakozóhelyek, fényűző szállódák, fény
ben villogó repülőterek, És ennek az életformának, amely csak
néhányezer mexikóinak jut osztályrészül, jelképe az ©leféntcsontszinü telefon és a legmodernebb tipusu autó. És mindenütt a földön, a viz alatt, sőt még repülőgépszerencsétlenség közben
is erotikus Jelenetek. •• Százával sorolhatnánk fel az ilyen fil
meket , amelyeknek legjellemzőbb példája talán az Akapulkoi aszszony /Akapulko népszerű üdülőhely/. A hősnő a film elejétől vé
géig amerikai dalokat énekel, miközben a háttérben feltűnnek a
pálmák, az óceán és a hódolók. •,
Ezeket a hazug, álmexikói filmeket a nézők ”churro"-nak
/szemét/ nevezik. Néhány filmnek már a elme is igazolj a ezt az
elnevezésts "A feleségem férjet keres”,"öltözz fel, Krisztina!”,
"A pokol angyala”, stb* S © filmek reklámszövege”: "Nézzék meg'a
szerelem éltévelyedéseit és tiltott formáit!”, "Sexuális bűntet
teket láthat!", "Pelöltözni vagy nem felöltözni?”. A "Qsók a ho
mokon” cimü filmet még sajátosabban, hirdetik: "Urak! Hölgyek!
Ingyen nézhetik meg ezt a filmet,ha úgy tudnak csókolni,mint Li
lla Pra&o /a film főszereplője/. Vizsga a bej aratnál!"
A "churro” mikrobái annyira behatoltak a mexikói filmbe,
hogy most már e betegség különböző fajtáit is megkülönböztethet
jük, Legelterjedtebb vállfája az un. "nemzeti churro”. Ezek a
filmek Mexikóról és mexikóiakról szólnakí de a nemzeti sajátos
ságot kizárólag a derült égbolt, a ragyogó nők és a széleakarimáju kalapok képviselik* E filmekben rendszerint megfelelő számú
dalbetét is van, Méha még érdeklődést is keltenek: me gragadban
ábrázolják a természetet, szépek a jelmezek, a népi ünnepek, el
vétve egy-egy konfliktus is előbukkan.
Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni a fisok
cimü filmről, amely rendkívül ellentmondásos benyomást keltett
bennem. Ez a film Pedro Infantenak, az egyik legnépszerűbb szí
nésznek és dalénekesnek utolsó munkája* /Infante néhány évvel
ezelőtt repülő szerencsétlenség áldozata lett*/ A film nagy rokonszenvyel mesél egy indián férfinak, fisoknak naivságáról,
őszinteségéről, jószívűségéről és finom, költői leikéről, fisok
beleszeret egy fehér leányba és feleségül akarja venni. Magával
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viszi a hegyek közé, ahol kunyhót épített számára, de útközben
fehér vetólytársa lelövi* A film erényei Padró Infante kitűnő
játéka, a gyönyörű tájak, de a feldolgozás annyira
szirupos,
hatásvadász, hogy végeredményben nem emelkedik a "churro" fölé#
Külön fejeset illeti mag az "iszonyat filmjeit". Ez a be
tegség most sok ország filmművészetét támadta meg, de Mexikóban
járványssarü jelleget öltött. Százával játsszák a mozik a ki
lencnapos forgatás remekeit: A kastély szörnyeit,A vámpír kopor
sóját, az Asszony vagy szörnyeteget, A fekete mágia csodáját,
stb. Az utcákon szörnyek néznek le ránk a hirdetőtáblákrólj or
mányos vámpírok elegáns frakkban, elbűvölő nők gyikfárokkal,
csontvázak, hullák, múmiák rémítenek, Még' jó, ha közlik, hogy a
filmet csak felnőttek nézhetik végig, de e szöveg mellett a kö
vetkező felhívás olvasható* "Gyerekek!! Jöjjetek el a mi mozinkba
és kísérjétek el szüléiteket! Mindenki ajándékba kap egy vámpír
maszkot, vagy egy ceruzát, amely a vampir koporsójából készült".
A "ehurro" kifejezésen kivül még egy kifejezést, a "mensahe"-t is gyakran hallhatjuk a mexikói filmekkel kapcsolatban. Ez
a kifejezés szószerinti fordításban "üzenet"—et jelent, azaz
üzenetet a néző szivéhez - "szivhezszóló" mesét• Ennek a műfaj
nak az utóbbi egy-két évben alfaja is született: a serdülőkről
szóló pszihológiai dráma. E filmekben az olasz neorealizmus ha
tása érezhető. Ezek a müvek a serdülők jellemformálédásának kér
déseivel foglalkoznak s azt kutatják, hogyan hat a gyermek er
kölcsi érzékére és lelkivilágára a környezet, a család. A már
említett Bmilio Gomez Muriéi egyike volt azoknak a rendezőknek,
akik először nyúltak ehhez a témához* Filmsorozatának első film
jei /Kihez járnak lányaink? és Ez történt egy kislánnyal/ a szü
lők felelősségét mutatják be és annak a társadalomnak felelőssé
gét, amely élvezettel tárgyalja egy-egy fiatal lány elzüllése
történetének pikáns részleteit* A sorozat következő filmjeiben Válnak a szüleim és különösen Az eltévelyedések kora c.filmben .az alkotók letértek a társadalmi problémák tárgyalásának útjá
ról; müveik rendkívül Ízléstelen jelenetei,a felelőtlen szerelem
bemutatása az "édes élet" propagálóivá teszi e f Ümeket» Külön
szeretnék beszélni Mexikó két kiváló filmrendezőjének,
Xaaail
fiodrigueznek és Luis Bunnelnek filmjeiről, akik a közvélemény
szerint az utóbbi két év legsikerültebb filmjeit alkották. Hódriguez Cucaracha cimü filmjében arra törekedett, hogy hiven be
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mutassa az 1919-ss Mexikó forradalmi szellemét* Kár, hogy a film
vontatott és nem ragadja eléggé magával a nézőt* Ez azzal ma
gyarázható, hogy a parasztok forradalmi harcát, az elnyomott és
sötétségben tartott béresek hősiességét és forradalmárrá érését
a szerzők hőseik végnélküli melodrámai izü élményein át akarják
feltárni*
A Razarin cimü film, amely az 1 9 5 9 - ö s cannesi fesztiválon
nagy feltűnést keltett, a mexikói filmgyártás utóbbi éveinek
legsikerültebb alkotása. Luis Bűnnel, a film Írója ás rendezője
a háború végén érkezett Mexikóba és ez idő óta l? filmet rende
zett. Szék közül nem mind teljesértékü, nem mindegyik nyúl való
ban életteli problémához. De közös vonásuk, hogy elgondolkoztat
ják a nézőt a burzsoá társadalom hibáiról,
ellentmondásairól*
Los olvldadoa cimü, a fővárosban- készült filmje a hajléktalan
gyermekekről szól* És bár a hatalmas tényanyagon felépült film
elkészülte óta sok év telt el, semmit sem veszett időszerűségé
ből*
'
A Razarin meséjét Benito Galdostól, a klasszikus spanyol
Írótól vették át, de a cselekményt áthelyezték a Poríixió Diaz
diktatúrája alatt nyögő Mexikóba, A film főhőse Razarin, a szegénysorsu lelkész, aki az élet számkivetettjei között tölti
napjait, nekik akar vigaszt,bátorítást nyújtani* De minden igye
kezete hiábavaló és akaratlanul is sok baj okozója lesz* Végül
börtönbe kerül, közös cellát kap egy tolvajjal, aki meggyőzi a
lelkészt arról, hogy egyikükre sincs szüksége az embereknek* Razarint kétségek kerítik hatalmukba, hite meginog*
■
'
Bűnnel a filmjében az életteli, meggyőző típusok egész ga
lériáját sorakoztatja fel a lelkésztől az utcalányig s valameuy—
nyi figurája sajátos, megismételhetetlan* A filmet Gábriel figuaroa fényképezte, úgy, hogy az operatőri munkáról nem kell kü
lön beszélni* S a film mégsem jelent valódi művészi eseményt,
miután Mexikó életének egyetlen valóban fontos problémáját sem
érinti* ■
‘
A mexikói filmművészet kétségtelen sikere Hilberto Gazcona
Desarralgados /Gyökerükről leszakítva/ cimü filmje, amely azok
nak a mexikói családoknak életéről mesél, akik az Egyesüld Álla
mokba szakadtak el* A mexikóiak ezrei hazájuktól távol, üldözés
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és megaláztatás között élnek a szabad államban* A film mexikói
fiukról mesél, akik a "kockázatos vállalkozás” szellemében ne
velkedve narkotikumokkal kereskednek, spekulálnak, s teljesen
elvesztik emberi méltóságukat, önérzetüket* A film nem egy Je
lenete rendkívüli erejű; például az a jelenet, amelyben a ren
dőrség keresi a fiatal mexikói fiút, aki az ellenséges narkoti
kum csempész banda kezébe került egy éjjeli szórakozóhelyen, Ez
a rész a valódi "amerikai életforma” jelképévé válik a reklamirozottal szemben. Ez az életforma elzülleszti, a bűn útjára vi
szi az embert, akit azután e bűnéért elitéinek*
A főszerepben kiváló alakítást nyújtott Augustin da Anda
fiatal színész, aki nemrég tragikus körülmények között halt meg:
egy étteremben lelőtték,
A mexikói filmről beszélve nem lehet említés nélkül hagyni
a színészi problémát sem. A "3ztárbetegség", amely Hollywoodban
ütötte föl fejét, eljutott a mexikói filmgyártásba is* A színé
szek egy kis köre kap minden szerepet már hosszú évek Óta, uj
nevek rendkivül ritkán tűnnek fel*
Ugyanekkor a mexikói film nélkülözi legjobb színészeit és
rendezőit - Igazi művészeket, olyan embereket, akik becsületesen
közelednek a művészethez és a művészet feladataihoz® A hazai
filmekben szinte soha nem jut szerephez a nagyon tehetséges Xolumba Dominguez, akit nézőink A mexikói lány cimü filmből is
mernek* "Belefáradtam a felszarvazott férjek és az utcai nők
filmművészetébe" - jelentette ki Dominguez. De a színésznő még
sem vesztette el kapcsolatát az igazi művészettel: népi zenét,
népművészetet tanit. Magnetofónnal és diafilmekkel járja a fal
vakat s népszerűsíti a világ művészetének kiváló alkotásait.
A föld sója cimü film főszereplője, Rosaura Revueltas egy
harmadrendű színház tánckarában szerepel*
. Külön meg kell emlékezni Emilio Fernandez sorsáról. A ren
dezőt Jankins bojkottja eltávolította a film területéről* A kö
zönség csupán egyszer találkozott nevével az utóbbi években színészi szerepet kapott a Cucarscha cimü filmben* 1959-ben a
velencei filmfesztiválon résztvevő mexikói
küldöttség tagjává
jelölték, de az amerikai hatóságok belekötöttek személyi iratai
ba és visszaküldték Mexikóba, Ez az önkényeskedés felkeltette a
közvélemény haragját és a szinte elfeledett művészről ismét be
-
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szélni kezdtek. Jelenleg Pernandez néhány hozzá hasonló filmmű
vésszel együtt kis filmgyártóvállalatot hozott 1étre"Révolution"
névvel. Azt a célt tűzte maga elé, hogy filmjeiben hitelesen áb
rázolja Mexikó hősi múltját. Fefnandez elszántságából és abból a
rokonszenvbŐl és támogatásból Ítélve, amelyben a legkülönbözőbb
körök a "Revolution" első lépéseit kisérik, remélhető, hogy a
legközelebbi jövőben Mexikó mozijaiban megjelennek azok a fil
mek, amelyek tehetségesen valósítják meg ezt a nemes elgondo
lást.
A "Revolution" csoport erőfeszítései, a "független" vál
lalkozók”munkája, á Golumba Dominguezhes hasonló lelkesedők te
vékenysége élénk visszhangra talál a nép körében. A Versailles
mozi bejáratánál - ebben a moziban rendszerint szovjet filmeket
mutatnak be - hónap számra nem fogy ki a jegyre várakozók sora,
a ugyanakkor az Insurhentes mozi üres termek előtt vetiti szov
jetellenes filmjeit - ez a tény szemléletesen mutatja be a mexi
kói nép Ízlését és törekvését*
Óriási kár
természetesen, hogy a mexikói filmstúdiókban
jelenleg oly kevés progresszív alkotás készül. De a mexikói nép
története, a nemzeti függetlennégórt és a külföldi elnyomás el
len folytatott 150 esztendős harc tanulsága arra a reményre jo
gosít, hogy Mexikó rátalál a helyes útra és újból megörvendezte
ti az emberiséget kitűnő, humanista alkotásaival.
XXX
/Iszkussztvo Kinő 1961* l.r sa,/
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Berthold

Breckt
. Film, szervezet, művészet

Alábbi cikkemben néhány
"szociológiai tapasztalatomról"
számolok be azzal a perrel kapcsolatban, amelyet a Rabat "Kol
dusoperáját” gyártó cég ellen indítottam ás veszítettem el.

1. A művészetnek nincs szüksége a filmre
"Dicsőség annak az Írónak, aki elvből nem járul hozzá mű
vel aegf ilmesité séhez* ** Az iró kétféle álláspontot foglalhat- ©1
saját müvével kapcsolatban? vagy elutasítja a megfilmesítés gon
dolatát s ami kifejezetten jogában áll és művészi szempontból
igen értékes állásfoglalást jelent,' vagy pedig anyagi haszonra
törekedve átadja a filmgyártásnak a müvet, de ilyen esetben be
kell hogy érje ezzel ,az egyetlen előnnyel." /Dr. Frankfurter, a
filmvállalat védőügyvédjének nyilatkozatából 3 Frankfurter Zei
tung./'
Nagyon sokan állítják - és ez megfelel a bíróság állás
pontjának is - hogy amikor eladjuk valamelyik müvünket a film
iparnak, akkor elveszítjük a műre vonatkozó valamennyi jogunkat,
mert a vevők még a mü megsemmisítésének jogát-is fenntartják ma
guknak. Az Írónak nincs már szava, mihelyt eladta müvét a film
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gyártásnak. 1 filmiparral tárgyalni annyis mint kimosni a fehér-
nemünket sgy pocsolyában és utána siránkozni azon, hogy töukrnment. ások, akik lebeszélnek bennünket az "apparátus" igénybevé
teléről, ugyanakkor megadják a filmgyártás szervezetének azt a
jogot, hogy rosszul végezze munkáját* Elvből megtagadj áh tőlünk
az "apparátus" felhasználásának valamennyi
lehetőségét, bér
szükségünk volna rá, hogy kifejezzük magunkat. Ez a termelési
forma egyre jobban kiszorítja a jelenlegit ás nekünk agyes bo
nyolultabb és elégtelenebb módszerekkel kell kifej esnünk Önma
gunkat. A régi kifejezési eszközök meg kell, hogy hajoljanak az
eljövendő kifejezési eszközök előtt azon egyszerű fénynél fogva,
■hogy az az ember,aki moziba jár,nem úgy olvas el egy .müvet, mint
az olyan ember, aki nem jár moziba; és azon egyszerű ténynél
fogva is, hogy a mü alkotója ugyancsak moziba jár* Már nem áXX
jogunkban megakadályozni az irodalmi alkotómunka "technicicálá~
sát". Az "apparátus" létezésének puszta ténye miatt a regényíró
/bér nem használja áz apparátust/* meg kell hogy tudja csinálni
azt, amit az apparátus felmutat, vagy felmutathatna, bele kell
hogy ágyazza mindezt a regénye anyagát képező valóságba, ami mü
veinek alkalmazkodó jelleget kölcsönöz*
Az iró egészen különböző módon alkothat aszerint, hogy
"alkalmazkodva” vagy pedig teljesen egyéni alapon közeledik-e a
dolgokhoz, feltehető, hogy az iró más kategóriái, például a víg
játékirók és a regényírók sokkal nfilmszerübben" dolgozhatnak,
mint a filmesek.Nagy részük nem függ annyira a termelési eszköz
től* Valójában azonban ők sem szakadhatniuk el a filmgyártás elő
retöréseitől és visszaeséseitől, a gyártási eszközökbe fektetett
tőke hatásától* Minden polgári regény ma Is egy "világot” te
remt. félj esen idealista módon, az "alkotó" látásmódján keresz
tül, amely többé-kevésbé sajátos* dé mindenképpen egyéni. E vi
lágon belül a részletek .nyilvánvalóan összhangban állanak agy-
mással, de ha külön-külön viszgáljuk Őket, egy pillanatig sas .
egyezhetnek meg a valóság "részleteivel". Ezekben a müvekben
annyit tudunk meg a reális világból, amennyit az irreális vilá
got megteremtő szerző nekünk kegyesen elmond. Pontosabban azt
állíthatnánk, hogy leginkább a szerzőről tudunk meg valamit * a
világból viszont semmit* k film. amely nem építhet fel egy vi
lágot /"magja" valami egészen más/, amely .nem engedi meg. -senki
nek, még Önmagának sem, hogy kifejezzen egy müvei valam.it, amely

nem engedi meg'egyetlen minek sem, hogy egyéniséget fejezzen ki,
a film tehát hiteles magyarézattal szolgál, vagy szolgálhat as
emberi cselekedetek bizonyos részleteit illetően*
A nagy Induktív módszer, ‘ amelyet a filmművészet feltétle
nül lehetővé tesz, felbecsülhetetlenül fontosnak bizonyulhat a
regény számára, amennyiben a regény még egyáltalán jelent vala
mit* Ami a színjátszást illeti, a filmművészet bizonyos segít
séget nyújthat a figurákkal való bánásmódhoz* A film azért, hogy
élatat adjon a figuráknak, amelyek kizárólag bizonyos funkciók
betöltésére jöttek létre, megfelelő ntípusokat” használ fel,
amelyeket meghatározott szituációkba helyez azért, hogy meghatá
rozott magatartást tanúsítsanak* Hirscs szó pszichológiai indo
kolásról, A belső- élet sohasem a cselekmény fő indoka és csak
ritkán képezi annak lényeges eredményét, A figurát nem a maga
mélységében szemlélik.Az irodalomnak szüksége van a filmre mind
közvetett, mind közvetlen alapon. Tekintve, hogy bővültek a fe
ladatok /miután a művészet didaktikai értelemben alakult át/, az
ábrázolási eszközök hatalmas megújhodásra szorulnak, A felvevő
gépek felülkerekedbetnek a művészet egész régi koncepcióján és
annak "kisugárzásán”, azon a művészeten, amely nem ismeri a
technikát és szinte vallásos buzgalommal száll ellene sikra,
Ezeknek a termelési eszközöknek a szocializálása létkér
dés a művészet számára, Aki azt mondja egy értelmiséginek, hogy
jogában áll lemondani a munka uj eszközeiről, az egyszerűen meg
tagadja tőle az uj termelési módszerbe való beilleszkedést*
Ilyenkor azokra a gyárosokra gondolunk, akik azt mondják a mun
kásnak, hogy nem köteles a kikötött bérért dolgozni, tehát ”sza
bad” és elmehet. Az erősek és a gyengék, az áldozatok és a gyil
kosok szembe szállnak egymással, mert van ©gy közös joguk. Jo
guk van ahhoz, hogy harcoljanak* A termelési eszközök és a ter
melő között létrejött konfliktus miatt utóbbi elproletárosodik.
Az értelmiségi - a munkáshoz hasonlóan - ebben a termelési -.fo
lyamatban csak egy tényezőre támaszkodhatik: kizárólag munkaere
jére, vagyis önmagára, Ezen kívül nem létezik semmi és a mun
káshoz hasonlóan egyre jobban szüksége van a termelési
eszkö
zökre saját ereje kiaknázásához /mert a termelés egyre "tech
nikaibb1
1* lesz/: és máris létrejött a kizsákmányolás szörnyű zárt
köre.
í
í
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A helyzet megértéséhez szembe kell szállni azzal az álta
lánosan elterjedt nézettel, mely szerint csupán a művészet egy
része érdekelt a modern mechanizmusok körül zajló harcokban* Ez
a nézet két kategóriára osztja a művészetet? az első - a valódi
művészet - teljesen független a modern hírközlési eszközöktől
/rádió, film, stb./, és a régi kifejezési eszközöket használja
fel /a könyv szabad piaca, színház/, következőleg teljesen men
tes a modem ipar hatása alól* A másik kategóriában ellentétes
a helyset? teljesen technikai jelleget öltött és apparátusokat
has létre® Ez merőben uj jelenség, amelynek létezése alapvetően
összefügg olyan pénzügyi kérdésekkel,amelyektől sohasem fog vég
leg megszabadulni® Ha az első kategóriához tartozó műveket oda
dobják az apparátusnak, azok nyomban áruvá változnak. Ez a fel
fogás, amely teljes fatalizmushoz vezet - hamis* Mert ellentmon
dást nem tűrve kivonj a az idő valamennyi folyamatának és befogá
sának hatása alól azt a felmagasztalt művészetet, amely állító
lag csak azért megváltóztathatatlan, mert nem veszi tudomásul a
hírközlési eszközök haladását * A valóságban azonban a művészet a
maga egészében kivétel nélkül uj helyzetbe került és a maga tel
jességében, megosztás nélkül kénytelen az uj helyzettel szembe
nézni* Ha áruvá válik, akkor a maga egészében lesz azzá, ha nem
vélik áruvá, akkor ugyancsak a maga egészében nem lesz áruvá* A
korunk által megkövetelt radikális átalakulás semmit sem kiméi
meg* A dolgok egészére vonatkozik. Az említett, általánosan el
terjedt nézet tehát kifejezetten káros*

2. "A filmnek szüksége van a művészetre”
"Ha a hangosfilmet kifejezetten költői szöveg hatná át, a
filmművészet óriási hasznát látná ennek” /KÖlnlsche Zeitung/*
”A gyártók és környezetük magatartását tökéletesen steril
nek Ítélem meg* Szerintem egyáltalán nincs szükségük arra,hogy
megértsék, ml a művészet, de helyes volna, ha megértenék, hogy
mennyire hasznosak azok, akik értenek hozzá és igy néhány munkát
a művészekre biznának,vagyis úgy viselkednének, mint egy fejlett
nagyiparos” /Frankfurter Zeitung/*
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A film művészi igényei nem utasítanak vissza semmit? a
film éppen úgy táplálkozhatik ujságkivágásokból, mint abból, ami
a filmipar irodáiban történik, A filmeket csakis "luxuscikkek"
formájában árusítják és a filmipar hivatása kezdettől fogva aá
volt, hogy elfoglalja azt a piacot, amelyet régebben a művészet
tartott birtokában* Az illetékesek úgy gondolták, hogy a miivé—
s&®t révén patinát lehet kölcsönözni ennek a "luxusciidmak",
mart úgy vélték, hogy a művészet a legnemesebb luxuscikk* így
tehát a tilmgyártás művészeket is alkalmazott* Nem kívánunk itt
a tiszta művészet és a tisztátalan művészet között finom
meg—
különbö ztétésre hivatkozni annak igazolására, hogy a film, amely
csak akkor, adható el, ha előbb megvehető, ö3 ztönszerüen a tisz—
fitalan művészetet választotta® A művészet "luxuscikké" való
nyilvánítása világosan mutatja, hogy nem teszünk különbséget a
-művészet két állítólagos formája között, A művészet gyors ütem
ben sodródott a szervezet felé* Ma majdnem minden "művészet",
amit & mozivásznon látunk. Művészet kell hogy legyen^ mint aho
gyan művé szét volt az, ami már megállta helyét a piacon, a re
gény, a dráma, az útleírás, a kritika kissé altérő és ma már
túlhaladott formájában* Az óriási tőkebefektetéssel megalapozott
filmszerű forma megnyitotta az utat a legnagyobb terjeszkedési
lehetőségek előtt, a technika uj varázslataival fokozta a régi
vonzalmat*
A film embere csak ilyen módon érvényesítheti saját "mű
vészetét" a kölcsönzővel szemben, az egész apparátussal szemben*
Az, amit ő művészetként feltálal csupán annyi, mint amennyit &
művészetről vallott felfogása alapján adhat, az átlagos
néző
színvonalán* Fogalma sincs arról, hogy mi a művészet* Valószínű
leg azt gondolja, hogy "művészetet csinálni" annyi, mint külön
böző érzéseket ábrázolni, benyomásokat, vagy "valami ebhez ha
sonlót" gyűjteni* Ügy kapaszkodik a művészetbe, mint egy csiga a
házába, A dolgok egyébként ugyanígy haladnak a technika vcamLán*
Nem sokat törődik az apparátussal, megelégszik saját "művészetével'% Művész kellene hogy legyen abhoz, hogy megragadja az igaz
ságot a rendelkezésre álló eszközökkel, vagy legalább is való
sággal kellene, hogy táplálkozzék és semmi esetre sem "művészet
tel", Hadd gyártsa csak készülékeivel, amit a legágyssarübb
gyártani, a "művészetet", vagyis egy jól ismert és kipróbált
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árut® Azt mondják róla, hogy az ízlés "szervezője" és hogy "ért
a művészethez"® Mintha érthetne valaki a művészéthez anélkül,
hogy értene a valósághoz! És itt az apparátus helyettesit! a va
lóságot és egyidejűleg szolgáltatja az anyagot# Ez a helyzet nem
engedi meg,hogy a gépek rendeltetésszerűen éljenek lehetőségeik
kel® Most nem kutatjuk, hogy legfőbb céljuk az TOlt«=es hogy mű
vészetet hozzanak létre, mint társadalmi jelenséget® Könnyebben
hozzáfoghattak volna a feladatok teljesítéséhez,ha megelégedtek
volna például a tudomány, az orvostudomány, a zoológia, vagy a
statisztika szolgálatával egy látható magatartás rögzítésére,
vagy párhuzamos cselekvések bemutatására® így könnyebben megis
merhették volna az emberek kölcsönös magatartását, mert erre
kellett volna törekedniük#
ífagyon nehéz feladat ez, amelynek csak »gy lehet eleget
tenni, ha pontosan meghatározunk egy bizonyos funkciót az egész
társadalom kötelességein belül* És a helyzet annyira bonyolult
lesz, - éppen ebből kifolyólag és teljes joggal - hogy a valóság
egyszerű másolata sohasem fog valamit elárulni magából a való
ságból® A Krupp művökről, vagy az AEG-ről készült felvétel jó
formán semmit sem árul el ezekről az intézményekről® A funkcio
nalitás elrejti az igazi valóságot# Az emberi kapcsolatok bizo
nyos mértékű feltáráshoz valamilyen "mesterséges" tényezőhöz
kellene folyamodni* A művészet szervesén hozzátartozik ehhez &
"mesterséges" valamihez• A tapasztalatból kiinduló régi művésze
ti koncepció azonban megbukott»Mert aki csupán a valóság közvet
len és átélt aspektusát ábrázolj a, nyilvánvalóan nem magát &■
valóságot tükrözi* Aki a valóság által termelt névtelen érzése
ket mutatja, termé szét szerűen nem magát a valóságot ábrázolj a* A
gyümölcsöket legjobban az izükről lehet megismerni# Amikor mind- .
ezekről beszélünk, olyan művészetre gondolunk, amelynek egészen
más a funkciója a társadalmi életben; a valóság ábrázolása. Ifi
azért mondjuk ezt, hogy megszabadítsuk mindazt, ami országunk
ban a művészetet jelenti a jelenlegi követelmények!/51, amelyek
nek semmi közük a művészet rendeltetéséhez*
Wem Igaz, hogy a filmnek szükség® van a művészetre, ha
csak nem teremtünk uj maghatározást a művészetről*
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3* *A film áru és szórakozás'
"Nem állíthatjuk,hogy a forg&tókönyviró különbözne a sainmüirétólsa* 1 forgatókönyviró ugyanié "nagybani” árut termál,
amelyet az egész világom al kell helyezni* Ebből a tényből és az
üzleti rizikó téayébŐl kifolyólag nagyobb gazdasági nyomás alatt
áll**® Áz exportra szánt áru termelése egyéb megfontolásokat is
támaszt, A film gyártója nagyobb hálózattál dolgozik, mint a
színházi impresszárió, aki csak egy városban tevékenykedik, A
film gyártója ki van szolgáltatva a pillanatnak, a közönség Íz
lésének, a szüzsé időszerűségének és a világpiaci versenynek*”
/Kivonat a bíróság Ítéletéből,/
"Mindenki, aki a filmiparnak dolgozik, vagy vele tárgyal,
meg kell hogy értse, hogy egy iparhoz fordul, olyan emberekhez,
akik sgy lapra teszik fel a pénzűket és akik később a nézők ez
reinek kell hogy eladják az árut, mert különben egész pénzük
kárbavész.” /Kinematograph/•
Bizonyára mindenki egyetért azzal, hogy a legmüvészibb
film is áru. Egyesek azonban úgy gondolj ák, hogy ez nem árt a
filmnek. Szerintük ez az áruforma csupán a forgalmazás érdekeit
szolgálja és nem járatja le a művet* A művészetre vár az a fel
adat, hogy megszabadítsa a filmet ettől a megalázó helyzettől#
Akik igy gondolkodnak, nem ismerik az árujelleg átalakító ere
jét. Az a tény, hogy a kapitalizmusban a kizsákmányolás és a
korrupció rendszerével változtatják meg a világot, nem annyira
fontos, mint magának, a változásnak a ténye. Mások azt állítják,
hogy a film és a művészeti alkotás közötti különbség abból adó
dik, hogy a film áru /nagyobb mértékben áru, mint amennyire sza
badna/ ,vagyis teljesen magán viseli az árujelleg bélyegét* Majd
nem mindenki fájlalja ezt az állapotot, ügy tűnik, senki nem
tudj a elképzelni, hogy egy ilyen terjesztési rendszer ne menjen
egy művészeti alkotás rovására. Mindenesetre a "hősies” realiz
mus valamelyik tette /úgy látni a dolgokat, mint amilyenek/ el
viselhetőbbé teszi a gondolatot,hogy egy ilyen dolog megvásárol
ható, Tannak még más természetű művészeti alkotások, amelyek leg
alább is kis mértékben nem áruk, olyannyira, hogy áru jellegük
nem áll előtérben. Csupán olyasvalaki állíthatja, hogy bizonyos
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művészeti alkotások kivételt képeznek a szabály alól, aki be
hunyja a szemét a hatalmas erejű forradalmi folyamat előtt,amely
azt hirdeti, hogy a mai világban kivétel nélkül minden áru# Mert.
ez a folyamat átfog mindent Ugyanúgy, mint ahogyan áru formájá
ban kapcsolja egymáshoz az embereket# Egyszerűen ebben rejlik a
hírközlés folyamata# Két téves felfogással állunk tehát, szemben:
1® a művészet megnevesíti a filmművészeti alkotás negatív áru
jellegéti 2* a filmre vonatkozó negatív folyamat nem fertőzi
meg az egyéb művészeti műfajok árujellegét#
”A gyártók nem cselekedhetnek másképpen® Egy film olyan
nagy gazdasági vállalkozást jelent, annyi bátorságot, munkát és
tőkét igényel, hogy nem kerülhet veszélybe egy színésznő szeszé
lyei, a filmgyártás igényeinek hiányos ismerete, vagy mint
Brecht esetében,bizonyos politikai tendenciák miatt*” /Dr*Frank
furter ta filmgyártó vállalat védőügyvédje, frankfurtér Zeitung./
Amíg nincs szó a filmművészet társadalmi szerepéről, addig
minden kritika csak tünetekre támaszkodik és csak töneti értéke
van* Elvész az Ízlésbeli kérdések és az osztályelőítéletek zsák
utcájában. Nem ismeri el az Ízlést, mint árut, vagy egy bizo
nyos osztály harci eszközét, hanem abszolút valaminek tekinti.Az
Ízlés produktív lehetne egy bizonyos osztályon belül/egy vásár
lóerővel felruházott osztályon belül/, ha életstílust teremthet
ne./ Nyomban az 1918-as polgári forradalom után uj lendületet
figyelhettünk meg a filamüyészetben• A tisztviselők széles ré
tegei, akik az inflációban lehetőséget láttak az uralkodó osz
tályhoz való felzárkózásra, Bruno Eastnert utánozva sajátságosán
stilizált magatartást vettek fel, amelyet bármelyik kávéházban
megfigyelhettünk./ A munka és a szórakozás között fennálló ha
tározott ellentét /a kapitalista termelés módszereire jellemző
ellentét/ két csoportra tagol minden szellemi tevékenységet: a
szórakozást szolgáló tevékenység egy csoportja és a munkát szol
gáló tevékenység egy csoportja# A szórakozás semmit sem tartal
mazhat abból, amit a munka tartalmaz# A szórakozás ' a termelés
érdekeiben a nem-termelésre van kárhoztatva* Természetesen nem
lehet egységes életstílust teremteni* Itt nem az a baj, hogy a
művészet Így illeszkedik a termelés rendjébe, hanem Inkább az a
tény, hogy annyira tökéletlenül Illeszkedik bele, hogy állandó-
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an a teljes kisebbség helyzetében van® A néző - mihelyt megvál
totta jegyét - "semmittevővé” kizsákmé nyolóvá válik a mozivászon
élőit. Abban a pillanatban,akikor eléje vetnek egy prédát, nyom
ben prédájának áldozatává válik,
xxx
/Cinoma Huovo -
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1961,149,sz,/

Alexander Jackiewics

Mielőtt© Canudo „hetedik művészet” elmélete
(Tanulmány a filmesztétika- kezdeteiről)

x® Canudo — az ismeretlen teoretikus
2?Öbb mint tiz évvel ezelőtt Mieczislaw Wallis "A film fel
fedezése"* c, munkájában ezt Irtás "A film olyan művészet, amely
szeműnk előtt született meg, amely'a történelem teljes fényében
jött létre, s amelynek kezdeteit és változásait lépésről lépésre
nyomon követhetjük, úgy mint egyetlen más művészetét sem. Ugyan
így lépésről lépésre nyomon követhetjük a tudósok és művészek
reá adott reakcióinak történetét, a filmre vonatkozó elmélkedé
sek történetét, a film mint uj önálló művészet felfedezésének
történetét," Majd későbbí*A filmre vonatkozó esztétikai reflexió
története mégis az esztétika nagy kompromittálásáyal kezdődik,
Konrad Lange, a kitűnő német esztéta, aki megalkotta a művészi
élmény annak Idején híres elméletét - eszerint a művészi élmény
ingadozás a csalódás és a csalódás tudata között, tudatos ön
csalás
- a
Művészet lényege c,, 1901-ben kiadott munkájában
A nem művészi csalódás fejezetben a fényképezéssel, a sztereoszkóppal, a panorámával és a panoptikum figuráival ©gysorb&n
tárgyalja a filmet, s azt bizonygatja, hogy a film nem művészet
*

Hieczysl&w Wallis $ Odkrycie filmé, Przoglad Pilozoficzny
iűLV, evf, 1-2, füzet, Társzawa-Kraków, 194-9® 136* old®

ás akkor sam lehet azzá, ha sikerülne Összekapcsolni a képet a
hanggal*”
A kompromittálás kisebbnek tűnik, ha emlékezetünkbe idéz
zük a film els^esztétikai elméletét, Riciotto Canudo elméletét,
amelyet tiz esztendővel hangé kijelentései után kezdett megal
kotni* Wallis, úgy látszik, erről nem tud, jóllehet munkájában
idézi a szerző nevét René Jeanne és Charles Ford “Kistőire anciolopedique du Clnózaa" c. munkája nyomán*12
Canudo nem volt sem esztéta, sem általában véve tudós* Eb
ből a szempontból Wallisnak igaza volt abban, hogy a hagyományos
tudományok; világa nem vette észre a film megszületését és to
vábbra is csaknem figyelmen kivüi hagyja a kinematográfla léte
zését* De éppen a világon kivul, egészen más körökben, a müvé^
szék, kritikusok és publicisták, elsősorban az irodalommal Őszszekapcsolódott emberek köreiben létrejöttek a filmesztétika el
ső csirái, amelyeket Riciotto Cando, az 1911-ből származó ”Manifeste des 3ept Árts” szerzője kezdeményezett*
Canudo esztétikája mind a mai napig nincs feldolgozva, A
filmtörténeti kézikönyvekben keveset és csak általánosságban Ír
nak róla* Jerzy foeplits - hogy egy pillanatra a lengyel forrá
soknál időzzünk - A filmművészet története c« könyvében'232' alig
néhány, :egyébként helyes
sort, valamint életrajzi jegyzetet
szentelt neki* R* Jearme és Ch, Ford francia filmtÖrténószek,
akiket Wallis idéz, több helyet szentelnek Canudónak2'0 *, de csak
arra szorítkoznak, hogy ismertessék tevékenységét, amelyet a
párizsi művészeti körökben fejtett ki a film népszerűsítése ér
dekében, és - mint joggal irja Guido Aristarco
/A filmelméle
tek története c, müvében/ - "csak abból a célból, hogy Canudót
az uj sznobizmus, a film-sznobizmus
megteremtőjének nevez
zék*w3aa:x Canudo elméletével talán a legrészletesebben, bár

.

René Jeanne és Charles Ford: Histoire ezicylópédi<|ue
Ciii&ma - 17 0inéma Francais X895~1929. Paris 194?® ’

^

Jerzv Toeplitz: História sztuki filmowej, I* köt*
1918/ Y£m * Warszawa 1955* 124-125* old*

xxx

R. Jeanne és Ch*Ford* Id* mű. 255-255* old*

m x

/1895-

.

Guldo Ariatareo: Storie dalia teorlche dél film.Siómnál,

1951*
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ugyancsak eléggé általánosságban foglalkozott Aristaréo,aki elő
kelő helyre állította őt a filmesztétika előfutárai között. De a
filmesztétika másik történésze, Henri Agel, nem önálló, főkánt
Aristarcö munkájára épült Ssthétioue du Ginéma-.iában. csak rövi
den megismételte a már ismert dolgokért .x
A jelen tanulmány célja, hogy az eddigieknél alaposabban
kutassa a "Hét művészet kiáltványa” szerzőjének elméletét, s azt
egybevesse a mai filmelmélet! kísérletezésekkel. Cikkünk külö
nösen a kővetkező problémákkal foglalkozik: a filmmel mint uj
művészettel, valamint a film reprodukáló és kifejező lehetőségei
körül, az ember és a "gép" művészi tevékenysége körül kibontako
zott esztétikai vita kezdeteivel. /A vita Canudo gondolata nyo
mén fejlődött ki/. Az első kérdés, úgy hisszük, főleg a filmesz
tétika szempontjából fontos, míg az a probléma, hogy a film a
valóságot visszatükröző, illetve az embert kifej ező és világát
teremtő művészet, messze túlmegy a film keretein, türelmetlenül
ismételgeti az általános esztétika alapvető kérdéseit, s ily mó
don az általános esztétika méltó érve lesz.

■

II. életrajzi tájékoztatás

■

Az olasz származású Rlclotto Canudo 1879* február 2-ón
született Giola dél Colle-ban /Bari/. Húszéves korában Párizs
ban telepedett le, ahol mint francia iró 1913-ban megalapította
a "Ilontjoie" c. folyóiratot és "a francia művészeti imperializ
mus” jelszava alatt számos művészt - D*Annunziót, Cendrars-t,
Apollinair-t, Picasso-t, Fernaad, Leger-t, Ravelt, Stravinszkyt.
stb* - tömöritett köréje. Clouard3^ a következőket Írja: "A min
dennemű szentiméntallzmussál ellenséges szenzuális és intellek
tuális művészet teoretikusa, aki ezzel az
inttellektuallzmas-r
sál a futurlzmus és a kubizmus között ingadozott, bőségesen élt

x

Henri Agel: Esthétique du Cinéma.

P.TJ.P.

Párizs 19b?• 8-9*

11 Henri Clouards Histoire de la littérature francalse du symbo—
lisme a nos jours. II. köt. /1915-19W/. Párizs 19é9* 13.old.
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az akkoriban használatos módszerek egyikével *» a maguk nyere
ségében megragadott gyors és kaotikus benyomások összekeverésé**
vei®” Canudo a "racionalista jkiáltvány" szerzője, tanulmányokat
irt Dánt érői, Beethovenről, Assisi Szeht Ferencről, a "Le Foéme
du Tardar" c® "apokaliptikus" költemény, valamint számos elbe
szélés, többek között a "L’autre aile" szerzője; ez utóbbit Hen
ri Andréani,az egyik korai francia filmrendező filmesitette meg.
Canudo irta Ábel Gance "La fíoue" /A kerék/ c* híres filmjének
növel la-válto zatát» A bohém Canudót Giovanni Paplni az ironikus
"bari" gúnynévvel ruházza fel, főként - mint Arlstarco hangsuXyozsa'*' - irodalmi tevékenysége miatt, amely nem ütötte meg a
legmagasabb mércét* '
Ganudo elméleti és kritikai tevékenységét a film terüle
tén, amely egészen haláláig tartott, a párizsi "Ecola des Hentes
Études"-ben, 1911* március 29~én kihirdetett "A hét művészet ki
áltványa" indította el* Ganudo megálapitotta a "Gazette des Sept
Árts* c. lapot, valamint & "Club des Amis du Septieae Art"~ot9
az első filmklubot Franciaországban, amely köré Ismét tömörítet
té a párizsi értelmiségieket, és terjesztette a filmre vonatko
zó esztétikai nézeteit* A szélesebb közönséget az uj művészet
rejtelmeibe többek között a "Sálon &*autoiane"-ban tartott speci
ális vetítésekkel vezette be*
Canudo halála után - amoly 1923* november 10*én követke
zett be - m.z általa alapított klub más klubokkal egyesült és
felvette a "Le Club Pr&ncais du Ciaéaa" nevet# Példája xyom&s
megalakult Louis Deiluc híres "Ciné-Club^-ja, amely megvetette a
szélesebb alapokon kibontakozott francia, filmklub-aog^alom alap-**
jatt#
A "Manifesztáló" szerzőjének a párizsi ás buanos alres-i
napilapokban és folyóiratokban elszórt elméleti és kritikai mun
kái jelentős részét - amelyek a íils problésájávsl foglslko^nal:
- 1927-ben barátja, Fernand Divoire *L*üeiae aux laagea" /A ká*
pék gyára/ elmen kiadta r"5^
'

.
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Canudo: L’TJsine aux Images* Étienne Chiron éd« Páris; Office
Central d’édition, Génévé 1927.
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XII* "A hét ^üvéaget kiáltványa1*
■
E könyv második fejezetében aagyf^rásatot taiáluBk a szer
ző előéleti gondolatának kiindulópontjára* Oamxdo azt állítja,
hogy "&z esztétika a műalkotással kapcsolatban ugyanaz, mint a
filozófia az értelem alkotásával fcapceolsthan11; arra számit,hogy
a filmesztétika aXapeXe.Eí®±n@fc kifejtés© révén érdeklődést kelt-**
hét a gondolkodókban e művészi terület iránt*22 "A hét műrészét
kiáltványa*’ f*á képek gyára** első i&jesseta lesz* ■
Ebben a kiáltványban űasudo azt állítja, hogy már az embe
ri értéléig, történetének hajnalén két műrészét született mag,
"hogy ai ember Brémára. lehetővé tegyék az élet folyamatosságának
fanntartását, ily möö.oa harcolva a kifejezések és a formák ha
lála ellen és az ©azt étlkai tapasztalat segítségével gazdagítva
a nemzedékek sorát"* Arról volt szó,hogy "kiegészítsék az életet
azáltal, hogy kihámozzák a csalóka valóságból, hogy alátémaszszék a dolgok állandóságát, amelyek az embert érintik* Arról
volt szó,hogy merted.ókhelyet teremtsenek /••*/ annak az érzésnek,
amelyet egy bizonyos olasz filozófus esztétikai felejtésnek ne
vezett , vagyis hogy a magasabbrendü életet felhasználják a
/közönséges/ élettel kapcsolatban, a megsokszorozódott személyi
ségről volt szó, amelynek mindenki odaadhatja magát saját sze
mélyiségén kívül és azon felül#**01
■
Es a két alapvető művészet az költészet és a Soneu amelyek
megfelelnek az ember azon szükségletének, hogy Megtartsa .saját
magának "érzelmi élete összes plasztikai és ritmikus erőit",xscc
Míg az Jtpitészet- az első kunyhó aegájüté sável - anyagi
szük
ségletekből keletkezett, a Zene — amely az ütemes lábdobo gásban
álló primitív táncból és énekből keletkezett - "az egész tar-mészetet irányitó ritmusok átérzése ás szerves éseiS9XXS3C
mm?a,

Uo* 13-17* old* /L’Esthétlque du Septieme Art/*
**
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bér, mivel meg akarta örökíteni, az élőlények és a dolgok emlé
két, kását a Szobrászattal és a Festészettel díszítette fel, a a
Tánchoz hozzáadta az érzelmi élet tagolt kifejezését - a szót, a
Költészetet* Ilyen módon "konkretizálta azt a vágyát, hogy tér
ben és időben fennálljon* Ettől a pillanattól kezdve elméjében
kirajzolódott az esztétikai látásmód"«x "Ma az esztétika forgó
kereke dicsőségesen bezárult a művészetek Kinematográf iának ne
vezett teljes fúziójával"**, "ez az a teljes művészet, amely fe
lé valamennyi más művészét mindig törekedett**XX3C,
' A film "a Gép és az Érzelem mesebeli gyermeke»•*XXX3L Korunk
- mondja Canudo - minden más kornál jobban kifejlesztette a bel
ső és & külső világ alkotását, korunk mind a gyakorlati, mind
pedig az érzelmi élet területén az ember gazdag tapasztalatainak
szintézise lett* "Egyesítettük a Tudományt és a Művészetet, a
felfedezésekre gondolok, nem pedig a Tudomány adataira, valamint
a Művészet eszményére, amelyeket úgy kapcsolunk össze, hogy aegfrragadjuk és megtartsuk a fény ritmusait,
A Hetedik Művészet ily módon egybekapcsolja az összes töb
bi művészetets mozgásban levő képek § a Ritmikai Művészet elvei
szerint megvalósuló Plasztikai Művészet, /«.«*/ A formák és rit
musok, amelyeket Életnek nevezünk, kibuggyannak a vetítőgép kurblijárnak forgatása k ö z b e n , ***

XT» A "Kiáltvány* kapcsolata más elméletekkel
Ez a kiáltvány, mint az összes akkori művészeti é? elméle
ti kiáltványok, jóllehet retorikus és alig támasztják su-á érvek
/számos érv csak Canudo későbbi müveiben jelenik meg/, nagy je
lentőségű a filmesztétika szempontjából, mivel az első kísérlet
arra, hogy necsak meghatározza a filmet mint művészetet , hanem a
filmet bekapcsolja a művészetek hagyományos rendszerébe*^ Ez a
rendszer ma már elavult ,és mindig is meglehetősen Önkényes volt,
s ráadásul Ganudo a művészet igen hipotetikus eredetéből vezeti
le® As viszont, ahogyan Canudo a "Kiáltvány"-bán a művészetet,
mint as ember alkotó tevékenységét kezeli, amelynek az a célja,
hogy fenntartsa az élet folytonosságát és müveiben megörökítse
az emberi egyént, továbbra ís időszerű marad, egyre ujabb érve
ket nyer, akárcsak M&lrato: munkáiban* Oanudonak az az állítása
pedig, hogy m ember az esztétikai élményben - akár az alkotó,
akár az élvező élményben - túlmegy a valóságon és gyakorlati
életén, Benedetto Crooe filozófiai rendszerének alapjaival kap
csolódik össze. Canudo nyilván rá gondol, amikor az "esztétikai
felejtés" terminusakor "egy bizonyos olasz filozófusra" hivatko
zik, akinek "Bsztétiká”-ja bizonyára hatással volt a "Kiáltvá*#*
szerzőjére. Ennek nemcsak az a tény a bizonyítéka, hogy m
a
felfogás, amely szerint az ember a művészetben a való világon
kívül és afölé emelkedik, közel áll a kifejezés Croce-féla elmé
letéhez, amely Canudonál többizben — bár nem ezen a néven - viszszatér későbbi munkáiban, hanem elsősorban az a tény, hogy Canu
do a filmmel kapcsolatos észtétikai-elméleti immfcásSágénak ele
jétől fogva, előfutárok nélkül és azzal az akkoriban gyakori ál
lítással szemben, hogy a film csak vásári szórakozás, - a filmet
teljes meggyőződéssel mint művészetet bekapcsolja az esztétika
rendszerébe. Itt arra épít, mintegy a korábbi, már kész érvekrk
támaszkodva,hogy mindannak, ami az ember érzelmi /intuitív/ éle
tének kifejezője, a művészethez kell tartoznia. B támasz nélkül
egyébként nehéz lenne elképzelnünk, hogy a film első teoretiku
sa, mégha az alkotásnak ezt az uj területét úgy tekinti, mint
x

Beadta Bulaman; l ’Bsthétique, P.TJ.B. Pária 1959* Hl. old.
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művészetet, miért akarja oly határozottan a kifejezés, az ex
presszié művészetének tartani /amiről később bővebben és részle
tesebben szólunk/, nem pedig a mozgó fényképezés művészetének —
vagyis a való élet alkotó vis szatükrözósének* Canudo csak az uj
fáüvészet kifejezési értékeinek hangsúlyozása után, a "Kiáltvány*®
végsfalá említi az Siet képét a filmalkotásban, s az életet u®r
kezeli, mint ami már kifejezést nyert. Erről különben későbbi
munkáiban még beszél, szokás szerint nem mindig eléggé szabato
san és konkrétan. Croce szintén azt tartotta elsodlegesebbnek,
ami az intuíció kifejezése, nem pedig a való világ képe. .
A '"Kiáltvány"-bán felrajzolt esztétikai rend megkoronázása
s film Mist "totális* művészet, "a művészetek fúziója” felfogás*
Is már Oanudo saját állítása és a későbbi filmesztétika s sémára
tálán 9 %
, a legértékesebb gondolat. A későbbi teoretikusok - Ca—
imdo elméletével függésben és attól függetlenül is - ezt a gon
dolatot * amely a térbeli statika és áss időbeli ritmus összekap
csolásénak elvén elapui, fejlesztik tovább«
Abban az időben, amikor Canudo esztétikája kialakult, a
kortérsak a filmet úgy tekintették, mint: a/ Kern művészi szóra
kozás, vagy a legjobb esetben is mint más művészetek /különösen
ft színház/ ^sokszorosításának” technikai eszköze vagy mint meg
elevenedett fotográfia, majd mint a világról nyújtott informá
ciók eszköze /«aeménykrónlka., oktatófilm/ b/ Az alkotó
munka
olyan területe, amely nem tiszta művészet, viszont más szellemi
és művészi értékeket, néha éppen magasabbrendüeket, képviselg
c/ Uj művészet, de nem mindig Canudo felfogásában értelmezve,
mert úgy is tekintették, mint elsősorban a való életet vissza
tükröző művészetet.
Az első nézet képviselője volt Kosarad lamaa. aki nemcsak
1901-ben, hanem később Is, midőn a fllauaűvészet fogalmának már
m$m. akármilyen hívei akadtakvmüveiben - mint Wallls jogosan soro
matékk.al hangsúlyozzax - azt ismételgette, hogy a filmkép csak
mechanikus másolata a valóságnak, s benn© nem vehető észre az
alkotó* Hasonló szempontok miatt nem bízott a filmben egy másik

x
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híres teoretikus, lakáés György sem, aki 1915-ban azt állította,
hogy "a mozi világa lélektől megfosztott világ, amely posztén
felszíni elemekből áll, okok és távlatok nélküli világ, amely
nem tesz különbséget a jelenségek súlya és minősége
között**.3
Makszlm Gorkij sokkal jóindulatubb volt a film iránt, babér na
gyon korlátozta a film lehetőségélt. 1915-ben ezt irta? "Dicső
item a jövő filmjét, amely kétségkívül kivételes helyet fog el
foglalni életünkben a tudomány és a műalkotások népszerüsitése
révén* **3:x
A filmre vonatkozó nézetek második csoportját képviselte
Karol XggykowsMa ő úgy vélte, hogy a filmben a természet teljes
hitelességében ryilvásul mag, & gondolat gyorsaságával haladé
mozgás formájában® 1915-ban ezt irtás *Bizonyos, hogy a film nem
tiszta, határozott művészet, mint például a festészet, de azok
hoz a miivészetekhez sorolható , amelyeket Holzspfel nem-igazi
művészeteknek nevez* vagyis azokhoz, amelyek a természet által
adott nyersanyaggal dolgoznak /kertészet, színészet, pedagógia/,
s amelyek véleménye szerint még nagyobb magaslatokat érhetnek
el, mint az ■ igazi művészetek !i.s n
'
öt évvel később Harcéi L*Harbier francia filmrendező és
teoretikus, Émila Vuillermoznak arra az állítására válaszolva,
hogy a film képes arra, hogy helyet foglaljon a régebbi művé
szetek között, Canudóval ellentétben, a kínomatográflát Kaz Élet
sokszorosítógépének?* nevezte’*303' és ezért elvitatta tőle a művé
szet rangját, de a filmet úgy kezelte, adng Irzykomraki vagy mint
később - hasonló időszakban - groteiiis Észreveszi, hogy nagyobb
Georg Lukácsi Gedanken zu.einer Aethetlk d®s Kínos* Frank
furter %éi£ung, 1913* IX* 10* /Idéz Toeplltz: Id* mii. 195®
old,/
xx

Idézem V, TlsnvevszidU * Gorkij 1 kinő c. müve alapján* ís^Kussztvő Kino^I9í5Í* 1* sz* 3Ö» old*
'
'

^

Karol IrgTkomskis Smiere klnematografu. Swt&t 1913, 21. sz.
/Idézem a Dzlesiáta moza s» könyv alapján® WAF,
WaTszawa.
1960. in. kiad. 40. old./

X3ra; Marcgl Ii*Herbler: Hermes et le Sllence* Le Film 1913* g Les
Feuilles !Librés7~1919* /Idézem H. Jeanne és Oh* Fords Id.
mü alapján, 294-298. old., ahol a cikk hosszú részleteit
kGsllW
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lehetőségei vannak a pasztám művészieknél* Ezért, hozzájuk ha
sonlóan, a művészetek fölé állítja a filmet, s ily módon más ol
dalról,, adut Ganudo, közelíti meg a film mint "totális művészet"
fogalmát, vagy - X^Herbier felfogásában - a művészet feletti mű
vészet egyik faj táj át *x Hermáim Hafker német teoretikus ellenben
"Kinő und Kunst" c®, 1913-as müvében viszont a filmet a valóság
ra produkálásának területéhez sorolta s mégsem vitatta el tőle a
művészet nevet, abból a szempontból kiindulva — aint jóval ké
sőbb Rudolf Arnheim is «, hogy jelentős különbség van a világ
valóságos képe és a filmbeli kép között,^
0araidénak ahhoz a nézetéhez,hogy a film a művészetek szin
tézisig a legközelebb Yaehel hindsay amerikai teoretikus állt*
Lindsay 1913-ben kiadott "íühe árt of the Moving Pdcture" c. m m kájábam azt irta, hogy a film mozgásban levő plasztika, amelyen
a hangtalan ritmus uralkodik„XXK J, Searle Dawley amerikai ren
dező /1914 előtt/ a filmben a szobrászat, a festészet és a fény
nyel festett dráma elemeit látta /miképpen I&ndsay - a szobrá
szat, a festészet és az építészet mozgásban levő elemeit/* Paul
Wegener német színész és rendező számára A916-ban/ a jövő film
je: vizuális szimfónia, geometriai zene, optikai líra,
Victor
Pordes osztrák kritikus felfogása szerint a film "drámaian meg
komponált elbeszélés", "az igazi élet képe, az életé, amilyen az
a maga mivoltában, egész változatosságéban és mélységében"
Végül mások a filmet a pantomimmel vagy a balettal kapcsolták
OSSZ© a
Mindezen elméletek között - mint már mondottuk - Canndóé
volt az első, s egyben a leggazdagabb és a legmerészebb Is* Ga
nudo ugyanis nemcsak az Összes eddigi művészet elemeit találta
Maróéi L’Herbier: Esprit du Cinématographe* Les Cahiers du
Mois, 19^3* lé/l?. ss» /Gináma/j 29-35* old*
Hermann Háfker: Kinő und Kunst, Lichtbühnen-Bibliothek, 2*
sz* Voksveréin “Yerlag 1912? Rudolf Irnheims
Film
als
Kunst, Berlin 1932*
Yachel Liadaays 3he árt of the Moving Picture*
1915*”/^* íloéplitzs Xd* mü. 200* old* alapján/

ITew York

Victor Pordes: 'Éheőrien über das Kinodramma* Dér Kinematograph9 19167 511• sz* /J* Toeplitz: Id* mü. 196*old*
alapján*/
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meg a filmben, hanem arra törekedett hogy mindegeket az ©leneket
lekiiz&j® - & ennélfogva a kortárs teoretikusoknál est határozot
tabban tett© meg• Amikor a filmet - az addig kérdésessé tett al
kotás úttörődének parvenü törekvésével - a művészetek szintézi
sének tekintett®, helyet keresett számára a művészeteken kivül,
s a magasabbrendü művészi tevékenység révén, az ember intellek
tuális, érzelmi és gyakorlati életének elsőizben történt öszszekapcsolásával» & művészet és a tudomány, az érzelem és a gép
szintézisében kereste ezt a helyet* Ezt a tézist, ugyancsak Ca
nudo elméletétől függően vagy attól függetlenül, a filmművészet
története folyamén tovább fejlesztették*

¥a Gamido a színház ellen

'

Figyelemre méltó, hogy Canudo a filmet, amelyet mint ön
álló művészetet tárgyal, szívesen vezeti le a képzőművészetből
és a zenéből, sőt analóg jelenségeket látott az uj művészet és.
amazok között* Viszont kezdettől fogva elkerülte, hogy analógiát
keressen a film és a színház között» s a színházat nem sorolta a
hat régebbi művészet közé. Ez a film korai gyakorlatára való te
kintettel indokolt volt. A humlere-fivérek első filmjei, amelyek
csak a reális valóság töredékeinek mozgó fényképei voltak minden
művészi igény nélkül, a bűvészkedő trükkfllmek után,
amelyek
“színháziak” voltak,mert Méllea filmecskéinek jeleneteiben főleg
bűvész számokat ábrázolt, az igénytelen tömegszórakoztatást kép
viselő vásári filmek után, néhány évvel Canudo első elméleti je
lentkezése előtt Franciaországban, mint ismeretes, kialakult a
“Film d fArt” mozgalom3"* Ennek az volt a feladata, hogy teatrall—
zólja a filmet. A mozgalom szándéka az volt, hogy nemesebbé te
gye az uj művészetet azáltal, hogy közelebb hozza a színpad mű
vészetéhez* Mi több, gyakran hallatszottak olyan hangok, hogy a
filmet elsősorban a színház fényképészeti reprodukálásában kell
használni*
Canudo viszont a színházban veszélyt látott a film szá
mára*
x

1908-ban alakult - A szerk.
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Nemcsak: Canudo elmélete érezte, hogy az uj művészetet ve
szély fenyegeti a színházi gyakorlat részéről, különösen ebben a
korai fejlődési idő szakban. Kortársai éppúgy, mint a későbbi
teoretikusok, talán Vszevolod Pudovkln kivételével /a Ő is csak
a hangosfilm időszakában/ nem merészkedtek arra, hogy a filmet
a színházi formulából vezessék le« A legtöbben úgy cselekedtek,
.mist Canudos leginkább a színháztól határolták el magukat /01alr/, élesen, de kevésbé határozottan az irodalomtól /Irzybowski/,
s a legszívesebben a film, valamint a képzőművészet és a zene
fcösoit láttak analógiát; a zenét tartották /Belluc» Bulac/ a
1-egíkevéstoé veszélyesnek az uj művészetre né sva s
Oanud© "A képek gyárá"™ban azzal kapcsolatban, hogy a pro
ducerek a filmet "méterre mért, eladott és vett áraiak* tekint
tik, világosan Írja, hogy Franciaországban, ahol feltalálták a
kinesatográflát, a filmét úgy kezelik, mint a színház válfaját,
■= A;T.nh®z olyan színészeket szerződtetnek, akik állandóan cseholott a filmvászon azt követeli, hogy a színészek aé^
mák. legyenek; hogy a film be egész "testiségükben" vezetik be az
embereket, holott a film a fénytömegak művészete*x
■
"Nem keresünk analógiát & Film és & Színház között* Ilyen
nincs” - mondja másutt.3"3 A filmvásznon a "rögzített irreali
tással” » a színpadon a "változó realitással^ van dolgunk*3336 A
filmalkotás aeglsmételhátétlensége, szemben a színházi előadás
megismételhetőségével, a filmbeli irrealitás ellentétben a szín
házi előadás realitásával /a színpad és a filmvászon között ezt
az utóbbi különbséget, bár inkább "műhelybe!!** felfogásban ké
sőbb kitünően precizirozta Arokeim/'— ez Oanudo elmélete második
láncszemének alapvető tétele.
A film és a színház közti esetleges hasonlóság szerinte
csak abban áll, hogy mindkettő előadás. **Bz minden." S ha a film
gyakran emlékeztet a szövegillusztrációra és a pántomlora, az "

Canudo; Id® mü. 36-58® old*

fiatalságának és tudatlanságának hibába, "Síért a Hetedik Művé
szet mindenekelőtt as élet önálló víziója* /*../ Azért született
megj, hogy a Lélek és a Test totális Képe legyen, vizuális mese*
amelyet képek segítségével készítetteké féniotvalábokkal festet
tek* ^ A film leleplezi a színház kezdetlegességét« A színházban
"a vulgarizmus és a saonstruozitás érzése abból fakad, hogy a
szerep álarca alatt valóságos lény rejlik, akiből tudjuk, hogy
valaki más* Ez megdöbbent bennünk©t,mint hazugság, amikor ezután
meglátjuk a színészt a köznapi életben*, A f ilmben ez nincs meg*
/Ott/ a színész mintegy Író, aki munkája során fel ölti a hősök
alakját, de ez nem látszik rajta, amikor a mü napvilágot lát,
hogy meghassa a tömegeket* A Hetedik Művészet színésze &z ember
képét fejezi kiimások ezt a képet úgy örökítik meg, mint a nyom
dász, aki kinyomtatja a müvet, s a színész átmegy más képekbe,
midőn nem éli meghatározott órákban mások életét* Ennek követ
keztében a fllmelöadás szellemi jellege a színházi előadáshoz
képest annyira kifejezett, hogy itt felismerhetjük érzelmi ha
tásának egyik legfontosabb titkát» á film absztrakció, mint a
Tragédia szövege, mint egy Dráma, amelyet olvasunk* Tehát a
tiszta szellemiség alkotása; abszolút módon Művészet*”
Majd
folytatja;”/*«*/ Az egész előadott Színház kezdettől fogva csak
vázlata az előadás Művészetének , annak a művészetnek, amelyet
a csúnya, de általánosan használt szó a Kinematográfia névvel
Illet. /.*./ A leirt Színház egészen más, felhasználja a /külön
böző/ idők és fajok esztétikai kultúráját és részt vesz benne, a
megörökített intelligencia és fogékonyáéig müve*”53
Az az állítás, hogy a színház az eljövendő film "vázlata"
volt, nem ássa alá Canudónak azt az állítását, hogy a film és a
színház nem illeszkedik egymáshoz, s mégkevésbé jogosít fel ar
ra, hogy ebben az állításban a szerző következetlenségét lássuk
és elitéljük amiatt, hogy a film eredetét mégis a színházban
látja* Canudo kijelenti, hogy a színház a film szurrogátuma /ami
igen merész megfordítása annak a korabeli és később is elég
gyakran hangoztatott állításnak, hogy a film a színház szurrogá-
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tnama/s s ©zen azt érti, hogy a színházi előadás mintegy a film
síkján történő próbálkozás fajtája, amely önmaga céljává válik,
A "Kiáltvány” azerzőjéa^ek ez a tézise hozzákapcsolódik
rendszerének előző, alapvető formuláihoz, A színház nem lehet
művészet, mert tartalmazza a realitás anyagi elemeittmert a meg
irt szerep alkotó jellege Összeütközésbe kerül a reális ember
rel, aki maga a valóság,
látszólag uj mozzanat ebben a mü agyszeriségének és kész
volténak kérdése, Canudo ezt emellett oly szigorúsággal tárgyal
ja^ hogy az előbb idézett részletek előtt azt az állítást han
goztatja, miszerint - a zenei partitúrához hasonlóan
a film
percIpiáXásáh©z nem okvetlenül szükséges a vetítőgép, mert az uj
művészet értője - miként a zeneértő a partitúrát - minden filmet
közvetlenül leolvashatja a szalagról. De a filmbeli rögzítés,
éppúgy mint a zene vagy a színdarab-szöveg rögzítése csak hang
súlyozza Canudo elméletében, hogy az igazi művészet "absztrak
ció" a valósághoz képest. Mivel nem a valóság visszatükrözése,
annál kevésbé tűrheti keretein belül a valóság elemeit, nemcsak
az élő embert a műben, hanem a mü realizálásának valóságos ele
meit sem, sőt, még e realizálásnak a valóságos Időtől való füg
gését sem. Ha viszont a szerző egy bizonyos ponton azt állítja,
hogy a film a "Lélek és a Test” képe, akkor itt a "Test" fogal
mán vadásziniilég megnyilvánitott anyagot, illetve absztrakt je
let kell értenünk, nem pedig reprodukált anyagot,

VT,

A film mint költészet

Igaz - Írja továbbá Canudo
hogy az európai film a reá
nehezedő hagyományokra való tekintettel még a színház rabja, de
az amerikai film már mentes ettől, "Itt a lények emberi alakot
öltött,mozgó fény-koncentrációk formájában jelennek meg. Legmeg
döbbentőbb vizuális vonásuk, hogy nem beszélnek, hanem cseleked
nek? semmit sem mondanak, hanem kifejeznek,”^ A mozdulatlan ?izuálls Dráma - Festészet, de ez a mozgásba hozott, fénnyel fes—
x
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tett Dráma Bitmlkus Művészetté lesz, amikor kifej esi *®as élet
lüktetését*** "A Ylzuálls Dráma titka és dicsősége, hogy kifejeli
a teljes életét, végtelen érzéseivel, akaratával, konfliktusai
val és győzőiméivel, méghozzá úgy fejezi ki, hogy a fény szaka
datlan. játékát használja fel, s a lényeket és a dolgokat csupán,
a cselekmény eszméjének megfelelően harmonizált és hangszerelt
fény-formákként kezeli® Ennek következtében se nem szcenikai
művészet , se nem pantomim, hanem egész esztétikai meghatott
ságunk legm&gasabbrendü, leginkább átszellemült müv©.wX MA fény
nem arra való, hogy emberi alakokat ábrázoljanak vele, mert csak
emberivé tett fénynek kell lennie a drámai szimbolumokban«wXX
Canudo hangsúlyozza, hogy jelenleg, ha a “drámai igazságró1“ van
azó, nem keresik “az olyan konfliktust, aőlely igazán fotogenikus
lenne. /A filmek alkotói/ megelégszenek az /emberi/ arcok fotogenikus voltával, mintha bármely arc, amelyet a fény játékával
kellőképpen megragadnak, nem lenne foto genikus.r* Ezzel kapcso
latban foglalkozik a film alkotójának szerepével, akit "ekrárlis
tának;" nevez: “Az, amit közönségesen az élet Igazsága névvel il
letnek, ha már áttranszpozxálték az olyan műalkotásra, amely meg
érdemli ezt az elnevezést, már nem az, amit a felvevőgép meg tud
ragadni a reális valóságban.Ez /az élet igazsága/ teljesen a mű
vész leikéből fakad, a művész osztályrésze, mint stílusa® Ha be
érik néhány többé-kevésbé szakszerűen beállított alak realitásá
nak a gép segítségével történő megragadásával, vagy többé-kevés
bé szakszerűen kiválasztott táj megragadásával, ez még nem műal
kotás teremtése, hanem kezdetleges és igénytelen gyakorlat. A
film egyáltalán nem a fényképezés folytatása, hanem uj művészet.
Az ekranistámak a valóságot át kell alakítania saját belső álmo
dozásának hasonlatosságára. Ahhoz, hogy formába öntse látomása
it, nem szabad megelégednie valamely táj lefényképezésével, ha
nem a megszervezett fénnyel kell operálnia, hogy lelkiállapoto
kat és ne külső tényeket mutasson be.**xrx lelkiállapotokat, egé
szen addig, hogy “talán egyszer lefényképezi a tudatalatti tel
jes életét ,\ xxxx

xx
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'
A sok egyes képből - mondja Canudo - a nézőnek egyetlen
szintetikus képet kell leszűrnie® "álig néhány ekranista értette
meg, hogy a kinematográfiái igazságnak meg kell felelnie az iro
dalmi igazságnak, a festői igazságnak, sőt, a szerelmi igazság
nak /<*• „/ Szék közül egyik sem realitás
A' cselekmény
a
filmben csupán "testi" kifejezés, "képzőművészeti következmény",
"pszichológiai,vizuális és kollektív kifejezés”, jóllehet a film
mint építészeti alkotás, bár kollektíva készül, mégis egy ember
müve*
'
Ezek a meglehetősen rendszertelen következtetések,amelyek
nemcsak "A képek gyárá"-ban, hanem a jelen munkában is végrehaj
tott viszonylagos elrendezésüknél fogva is azok, hiszen Canudo
különböző években irt különböző cikkeiből merítettük őket, tehát
gyakran már korábban megfogalmazott gondolatokat ismételnek s a
film Költészetként való felfogását fejtik ki /"Mert a Költészet
abszolút Valóság"** - Írja Canudo, KovaXisra hivatkozva/ - ezek
a következtetések erőteljesen igyekeznek tagadni az uj művészet
fényképé szét i tulajdonságait,leküzdeni azt a /legalábbis techni
kai értelemben vett/ alapvető tényt, hogy a film: mozgó fényké
pezés* Innen ered a film mint "fénnyel festett dráma" koncepció
ja, valamint a "fotogenia" nem túlságosan világos koncepciója*
Canudo azzal, hogy ezeket a fogalmakat bevezeti az alkotó és va
lóságot mechanikusan regisztráló készülék fogalma közé,meg akar
ja találni és meg akarja határozni azt a harmadik,közbeeső erőt,
amely egyesíti az alkotó szubjektivizmusát a gép objektivizmusával, vagy talán világosabban szólva: a gép szubjektiváló kezde
ményezéseit az alkotó kezében*
A "fénnyel festett dráma" éppúgy,mint a "fotogenia" hason
ló szerepet játszott Canudo követőinek elméleteiben, Germaine
Dulac, aki kifejlesztette a film mint fény-szimfónia elméletét,
szén az alapon megalkotja az "integráns filmművészet", az abszt
rakt, a valóságtól és más művészetektől teljesen független film
*

Uo. 40. old.

**

Uo. 33- old.

- ö8 -

eszméjét* Ez a tiszta mozgás és ritmus filmje lesz, amelyben a
kép a legegyszerűbb formákra redukálódik*3
Louis Delluc és Jean Bpatein viszont a "fotogenla" eszmé
jét fejleszti tovább® Delluc számára a "fatogenia" fogalma mint Arlstarco jogosam hangsúlyozza - "amely szintetikusan át
fogja a film harmóniáját a fotográfiával együtt, az emberek és
a tárgyak különösen költői oldalát fejezi ki, amely kizárólag az
uj nyelv következtében jeleníthető meg",53 Epstein továbbmegy,
különösen abban, hogy a fotogeniának erkölcsi értéket tulajdo
nit, s első munkáitól kezdve igyekszik úgy kezelni a kamerát,
mint majdnem elven, gondolkodó és érző lényt, mint gép-müvészt.
Mig Dulao és Delluc említett koncepciói Ganudo elgondolását in
tenciójának megfelelően fejlesztik tovább /Delluc
éppenséggel
meg is ismétli, hogy a film "a mechanizmus és az emberi eszmény
gyermeke"333/ , addig a kamera Spstein-féle "emberivé tétele" ide
gen Canudo rendszerétől, bár szintén meghatározott film-koncep
ciót alapoz meg. A "Kiáltvány" szerzője ugyanis igyekezett a gé
pet alárendelni az embernek, csaknem megsemmisíteni a gép objek
tív törvényeit az alkotó kifej azésének objektív törvényei javá
ra, 3 nem próbálta meg alkotóvá tenni az ember helyett•
Akár igy, akár úgy, - mint Agel hangoztatja "Pilmesztétikájá"—bán, amely a film kifejező és reprodukáló eszméje közti
vita alapjára épült - Canudo rendszere kezdete lett az uj művé
szet fotografikus jellege ellen harcoló számos elméleti rend
szernek* B rendszerek túlsúlyba ■ kerültek az uj művészét tanai
között, és csak az utóbbi években jelentek meg olyan javaslatok,
hogy' meg kell szüntetni1 ezt a túlsúly i azáltal, hogy a két

.
53

Górma iné Dulac s IPSssence du Cxnéma - IPIdée Visuelleu Les
(Tahiéra du Mois. Id. kiad* 57-66• old*% Les Esthétiques.
Les Entraves — La -Clnégraphie Intégrale* L’Art Cinématographique, 1927* 2. sz* 29 - 50. old.
G. Arlstarco: Id. mü. 14. old*

3X3 Louis Delluc: Clnéma et C-ie, Párizs 1919. 275* old. Delluc
elméletének vázlatát lásd: Photogénie* páris. /A könyv be
fejezésének kelte: 1920. xaárc,/
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tek olyan nézetek is, amelyek a fotográfiai elemet mint eszté
tikai kategóriát az első helyre állítják /André BazinA

VII® A film, mint uj nyelv
Talán Croce esztétikájának hatására, aki a művészetet ki
fejezésnek tekintette és azt az expresszié nyelvének fogalmával
határozta meg, sőt az esztétikát a nyelvészethez sorolta, - ta
lán erre a befolyásra Oanudo, kifejezési filmelméletének követ
kezményekéit megalkotta az uj 5 vizuális nyelv fogalmát.
Az egymást ritmikailag és pXasztikailag kölcsönösen fel
tételező plánok játékával, tehát - s ez különösen hangsúlyozandó
- nem a filmdramaturgiával és a mese tartalmával kapcsolatban
Canudo a következőket Írja: "A kinematográfiái nyelv, még a me
sétől függetlenül is, amelyet érintenie kell, /•../ lázasan ke
res, szavakat és szótagokat mond ki /..,/"x Majd: "A film újra
kezdi az Írott nyelv tapasztalatát.«. A film teljesen általános
nyelv, egyébként nemcsak azért, mert a vizuális és azonnali ex
presszió révén minden emberi érzelmet kifejez.
Megújítja
az
Írást. Mik az abc betűi? Stilizálások, mi több, sematizálások, a
kezdeti korok embereit meglepő közönséges képek fokozatos egy
szerűsítése révén. A paleolitkortól kezdve a bronzkor fejlődésé
ig az ember szintén igyekezett megtartani az élet folyékony ele
meit, a külső és a belső életét egyaránt, a képeket és a gondo
latokat, hogy mások megismerjék azokat, hogy átadják másoknak az
átélt é l m é n y e k e t S végül: "A film a maga részéről, miközben
a kép általi kifejezéssel gyarapítja az emberi értékeket, ame
lyeknek hordozói /egészen/ korunkig a . festészet és a Szobrászat
voltak, olyan igazán egyetemes nyelvet teremt a jelekről, ame
lyet még nem is gyanítunk.
£ célból nyomon kell követnie az élet egész alakot-Ölté
sét , tehát a művészetet egészen minden meghatódás forrásáig, mi
közben a mozgás révén keresnie kell magát az életet magában az
x

Canudo: Id. mű. 34. old.
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életben /.../ A film úgy jelenik meg, mint a művészi alkotás
összes formáinak, összes eszközeinek megújítója, hogy elérje' a
folyékonyság megállítását, legyőzze a pillanatot* Az, amit már
bemutat, például gyorsított felvételekkel a növény rügyfakadását, valószínűleg a legkitűnőbb bizonyítéka annak a képességé
nek,hogy a dolgok és lényeg mozgását minden fázisában megörökít
se. Oly aprólékos nyilvánvalósága plasztikus analízist nyújt,
hogy a költő és a festő fantáziája minden határon túl gazda
godhat. S a jelenségeknek e horizontális megsokszorozódása ré
vén - a jelenségek szimultanizmusára gondolok - a film csak meg
sokszorozza élményeinek összegét."* Canudo ezt a következtetést
azzal a költői állítással fejezi be, hogy a filmvászon "egyetlen
és befejezetlen oldalú könyv, mint maga az élet".**
As, hogy Canudo a filmet uj nyelvnek nevezi, logikusan kö
vetkezik korábbi állításaiból, amelyek szerint a művészet a lét
folyékonyságának rögzítés révén történő megállítása* A rögzítés
fogalmat ugyanis Canudo csaknem szó szerint értelmezi; másrészt
viszont hangsúlyozza, hogy a film-" szöveg" vizu&l izmusa ezt &
szöveget inkább a plasztikai rögzítéshez,sammlnt az Írott nyelv
hez teszi hasonlóvá; s ez a rögzítés itt átfogóbb, mint a képző
művészetekben, mert mozgással dolgozik. Teherbíróbb tehát az
élet jelenségeivel kapcsolatban, mint akár az Írott, akár a kép
zőművészeti nyelv. A filmszöveg egyesit! ezek értékeit s Így va
lamiféle "szupernyelvvé" , "szuperbeszéddé" nő ki - mint Canudo
koncepciója hangsúlyozza. Canudo hivatkozik arra, hogy a film
képes megrőgziteni az élet olyan folyamatait, amelyek a kamera
használata nélkül észrevehetetlenek /"a növény rügyfakadása’V, s
emelett, a film plasztikus-mozgásbeli lehetőségein kivül észre
veszi azt a lehetőségét is, hogy képes az idő viszonylagosságá
val operálni, tehát megfigyeli a film harmadik lehetőségét is,
amely nem következik a plasztikai-mozgásbeli nyelv elvéből.
Annak, hogy Canudo észreveszi a filmnek ezt az uj erejét,
nem csekély jelentősége van elmélete szempontjából. Igaz ugyan,
hogy ezt fontos elemmel gazdagítja, de egyúttal úgy tűnik, hogf
szétzúzza következtetéseit azzal kapcsolatban, hogy a filmet az
* Uo. 5 5 . old.
** Uo. 36. old.
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ember kifelesésének művészeteként, sőt, az élet vagy a természet
ember általi kifejezésének művészeteként kezeli, és elméletét
Irzykowski esztétikájához hozza közelebb, amely szerint a film
elsősorban maga a természet, vagy átfogóbban, a lét kifejezése*
Közelebb hozza Epstein későbbi nézeteihez is, amelyben a film
társalkotója, sőt, gyakran alkotója - a gép intelligenciája , s
Epstein elsősorban ennek tulajdonította az idő és a tér Einstein-féle relativitásának szemléletes
bemutatási képességét,
amelyben többek között olyan berendezéseket használt, amelyet
Canudo említett, a növények növekedésének gyorsított felvételek
kel való megörökítésére* Eközben arra az állításra támaszkodik,
hogy sok időbeli ritmus létezik, tehát sok térbeli ritmus is,
tehát az anyagnak végtelen sok létezési formája van, amelyet
időbeli rendünkben nem tudunk észrevenni.
A film Mint uj nyelv problémájával más teoretikusok is
gyakran foglalkoztak, Így például Reaé 01aÍr 1923-ban33', aki a
kérdést Canudónál kevésbé rendszeresen, de az ő szellemében
kezelte. Hasonlóképpen fogta fel a film, mint nyelv kérdését Ba
lázs Béla is, aki a filmet a testi jelek nyelvének nevezte®"0 3 "
Epstein viszont egészen határozottan irracionális művészetnek
tekintette a filmet; s Bergson nyomán, a kartéziánus racionaliz
mus és a kartéziánus logika ellen fellépve,a filmben az intuíció
újjászületését látta. 0amidóhoz hasonlóan, ezek a teoretikusok a
filmnyelvhez azt a reményt fűzték, hogy uj látási kultúra jön
létre, amely az ember alapvető vágyára épül - az érzelmi élet
re
amely az emberiség történelmének korai időszakában fejlő
dött ki, de ma elnyomta a racionalista kultúra, a nyomtatás kul
túrajának kora, Canudo magasztalta az amerikai filmet, azon nép
filmjét, amelyre nem nehezedik az intellektuális hagyomány, s
ezt irta az európaiakról: "Rendkívül nehéz ismét gyermekké lenJean Epstein; Cinéma /Bonjour Cinéma/.Collection des Tracts.
.Paris 1921 • Lásd különösem l*Xntelligenc@ d*une Machine®
^

Hené Clairs Po namysle /Megfontolás "után/,
I9SÜ7 7117'Kiad./ 15-14. old.
Balázs Bélái A látható ember. Gondolat, 1958.
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ni, ha már valaki olyannyira felnőtt. Mi nem bocsáthatjuk ér
zelmeinket a bemutatás uj útjaira,mint az amerikaiak* Hokik csak
tanulniuk és ker@sn.iok kell. lékünk viszont felejtenünk kell,
miután már annyit megtettünk."* Csupán Szergej Eisenstein alkot
ta meg az "intellektuális film" elméletét, aki a filmnyelvet
ugyancsak uj"Írásnak tekintette, d© Canudónál sokkal következe
tesebben, mert a nyelv emocionális ereje mellett, esetleges jö
vőbeli sematizélásában világosan látta a racionalista tényezőt
is. Az "intellektuális film" "képes lesz véget vetni & logika
nyelve és a képek nyelve 11 közötti diszharmóniának**, s
a
hieroglifa elvén fog felépülni.***
.

VIII. A film kifejezési eszközei
A filmnyelv Canudo szerint az emberi elme és a mechanika,
- durvábban kifejezve - a művészet és a tudomány harcából szü
letik ü®g.
A film nemcsak plasztikai képekből áll, hanem Írott szöve
gekből, feliratokból, a hagyományos nyelvből is. Canudo ellen
tétben sok kortárs-taoretikussal, valamint gyakorlati fiXsemberrel,elismeri ennek az elemnek az uj művészetben játszott sze
repét: "Az Írott szavak szükségesek a filmvásznon, mivel pihen
tetik a szemet és mintegy változást hoznak az agymunka fajtájá
ban, /.*./ a ritmikus előadásban a konkrét plasztikai vízióról
átállítják a azuggerált, irott vízióra.nXXXX Természetesen
a
filmyásznon szereplő szöveg nem lehet sem elbeszélés, sem dialó
gus, csupán szuggásztió.
Canudo a filmbeli képben nagy súlyt helyez az úgynevezett
premier planra, vagy közelképre. A Griffith müveiben szereplő
közelképekkel kapcsolatban a következőket olvashatjuk: "Csupán a
film képes drámai kifejezést adni a végtelen plasztikai részle-

Canudo: Id. mü. 22. old.
^

Eisenstein Wybór pism /lél* müvek./ WAE, Warszawa 1959-304,
oldá
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**** Canudo: Id. mü. 52. old.
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tataiék, amelyek eddig szerény és alárendelt helyet foglaltak el
mind a festői képben, mind pedig a való életben, ügy pohár, egy
pár cipő, egy papírokkal kitömött táska a filmvásznon éppoly
intenzív kifejezést kap, mint az arc premier planja® Az arc is,
illetve az arc része is a film révén jogot kap arra, hogy alap
vető szerepet játsszék a cselekmény kibontakozásában**^
Canudo végül látja a montázst is; bár még nem tudja meg
nevezni, de úgy kezeli, mint kiindulópontot a film nyelvi elmé
letéhez, különösen a film alkotórészeinek nyelvi elméletéhez, 4
következőket injai ”A plánok
játéka következtében kialakult
ritmus, vagyis az a ritmus, amely az egyes képnek az őt megelőző
vagy utána következő összes képhez való viszonyának skálája ál
tal jön létre, alapvető plasztikai hangszint kapott s ez a pre
mier plánok, az amerikai plánok révén teljesen kielégítő* De a
vadőrök , vagyis egy kép szimultán kifejező elemeinek tonációs viszonyai, egyre jobban vonzzák az ekranistákat•t*x x A montázs
megérzése különösen nyilvánvaló, amikor Canudo elemzi Ábel Gance
"La Roue” /1922/ c. filmjét. Ebben ”az /.. •/ ember által megele
venített acél Ritmikus Szvitjét látja",
*'azt a fogékonyságot,
amelynek nem lehet ellenállni, amely megszázszorozza az emberi
fogékonyságot és a Filmet abszolúte uj, az irodalomtól, a festé
szettől, sőt, a zenétől is eltérő utakra vezeti. Amikor a S&lon
d*Automne Fiiaszalónjában bemutattunk részleteket a
La Rom® ból, joggal nevezhettük azokat a Sínek Dalának, A Kerekek Táncá
nak. Ábel Gance urnák sikerült ezt megalkotnia. Az inkább szuggerált, semmint bemutatott, mozgásba hozott képek, amelyek az
örjitő sebességgel rohanó vonat lélegzetelállító ritmusával kava
rognak, a kétségbeesés paroxizmusába kergetett ember teljes ret
tenetét jelentik® A megsebesült és haldokló, fuldokló kis Bllle
szeme előtt elvonuló megfoghatatlan és eltorzult víziók a megölt
fiataloknak azon rettenetét ábrázolják, amelyeket félelemmel ol
vashattunk ki a lövészárokban elesett bajtársaink szeméből.’1^ÉJLX
.
WW
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S éhhez Ganudo hozzáteszi! "Csák azt kívánhatjuk:, hogy a népsze
rű drámák mellett jöjjenek létre igazi Ritmikus Szvitek,amelyékben az ember valóságos élete teljesen a könyörtelen Kerékhez kö
tött anyag formájában jelennék íaeg.
Ez nagyszerű lenne*wZ
A mozgásban levő képek, ritmikus szvitek, a játékfilmek
azon részletei, amelyeket nem terhel meg a pusztán külső cselek
mény és mese,Canudóból a legnagyobb elismerést váltják ki® Ezzel
kapcsolatosan elsősorban az emberi arcok, valamint a diszlet és
a tájkép arculata érdeklik őt a filmvásznon. "A filmcsillagot —
irja - elsősorban belső életének kifejezése oldaláról ismerjük,
s mélyebben, mint amikor a valóságban látjuk őt. A filmcsillag,
a művészet varázslata folytán, az egész este folyamán az élet
ritmusává alakítja át a bennünket elragadtató érzelmeket és a
sajátunkká vélt eseményeket•"xx "/• •♦/ A filmcsillagok egész sor
maszkot és arcot alkotnak, amelyek nagyszerűbbek és számosabbak,
mint Kína, India, Görögország és az olasz commedia sáent és vi
lági maszkjai® Ezek eleven, vibráló és mozgékony maszkok, mint
maga a modern élet, olyan arcok, amelyek méltók a mi megdöbben
tően uj civilizációnkhoz«nXX* Ezek az "eleven maszkok" a külön
böző népek arculatai, s az "uj tipusu embert" képviselik.
A díszleteknek és a tájaknak,s ezek szintézisének "a film
ben - mert csak a film képes erre - fontos szerepet kell játsza
niuk, amely döntő a lejátszódó eseményekre nézve*3000, s amikor
egy napon a film "természetes színeket" ölt, &kko£ az alkotóknak
nem lesz joguk arra, hogy megelégedjenek a valóságos színössze
tételek rögzítésével, hanem a festőkhöz hasonlóan, meg kell kom
ponálniuk azokata30™ ^
A fenti megjegyzések fényében érthető, hogy Canudo a doku
mentumfilmet a játékfilm fölé helyezi. S itt is,mint mindig, nem
a külső események megörökítésére gondol,hanem az élet lényegének
X

Uo. 129. old,

XX
rrr

Uo* 64# old.

Űo. 69. old*
x m : űo. 50, old.
'xWWx'
űo. 58. old.
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a külső eseményeken keresztül való kifejezésére. A közvetlenül a
csatatéren készült háborús filmhiradókkal kapcsolatban Canudo
lehetségesnek tartja, hogy felőlük uj "Chanson de gaste"—et ké
szítsenek, amelyből "Az emberi tragédia" és az élet legmélyebb
értelme szólalna meg.x Róbert Flakertry Efanouk-j ával /1922/ kap
csolatban pedig ezt olvashatjuk: "Ez a tragédia, amelyben a hő
sök kezdettől végig megmaradnak Elemi Erőknek,valamint Embernek,
a maga Sorsával, a Lét örök harcának tiszta képe /•••/ Az objek
tív helyettesítette a költő agyát.wXX

u3 bűvészet költészetének alapjai

Az előző pontban idézett gondolatok kevésbé vonatkoznak a
film esztétikájára, viszont inkább érintik a film költészetét.
Miként az esztétika problómakörében, Canudo itt is számos olyan
kérdést érint, amellyel követői mind a mai napig foglalkoznak.
Az irott szövegek részvétele a filmvásznon, ha lefordítjuk
a hangosfilm elméletére, a szó, a dialógus és a monológ szerepé
re vonatkozik hasonló felfogásban, mint Ganudónál: a hangosfilm
teoretikusai - éppúgy, mint o - kiállnak amellett, hogy a szó
részt vegyen a filmben, de - ugyanúgy, mint ő - az alapjában vé
ve "szugger&ló” részvétel mellett kardoskodnak, s nem amellett,
hogy a szó helyettesítse a képet. Ugyancsak, Canudóhoz hasonló
an, a konkrét plasztikai kép és a kiagyalt irodalmi vizió megkü
lönböztetésére 'támaszkodnak.
Ami magát a képet illeti, azt a szerepet, amelyet Canudo a
közelképnek tulajdonit, Balázs továbbfejleszti,s a közelkép köl
tészetéből alakítja ki elméletének Összes változatait.TXXYiszont
a montázs, mint az emberi pszichikum olyan kifejezési módja, ■
amely az érzelmeket a holt tárgyak mozgó szvitjeivé transzponál
ja vagy mint az érzelmek közvetlen absztrakt kifejezője, mint
x

Uo. 124. old.
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Uo. 104. old.

x:o: Balázs: Wybór plsm /Tál. müvek./ FAW. Warszava 1957*
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"belső ritmus" /Moussinac/, s végül a gyors montázs mint a ”fotogenia" /Epstein/ forrása a huszas évek francia elméleteiben
válik honossá. Később viszont Pudovkin és Eisenstein a montázst
mint szervező és a film-elbeszélésnek alárendelt erőt kezeli, s
már csak a mai montássellanes elméletekre van szükség, hogy meg
törj ék ezt az uralkodó helyzetet*
A "tiszta film” fogalma egészen mostanáig közel áll sok
teoretikushoz és gyakorlati szakemberhez; emellett, miként Canu
do, az ilyen filmet szívesen látják mint dokumentumfilmet vagy
mint a játékfilm dokumentum-elemeit» Itt is, ahol Canudo kifeje
zési elméletével /"Az objektív helyettesítette a költő agyát"/
való összeütközést találunk, megszül,étik egyrészt a kamera epstelni fetisizólása, másrészt Irzyko'srski tétele - "A film az em
ber és az anyag érintkezésének láthatósága"3*
amely- ezen a he
lyen közel áll Canudo észrevételeihez /"Ez & tragédia, amelyben
a hősök kezdettől végig megmaradnak Elemi Erőknek, valamint 'Em
bernek, a maga Sorsával" stb,/.
-'
Még az olyan mozzanatok, mint a maszkok és arcok vagy a
szin szerepe a filmben, - e mozzanatok Canudo-féle felfogásának
megfelelően - sem maradnak kapcsolat nélkül
más teoretikusok
munkáival /a maszk és az arc felfogása Lellucnél, valamint Ei
senstein elmélete a szín alkotó szerepéről stb./, s a nézőnek a
vásznon ábrázolt alakokkal és eseményekkel való egyesülési moz
zanata gyakran szerepel érvként az uj művészetnek a színház ellea
folytatott harcában /különösen Balázsnál/*

X.

Canudo az idők múltával

Canudo, akit ma nem értékelnek kellőképpen, kortársainál
elismerésre talált* 1925-ben a "Les Cahiers du Mois” hangsúlyoz
ta Canudo úttörő szerepét a filmkultúra megteremtésében"^, a Jelan
Epstein "Le Cinématographe vu de l*Etna" c ,, 1926-ban megjelent
könyvébeh ezt irta: "Canudo már 1911-ben közzétett egy vázlatot
x

K. Irzykowski: Id. mü. 51* old*

^

Les Oahirs du Mois, id. kiad. 254. old*
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a filmről, amely olvasása során ma Is megdöbbent messzetekintő
voltával* /*.*/ Canudo megértette, hogy a kinematográf a liraiság hatalmas eszköze lehet, s annak Is kell lennie* Ezt az uj
liraiságot, amely aég nem létezett, tehát mintegy a jóslat ál
lapotában volt, azonnal meglátta korlátaibán és perspektíváiban,
korlátaibán és korlátnélküliségében*”3'
A film mint ”a liraiság eszköze” felfogása, amely a huszas
évek francia filmelméletében és gyakorlatában terjedt el, a mai
napig fennmaradt a “caméra stylo” elméletében /Brassón, Astrue/,
tehát a kifejező film elméletében, valamint a kifejező-intellektuális filanyelv elméletében /Daxaas, Bazin, Rambaud, Morin/ mindkettőt alátámasztotta az utóbbi évek alkotása. Ganudo esz
tétikai törekvései a film területén, vagyis a filmnek az általá
nos esztétika és az általános művészetelmélet szempontjából való
vizsgálata nem talált folytatókra* Ganudo ugyanis még tudomány
talanul, túlságosan önkényesen, az akkori idők elviselhetetlen
stílusában határozta meg a film területén végzendő általános
esztétikai kutatások tulaj ionképpen!
kőrét* Itt mindamellett
megvannak az összes művészetek elemei, itt jobban, mint másutt,
szemmellátható a kifejezés és a visszatükrözés problémája, itt
a belső és a külső valóság - az emberi pszichikum törvényei, a
mechanika törvényei és általában a természet törvényei - szom
szédosak és egybekapcadódnak egymással, s végül itt túllépi
a mostani esztétika határait, amely esztétika gyakran arra me
részkedett, hogy kilépjen a művészeti kategóriák köréből - s az
uj művészetben megtalálja azt, amit oly szorgalmasan elkerült a
művészeten kívül: a való világ szépségét, Ezekből a meggondolá
sokból kiindulva úgy tűnik,hogy mostanáig annyira lenézett film
esztétika a szépről szóló tudomány legtermékenyebb kísérleti te
rülete lehet* Az a tény viszont, hogy a filmet az esztéták mind
eddig nem vették észre, csak ebben a megvilágításban jelenti
^nagy kompromittál ásukat” - mint Wallis mondotta, a bevezetőül
idézett meghatározásában*
/Kwartalnik Filmowy. 1960. 4*sz./

x

Canudo: Id. mü. 2 . old,
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Jiri Struska
■

Két nemzetközi kongresszus Prágában

.

Más miivés z í ágazatokhoz hasonlóan a film som korlátozódik
események elbeszélésére, vagy emberi sorsok ábrázolására? hanem
ennél sokkal szélesebb skálájú kifejezésekre képes* Ez vonatko
zik a tudományos filmekre is. A kinematográfiának evvel az ágá
val foglalkozott filméletünk egyik jelentős eseménye, a (Tudomá
nyos Film Nemzetközi Szövetségének XIY. Kongresszusa. A kong
resszus időpontja szerencsésen egybeesett a Prágában októberben
megtartott, Népszerű (Tudományos Film XIX« fesztiváljával.
A kongresszuson 150 delegátust üdvözölhettünk és több tu
catra becsülhető azon filmek száma, amelyek bemutatásra kerül
tek, illetve a versenyen resztvettek. A bemutatott filmek iránt
olyan nagy volt az érdeklődés, amilyenre a rendezőség - az eddi
gi tapasztalatok alapján - nem számíthatott® Indokolt tehát,hogy
agy pillanatra megálljunk ennél az eseménynél, összefoglaljuk a
felmerült problémákat és legalább az alapvető tapasztalatokat•
Kezdjük magával a Nemzetközi Szövetséggel.A 'Bidományos film Nem
zetközi Szövetsége nem tekinthet vissza hosszú múltra. A második
világháború után alakult, mégis egyike a legrégibb nemzetközi
filmszervezetekaek. A három alapító ország /Lengyelország(Fran
ciaország és Nagybritanaaia/ 1946-ban szükségesnek tartatta, hogy
a tudományos filmekkel kapcsolatos tapasztalatok kicserélésére
nemzetközi szövetséget alakítson* A tagországok száménak gyors
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növekedése igazolta elgondolásuk helyességét. Jelenleg a szö
vetségnek 24 rendes és három levelező tagja van, ami gyakorlati
lag azt jelenti, hogy ezen ágazat összes jelentős alkotóit egye
síti magában* A szövetség munkájában nemcsak saját erejére tá
maszkodik, hanem kicseréli tapasztalatait más hasonló nemzetközi
szervezetekkel, sőt az UNESCO munkájában is résztvesz. Az egyes
államokat filméletük szervezetének megfelelő csoportja képvise
li* mint például i tudományos intézetek, állami filmvállalatok
és létesítmények, tudományos, vagy népszerű tudományos filmszer
vezetek stb^
■
A szövetség tagjai: Anglia, Argentína* Ausztria, Ausztrá
lia f Belgium* Brazília, Bulgária, Csehszlovákia, PülÖpszigetek,
Franciaország, Guatemala, Hollandia, Japán, Kuba, Magyarország,
Marokkó, Német Demokratikus Köztársaság, Lengyelország, Német
Szövetségi Köztársaság* Olaszország, Románia, SSSR, Svájc* Uru
guay; levelező tagok: kinnország, Izrael, Jugoszlávia* Csehszlo
vákiát a Népszerű Tudományos és Oktató Filmstúdió képviseli* Ev
vel azonban még korántsem soroltuk fel az összes együttműködő
intézményeket, mert a kongresszusok és fesztiválok Munkájában
résztvesznek olyan országok la, amelyek eddig még nem tagjai a
szövetségnek /pl* Kina, Dánia, India, Kanada, Norvégia, Görögor
szág és az USA/•
A szövetség alapokmányában lefektette a tudományos fejlő
dés és a békés egymás-meílett-élés alapgondolatát® Szép példája
ez egy olyan nemzetközi szervezetnek, mely megerősíti a nemzetek
és egyének baráti kapcsolatait. Számunkra külön örvendetes, hogy
Csehszlovákia tevékenyen dolgozik a szövetség munkájában,! mind
a vezető funkciók ellátásában, mind a felmerülő problémák fel
dolgozásában*
'
A szövetség munkája fokozatosan alakult ki* Az első idő
szakban az érdeklődés kizárólag a tudományos kinematográfiára
irányult, itt is elsősorban a forgatási technika egyes speciális
kérdéseire. Ezekkel a problémákkal bár elszigetelten, már előbb
is foglalkoztak. Hogy a munka ezen szakaszán a fejlődést sem
mi se féke zza,szükség volt mindenki számára hozzáférhető állandó
metódusok kidolgozására. Itt elsősorban a röntgenről, a mikrokinematográfiáról, az orvosi felvételek speciális módszereiről
ós hasonlókról volt szó* Ezek a módszerek éppen a háború utáni
időkben kaptak szolid technikai alapot.
- 10 0 -

Ahogy a tudományban sem elég a túlajdónképeni tudományos
munka, mert Ismertetni is kell annak eredményeit a széles népre—
tegekkels ugyanúgy a tudományos film sem korlátozódhat csak a
gyakorlatra - azt népszerűsíteni is kell® Ezt a ©ált szolgálta a
szövetség azzal,hogy érdeklődési kőrét kiterjesztette a népszerű,
tudományos- és oktató-filmekre is« Hogy mennyire szükség volt
erre, azt a népszerű tudományos-filmek rendkívüli sikere is bi
zonyította azokon a fesztiválokon, melyeket az utóbbi években a
kongresszussal párhuzamosan rendeztek*
'XXX
A tudományos film a tudományos kutatás eszköze, mely al
kalmas nehezen megfigyelhető kísérletek rögzítésére és bizonyos
szakaszok, vagy az egész kísérlet dokumentálására* Az oktató
részleg munkája főiskolai szinten való oktatás® Végül a népszerű
tudományos filmrészleg feladata,mint a neve is mutatja, a tudo
mányos és technikai ismeretek terjesztése ás népszerűsítése* Eb
ben a munkában igen komoly része van a televíziónak, mely lehe
tővé teszi a filmek publicitásának nagymértékű kiszélesítését*
Egyben a televíziós adások tették szükségessé az ilyen témájú
önálló filmek gyártását•
.
A filmalkotások fenti ágazatai iránt érdeklődők között a
két havonként megjelenő szemle a "ühe Scientific Film”, a ne
gyedévenként megjelenő ^Research Film”, valamint a nemzetközi
filmkatalógusok teremtenek szorosabb kapcsolatot* Igen komoly
jelentőségű esemény a közeljövőben Brüsszelben megrendezésre ke
rülő nemzetközi Filmtéma, melynek munkájából Csehszlovákia is
alaposan kiveszi részét* Ugyancsak hasznosnak bizonyulnak a spe
cializált tematikájú vitagyülések, amelyeket azonos tematikájú
problémák megoldására szoktak összehívni; /Ilyen volt például* a
Roscoff-1, mely a biológiáról szóló filmekkel foglalkozott*/
A különböző országokban megtartott kongresszusok / 1 9 5 7
Amsterdam, 1 9 5 8 Moszkva, 1 9 5 9 Oxford/ nagy mértékben hozzájárul
nak a szövetség céljainak széleskörű ismertetéséhez, egyben a
szövetség delegátusainak alkalma nyílik arra, hogy kölcsönösen
megismerkedjenek egymás helyi problémáival*
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Á fenti céloknak hiánytalanul megfelelt az utolsó: a prá
gai kongresszus is. Munkáját - a megszokott formában - plénunokon és szakbizottságokban végezte.A kongresszusnak meghatározott
jelleget kölcsönzött a témakör specifikus karaktere. £0 munka
eszköze, nem a szó: - habár ebben sem volt hiány - a film volt.
Többaser méter filmet vetítettek kül- és belföldi vendégek nagy
érdeklődése mellett az Ölympie, a filmklub, a laterna Magica, és
a Senei Színház előadótermeiben.Olyan filmek kerültek bemutatás
ra, melyek zöme nem a nagy-közönség száméra készült.
Álljunk meg először a tudományos filmnél. Itt érdekes je
lenséggel találkoztunk. A vetített filmek nagy része orvosi és
biológiai témájú# Ebből a tényből megállapítható, hogy az orvo
sok korán felismerték milyen kitűnő lehetőségeket nyújt a film,
egyrészt az orvosi beavatkozások dokumentálására, másrészt a más
sódon nem rögzíthető jelenségek és folyamatok ábrázolására® Itt
nemcsak a röntgenkinematografikus filmek megismételhető tanulmá
nyozási lehetőségeire gondolunk, - habár ennek a jelentősége is
óriási
hanem azokra az uj és különleges technikai és orvosi
módszerekkel végrehajtott vizsgálatokra, melyekkel behatolnak a
vizsgált szervekbe, a test különböző üregeibe, örömünkre szol
gált, hogy Csehszlovákia is uj ismeretekkel gyarapította ezt as
igényes témát. Ezekből a filmekből megállapítható, hogy az or
vosi tudományos munkahelyen sok olyan lelkes szakember dolgozik,
aki Elsajátította a filmtechnikát és kitűnő szakmai és tudomá
nyos munkát végez*
A mlkrofotografikus filmek is sok uj felfedezést hoztak. Meglepő azonban, hogy a tudomány többi ágában mennyire nem hasz
nálják ki a filmezés adta lehetőségeket• Kevés a fizikai, kémi
ai stb. film, pedig nem kétséges, hogy a kínomatográfla Itt is
sok újat tudna produkálni.
A helyzet hasonló az oktatófilmek terén is. Itt is az or
vosi és biológiai filmek vezetnek. Megjegyzendő azonban, hogy
jellegük sok esetben nem tisztán oktató, hanem gyakran tudomá
nyos. Mindemellett ez a filmcsoport szélesebb téma skálát mozgat
és a film segítségével végzett pedagógiai munka szép példáit
mutatja. A kanadai Az antenna alapvető karakterisztikái cimü
film klasszikus példa a film adta lehetőségek kihasználására.
Módszerének lényege, hogy részletesen, lassan magyarázza aszaka-
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szokat és jelenségeket, majd a befejező részben az eddigiek rö
vid felsorolásával kiemeli az összefüggéseket és átgondoltságá
val mély hatást gyakorol. Hasonló tárgyi rendszerességet ta
pasztalunk /bér a téma különbözősége miatt az másként jelentke
zik/ a traktorról szóló szovjet filmben* Ebben a műben bebizo
nyosodott, hogy a valóság, a rajz, a modell és a magyarázat tö
kéletes kapcsolata lehetővé teszi, hogy a különben néhány óra
magyarázatot igényelő anyagot pár perc alatt megérthessük.Az an
gol kúp szelet cimii film figyelemreméltó matematikai kísérlet.
Bár a kongresszus résztvevői nem értették meg egészen® Legfőbb
értéke, ezen fontos görbékre vonatkozó tanulságok egységességé
nek logikus és nem mindennapi találékonysággal összeállított ma
gyarázata* Bár előnytelen volt a, film számára a magyarázott tar
talom "matematika professzori igénye” , mégis bizonyítókul szol
gált arra, hogy a látszólag ne® fllmtéma is szemléletes lesz a
filmen és eddig sohasem tapasztalt bizonyító erővel hat*
Némely filmből azt a követkaztetést vonhatjuk le, hogy az
osztályozás alapjául szolgáló fogalmak nem mindig egészen vilá
gosak és egyérteImüek* így például a tipikusan népszerű tudomá
nyos HeIon cimü filmet az oktatófilmek közé sorolták. A bizony
talanságok felszámolására bizonyos rendszert próbált felállíta
ni I. Vadilkov szovjet delegátus, aki referátumában a népszerű
tudományos-film típusaival és fajtáival foglalkozott. A néhány
száz általa ismert film alapján megkísérelte megállapítani az
egyes csoportok tipikus tulajdonságait. Bebizonyította, hogy
egyetlen izolált tulajdonság sem tudja a filmet
egyértelműen
jellemezni. A film típusát csak tárgya, funkciója és célja hatá
rozza meg pontosan* Felállította az osztályozó csoportok széles
skáláját, amely azonban csak segítő jellegű, mert a határok
gyakran elmosódnak. Szigorú elhatárolásuk a film szempontjából
nem is szükséges. Hangsúlyozni kell a népszerű tudományos-film
művészi jellegét is, amivel - véleményünk szerint - a referátum
szerzője csak mérsékleten foglalkozott. Nem szabad elfelejtkez
nünk arról, hogy ha a tudományos ismereteket terjeszteni és as
emberek milliói közt népszerűsíteni akarjuk, olyan filmeket kell
forgatnunk, melyek nemcsak egyszerűen közlik a tényeket, hanem
érzelmileg is hatnak, lekötik a néző figyelmét és felkeltik a
téma iránti érdeklődését. Ezt az esetek legnagyobb részében még
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nagyon érdekes tények egyszerű felsorolásával sem lehet elérni*
Bem kell külön hangsúlyozni, hogy a tudományos hűség és pontos
ság követelményét természetesnek tartjuk.
A csehszlovák filmeken kívül, jó példa volt erre a japán
Tengeri hó* A film tárgyi alapját a legkülönbözőbb egyszerű élő
lényekről felvett igen tökéletes, de mégiscsak statikus mikrofényképek alkották. Csak a képsorozatok kölcsönös kompozíciója
és a film többi elemével való harmóniája tudta létrehozni ezt, a
nafta keletkezéséről szóló hatásos filmkölteményt•
A népszerű tudományosfilmek fesztiválján, egész sor nagyon
érdekes filmet mutattak be. /Bár a versenyben néhány film ala
csony alvója is megmutatkozott/. Az érdekesek közé tartozott a
Polgári festő cimü bolgár film,mert Peskov bolgár festő stati
kus rajzaival bizonyltja, hogyan kell a kép atmoszféráját érzé
keltetni. Az ön bőre cimü angol -film könnyű jellege mellett ér
deklődést keltett felfogásával ■ és következetes magyarázataival.
Az Elektronikus konzílium, valamint az Atomjégtörő cimü szovjet
filmek közérthetően vitték vászonra a még ma is fantasztikumnak
látszó tényeket. Az acél szimfóniája cimü japán film, kitűnő
színes fényképezésével vonta magára a figyelmet. A mágikus sza
lag cimü nyugatnémet film nem tartalmának gazdagságával, hanem
ötletes rendezésével, találékonyságával ás jó fényképezésével
tűnt ki.
- ■
■
■
Gyengébb minőségű Ötletszegény és helyenként unalmas fil
mekkel is találkoztunk. /A felsorolt hibákra jellemző "A tulipá
nok története" cimü holland film, amely reményteljes bevezetés
után, megelevenedett levelezőlap sorozatból álló film herbárium
má változott. Hasonló volt a helyzet "A különleges élőlény" cimü
lengyel filmmel is, mely a kibernetika alapjaival foglalkozott*
A népszerűség kedvéért túlságosan eltért a tárgytól és magyará
zataival elvonta' a néző figyelmét a film tulaj dónképeni céljá
tól * Sok szolid fényképezésü, magyarázó technikájú, tradicioná
lis munkával is találkoztunk. Ezek azonban nőm keltettek feltű
nést./
A csehszlovák dolgozók nem korlátozzák látókörüket /képle
tesen szólva/ "tücskökre ás bogarakra", hanem közérthetőén tuda
tosítják munkájuk társadalmi funkcióját és ebből merítik inspi
rációjukat alkotó terveik megvalósításához. Ez a módszer kétség104 -

telenül relatív témagazdagsághoz vezet, aminek logikus követ
kezménye a forma változatossága is. Mind a mostani, mind a ré
gebbi fesztiválokon bemutatott csehszlovák filmek ezt a tényt
bizonyították.
A XIV. kongresszus és .a harmadik fesztivál igen hasznos
volt. Gazdagította ezt a találkozást a bemutatott filmek megvi
tatása és a vélemények személyes kicserélése. Az összehasonlítá
sok alapján megállapítható, hogy sok fölösleges azonos tárgyú
film készül. Itt van már az ideje, hogy világ filmenciklopédia
összeállításával foglalkozzunk. Az enciklopédia és az informá
ciók kicserélése lehetővé tenné a fölösleges azonosság kiküszö
bölését a divatos témáknál is. Ma például már nem szükséges,
a filmesek felének a világűrbe költözni, még akkor sem, ha ennek
a tematikának a fontosságát méltányoljuk.
Sok szűz terület van még a film dolgozói előtt. Arról van
szó, hogy szisztematikusan, lépésről-lépésre haladjunk előre.
Ennek az elgondolásnak a megvalósításához a prágai kongresszus
sok javaslattal járult hozzá.
. Az Ötletgazdagság, a széles látókör és a szakmai hozzáér
tés a kinematográfla fontos kellékei. Számtalan ember munkájára
van szükség, egyetlen filmelöadás létrehozásához. A filmalkotók
gárdája /technikusok, művészek/ szép sikert ért el az UNIATEC
III. nemzetközi kongresszusán Prágában.
Az íMIATEC, a Filmtechnikai Szövetségek Nemzetközi Uniója,
hagyomány nélküli fiatal szervezet. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy munkájával nem aratott sikereket. Megalakításának gondola
ta Párizsban X9S5“hen, a Filmtechníkusok I. Találkozóján merült
fel* Ezt a találkozót a francia Legfelsőbb Technikai Kommisszió
rendezte. Egy évvel később, Rómában, már az egyes országok dele
gációi találkoztak és nemzetközi központ létrehozását javasolták.
A legközelebbi találkozó, ezúttal Varsóban, már alapitó gyűlés
volt* A második kongresszust két évvel később Párizsban rendez
ték meg és az idén Prága fogadta a nemzetközi delegátusokat *
Kezdettől fogva aktív részesei voltunk a szervezet munká
jának. Frantisek Pilát, csehszlovák delegátus, a szervezet el
nökhelyettese. Tavaly a szervezet irodája ülésezett Prágában, az
idén pedig a kongresszus®
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A III* Kongresszuson 19 állam delegátusai, megfigyelői és
nagyszámú hazai vendég vett részt. /Belgium, Bulgária, Csehszlo
vákia, Kina, Franciaország, Olaszország, Japán, Jugoszlávia,
.Kanada, Magyarország, Német Demokratikus Köztársaság, Német Szö
vetségi Köztársaság, Lengyelor szág, Románia, Szovjetunió, SvédA
ország, Svájc, USA, Nagybrit annia/. A program is zsúfolt volt*
A hivatal ülésein, a befejező közgyűlésen és a Tanács ülésein
megtárgyalt ezervezeti kérdéseken kívül, a delegátusok hét szak
csoportba osztott, közel ötven szakreferátumot hallgattak végig*
Az első napon a sensimetriával és a jelzések magnetikus rögzíté
sével, a másodikon az akusztikával és a másolás technikájával,
a harmadik napos & vetifcŐ technikával és a kínomatogróf ia uj ki
fejező eszközeivel, végül a negyedik napon a televízióval és az
automatizáclóval foglalkoztak*
' ■
Ebből a felsorolásból nyilvánvaló, hogy a film gyártásával
kapcsolatos összes kérdéseket megvitatták*
A kongresszus üléseivel párhuzamosan - a kinematográfla
történetében először - a Filmt©chnik&i Dij elnyeréséért is folyt
a verseny* Igaz ugyan, hogy a különböző versenyek, fesztiválok
alkalmával, itt is, ott is értékelik a filmek technikai kvalitá
sait, /igy például
Cannesban, a legfelső technikai komisszió
díjazza a legjobb technikájú filmet/, de sehol sem volt szó ed
dig olyan versenyről, melyen speciális technikai alapokmány elő
írásai alapján vennének részt. Természetes, hogy az első ilyen
verseny Prágában,. formákat keresett, és tapasztalatokat gyűj
tött* Ennek ellenére számunkra örvendetes és érdekes eredménye
ket hozott* A bejelentett filmeket nemzetközi zsűri bírálta el,
melynek tagja Bulgária,0sehszlovákia, Olaszország, Magyarország,
Német Demokratikus Köztársaság, Lengyel ország, Románia, Szovjet
unió és Nagybrttannia kiküldöttei voltak* A zsűri elnökévé e
cikk szerzőjét választották*
Az eredmények bebizonyították, hogy filmtechnikánk világ
viszonylatban is előkelő helyen áll. Csehszlovákia győzelme egy
öntetű volt. Nem feledkezhetünk meg azonban a verseny többi
résztvevőjéről sem. A Szovjetunió kitűnő színes feldolgozással
szerepelt* Gazdag és zömében jó munkával vett részt a versenyen
Franciaország. A többi résztvevő is érdekes eredményekkel gazda
gította a kongresszus anyagát.
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Be nemcsak ebben merült ki az ülésezés programija. Nagyon
értékesek voltak a szakma legkitűnőbb dolgozóinak személyes ta
lálkozásai, beszélgetései és vitái. /Sokszor értékesebbek, mint
maga a kongresszusi ülésezés/.i Néhány speciális ülést is tar
tottak. Röviden: életet,mozgalmasságot és sok kezdeményezést ho
zott az IJNIATEC XII. kongresszusa. Kifejezően jutott érvényre
szakszinvonalénak emelkedő tendenciája. Különösen a szocialista
országok delegációinak gondos felkészültsége következményeként
mutatkozott meg a tudományos munka nagy súlya a film technikai
kérdéseiben. Láthattuk a perspektívákat, melyeken a ktnematográfia technikája a jövőben haladni fog.

A NÉPSZERŰ ms(MÍNXOSFIIMEK III. NEMZETKÖZI
FES2TI¥ÁLJá NAK DXJAI
A népszerű tudományosfilm bizottság javaslatára, a fesz
tivál vezetősége dicsérő oklevéllel tüntette ki az alábbi 9 nép
szerű tudományostilmet: Atomjégtörő /8SSR/ - rendezte B.Bogolepov* Hegyvidéki csatorna /Kina/ - rendezte Wan Ming-sem} A mági
kus szalag /Német Szövetségi Köztársaság/ *» rendezte Ferdinand
Xhittlj Tengeri hó /Japán/ - rendezte Jone Eobajasi? A felfede
ző szem /Nagybritannia/ — rendezte faltér Storeyj Á világűrbe
való start előtt /Csehszlovákia/ — rendezte Kart Goldbergers A
tenger táncosnői /Franciaország/ - rendezte Jean Painlevé; . A
vérkeringés energiaiorrásai /Lengyel ország/ - rendezték Józef
Arkuzs és J. Popiel-Bopielekj Rovarevő növények /Magyarország/ rendezte Kollányi Ágoston:
■
■
Különleges elismerést két film kapott: Az acél szimfóaiáj a /Japán/ - rendezte Csonosuke lse — a nagy nyílásszögű fény
képezés tökéletes kihasználásáért* A fa /Bulgária/ - rendelte
Stefan Topaldzlkov - a népszerű tudományosfilm statikus anyagá
nak szellemes rendezői feldolgozásáért.
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Az XJEIATBC első versenyének eredményei
Fődi.i: ördögi találmány /Csehszlovákia/ a különböző tech
nika és speciális effektusok kombinációjának kimagasló minősé
géért.
Dicsérő oklevéli /dij/ Leánytavasz /SSSE/ a színes techni
ka minőségéért; Utazás a léggömbön /Franciaország/ a helikopter
ből felvett képek technikai minőségé ért.; Eodin pokla /Franciaor
szág/ a kamera mozgásával egybekötött megvilágítási technika mi
nőségéért; Ember a Földbolygóról /SSSR/ a trükkök minőségéért;
Rövid történet /Románia/ a hang effektusokért;
A szívműködés
/Lengyelország/ a mikroszkopikus színes felvételekért; Chantelle
/Franciaország/ a trükk színekért.
.
Elismerő oklevéli Áldozati bárány /Nagyhritannia/ a trük
kökért; Metropolisain /Franciaország/ a kép szintézisekért és a
kísérleti zenéért; Az éjszaka zenéje /Lengyelország/ a megvilá
gításért; A hallgatag csillag /Német Demokratikus köztársaság/
a trükkökért.
‘
Az TJUIATEC Ill-ik kongresszusa versenyen kiviil külön meg
dicsérte Csehszlovákiát az uj tipusu mozikért /'PoXjekréXL és La
terna Magica/ és a Szovjetuniót a körpanormáa /circarama/ mozi
ért®
.
.
/Film a Dóba 1960.12.sz./
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Dominique GenSe

Corae back Africa (Tárj vissza Afrika)

A szerző
A harminc ötéves Rogosin ;a lehető leghatározottabban a .kö
vetkezőket jelenti kis s,Számomra a film az igazság fegyvere* Po
zitív szerepet kell játsszón abban a társadalomban ahol élünk*n
Lionel Bogosin egy textiliparos család gyermeke, Hew-Torkban született, Első nagy fiÍrnélménye, még gyermekkorában, Fiaberty Az mranl embere
/Mán of aran/ volt,
.
Első filmje az ön the Bowery /New-Xork egyik városrésze,
valamikor müvészaegyed, ka a csavargók negyede*/ Sevés és nem
szakmabeli munkatársak részvételével készült* A kikötőkben lé
zengő csavargókról és részeges emberi roncsokról készült riport
film, **Az emberiségnek azok a roncsai, akiket bemutattam, igazi
alkoholisták,akik képtelenek modern életünk ritmusához alkalmaz—
kodni,** Ez a film az 1956-os velencei fesztiválon a dokumentum
filmek nagydiját nyerte el*
■
Ezután Afrikával akart megismerkedni s Kenyába, Kongóba és
Rhodesiába látogatott el, 1 9 5 7 -ben pedig Délafrikában tett hat
hónapos utazást*
'
A Térj vissza Afriká-t 1957—ben nagy figyelemre méltatták
Velencében, egyébként New-Xork-ban is az év legjobb dokumentum—
filmjének tekintették.
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Rogosin most azzal a gondolattal foglalkozik, hogy az
északamerikai fajüldözésről készít filmet* "Ez alkalommal egy
jobban kidolgozott, az előzőeknél inkább "megrendezett" filmet
készítek."
Nyugat-Indiában is dolgozni akar*

A forgatás módszerei
A Térj vissza Afriká-t titokban forgatták* Rogosin a ható
ságoknak csak annyit jelentett, hogy a dél-afrikai népzenéről
akar televisiós-filmet készíteni. "Minden erőfeszítésünket a lé
nyegesre, a feketék életkörülményeire Összpontosítottuk*”
”Az volt a célom, hogy a lehető legpontosabb leírást ad
jak arról, mit is jeleni; az élet ilyen körülmények között* Tehát
tárgyilagos szemtanú akartam maradni®”
Hatalmas nehézségekkel kellett megküzdeniük. Számos kép
rögtönözve készült* A leforgatott tekercseket, hogy elkerüljék
az elkobzást, rendszeresen külföldre küldték.
' Azokat a jeleneteket,amelyekben fehérek szerepelnek, csak
egyetlen változatban forgatták, s ez is rövid idő alatt készült
/a férj és feleség közötti beszélgetés/. 'Á szereplőket csak az
előző este értesítették:.*
A feketék között lejátszódó nagy jelenetet, néhány álta
lános utasítás nyomán, a résztvevők rögtönözték®
"Ezek nem politikusok, hanem újságírók* A politikusok ta
lán több összefüggést mutattak volna meg." /Az idézetek mind
Louis Marcolles riportjából valók* Cinéma 60. 44* sz,/
Ilyen, körülmények között a Térj vissza Afrika formai kérdé
seit egészen másképp kell megítélnünk, mint azt egy megfelelő
nyugalomban és 'felkészüléssel forgatott film esetében tennénk.
Egyébként .maga Rogosin is világosan látja a rendezés néhány hi
ányosságát*
"Ez a film - olvassuk a bevezető kockákon - Johannesburg
népének arcképe, agy embernek és szülőföldjének története".
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A forgatókönyv vázlata
Az alvó Jóhannaeburgban felsikit az ébresztő hangja, Meg
mozdul a város, a négerek munkába indulnak, közöttük Mgape Za
kariás.
•
- Egyik aranybányában látjuk viszont. Bemutatkozik a tár
sainak: parasztember, akit az éhség üldözött el falujából. Ahhoz
azonban, hogy a városban munkát kaphasson, előbb két óvet a bá
nyában kell dolgoznia.
- A vizsgálat után leszállás az aknába,éjszakai munka. 3akariás azonban nem keres eleget ás ezt megírja fiatal feleségé
nek, Vinah-nak, aki a falujában maradt.*. •
'
- Zakariás később cseléd lesz Johannesburgban egy fehér
családnál® ügyetlenségei /szemétbe dobja a szsrvasgomba-levest/
.haragra dobbantják úrnőjét, aki gyakran megszidja. Egy alkalom
mal, mikor az nincs otthon, megkóstolja whiskyjét, bekapcsolja a
rádiót és táncokul kezd. Elzavarják a háztól. Közben barátot is
szerezett. Ez Steve•
- Barátja Sophiátownban, Johannesburg peremvárosába viszi
el, a titkos néger lokálba. Itt már-már enged az egyik prostitu
ált csábításának, de barátja hazaviszi, nála fog aludni. Az utca
sarkán a "csocsík" /néger huligánok/ bandájával találkoznak.
- Zakariás garázsban helyezkedik el, kocsimosó lesz. Itt
dolgozik uj barátja, Dube is. Dube az agyafúrt, dörzsölt, sőt
szemtelen négerek közé tartozik, a maga céljaira használja fel
az egyik vendég autóját, sztrájkolni mer és megjegyzéseket tesz
a tulajdonosra. Mindkéttőjükét elküldik.
- Yinah gyermekeivel a férje után megy. Nagynénjüknél kér—
nak szállást. Hosszú bolyongás Sophlatown utcáin keresztül. Köz
ben rongyos gyermekekkel, kakofonlkus füttyszóval és egy festői
lakodalommal találkoznak, mindenütt az emberi kiáltások és a zef-a
'
ne zűrzavara hallatszik.
Zakariás szobafiu lesz az egyik szállodában. De egy hisz—
terika azt állítja, hogy meg akarta őt erőszakolni. Újra munka
nélkül marad. Yinah gyermekei jövőjére gondolva, cselédnek akar
állni, de ezt csak úgy tehetné meg, ha úrnőjéhez költözik. Zaka
riás ebbe nem akar beleegyezni, mert a munkafeltételek között az
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is szerepei, hogy a cselédeit: nem fogadhatnak férfilátogatót, még
akkor sem, ha az a férjük,
- Johannesburg utcáin négerekből alakult kis,alkalmi zene
karok igyekeznek felhívni magukra a Járókelők figyelmét, Zakari
ás fia is köztük van. Hazafelé utcagyerekekkel verekedik össze,
apját pedig Marüaü,egy "csocsi" veri el valamelyik áruház előtt#
- Zakariás újra Összeverekedik Marümüvel, épp akkor, ami
kor valami megbeszélés-félére megy. Mindenféléről szabadon be
szélgetnek, szó esik Marümüről, a művészetről, a vallásról, sa
ját sorsukról,,• szidják a liberálisok atyáskodását, majd •Minjamnak egy csodálatos hangú néger nőnek énekét hallgatj ék#
- Zakariás belegyezik abba, hogy Yinah, aki helyet talált
magának, elmenjen dolgozni,ő saga kubikos lesz® De egyik éjsza
ka a razzia a felesége szobájában találja, törvénysértésen ér
ték, letartóztatják.
- Amíg odavan, Mártára betör Yináhhoz és megfojtja, A haza
térő Zakariás már csak a holltestét látja viszont annak az aszszunynak, akit szeretett. Kétségbeesése hatalmas éa megrázó düh
rohamban tor kis mindent összetör, ami a kezeügyébe esik,
- Vissz atekintő képek a bányamunkáról és képek a néger tö
megekről,

■

A szereplők

Rogosin filmje nem dráma, nem tragédia,se nem Jellemtanul
mány Alakjai-távol állnak Bergman vagy Fellini alakjaitól* Itt
is arról van szó, amit Rossellini a következőképp fogalmazott
meg: "nem a hős vagy az áldozat számit, hanem az a levegő,' amit
beszivnak", Sophiatown-ban kétségtelenül ezer meg ezer Zakariás
és Vlnah él, A rendező érdeme épp abban áll, hogy abból, amit
látott, olyan ólő, mélyen emberi alakokat Jelenített meg, akik
ugyanakkor, araikor egyéni vonásokkal is rendeSLkeznak,
egyben
egész közösségük gyengeségeit, örömeit és reményeit
testesítik
meg. Minden a szemünk előtt zajlik le, mintha Zakariás, Vlnah és
sok társa csak a többiek sorsát. példázná. Másokat is lehetett
volna választani helyettük. Az egyéni szorosan összekapcsolódik
a kollektívvel s az egyén sorsa a teljes társadalmi valóság
szemléletes jelképévé válik#
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Zakariás* ■ö as egyetlen j eléntős szereplő, bizonyéra ami
att, amit jelképez® Az egész film állandóan ennek a% egyszerű,
jóságos falusi embernek az arcát vetíti felénk, aki sohasem ölt.
Nincsenek intellektuális problémái, csak békát akar és biztonsá
got a háza körül. /"Boldog akarok lenni, mondja Hazainak, a
prostituáltnak,/ MInte 1lektue1" barátainak okos vitáit nem érti
meg, de elszórakoztatja az, amikor saját arcát látja a tükörben.
Jó férj és jó apa. Semmiképp sem szabad afféle "erényes benszülöttei" látnunk benne. Hazel bájai nem hagyják érintetlenül, s '
szereti a whiskyt, meggondolatlan, de azért végig megindító ma
rad. Az utolsó képekben feltörő haragja inkább a kétségbeesett,
becsapott és tehetetlen ember nyers, ösztönös kitörését, mint az
öntudat felébredését mutatja*
A többiek inkább csak árnyékképem* Vinah igazi anya, akit
csak a gyermekei sorsa érdekel. Dube. a kis -mechanikus már job
ban alkalmazkodni tud a maga sorsához* Bgy kissé lusta és szol
gaiéiba, de sok ravaszság, nagyhanguság is van benne * Mulatsá
gos, ugyanakkor néha már egyenesen nyugtalanító egyéniség, Chap
lin egyik régebbi arcához hasonlít*
Marümü az a talaját vesztett ember, akinél a talaj tálanság
kegyetlenséggé fajult. A "gondolkozók" csoportját és közöttük
Kan-t is meg kell említenünk* Szenvedély nélkül, tiszta fejjel
elemzi fajtája sorsát, meg tudja érteni a kegyetlenséget, anél
kül, hogy megboc Bájtané. A szekpszist és a bizalmat meglepő mó
don egyesitő "bölcs" türelme mindenképp rokonszenves egyéniséggé
teszi.
A fehérek mind elítélendők, de egyik sem sablonos és nin
csenek karikirczva. Az igazat megvallva, inkább szánalmasak. Go
noszságuk különböző erejű megnyilatkozásai pontosan megfelelnek
ostobaságuk mértékének; akár Zakariás hirtelen haragú úrnőjére,
a gyanakvó és gőgös Myrtle-re, akár az aljas, a Yinah helyzeti
vel visszaélni akaró rendőrre, akár az "antikommunista" garázs
tulajdonosra gondolunk. Két kivétellel Is találkozunk, ezek a
szálloda tulajdonosa és Myrtle férje. Ez utóbbi csak liberális
/benszülött, mondja Zakariásról, amikor mentegetni akarja/, a
másik pedig jobban törődik a szállodája hírnevével, mint az
igazsággal. Végeredményéen tehát egyikük sem azonos a propagan
dafilmek "gonosz fehér eiaberé”-vel.
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A játék. Valamennyi szereplő dicséretet érdemel. Időnkénti
ügyetlenségeik9 balkezességeik csak a történet hitelességét fo
kozzák* Különösen a hiras “intellektuális beszélgetés” ábrázo
lásában találunk sok természetességet, ami abból szármázik, hogy
Rogosin vizuálisan meghatározta a vita keretét, azután hagyta,
hogy a résztvevők szabadon beszélgessenek* Egyébként mindenki
a maga szerepét játssza* A rendező nem hivatásos szereplőkre tá
maszkodott és a forgatókönyv szándékaiba nem avatta be őket*

Álprobléma a szerkezettel kapcsolatban;
dokumentum vagy dráma?
■
.A férj vissza Afrika az első látásra ellentmondásban lát
ásik szenvedni, láthatóan két, egymásnak ellentmondó szemlélet
kereszteződik benne; a drámáé és a dokumentumé. A forgatókönyv
nem nehézkes, a cselekmény menete azonban széteső, fegyelmezet
len, és joggal kérdezhetjük, hogy vájjon a végkifejlet milyen
”deus ex machiná”-nak köszönhető? Az, akit csak a cselekmény
menete érdekel, egész képsorozatokat hosszadalmasnak találhat,
igy pl* Sophiatown bebarangolását vagy a johannesburgi utcai ze
nekarokat*
Rogosin filmje azonban nem egyetlen néger drámája, hanem
egy egész fajé és a csirájában meglevő regényes mozzanatok a lé
nyeget, a közvetlen dokumentumot szolgálják. Ha csak a puszta
dokumentumra szorítkozik, Zakariás családi-életének, egyéni vo
násainak megmutatását kell feláldoznia* Azt sem szabad elfelej
tenünk, hogy a forgatás már említett körülményei között a való
ságnak csak ilyenfajta ábrázolása volt lehetséges*
Jean Souch Moi un noir /líéger vagyok/ cimü s a Térj viszsza Afriká-val sok vonatkozásban rokonságot mutató filmjének
szereplőivel kapcsolatban is nagyjából ugyanez a probléma merült
fel* Az utóbbiakban azonban a dokumentum-szerű részek mégis sok
kal nagyobb szerepet kapnak, mint az elbeszélő részekbe ikta
tott jelenetek* A saját sorsát állandóan vidám, vagy részvétet
ébresztő liraisággal szemlélő robinson egyéni megnyilatkozásai
viszont teljes mértékben hiányzanak belőle0 A Térj vissza Afrika
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a valóság számos pillanatfelvételével hangszerelt, egyszerű drá
mai tóma gyanánt jelenik meg előttünk, a nyers valóság önmagában
véve unalmas lett volna.
A rendezés, avagy a keresetlen bizonyítás művészete.
A valóságnak ezek az összerakott darabjai azonban sohasem
válnak egy délafrikai utazás képeslapjaivá. Lionel Rogosin ren
dezésének nagy érdeme, hogy e filmszalagokból igazi filmet tu
dott csinálni*
A képek ás a kamera

'

A szép, tiszta és pontos képek természetes költészettel
jelennek meg előttünk. Külön ki toll emelnünk azonban a hosszú
vita képalkotását és néhány , keresettnek tüno megoldást, igy
pl* az éjszakában megjelenő bányászlámpákét.
Maga a kamera is diszkrétnek mutatkozik. Legfőbb jellemző
je a türelem, az egyes személyek nyomonkövetése, a néger tömeg
ből ötletszerűen felvett emberek arcának és tekintetének megra
gadása, vagy löhannesburg és Sophiatown részletező, panoramikus
képei egyaránt ezt mutatják.
.
’
A montázs

.

Az ilyen, egyes vonatkozásaiban a dokumentumokkal és ri
portokkal rokon filmek esetében számos felvételt kell leforgat
ni. Ezért nagyon fontos szerepet kap a kiválogatást, az elren
dezést és a ritmust biztosító montázs. Ennek a feladatnak elvég
zésével Rogosin Kari Lernert, a Tizenkét dühös ember
vágóját
bizta meg, aki a Bovery forgatása közben is asszisztense volt.
A montázs idegen, feszültséggel van tele és a fehér vá
ros néger környék szembeállításával az egész film gerincét is
megadja. Azt talán felesleges is aláhúznunk, hogy a legutolsó
képek inkább töredékes reflexiót, mint valamilyen konklúziót fo
galmaznak meg.
,
A hangos megoldás nagyon gazdag*
A Térj vissza Afriká-ban sokat beszélnek, néhány dialógus
feltétlenül csak nyert volna azzal, ha rövidebbre sikerül, bár
valamennyi egyszerűen és hitelesen hangzik*
-
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A helyszínen felvett zaj. és - az egyik szereplő szavaival
élve - a "valóságtól való menekülést" jelentő zene az egész fil
met a ritmusok lenyűgöző folytonosságával látja el. Minden pil
lanatban a nagy város, a zenekarok, és különösen a néger töme
gek gyaloglását kisérő állandó mozgás ritmusát halljuk. Kitűnőek
az énekszámok is, Myriam Maheba hangja pedig egyenesen megrázó*
Ezek a különféle,a rendező alázatával és tapintatával szo
rosan összefüggő elemek mind hozzájárultak ahhoz, hogy ez a re
áliMausról néha már az igazi liraiságba átcsapó, értékes mü létrej ojjön*,

A mondanivaló
líemaslelkü film, állapította meg egyhangúan a kritika a
Térj vissza Afrika bemutatásakor• Valóban Így ?as., mert Rogosin
müvét őszinteség hatja át, nincs benne semmiféle mellékutca vagy
elnézés.
Amit elmond, egyébként teljes mértékben megegyezni
látszik azon szemtanuk vallomásaival, akik ismerik Dél-Afrikát,
vagyis azt a területet, amely a világ legerősebb faji megkülön
böztetésének szomorú kiváltságával rendelkezik. Az elénk táruló
igazi kép azonban nem száraz vagy felszínes, épp ellenkezőleg,
tele van ezer gazdag, emberi®s részlettel, s ezek a hétköznapok
valamennyi színét és gazdagságát visszaadják. A négerek életet
látjuk, az elkülönítés, az "apartheid" számtalan Írott
vagy
Íratlan tilalma, az elnyomók állandó megvetése és zaklatása és a
filmben, is oly gyakran hangsulyozott "get out”~nak /"mars ki"/
mindennapos fenyegetése között*
A társadalmi élet valamelyes körvonalai azonban aég ebben
az elszigeteltségben is megtalálhatók* Zakariás megőrzi emberi
séltóságét és nem akar koldulni. Kan és barátai sem számítanak
többé a liberálisok atyásko&ására /"adják előbb nekünk az orszá
got, mi majd meghagyjuk a szavazati jogunkat"/. Ami a többit
illeti, Rogosin konklúzió-nélküli bemutatásra szorítkozik. Iga
zán elitélő szavakat csak az öreg nagynéni szájából hallunk,aki
valóban eléggé kibárándult ahhoz, hogy kimondhassa: "A kormány
nem akarja, hogy emberi lények módjára éljünk*”

-
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"Nem akarok hitvallást tenni vagy erkölcsi leckét adni",
mondotta Eogosin, Egyszerűen, meg akarom mutatni azt, amit nem
szoktak meglátni, meg akarom mutatni azokat az embereket, akik
ről senki sem tud, olyan filmeket akarok forgatni, amilyeneket
már rég meg kellett volna csinálni, de még eddig senki sem gon
dolt elkészítésükre." /Express. 1959* X. 15*/
A Térj vissza Afriká-t teljes egészében az objektivitás
lelkiismeretes gondossága hatja át.Yalóban egy szemtanú munkája.
A tragikum

-

.

■

Tragikumot a Térj vissza Afriká-ban tehát csak másodfokon
szabad keresnünk. Flaherty a Nanuk-han és a Louisianai történet
ben a primitív körülmények között élő ember harcát mutatta be az
ellenséges természet ellen. Rogosin, aki közel áll az un* nawyorki iskolához, sokkal inkább, mint Jean Rouch, ezt az embert
az őt eltiporni akaró civilizáció elleni harcában ábrázolj a. A
fiatal amerikai rendező sokkal inkább objektív és ugyanakkor
sokkal inkább állást foglal, mint a francia. Sokkal inkább ob
jektív, mert üldözött alakjainak, akik tőlünk idegen hatalmi és
technikai formák rabszolgái, még arra sincs idejük, hogy anali
zálják vagy megmagyaráznák magukat. Sokkal inkább állástfoglal,
mert filmje, a végső kicsengést tekintve, szociális mondanivalót
hordozó dokumentum,az a tény, hogy Vinah-1 egy fajtájabeli gyil
kolja még,semmit sem von le ennek a megállapitásnak az érvényes
ségéből. Ezzel azonban nem azt akarjuk mondani,hogy a Térj visz™
sza Afrika előbbre vitte a dokumentum!ilm esztétikáját:
inkább
arról van szó, hogy egy olyan uj irány felé halad,amely az örök
emberi tragédiába, a sorsa ellen reménytelenül lázadó ember tra
gédiájába torkollik®
'
■ Megszégyenít és félelmet ébreszt.
,
A szerző alig akarja elhinni, hogy a vászonra vetített
képek 1959-ből valók. Lelkiismerete nem tud megnyugodni: szé
gyenkezik, mert arra gondol, hogy a sophiatown-i peremváros,
akárcsak a treichvillei, erősen hasonlít Párizs környékének egyes
részeire, és hogy a négerekkel szemben folytatott faji megkülön
böztetés, akárcsak az, ami a zsidókkal és arabokkal szemben je
lentkezik, minden országban és minden időben megtalálható®
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A szégyenén zet azután félelemmel párosul® Mert ezen a ri~
portfilmea keresztül nemcsak egy néger tragédiájával ismerkedik
meg, hanem egy egész nép földalatti forrongásából is megérsz va
lamit. Bs Zakariás végső dühkitörése, ez az öntudatraébredée . és
befejezés,ami tulajdonképp csak kezdet, szintén nem a megnyugta
tás céljából készült, Lionel Rogosínnek ezt a csaknem ismeretlen
világba bepillantást engedő filmjét talán whasznosn-nak lehetne
nevezni. így nevezzük, mert megzavarja a problémák felvetésétől
elszokott, kényelmes gondolatvilágunkat, s mert az a nyugtalan
ság, amit bennünk ébreszt, egy napon majd oda vezet, hogy mi is
meglátjuk, amint uj, ellenállhatatlan erővel valósul meg a film
elmének kívánsága; “Térj vissza Afrika”»
A Térj vissza Afrika cím azt látszik jelenteni,hogy "Afri
ka, légy újra saj átmagad” - Nem pamflet és nem politikai csele
kedet. Adott helyzet, gondolkodásmód és légkör ábrázolása. Rém
karikirózza a fehéreket és nem idealizálja a. négereket, Zakariás
feleségét egy néger, Maríimü öli meg* A csocsik is, akikből sok
van Johannasburgban, gyakran megjelennek előttünk. A négereknek
is megvannak a maguk gonosztevői* De a film meséjén túlmenően,
meg kell látnunk azt a teljes valóságot, amit felfed előttünk,
meg kell látnunk azt az abszurd helyzetet, amit az csztályérdekek és faji érdekek nevében erőszakolnak rá az emberek százézreire*A filmművészetnek meglehetősen gyakran vetik a szemére, hogy
nem törődik a ma problémáival * Már csak ezért is lehetetlen len
ne nem üdvözölnünk ezt a kellő pillanatban érkezett dokumentu
mot .A faji megkülönböztetés és a koncentrációs táborok mindenütt
állandó veszedelmet jelentenek* Emlékezzünk az Éjszaka és Köd-re
/Hűit et broulllard/. És ne azzal nyugtassuk meg lelkiismeretűn«, kát* hogy £elháborodúnk a dél-afrikai gyarmatosítók ellen* Ha
csak ezt tennénk, nem értettük volna meg a film mélyebb szándé
kait.
/Telecinó, 1960. 89. sz./

FÓRUM
Nemes Károly

A tehetség problémája a művészetben

A művészet fontos,aktiv tényező a társadalom fejlődésében*
éppen ezért nem. csodálatos, hogy éles harc folyik jobbá tételé
ért® Ebben a harcban gyakran találkozhatunk problémákkal,, eszté
tikai kategóriákkal, amelyek nem elég világosak, nem eléggé meg
oldottak* Az ilyen problémák egyike a tehetség kérdése*
Különös jelentőségre tett szert ez a probléma a mi koraink
ban, amikor a művészet előtt igen nehéz és nagy feladat áll, hi
szen a realista művészet; a valóságot fejlődésében kell,hogy tük
rözne, a jelenségek ellentétes oldalain, az élet konfliktusain
keresztül*25zek a konfliktusok az osztálytársadalomban durvábbak,
nagyobbak és közvetlenül az élet felszínén is jelentkezők* Ezért
ott viszonylag könnyebb meglátni és tükrözni őket*
Ugyanakkor
ezeknek a durva, a felszínen is észrevehető konfliktusoknak se
gítségével könnyebb a tudat ellentmondásait is megtalálni* Szo
cializmust építő társadalmakban más a helyzet*Ott az antagonisztikus esztályhelyzetből következő durva konfliktusok fokozatosan
eltűnnek, azaz a konfliktusok jelentős rész© a tudatban van, a a
jelenségek felszínén találhatók is megváltoztatták már jellegü
ket® Ezért nehezebb őket meglátni és tükrözni* Ezért az alkotó
módszer tökéletesítésére van szükség. Minőségileg uj társadalom
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életének tükrözéséhez minőségileg 113 módszer szükséges. Termé
szetesen az alkotó módszer tökéletesedése az uj. minőség fokán
nem mehet végbe mennyiségi felhalmozódás nélkül, különösen akkor
nem, amikor a művészek többsége még a régi módszeren nevelő
dött. /Hem is beszélve a növekvő igéryek által megkövetelt ma
gasabb színvonalról./ Ez a mennyiségi változás részben már vég
bement, részben állandóan folyamatban van.
A fent elmondottakból látni, hogy a művészet fejlődésének
és jobbá tételének kérdése igen jelentős és az esztétika terü
letén is rendkívül nagy munkát kivan.
Eimek a dolgozatnak célja a tehetség problémájának alapfo
ka tisztázása. A munka tanuló jellegű, a tehetség forrásainak
és az alkotásnak, mint a tehetség jelentkezési formájának vizs
gálatával a szerző a maga számára igyekszik tisztázni ezt a kér
dést.
■
'
A tehetség kérdése a polgári esztétikában nem egyszer vált
■misztifikálás tárgyává* A polgári.esztéták ezt a problémát csak
pszichológiai aspektusában igyekeztek megoldani. Ha egészében,
áttekintjük a burzsoázia közeledését a képességek és tehetség
kérdéséhez a különböző korokban, akkor azonnal raj övünk céljuk
ra is: 1. a burzsoázia a politikai hatalomért való harca idején
tagadta a veleszületett képességeket; 2.a politikai hatalom bir
tokában elismerte a veleszületett képességeket, de tagadta azok
örökölhetőségét! 3. a proletariátussál való harca idején a ké
pességeket veleszületettnek ás öröklöttnek ismeri el.
Minden
kommentár nélkül világos, hogy itt az osztélypoziciók védelmé
ről van szó. Azonban a polgári ideológusok magyarázata csak kí
sérlet maradt, hiszen megmagyarázni a tehetség jelenségét lehe
tetlen a pszichológia határain belül.
■
Ugyancsak' sikertelen volt a vulgáris materialisták kísér
lete, akik teljesen szem elől vesztették az egyént és mindent a
társadalom szerepére igyekeztek korlátozni.
'
Ennek a problémának leegyszerűsítése különösen akadályozza
megoldását* A tehetség sokoldalú, bonyolult jelenség, ezért sok
oldalúan kell közeledni hozzá. A tehetségről alkotott elképzelé
seknek éppen ezért sokoldalú tanulmányozás tényein kell alakul
nia*
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Természetesen a tehetség nem változatlan, egy formában lé
tező jelenség- Változásával a dolgozat utolsó része foglalkozik*
El indulópontul a tehetség kutatásához a történeti materia
lizmus tézisei szolgálhatnak a személyiség szerepéről a törté
nelemben*

A tehetség előfeltételei
A tehetség, mint társadalmi jelenség az egyén és társada
lom fejlődésének eredménye* A tehetség - kiemelkedő személyiség
re, lásgószre gondolva
még Ismeretlen volt a művészetben, ami
kor már műalkotások voltak® Bár paradoxonnak tűnik, de a művé
szet előbb létesett, mint a művészek*
A művészet megjelenését két társadalmi funkció tette szük
ségessé; esztétikai-gnoszeológiai és esztétlkai-kommunikat iv * A
művészet ezeket a funkciókat elszakíthatatlan egységben teljesi
ti* A művészet keletkezése idején a "művészek* egyáltalán nem
voltak specializált- művészek* A munkamegosztás valamirevaló fo
kának hiányában csak többek között használták a művészet eszkö
zeit a fentjelölt funkciók teljesítésére- Ebben az értelemben
külön művészeti tehetség sem létezett* Ez az állapot teljes mér
tékben megfelelt az akkori fejlődési foknak* '
Később a fejlődés a munkámégosztásón keresztül /a magántu
lajdon létrejöttével/ a társadalom osztályokra való széteséséhez
vezetett- A munkamegosztás azzal, hogy lehetőséget teremtett a
specializált művészek megjelenésére, segítette a művészet fejlő
dését -Más oldalról a létrejött osztályantegonizmus a művészetet,
mint ideológiai formát, szükségszerűen a saját szolgálatába ál
lította*
■
A munkamegosztás a tehetség egyes személyekben való osszpontosuláaának alapjává vált. Kezdetben az emberi munka még oly
kevéssé volt termelékeny » hogy egy ember nem tudta ellátni ma
gát, biztosítani a társadalom számára megfelelő részt és még mű
vészettel is foglalkozni* Később az uralkodó osztályok
erővel
elnyomták a nép közül kiemelkedő tehetségeket és azokat támogat
ták, akik a nekik megfelelő osztályérdekekét fejezték ki* Ezzel
kapcsolatban irta Marx; ”A művészi tehetség kizárólagos Összpon-
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tosulása az egyes egyénben és annak ezzel összefüggő elnyomása a
nagy tömegben, a munkamegosztás következménye.11 /Marx-Engals:
Művészet3 irodalom. Szikra, 1950* 33* oldal/
A művészetnek az osztályérdekek
kifejezésében szerzett
rendkívüli jelentőségéből következett a társadalom különös szük
séglete a tehetségek iránt* A művészet, mint a megismerés ás az
emberi érintkezés eszköze, osztálytegyvernek bizonyait az embe
rek nevelésében, egyesítésében és mozgósításában® A művészet
egyrészt gnoszoológiái funkciót teljesítve megismerteti az embe
reket a valósággal s annak különböző problémáival,másrészt ezzel
a megismertétéssel kapcsolatot teremt közöttük, kielégíti eszté
tikai igényeiket, érzéseikre s ezen keresztül értelmükre hat®
Nyilvánvaló, hogy a műalkotás hatásának ereje arányban van
minőségével* Ebből következik, hogy a társadalomnak nem közepes,
szürke, kis hatású müvekre van szüksége, hanem j©lentŐs, magas
szinvonaluakra, azaz nagy tehetségekre, lángéezekre /a zseni ér
telmében/.
.
A társadalomnak ez a különös követelménye, különös szüksé
ge tehetségek iránt nem egyforma erővel áll fent állandóan* Az
osztálytársadalom nem egyenes vonaluan fejlődik, azaz egy társa
dalmi renden belül a termelési viszonyok előbb ösztönzik a ter
melőerőket, majd elmaradva tőlük gátjává válnak azok fejlődésé
nek*, Az igy létrejött ellentmondás kifejeződik az osztályharcban
és tükröződik az ideológiában* Tehát a harc az ideológiai for
mákban is folyik. A gazdasági ellentmondás, társadalmi forrada
lom segítségével a társadalmi rend változásához vezet. Marx rá
mutat , hogy "mindig szükséges megkülönböztetni az anyagi, a ter
melés gazdasági feltételeiben végbemenő természettudományos pon
tossággal megállapítható változásokat a, jogi, politikai,vallási,
művészeti, vagy filozófiai változásoktól, másként: az ideológiai
formáktól, amelyekben az emberek felfogják ezt a konfliktust és
harcolnak ellene." Tehát az ideológiai formákban, igy a művé
szetben is végbemenő harc nem Önálló, hanem a gazdasági ellent—
mondás tükröződése. Ennek megfelelően növekszik, vagy csokkén a
társadalom szükséglete művészeti tehetségek iránt. Ez a szükség
let erősödik a gazdasági krízis elemeinek jelentkezésekor, mert
a harcban álló osztályok minden eszközt igénybe vesznek.Lásd
Marx gondolatát erről: "A művészetről tudjuk, hogy smnak: bizo- 122 -

nyos virágzás! korszakai korántsIncsenek összhangban a társada
lom általános fejlődésével, tehát a társadalom szervezetének
anyagi alapjával, mintegy csontvázával sem.fí /Marx-Engels; Művé
szet, irodalom. 27. oldal./
•
A kritika fegyvere nem pótolhatja a fegyverek kritikáját,
anyagi erőt csak anyagi erővel lehet legyőzni, de az eszmék
anyagi erővé válnak,,ha tömegekkel bimak* /Marx./
Uj társadalmi eszmék és elméletek éppen azért keletkeznek,
mert mozgósító és átalakító munkájuk nélkül lehetetlen a társa
dalom fejlődésével fellépő problémák megoldása* Az uj társadalmi
eszmék és elméletek., ahogy a társadalom fejlődésével jelentkező
feladat alapján létrejönnek, eljutnak a tömegekhez, szervezik és
mozgósítják azokat. Ilyen módon, megkönnyítik a fejlődést akadá
lyozó reakciós .erők legyőzését.
A fentiekből érthető, hogy a nagy tehetségek a művészet
története folyamán miért nem jelentkeznek egyenletesen elosztva.
Csoportosan jönnek létre, ahogy a társadalom különös szükséglete
megkívánja. Engels elmondja egyik példáját ennek: s,Ez volt a
legnagyobb haladó irányú átalakulás, amelyet az emberiség addig
átélt. Olyan kor volt ez, amelynek óriásokra volt szüksége és
óriásokat is nemzett, a gondolkodás, szenvedély és jellem, a sok
oldalúság és tudás óriásait.** /Engels: A természet dialektikád a,
Szikra, 1952. 146. o./
.
Ugyancsak Engels beszélt arról, hogy egy nagy ember megje
lenése meghatározott időben és adott országban - véletlen. De ha
ez az ember nem lenne, akkor a létező szükséglet korábban, vagy
későbben, jobban, vagy rosszabbul más nagy ember megjelenésével
lenne kiélégitv® * Tehát? szerepet játszik a szükségszerűség. Ter
mészetesen hangsulyozni keli, hogy itt általános tendenciáról
van szó, amelynek jelentkezése rendkívül bonyolult és sokoldalú*
Ugyanakkor az, hogy a kiemelkedő személyiség mindig megjeleni}*:,
amikor ennek társadalmi szükségszerüségé van,'nem zárja ki a vé
letleneket. A nagy emberek válaszul jelennek meg a társadalmi
szükségletre, áe korábban vagy későbben jelantkeEhetnek, kisebb
vagy nagyobb tehetséggel bírhatnak és természetesen feladatuk
végrehajtásában hatással van rájuk egyéni sorsuk. Mindezek a té
nyezők sajátosan rányomják bélyegüket az adott feladat megoldá
sára.
-
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A társadalom fejlődése nemcsak követel tehetségeket, hanem

lehetőséget is teremt azok megjelenésére* A népben mindig talál
hatók rendkívüli képességekkel biró emberek, de társadalmi fel
tételek határozzák meg sorsukat és teszik lehetővé kiemelkedésü
ket. Termé szetesen itt szerepet játszik az egyéni oldal is. Csak
ezt a két oldalt egyformán figyelembe -véve kapunk világos képet a
személyiség szerepéről a történelemben* "Bem az eszmék határoz
zák meg az emberek társadalmi és gazdasági helyzetét, hanem as
emberek társadalmi és gazdasági helyzete határozza, meg eszméi
ket* .Kiváló egyéniségek .semmivé válhatnak, ha eszméik és kíván
ságaik ellentétben vannak a társadalom gazdasági fejlődésével,
ha ellentétben vannak az élenjáró osztály szükségleteivel és
fordítva; kiváló emberek valóban kimagasló egyéniségekké lehet
nek, ha eszméik és kívánságaik helyesen fejezik ki a társadalom
gazdasági fejlődésének követelményeit, az élenjáró osztály szük
séglétéit *** mais a hősök csinálják a történelmet, hanem a tör
ténél em. hozza létre a hősöket, következésképpen nem a hősök te
remtik a népet, hanem a nép teremti a hősöket és viszi előre a
történelmet*9* /A Szovjetunió Kommunista /bolsevik/
Pártjának
■Története, I*.£ejű20* old* Szikra, 1951/®
Tehát a tehetség jelentkezéséhez szükséges; a társadalom

fejlődésének megfelelő színvonala, azaz munkamegosz tás, az osz
tálytársadalom különös szükséglete tehetségben /itt nem kell
megfeledkezni arról, hogy kiváló személyiségről, lángészről van
ssó s nem egyszerű tehetségről/, megfelelő körülmények a tehet
séges ember életében és a fejlődés követelményeinsfc kifejezése
általa* Ezeknek a követelmányéknek jelenléte esetén lehet szó
magasabbrendü tehetségről* De honnan? Erre a kérdésre válaszol
va meg kell vizsgálni a probléma egyéni, azaz pszichológiai ol
dalát e
A pszichika - Marx szerint - a magasan szervesett anyag
sajátos tulajdonsága* Tehát másodlagosan fellépő jelenség. Az
emberi pszichika pszichológiai folyamatokból /érzet, felfogás,
emlékezet, képzet, figyelem stb*/ és pszichikai tulajdonságokból
/azok a vonások, amelyek jellemezve a személyiség irányát, ké
pességeit és jellemét, megadják alapvető karakterisztikáját és
meghatározzák pszichológiai alkatát/ áll.
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A pszichológiai folyamatok és a pszichikai tulajdonságok
szoros kapcsolatban vannak* Egyrészt a pszichológiai folyamatok
függnek a személyiség tulajdonságaitól és sajátosságaitól
kezdve az érzettől és felfogástól, amelyek tartalmuk teljességét
és végbemenésük realitását tekintve egyáltalán nem csak a lát
szólagosan izolált receptorok következményei, hanem a személyi
ség érzékenysége és felfogóképessége befolyásolja őket* Másrészt
mindegyik pszichológiai folyamat saját . szerepét játsza az egyén
életében, tevékenysége folyamán tulajdonsággá is válik* Ezért a
pszichológiai folyamatok bármelyikének tanulmányozása átvisz az
egyéni pszichikai sajátosságokhoz* "A felfogásban, emlékezetben,
gondolkodásban, .figyelemben, fantáziában - nem beszélve az emo
cionális és akarati szféráról ~ jelentkező egyéni
tipológiai
sajátosságok már a személyiség pszichikai tulajdonságai, azaz a
felfogó-, £ megfigyelő-, az emlékesó-képesség, az elmélyültség,
az érzékenység, az állhatatosság, az éleselméjűség, a határo
zottság, a kitartás stb, jellemzői* Ez éppen a pszichológiai fo
lyamatok és pszichikai tulajdonságok szoros kapcsolatát és köl
csönhatását mutatja*
■
Ezeknek a tul&jdsnságQiörak természetes alapja a szervezet
pszicho-flziológiai funkciói* A pszichikai tulajdonságok, többek
között a képességek természetes alapját hangsúlyozza Marx is:
"Az ember közvetlenül természeti lány* Természeti lény - még
hozzá élő természeti lény - minőségében természeti erőkkel, élő
erőkkel ellátva, s igy tevékeny természeti lény: esek a.z erők
benne készségek és képességek formájában vannak adva.* *" /Marx%
Előkészítő munkálatok a Szent Családhoz. Marx-Engels Összes mü
vei*/
Esek a természetes erők, amelyek az emberben képességek és
készségek formájában vannak adva,örökletesek* így az ember Örök
ségként kaphatja agyfelépítésének, érző és mozgató
szerveinek
sajátosságait, idegrendszere funkcionális tulajdonságaiig pl*
plasztikusságát stb* Az idegtevéksuység Pavlov által megállapí
tott típusai szintén örökletesek. Egyszóval: az anatómiai-fizi
ológiai adottságok örökletesek, d« nem változás nélkül., örök
lődnek*
Micsurin és követői kutatásainak megfelelően az örökletesség változása és bonyolódása megy végbe azáltal, hogy a szerve
-

125

-

zet generációit során át különböző tulajdonságokat szerez és hal
mos fel* Az ember örökölheti nemcsak a hasonlót, .hanem a külön
bözőt is, nemcsak a változatlant, hanem a változót is* Az ember
történeti fejlődésének folyamatában az anatómiai-fiziológiai
adottságok megváltozhatnak s ezek a változások Öröklődhetnek* Ez
magyarázza a tehetségek jelentkezését olyan családokban, ame
lyeknek elődei között nem lehetett különösebb képességeket meg
figyelni s
.
Kizárólag az anatómiai-fiziológiai tulajdonságok öröklőd
nek, nem pedig kész pszichológiai folyamatok, vagy pszichikai
vonások* A személyiség pszichikai tulajdonságai nem kezdeti
adottságok, hanem tevékenységek folyamatában fejlődnek és ala
kulnak* Hasonlóan ahhoz,ahogy a szervezet sem kezd először fej
lődni és utána funkcionálni, hanem funkcionálva fejlődik, Így a
személyiség sem alakul kezdetben,hogy később tevékenykedjék, ha
nem alakulva tevékenykedik, illetve tevékenykedve alakul.
Sem szabad megfeledkezni arról, hogy az igazi fejlődés nem
egyszerűen növekedés, hanem változás, minőségi átalakulás.Az
e-obar .fejlődését társadalmi követelmények és körülmények hatá
rozzák meg* A legáltalánosabbakon kivül az ember fejlődése meg
hat ározásának nincs biológiai tényezője, mert szervezete köve
telményei nem határozzák meg magatartását * Az ember magatartása
társadalmi viszonyai szisztémájával, követelményeivel határozóí l űr
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Az ember anatómiai - fiziológiai adottságai sajátos belső
környezetet jelentenek, amelyek keresztül szűrik és megtörik a
külső környezet hatását• Éppen ezért ezek az adottságok, mivel
eszközei a külső viszonyok tükrözésének, rendkívüli jelentőség
gel bírnak, /Nem véletlen a psziehika meghatározása,mint orien
tációs tevékenységé*/ Az ember tudata /történeti materialista
10X*IílXZXGXOg;iával/ a lét aktiv, tevékeny tükröződése* Ahogy Lenin
mondta: "Ás ember tudata nemcsak visszatükrözi az objektív vi
lágot, hanem teremti is." /Lenini Filozófiai füzetek*/
Nyilvánvaló, hogy a tükrözést végrehajtó szervek hatnak a
tükrözés mennyiségére és minőségére* Ez megfelelő fejlődés ered
m é n y e k é n t a jelenségek gyors és mély tükröződéséhez vezet, azok
legfontosabb kapcsolatait és törvényszerűségeit illetően, úgy
szintén elvisz az élmény-elképzelés - és megfigyelésanyag alko
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tó átalakításához* Az igy létrejövő képesség az összes megisme
rési folyamatokhoz kapcsolódik - megmutatkozik a felfogásban es
az emlékezetben egyaránt, de éppen a gondolkodás és a fantázia
lesznek azok, amelyek ennek a képességnek mélységét és erejét
leginkább mutatják* Ez a képesség főleg akkor mutatkozik meg,
amikor önállóan kell megoldani valamilyen problémát, különös
kritikával ós kontrollal,
Az emberi képességek - pszichikai tulajdonságok, s mint
ilyenek a személyiség természetének alkotó részei® Az ember ter
mészete, lelki tevékenysége folytán a történeti fejlődés folya
mában alakul és változik* Az ember képességei a történelem pro
duktumai* Az un* intellektuális képességek
annak megfelelően
alakultak, ahogy az ember megismerte a világot® A művészeti ké
pességek pedig' annak megfelelően, ahogy a különböző művészeti
ágak segítségével esztétikailag végezte ezt a feladatot* A mun
katevékenység növekedésével, uj formái létrejöttével az ember is
uj képességekre tett szert, A munkamegosztás pedig ezeknek a ké
pességeknek specializálódásához vezetett* Ezért, ahogy Marx ír
ja, az ©gyének természetes adottságainak különbsége nem annyira
oka, aint inkább következménye a munkamegosztásnak*/Marx-Engels;
Szábrányije szocsinyényiji,/
Maga ez a történelmi folyamat az érzékszervek egyenetlen
fejlődéséhez vezetett, s ez a tény vált a munkamegosztással
együtt a speciális képességek keletkezésérek feltételévé. Ilyen
képpen az általános képesség /az un, intellektus/ és a speciá
lis képességek közötti viszony nem két statikus tényező össze
függése, hanem a fejlődés változó eredménye• Bár különösen a
nagy tehetségeknél a kettő kapcsolata harmonikus, ezt nem lehet
általánosítani, Közismert, hogy Swiftet kizárták az oxfordi
egyetemről lassú felfogása miatt, faltér Scottot pedig lustasá
gáért gúnynévvel illették*
Maga a speciális képességek fejlődése igen bonyolult fo
lyamat, Minden speciális képesség a fejlődés sajátos utjával
bír, amelyen differenciálódik, alakul, s átalakul. .Mindegyik
számára sajátosan vetődik fel a természetes előfeltételek kér
dése is, A zenei képesség, amelyben jelentős szerepet játszik a
hallás minősége, teljesen más jelentőséggel veti fel a természe
tes előfeltétel kérdését, mint pl* az elméleti képességek*
-
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A speciális képességek fejlődésének ezek a sajátosságai
megmutatkoznak jelentkezésük idején is* Az alkotói képességek
jelentkezését illetően gyakorlati alapon lehet bizonyos kronoló
giai következetességet megállapítani* A művészet területén korán
jelentkeznek a képességek, mindenekelőtt a zenében*
"
A zenei tehetség korai jelentkezésének példái lehetnek a
következők: a 3 éves Mozart, a 4 éves Haydn, az 5 éves Mendslsohn, Schubert, aki 11 éves korában, Weben, aki 12 éves korában,
Gherubini, aki 13 éves korában szerzett már zenét. Általában a
zenében, ritka kivételektől eltekintve, az önálló, objektív je
lentőséggel biró tehetség 12-13 éves korban keletkezik* ■
A képzőművészetekben &z alkotási készség valamivel később,
14* éves kor körűi mutatkozik® Rafaelnél 8 éves korban. Van Dyck—
nól és Glottónál 10 éves korban, Michelangelónál 13® Dürernél
pedig 15 éves korban keletkezett®
A költészet területén a hajlam igen korán megmutatkozik,
de a művészi értékkel biró alkotás viszonylag későn érik meg*
Byron és Schiller 16 éves korukban már Írtak*
A képességek problémája elsősorban minőségi probléma, az
ember képességei milyenségének kérdése* Természetesen ez a minő
ségi probléma mennyiségi aspektussal is bir. A képességek nem
csak irányuk és minőségük szerint, hanem színvonaluk szerint is
különböznek* Egy s ugyanaz ember rendelkezhet különböző képessé
gekkel, de ezek közül egy sokkal jelentősebb, mint a többiek.
Más oldalról, több ember birhát ugyanazzal a képességgel, de kü
lönböző fokon.
A képességek különösen magas fokát tehetségnek és lángész—
nek nevezik /zseni/. A tehetség és lángész mindenekelőtt objek
tív történeti jelentőségük szerint különböznek, úgyszintén kü
lönbség van köztük alkotásuk eredetiségének fokában is. A tehet
ség magasabbrendü eredmények elérésére módot adó képesség, de
ezek az eredmények általában a már elértek határain belül van
nak. A zsenialitás olyan képességet tételez fel, amely teljesen
újat tud adni. Jellemző a tehetségre és a zsenialitásra domináns
profilján kivül bizonyos univerzalitás is. Engels a már idézett
müvében ezt a következőképpen jellemezte:
"Alig élt akkor jelentős férfi, aki ne tett volna nagy
utazásokat, ne tudott volna négy-öt nyelvet és ne vált volna ki
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több téren® Leonardo da Vinci nemcsak: nagy festő volt, hanem
nagy matematikus, mechanikus és mérnök is*«» Albrecht Dürer fes
tő, résmetsző,- szobrász és építész volt egy személyben, amel
lett uj erődítési rendszert talált ki*** Machiavelli államférfin
volt, történetíró, költő és ugyanakkor az ujább kor első emlitésreméltó katonai Írója* Luther nemcsak az egyház Augiász-istállóját söpörte ki, hanem a német nyelvét is, megteremtette a
modern német prózát és megírta szövegét ás dallamát annak a győ
zelmi karéneknek, mely a XVI* század Marsélllaise lett* Annak a
kornak hőseit még nem hajtotta jármába a munkamegosztás, melynek
korlátozó,egyoldalúvá tevő hatását annyiszor érezzük utódaikon*"
Természetesen ilyen sokoldalúéágnak maga a fejlődés nem
kedvezett * Mégis a kiemelkedő tehetségek és zsenik nemcsak szé
les látókörrel bírtak, hanem fejlett képességgel rendelkeztek a
jelenségek megértéséhez az élet különböző területein*
■
Tehát a tehetség a társadalom és személyiség fejlődésének
eredménye* Előfeltételei mind társadalmiak - munkamegosztás, sa
játos szükséglet, stb« - mind természeti - pszichológiaiak anatómiai,fiziológlai adottságok stb* Egyes esetei ■jelentkezé
sét csak a két pólus gondos tanulmányozásával lehet megérteni*

Az alkotás, mint a tehetség jelentkezése
Tisztázva a tehetség előfeltételeit, közelednünk kell meg
határozásához* Ennek érdekében vizsgálat alá kell venni a tehet
ség jelentkezését» ■A tehetség közvetlenül az alkotó folyamatban
jelentkezik s a műalkotásban rögződik*
Az el,Sző fejezetben láttuk, hogy a magasabbrendü tehetség
jelentkezése számára feltétel bizonyos
anatómiai-fiziológiai
adottság /a tehetség nem születik az emberrel, de maga az embér
meghatározott adottságokkal igen/, megfelelő körülmények az
egyén fejlődése számára és társadalmi szükséglet. Ha ezeket a
tényezőket sorra vesszük, akkor a tehetség különböző fokait
kapjuk meg*
A magasábbrendü tehetség, a lángész jelenlétére jellemző a
különös társadalmi követelmény. A zsenialitás legfőbb megkülön
böztető vonása, hogy nemcsak eléri a legmagasabb pontot a meg
-
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kezdett utón, hanem teljesen uj utakat nyit* Ez a& uj azonban
nem. egyszerűen a zseniális emberből magéból fakad* Ez az uj a
kor követelménye, konfliktusaik, krízisek tükröződése* A feladat
megoldása nem a zseni kizárólagos teljesitménye* Ő az,aki képes
ségei segítségével sikerrel változtatja minőségi ugrássá a menynyiségi keresések, próbálkozások, részmegoldások tömegét, így
alkot újat, a meimyiségi fokozatosságon túlmenőt, s ebben az ér
telemben lehet róla, mint kezdeményezőről beszélni, hogy lezárva
egy mennyiségi sort, minőségileg uj kort kezd®
A lángész megjelenését úgy lehet tekinteni, mint sajátos
művészi stafétaváltóti a futók, képességeik szerint nem egyfor
mák, de az utolsó általában a legjobbak közűi kerül ki és az ér
a célba. Nyilvánvaló, hogy a lángé sz éppen azért lehat azzá, mert
befejezi a sort, ehhez neki erősen fejlett képessége és tehetsé
ge ad. alapot. S a feladat minőségi megoldásához éppen ez szük
séges*
■
Nem lenne helyes azonban azt hinni, hogy a lángész zseni
voltát kizárólag erősen fejlett képességeinek köszönheti* Énei
kül nincs lángész, de csak eszel sincs* Az, hogy a 3 éves Mozart
kedvező anatómiai-fiziológiai és családi adottságai miatt éjje
lenként titokban zongorázott, csak alapja volt az ö lángésszé
válásának, de nem kritériuma* Nem lehet a jelentős müvek sorát
alkotó zeneszerző Mozartot azonosítani a 3 éves, korához mérten
a zongorán szokatlanul jól játszó Mozarttal* A gyermek és a fel
nőtt Mozart tehetsége egészen különböző jelenségek, amelyek fel
tételeznek minőségi fejlődést* Ennek tagadása az okok és tevé
kenységüket lehetővé tevő feltételek közötti dialektikus kap
csolat felcserélése lenne, előre meghatározott fatális sorssze
rűs ©gr© e
■
Az, hogy a művészettörténet éppen ennyi tehetséget ismer,
nem jelent azt, hogy kétezer év alatt többen nem rendelkeztek az
ehhez szükséges anatómiai-fiziológiai adott súgókkal• Éppen ezért
a zseni meghatározásánál nem függatlerithetjük magunkat a társa
dalmi követelményektől és helyzettől. E nélkül a lángelmék meg
jelenése kaotikusnak tűnne, holott a tények bizonyos törvény
szerűségre mutatnak* A társadalom különös szükséglete tehetsé
gekben a termelőerők és termelési viszonyok közötti ellentaon- 130 -

dás megoldódásával csökken® A gazdasági ellentmondásszülte harc
a haladó osztály győzelmével viszonylag gyengül:a termelési vi
szonyok megváltozásával az elnyomott osztály uralkodóvá válik s
a harc most azért folyik, hogy gondolatai, tudata a társadalom
uralkodó gondolataivá váljanak* Ez a tény, bár csökkenti a tár
sadalmi szükségletet, nem szünteti meg, hiszen a művészet által
telj esitett funkciók nem szűnnek meg* Ezen kívül ősztájytársa
dalmakban a nyugalom, a fejlődés igen viszonylagos.
Eddig, talán úgy lehet mondani, hogy a tehetséget helyileg
szemléltük, azaz különböző tehetséget különböző művészekben* Ér-'
dem.es most, mintegy időben Is vizsgálat alá venni, azaz fejlő
dését egy emberben*
.
A születő ember csak saját szervezete anatómiai-fiziológi
ai adottságaival rendelkezik. S már arról is szó volt, hogy ezek
nem feltétlen vannak meg az elődöknél is, vagy ha megvannak, ak
kor sem kapnak feltétlen teret jelentkezésükhöz. Közismert, hogy
Rembrandt molnár» Chopin könyvelő, Schubert tanító fia volt. Ez
persze nem zárja ki az ellenkezőt, amikor generációk scxcán ke
resztül jelentkezik és felszínre jut a tehetség. Pl,Bach eseté
ben - öt generációban 18 jelentős zenei tehetség volt.
Meghatározott anatómiai-fiziológiai adottságok esetén a
tehetség kialakulása főleg a környezet hatásaitól függ. Sztaniszlavszkij szerint a lelki élet mozgatóerői az értelem, az
akarat és az érzés. Az alkotás e tényezők össz^ hatásának eredmé
nye. Tehát a tehetség fejlődése szempontjából kedvező az a kör
nyezet, amely ezeknek a pszichológiai folyamatoknak a fejlődését
segiti. Nyilvánvaló, hogy a kedvező körülmények is elsősorban
azokat a képességeket fejlesztik, amelyek megfelelő fiziológiai
adottságokon alapulnak. Ennek és a munkamegosztásnak köszönhető,
hogy a képességek rendkívüli mértékben tudnak egy meghatározott
irá nyban fejlődni. így egyes emberek bizonyos képességeiket a
többiekhez viszonyítva minőségileg magasabb szintre emelhetik*
Emellett a különbség mellett persze fennállhat különbség az ál
talános intellektus színvonalát illetően is* Tehát az ember el
indulva anatómiai-fiziológiai adottságoktól, a társadalmi kö
rülményeknek és követelményeknek megfelelően, s mindezek minő
ségétől függően eljuthat a zsenialitásig.
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Hogy milyen jelentősége van a fiziológiai adottságokon túl

a kornyezetnek, a nevelésnek* a tanulásnak stb,, azt mutatja nem
egy nagy művész élete. Pl. Beethoven, aki a zenész számára leg
fontosabb fiziológiai adottságot, a hallást vesztette el, aég
süketen is nagy müveket alkotott.
.
Még nagyobb jelentőséggel bírnak a társadalmi körülmények
a tehetség jelentkezése azempontjábó1,Ez enkivül az alkotás szük
ségképpen függvénye a társadalom általános kulturális színvona
lának és az adott művészeti ág technikai fokának. Marx Rafaellel
kapcsolatban irt erről:
ríRafael, mint minden más művész, függött a művészetnek at
tól a technikai haladásától, amelyet előtte értek el a társada
lom szervezése és a munka megosztása révén az ő városában és vé
gül .mindazon országok munkámé gosztása révén, amelyekre az & fápasának forgalma kiterjedt. Hogy olyan ©gyén mint Rafael, kifejieszti-e a tehetséget, az egészen a kereslettől függ, amely vi™
rzont a munka megosztásától és az embereknek ebből fakadó mű
veltségi viszonyaitól függ.” /Marx-Engela; Művészet, irodalom.
33. old./
•
egyesülése. Az alkotás belső erők felhas ználása az esztétikaignoszeoiógiai és észtétiks;i-kommunikativ köve télmény©k kielégí
tése érdekében. Tehát
esztétikai érzéshez kapcsolódik. Az
esztétikai érzés olyan képességként keletkezett, amely a szépség
megkülőnbqztetésére irányult a valóságban, a szépségben való
gyönyörködésre és a szépség törvényei szerint való alkotásra. Az
esztétikai érzés keletkezése a munkatevékenység következménye•
A munka következtében kezdi az ember megismerni a valóságot gya
korlatilag, elméletileg és művészetileg* Megismerve a valóságot,
az ember nemcsak a tartalomnak szentel figyelmet, hanem a je
lenségek érzéki oldalának is. Az érzések gazdagsága a gyakorlati
tevékenység következménye - a zenei fül, a gyönyörködésre képes
szem stb. mind ezáltal létezik. Azonban az ember nem érti meg a
tartalom és a forma viszonyát, amig gyakorlatilag nem alkotja
ezt meg az életben. így születik maga az alkotás: a valóság uj™
jáalkotása, művészi vetületekben. Az alkotás fontos ösztönzője
az ember társadalmi lénye - kívánsága átadni gondolatait, érzé
seit, hangulatát stb. más embereknek,1 A valóságnak ez az ujjáal—
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kofcŐsa annál értékesebb ás hatásosabb, minél adekvétabb, való- ■
sághübb■, A nagy tehetségekre éppen a valóság adekvát tükrözése
jellemző. Ezért bírnak az ő müveik nagy jelentőséggel és játsza
nak nagy szerepet, A nagy tehetségek képesek a valóság mélyebb
megismerésére, a lényeg megfogására, megérzésre és átélésre s
ezek magas színvonalú kifejezésére* Ami a nagy tehetségeket az
átlagembertől me gkülöhbö zteti, az a valósághoz való sajátos vi
szonyulás! képesség* Tehát a tehetség a jelenségekhez -váló sajá
tos közeledésre váló képesség* Xfcr-a tehetség a módszer jellegé
vel bir /módszertani jelleget itt természetesen a legszélesebb ■
értelemben kall venni/.
Ha a tehetséget úgy tekintjük, mint kiemelkedő személyisé
get, akkor látjuk, hogy "kimagasló egyéniségek csak annyiban
játszhatnak jelentős szerepet a társadalom életében, amennyiben
helyesen ismerik fel a társadalmi fejlődés feltételeit, amennyi
ben fel tudják ismerni, hogyan kell azokat megjavítani* Hősök,
kimagasló egyéniségek nevetséges, senkinek sem kellő szerencsét
len £1ótásókká válhatnak, ha a társadalmi fejlődés feltételeit
nem tudják helyesen felismerni és szembeszáílanak a társadalom •
történelmi követelményeivel, **"/Sztálin: A Szovjetunió Kommunls— '
ta /bolsevik/ Pártjá nak története 20-21 old*/
A valóság helyes felfogásához és megértéséhez pedig éppen
a valósághoz való helyes közeledésre van szükség* S ha valaki
nem bir ezzel a képességgel, az nem képes & világ megváltoztatá
sára, mert nem képes a világ művészi megismerésére* Sigyelexareméltó ebből a szempontból megismerkedni néhány művész vélemé
nyével s
■
”Ha a kisgyereknek f vagy a szakácsnőnek feltárult volna
ugyanat, amit ő látott, akkor azok is képesek lettek volna ennek '
megjavítására®** ,/L*Tolsztoj/
.
"Én lerajzoltam ezeket az arcokat, mint ahogy lerajzoltak
a gombákat, leveleket, fákat, amelyek szemembe vetődtek, s nékem
csak rajzolnom kellett*” /Turgenyev/
^Én nem alkotom könyveim tartalmát, hanem látom és le
írom.” /Dickens/
'
'”Én hallom hőseim énekét, ugyanolyan tisztán, mint ahogy
látom áé engem környező tárgyakat, s as a tisztaság a gyönyör
állapotába emel**® -/Hugó/.
■
'
'
■
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Ezek a kijelentések természetesen nem tudományosak és nem.
fogják-át a tehetség jelenségének minden oldalát, de kétségte
lenül mutatnak a valósághoz való sajátos viszony momentumára.
Ezen az alapon elképzelve a tehetséget, világossá válik
az, hogy az igazi tehetségek miárt képesek egészen életük végéig
jó, többnyire nagy müvek alkotására. Hiszen gyakran találkozha
tunk művészekkel, akik néhány jó műalkotás után /nem beszélve
azokról, akik jó műalkotást egyáltalán nem hoznak létre/ tovább
nem alkotnak, vagy kizárólag jelentéktelen müveket hoznak lét
re* Mintha kimerítették volna magukat. Természetesen a szó igazi
jelentése szerint, nem tehetségesek. A tehetségre éppen a fej
lődés, az uj minőségek felhalmozása stb. jellemző. A tehetség a
művész számára élete végéig biztosítja az alkotás lehetőségét,
ha ezt a társadalmi körülmények megengedik. Azok pedig, akik né
hány többé-kevésbé sikerült mü után kimerítették életanyagukat azt az anyagot, amelyet közvetlenül átéltek - és többet jelentős
müvet alkotni nem tudnak, nem tehetségek, mert nem képesek a
valósághoz való közeledésre, nem képesek a valóság művészi meg
ismerésére. Éppen ezek azok, akik alkotásuk további folyamán ön
magukat ismétlik, sablonokat használnak stb. Az ilyen áltehet
ségek a legkisebb társadalmi változásnál is elbuknak, mert nem
tudnak kiemelkedni, ill. tulmeani korábbi szemléletükön.
Ezek az emberek csak azt tudták alkotásba sűríteni, amit
számukra a valóság passzívan - és nem aktiv megismerésük eredmé
nyeként - nyújtott. Ilyen értelemben bizonyos Íráskészséggel pl.
nemcsak egy iró, hanem akármelyik ember hozhat létre jó müvet,
azaz megírhatja saját életét. Éppúgy, mint ahogy saját magát
minden ember játsza.
.
Természetesen itt figyelembe kell venni a társadalmi kö
rülmények hatását, a tanulást stb.Hiszen a folyamatos gyakorlat
ban a képesség növekszik, bár nem feltétlenül válik tehetséggé.
Tehát csak mennyiségi változást eredményez, amelyek az alkotás
ban, mint rutinos müvek jelentkeznek.
•
Ahogy a tehetség nem a semmiből jön, úgy nem is tűnik el
nyom nélkül. S bár jelentkezési formája az alkotás, nem egyenlő
egyszerűen az alkotással. Éppúgy, mint ahogy a művészet nem mű
alkotások mechanikus tömege, hanem 'a megismerés sajátos formája,
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a művészi tehetség a művészi megismerés sajátos képessége* Tevé
kenységét a körülmények természetesen befolyá solják, de mint
megismerő képesség, nem meríthető ki*
'

A tehetség körülményeinek történeti változása
Fentiekben a tehetseget - kiindulva társadalmi és pszicho
lógiai forrásaiból - alapvető fogalmakban körvonalaztuk * Sz az
áttekintés természetesen a múlton alapszik* Azonban a tehetség
nem változatlan kategória. Amennyiben változik a társadalom és
az ember, változik a tehetség jelleg© is® Ezért érdemes néhány
következtetést levonni a jövőre nézve.
Ezt megelőzően foglaljuk össze az eddigieket*
■
Az osztálytársadalmak nem egyenletesen fejlődnek. A gazda
sági ellentmondás harchoz vezet az ideológiai formák területén
is. Ez magas&bbrendü tehetségeket kiván* Innen van a tehetségek
egyenlőtlen elosztása a művészettörténetben, főleg a

társadalmi

rendek változásai előtt*
A tehetség egyéni oldalával kapcsolatban elegendő emléke z—
ni arra, hogy a művészet területén a tehetség a széles tömegek
hez viszonyítva magas kulturszinten all,íajlebtebb idegrendszer
rel, pszichikai tevékenységgel és speciális képességekkel ren
delkezik* Ánatómiai-fizioló-giai adottságai alapján társadalmi
környezetétől és annak különös követelményeitől függően egészen
a zsenialitásig fejlődhet.
Éppen ezzel a különös követelménnyel kapcsolatban kell to
vább lépni a tehetség múltbeli elemzésénél.
Szocialista társadalomban a fejlődé® viszonylag egyenle
tesebb, a termelőerők és a termelési viszonyok összhangjára tu
datosan figyelmet fordítanak, igy köztük antagonisstlkus ellent
mondások nem keletkeznek. Ez azt jelenti, hogy az ilyen gazdasá
gi ellentmondások nem lehetnek különös társadalmi követ élmények
alapjává*
Jelenti-e mindez a művészet feleslegessé válását? Nyilván— .
valóan nem, hiszen, mint már fentebb szó volt róla, a művészet
esztétikai - gnoszeológiai és esztétikai-kommunikatív funkciói
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változatlanul léteznek,

hiszen ezek

a funkciók a társadalom és

nem az oazfcálytársadalom keletkezésével születtek*
■
As e g y é n i oldalt illetően figyelmet kell fordítani arra,
amit Sztálin mondott a kommunizmushoz való átmenet harmadik fel
tételéről: "Harmadszor az szükséges, hogy elérjük a társadalom
kulturájá nak olyan növekedését,amely a társadalom minden tagja
számára biztosítja fizikai és szellemi képességeinek minden ol
dalú fejlesztését, hogy a társadalom tagjai olyan képzettséget
szerezhessenek, amely elegendő ahhoz, hogy a társadalmi fejlődés
aktív tényezőivé váljanak, hogy szabadon válászthassanak foglal■hozást és ne legyenek a fennálló munkámégosztás miatt egész éle
tükre egy bizonyos foglalkozáshoz láncolva*" /Sztálini A szoci
alizmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban. Szikra, 1955•
166 old*/
■
A jövő emberei kétségtelenül a kultúra magasabb fokén
Xesanek .az oaztálytársadalmak tagjainál. Képességeik sokoldalú
fejlesztése az egyszerű embereket is közelebb hozza a mai érte
lemben vett tehetséghez, mert a minőségi különbség köztük, mint
tendencia, állandóan kisebbé válik* Ezt fogja segíteni a szelle
mi élet magas színvonala is, amely a maga nemében helyettesíti
az osztálytársadalom különös szükségletét a tehetségben*
Természetesen mindig lesznek különbségek tehetségek kö
zött* S még azt sem kell képzelni, hogy kivétel nélkül minden
ember használni fogja a 'művészeti megismerés eszközeit, de a
műalkotások létrehozóinak száma jelentősen megnöveksdett már ma
és még tovább fog nőni*
_
Figyelembe kell venni, hogy a nemzetek egymáshoz való vi
szonya megváltozik, hogy a munkamegosztás régi jelentősége el
veszíti erejót* Teraészetesen ez nem jelenti a zseniális embe
rek eltűnését, hanem bizonyos kiégyenlItődést a nem zseniálisok
javára* Azaz: a tehetséges emberek számának megnövekedését, a
apeciaXisólt művészek bizonyos felolvadás át• Marx idézetét foly
tatva* erről a következőt tudhatjuk magi
■'
nA művészi tehetség kizárólagos oaazpontosulása az egyes
egyénben és annak ezzel összefüggő elnyomása a nagy tömegben, a
munkamegosztás következménye• Még ha bizonyos társadalmi viszo
nyok között minden ember kitűnő festő lenne is, ez még egyálta
lában nem zárná ki azt, hogy mindenki eredeti festő is lenne*•»
A társadalom kommunista szervezésénél mindenesetre elesik a mü®
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alárendelése a helyi és nemzeti korlátoltságnak:, ,ami
tisztán a munkamegosztásból származik, és elesik az egyén alá
rendelése valamely meghatározott művészetnek,„amelynél fogva ki
zárólag festő, szobrász és igy tovább,és már a név is épp elég
gé kifejezi a művész korlátolt, foglalkozásszerű fejlődését és a

vész

munkamegosztástól való függőségét. Kommunista társadalomban nin
csenek festők, hanem legfeljebb emberek, . akik egyebek között
festenek is.” /Marr-Engels: Művészet, irodalom. 33*. oldal./
Hasonló gondolatokat fejteget Engels a- burzsoázia kultu
rális monopóliumáról beszólva "A lakáskérdéshe zn és az "Anti
Bühring^ c, müveiben.
Az ősközösség művészete /természetesen ennek tapasztalatát
nem kell vulgárisán a jövőre alkalmazni/ és a népművészet bizo
nyos fajai megmutatják annak lehetőségét, hogyan keletkezhetnek
műalkotások professzionális művészek nélkül.
Ilyen elképzelésnek alapot ad az a kulturális fejlődés,
amely a forradalom, illetve felszabadulás után a Szovje
éa a népi demokráciákban végbement. Pedig mindez még csak a kez
det.
Íz a probléma természetesen még soká fog megoldódnx•Bngels
az élet lényegéről beszélve feladatul tűzte ki az élet mestersé
ges létrehozását. A történeti materializmus, esztétika, pszicho
lógia, pedagógia és más tudományok nemcsak tanulmányozzák a te
hetséget , hanem igyekeznek létrehozni is. Sz társadalmi fela
dat, s az eredmény csak társadalmi fejlődés következménye lehat *
A tehetség problémájával való foglalkozásnak azonban a
mindennapi művészeti gyakorlat ázására is jelentősége van. Az
utóbbi időben művészi életünkben szinte fel sem vetődik ez a ka
tegória, bár művészetünk hiányosságait nem egyszer éppen itt kel
lene keresni.
Ha egy művész számára jólétet, társadalmi megbecsülést, &
művelődés, képzés, tájékozódás, a vita lehetőségeit és f nmen
ként négy milliót biztosítanak az alkotáshoz, a ezután müve hi
báinak okait az irodalom és a kritika gyengeségében, a kulturá
lis vezetés merevségében,a prémiumrendszerben stb. és csak ezek
ben látj a, akkor felvetődik a kérdés, hogy miért vállalkozik
filmek készítésére? Yagy ha ezeknek a tényezőknek hatása olyan,
hogy eleve csak rossz filmet lehet csinálni, akkor miért olyan
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ritkák a jó filmek? És főleg miért nem beszélhetünk még mai
valóságunk uj szemléletű filmművészeti tükrözéséről, mint megis
merési eredményről? Valahogy úgy tűnik, hogy a kritikára és kul
turális vezetésre való hivatkozás igen sokszor kifogás-keresés,
s az irodalom lassan nem is a mankót,hanem a lábat jelenti film
jeinkben, Ha pedig eljutunk ahhoz,hogy filmjeinkben uj jelenség,
vagy hős pozitív vonásait, szépségét, hősiességét stb, - a film
művészet eszközeivel tükrözik, s nem as adott irodalom, vagy ép
pen közvetlen történeti materialista kijelentések segítségével,
akkor ezek az eszközök olyan konzervatívak., hogy alig adnak jobb
eredményt, mint a.szokvány sémák,
A ,16 filmekhez tehetséges művészek kellenek, Olyan művé
szek, akik élményekkel - valóságunk szépségének, hősiességének,
tragikumának, komikumának stb. érzésével eltelve - a leghatáso
sabban akarják ezeket közvetíteni közönségünknek, S ez ne egy
kettőre le gyen jellemző, hanem mindegyik művészre® A közönség
érzés- és gondolatvilágára hatva járuljanak hozzá az építéshez

az emberek változtatásával.
Lenin utal. ás a arra® hogy a forradalom után a filmgyártás
nak a híradótól kell elindulnia - számtal&ns zov igazolódott, a
3sov.jetru.ai6 határán fű i is* Tágabb értelemben véve a híradótól
/tehát o valóságtól/ való elindulást, ezt láttuk a neorealizmus
kezdetén, erre utal a francia uj hullám nem egy alkotása, úgy
szintén a new-yorki £ilmiískol&é, ilyen vonásokat mutatott a
szovjet film uj tendenciája kibontakozásakor, az
évek ko
sepén. hálunk még ez is visszájára fordul és az életközelségből
riportszerűség válik /a Mi földünkből gyenge amatőr film lett, a
i r ó h a n t b ó l pedig tanmesésitett háromszög-probléma/, s mégis
va
lahol itt kellene karesni a konstrukciók felszámolásának lehe
tőségébe
'
As államosított magyar film jól-rosszul elindult azon az.
utón, hogy szakítva a korábbi hazug szemlélettel a dolgozók éle
tet tegye tükrözése tárgyává, & uj életünk, alakuló uj arculatok
esztétikai vonását mutassa meg. /Etikai síkon ilyet eredménye
zett a Két emelet boldogság./ A művészet sajátos vonása, hogy a
lényégét a jelenséggel együtt tükrözi, szemben a tudománnyal•
Filmművészeink Ismerik a társadalmi lényeget elvontan, s egy ré
szük ezt vagy az irodalomban véletlenül talált, Így illusztráló
szerepet kapó témával igyekszik Összehozni, vagy konstruált je-138
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lenségbe illeszti bele. Mindkét esetben megnyilvánul bizonyos
törekvés arra, hogy az alkotás tisztán tükrözze a társadalmi
törvényszerűséget, függetlenül attól, hogy ezt a lényeg jelen
ségbe helyezésének szükségessége kizárja. Hiszen már Lenin mond
ta, hogy nincsenek tiszta jelenségek* Művészileg ez bonyolultság
helyett az egysíkúságot eredményezi* Ennek elkerülésére fel kell
hagyni azzal, hogy általában a készen kapott társadalmi igazsá
gokat, az irodalom által szolgáltatott, szintén kész alkotások
kal mechanikusan egyesítsék és el kell kezdeni megkeresni a tár
sadalmi igazságokat magukban a valóságos jelenségekben, de nem
elvontan, hanem a filmművészet eszközeivel.

Zsigmondi Borbála-B.

Egey

Klára

A 11. Magyar Rövidlilm seregszemléje •

A Művészeti Szakszervezetek Szövetségének
rendezésében,
- a múlt évi kezdeményezést továbbfejlesztve - ez évben is le
zajlott a kisfilmek seregszemléje. Igen nagyra kell értékelnünk
a Filmművészeti Szakosztály ezirányban kifejtett fáradó zásait *
éppen azért, mert a kisfilmek értéke nem kap kellő megbecsülést*
Yilágviszonylatbán sem kielégítő a kisfilmek helyzete* A
szovjet avantgarde korszak érdekes egyéniségének, Dziga 'Yertovnak valóaágábrázolás-elmélétéből merítő angol dokumentalista is
kolán kivül nem is igen alakult ki komoly és átfogó mozgalom,
amely következetesen igyekezett volna elméleti alapokon gyakor
latilag fejleszteni ezt a műfajt. Bár különösen a kisebb orszá
gok között /pl. Dánia, Finnország, Belgium/ a gyártott kisfilmek tekintetében meglepő számokat és tiszteletreméltó színvona
lat is találhatunk, az utóbbi években pedig Csehszlovákia,Len
gyelország és Jugoszlávia mutat ezen a téren igen figyelemreaéltó fejlődést,de elméleti munkák sajnos még mindig igen kis szám
ban látnak napvilágot•
Ennek hiánya különösen akkor szembetűnő, ha tekintetbe
vesszük azt, hogy a népművelést szolgáló különböző intézmények
nek, szervezeteknek a' politikai felvilágosítást, valamint az ál
talános művelődést terjesztő munkájában erre Igen nagy szükség
lenne* Általában az a helyzet, hogy ezek a szervezetek inkább a
-
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mozik szerepét vették át, pedig talán célravezetőbb lenne, ha a
játékfilmek mellett a kisfilmekre is nagyobb súlyt helyeznének*
Fokozottabb gondot kellene fordítani a filmnek erre az
ágára, mert. a maga nemében művészi erőt is igénylő, és a társa
dalom haladásának, kulturális színvonalának emelésében, igen főn
ie. helyet betölthető eszköznek nem kielégítő értékelése méltat
lan, különösen a szocialista országokban. Anélkül, hogy abba a%
egyoldalúságba esnénk, amibe például Dziga Vertov, Grierson,
Rotha tévedt, akik a játékfilmet lenézték, szeretnénk felhívni a
figyelmet arra, nem mindegy az, hogy mennyi és milyen minőségű
híradókból és dokumentuaifiImekbő1 értesül majd az utókor napja
ink eseményeiről? milyen szuggesztiv erővel igyekszünk meggyőzni
jelen és jövőbeli nézőinket gazdasági, társadalmi,kulturális és
tudományos törekvőseinkrő 1, eredmóxyelükről.
A "kisfáim" meghatározást, de ugyanúgy a másik használatos
kifejezést, a. Mröv^dfila"-et sem tartjuk elég pontosnak, mert
ezek csupán terjedelmet jelölnek, a tartalmi elemet is érintő
"játékfilm" kifejezéssel szemben, valódi megkülonbÖztetést azon
ban nem tartalmaznak. Ez a fajta fogalom—meghatározás már azért
sem helyes, mert pl, a rajz- báb- dokumentum-, sőt riport-, vagy
nép szerű-tudományos, ismerettérj eszt6 film is lehet "hosszú" ,
mig készülnek "rövid" játékfilmek is. A rajz- és bábfilmek vi
szont a legtöbb esetben játékfilmek. Helyes lenne gondolkozni
azon, hogy megfelelő kifejezést találjunk a filmmüvészetnak erre
az ágára.
Problémát okoz továbbá ezen a területen a műfaj ok meghatá
rozása is, A filmmüvésZetben a műfaji meghatározásoknál gyakran
a nagy hagyományokra támaszkodó művészethez,az irodalomhoz szok
tak segítségért folyamodni. Játékfilmeknél többnyire -a regény
különböző formái, az epika, lira, dráma stb. szerepelnek; & kisfllmeknél pedig az ujságir^a berkei körül tapogatóznak* Látszó—
lag segítséget is nyújt bizonyos hasonló jelenségek alapján ez a
módszer, de a film önálló művészeti ág, sajátos eszközökkel ren
delkezik és Így a felületi hasonlóságból kiinduló meghat áro zások
gyakran ballaszttá válnak, inkább tévútra, mint megfeleld eredményxe vezetnek. A kérdés kifejtésére s cikk keretében nincs
lehetőség, csupán annyit szeretnénk megemlíteni, hogy nem volna
célszerű ezen a téren merev meghatározásokat felállítani. Nem a
-
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műfaj kereteinek pontos meghatározása a lényeges, hanem a téma,
célja; a cél lehetőségeinek objektív számbavétele és az alkotó
szubjektív akaratának, gondolatainak megfelelő kifejezése* Ezek
együtt határozzák meg a műfajt, illetve a téma műfajba illesz
tésének módját, amely majdnem minden esetben áttöri az uru mű
faji korlátokat* Egy filmnek lehet több célja, vagy mondanivaló
ja, még ha témája egyetlen egy mondatnyi gondolat is; vagy lehet
egy célon belül több gondolatot érintő aspektusa. Lényeges az,
hogy a feldolgozandó témával milyen célt, milyen hatást kívá
nunk elérni és ehhez keressük meg a legmegfelelőbb formát.
A kisfilmaknél az erősen kötött műfaj i meghatározások be
szűkülést idézhetnek elő, a sematizmushoz vezető utat egyenget
hetik* /Egyáltalán nem válik kárára pl. az egyik díjnyertes hí
radót ilmek, amely Szőnyi István temetéséről készült, hogy mód
szere népszerű-tudományos, drámai felépítésében pedig dokumen
tum! ilm elemeket is tartalmaz/* A kisfilmek általában közvetle
nebb módon agitativ jellegűek, mint a játékfilmek, ez azonban
nem jelentheti azt, hogy esek a művészi megfogalmazást, formá
lást nélkülözhetik* A művészi erővel rendelkező propaganda sok
kal mélyebb hatást képes kiváltani, - különösen, ha
ennek
pszichológiai vonatkozásait is szem előtt tartjuk
mint az
élesen didaktikus, egyszerűen csak tudósító jellegű agitáció.
A kistrímeknek fontos kelléke a lényeg megragadása, ennek
képszerű kifejezése* Bem kell feltétlenül arra törekedni - ez
különösen a dokumentum- és riportfilmre vonatkozik - hogy a vá
lasztott témát szélesre tártan, minden vonatkozásában feldolgoz
zuk. így igen nehéz azt megfelelő közelségbe vinni a nézőhöz*
Az embert kell középpontba állítani, embereken, emberi viszony
latokon keresztül kell érzékeltetni a mondanivalót» A különböző
témák hiába ölelik fel sokoldalúan az életet, ha egy-egy témába
mindent bele zsúfolunk, szükségszerűen belekerülaak olyan momen
tumok, amelyek egy másik, vagy harmadik témában is eiőfordultak®
Szinte etikettszerűen ragadnak szempontok, kötelező mozzanatok
filmjeinknél egy-egy témához. Cavalcanti pl* azt tanácsolja, ha
a postáról akarunk egy filmet készíteni, inkább csak egy levél
ről beszéljünk, mint a posta egészéről. Egy levélen keresztül
sokkal intenzivebben tudjuk érzékeltetni a posta életét, mintha
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erről az intézményről igyekeznénk mindent részletesen elmondani*
A művészi színvonalon álló kiefilm. elsősorban vizuális hatásokon
keresztül kell, hogy mondanivalóját elénk tárja, nem szabad
szövegillusztrációvá süllyesztési, vagy a jó képhatásokat agyonbeszéléssel lerontani*
.

X X X

A problémák általános felvetése után most néhány szóval em
lékezzünk meg a seregszemlén bemutatott filmek egy részéről, il
letőleg azok tanulságairól*
Ha a múlt évi és az idei seregszemle eredményeit nagyvona
lakban összevetjük azt tapasztalhatjuk, hogy a
fejlődés nem
egyenletes* Egyes műfajoknál valóban szembetűnő emelkedést lát
hatunk, többségük azonban inkább a stagnálás állapotában van* De
a műfajokon belül is megtalálhatjuk ezt a kettősséget®
Kiemelkedő eredményt mutat a fesztivál egyetlen rajzfilmje
a Párbaj /Macskássy Gyula-Várnai György, zene: Ilosvay Gusztáv/*
A rajzfilm felölelheti úgyszólván a film minden műfaját, eszköze
lehet a népszerű tudományosfilmektő 1 a játékfilmekig szinte min
den műfajnak* Gyártásuk nálunk ennek ellenére nem tudott mennyi
ségileg kibontakozni, anyagi szempontok megakadályozzák, hogy a
hazai népművelés számos területén felhasználják* A külföldön di
jat nyert Á ceruza és a radlr-raX együtt a Párbaj megmutatta,hogy
a rajzfilm nálunk is eredményesen fejlődik* Macskássy uj müve a
Párbaj a békeharc témájának fontos mondanivalóját kitűnő ötletek
sorával keltette életre*Szatirlkus jelképei a modem rajztechni
ka frappánsan leegyszerűsített formáival mesterkéletlenül érvel
nek* A film készítésének gondolatisága és kivitelezése mély kul- ■
turáltságról és magas színvonalú művészet-szeretetről vall* Az
egész mü nagyon jó ritmusérzékkel dramatizált* Az Okos Kata és a
Két bors ökröeske óta igen nagy utat tett meg a magyar raj zfilmkészítés* Mint Á ceruza és a radír, majd a seregszemlén bemuta
tott Párbaj is tanúsitja, színvonalban a nemzetközi fejlődés me
netébe illeszkedik, azt egyéni színeivel és izeivel gazdagítja a
Macskássy rendező által vezetett magyar rajzfilm-gáráa* - A Pár
baj—jal kapcsolatban még ki kell emelnünk Ilosvay Gusztáv zené
jét és a kiváló hanghat ásokát, melyek teljes egységben állnak a
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film egészével és minden részletével,művészi igényességgel szol
gálják annak mondanivalóját.
A bábfilmet a Bölcsőtőliaz iskoláig /Imre István/ szintén
egymaga képviselt® a seregszemlén* A mü zenei tételekre oszlik,"
amelyeket a képek nem követnek megfelelő módon; a kettő gyakran
elszakad egymástól. A képek belső ritmusa sem kielégítő« Pár
kedves ötlettől eltekintve az egész film nem tud a megszokott
főié emelkedni. Bár ezzel a műfajjal kapcsolatosan világviszony
latban is problémák vannak, de úgy érezzük, hogy még esen belül
is lemaradtunk téma—gazdagság és forma tekint etében egyaránt*
A seregszemlén hiányoltuk az iskolai oktatófilmek bemuta
tását, melyek a szemléltető oktatás eszközei és nemcsak a tan
anyagot ismertethetik, hanem egyéb pedagógiai célokat is szol
gálnak. /A felnőttek számára készülő ipari és mezőgazdasá
gi szakoktatói ilmek seregszemléje más alkalommal zajlott le®/
A fesztiválon viszont a nevelési célokat szolgáló filmek
másik szintjét képviselő alkotások, a fontos társadalmi szerepet
betöltő Ismeretterjesztő és nép sz©rü~tu&ományos£ilmek szép se
regével ismerkedhettünk meg. Nálunk ennél a műfajnál - úgy érez
zük - jellemző az általános útkeresés és ez a múlthoz képest
előrelépést jelent* Ebben az útkeresésben az első lépések for
mai bizonytalanságai, stilustorések, az újszerű megoldások kül
sődleges csábításai jelentkeznek múltbeli hibák kíséretében. Az
útkeresésnek ez az erjedő folyamata azonban egészséges tünet,
bár kiemelkedő alkotást még nem hozott létre; mégis szép pers
pektívát mutat a jövő számára,
Uj kezdaményezést találunk Korompal Márton - Szabó László
Valóság és álom o. ismerettárjesztő filmjében. Három komponens
ből tevődik össze: színészi játék, rajz és szazaiéitető trükk. Az
ismeretterjesztő filmbe ironikus és szatirikus eszközöket kever,
ami nem helytelen. De ennél a fiiaméi a különböző komponensek
összehangolása stílusban még nem simult megfelelően egymáshoz* A
karikirozó rajzokkal szemben a valóság naturalista a a rajzoknak
és a szemléltető trükkoknek is egymástól eltérő stílusa van. Hi
ányzik továbbá bizonyos mértékig a tudományos őszinteség is,ebbol a filmből. Ennek legeklatánsabb példája a szekszualitás kér
désében mutatkozik, amely természetszerűen az élethez, a való—
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sághos és az álomhoz tartozik, a film viszont érzelgős, álsze
mérme s kerülőt tesz ezen a téren* A zene legtöbb esetben egyál
talán nem követi a különböző elemeket. A szövege pedig szirupos
és túltengő*
'
A barlan.gra.isoktól az ÁBC-ig /Korompai Márton - Horváth
Ferenc/* Á jól sikerült, tömör ismeretterjesztő filmek példája
lehetne, igen jó képi fogalmazásaival,képi kapcsolásaival és re
mek pedagógiai módszerével* Sajnos est az egészében véve jól si
került kisfáimét lerontja, hogy múlt századi metszet-stilusban
készült képeket használ indítóul, pedig az ősi képírás elvontsá
gával és vonalai leszürtségével közelebb van a modern rajzsti—
lushoz, mint a régihez® Egy másik stilusbontó momentum az, hogy
a film végén történeti kosztümben, élő embereket fényképez bele,
de különösen bántó a záró, felesleges szoborszimbolika. Ez saj
nos igen sok filmben kisért* /A szövegmondás decensebb hangsú
lyú, mint sok más kisfiámnál* A képi magyarázatok igen jók, de
még itt is kicsit sok a szöveg. A zene sem illő a témához*/
Czigány Tamás és Somló Tamás Mednyánszky c* filmje mélyeb
ben hatol a művész egyéniségébe, jobban hozza felszínre a festő
stílusát - különösen a kiragadott részletek drámai egymásután
jával a film második felében - mint Fényes Adolf művészetéről
készített "filmjük. Utóbbinál a gépmozgás nem mindig a képek bel
ső tartalmából indul ki és ezért külsődleges hatású marad*A végkompozieió - a festő visszatekintése - gondolatilag igen szép:
kár, hogy egyetlen, vagy egy-kót lezáró kép helyett az alkotó
kat ismételten felsorolásra ösztökélte* - Mindkét film pozití
vumait csökkentette a teljességre való törekvés /túlsók anyag
bezsúfolása/*
.
A Mednyánszky film szövegtelenségével szemben - bár közön
ségünkre való tekintettel nem ártott volna, a fontosabb képekhez
néhány szavas rövid ismertetés - véglet a Fényes Adolf film
kérlelhetetlenül sematikus, "oktató" szövege és a zene, mely
önálló egyéni életével ránehezedik a képsorokra.
A világegyetem Örök törvényei /György István - Vancsa La
jos/, Ne járassuk le a csillagokat. A szoborszimbolika mellett a
csillagok is sok filmben kísértenek nem megfelelő alkalmazásban.
A film három részre esik: képre, szövegre, zenére. Az érdektelen
régi stilusu szöveget képi illusztráció követi. A kép fukar, a
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szöveg nem.A felvételek szépsége és modernsége egészen más szfé
rában mozog, mint a szöveg* 3 a E,szférák" zenéje pedig fájdalma
san tragikussá, misztikussá válik, amikor olyan materialista
tartalmat illusztrál, mint a világűr meghódítása, Sz inkább ta
lán felemelő és az ember diadalát hirdető motívum lenne!
A tűz országait.ián /György István - Sára Sándor/, A
rajz
és naturális felvételek váltakozását bevezető drámai hatású zene
és kép stílusában elüt a rajzok szatirikus hatásától és a többi
kép objektivitásától. Bár a film felépítése és a rajzok ötlete
sek, azonban néhol zavarossá válik, Heklámfilmszeru megoldásai
helyenként kissé 'hatásvadászók. A befejező földgömb-kép csatla
kozik a szobor- és csillagszimbolikához,
Afrikában jártunk /Schuller Imre, vágó: Kolosa Zsuzsa/® Ez
az útirajz film nagyon nehéz feladatokat állított az operatőr
rendező elé, akinek a film felvételeit munkatárs nélkül kellett
elkészítenie. Innen adódnak a film egyenetlenségei is* Az ope
rát őrH e g sokszor igen szép képek ellenére gátolta a munka egy
séges felépítését, hogy alkotójának részoen az expedíció céljait
is szolgálnia kellett* Zavarólag hatott a film indítása, amely
meglehetősen lehangoló, nem érzékelteti azt, hogy egy érdekes,
szép és forrongó világ felé indul az alkotó* A primítiv szöveg
alátámasztja, sőt, tovább folytatja ezt a hangnemet. Ilyen ex
pedícióval több operatőr szokott indulni, hogy egy-egy ismétél
hetetlen képet különböző szögekből tudjanak felvenni, ennek hi
ányát sajnos sok helyen lehetett érezni#
■
¥Írását a napnak /Sára Sándor - Sárost Bálint/. /Ismeret
terjesztő filmek között került bemutatásra./ A növények éltető
je a nap, a fény. Ezt felfoghatjuk természettudományos ismer
tetésképp* A film azonban eszközeiben ezen túl mutat • Asszoci
ációkat ébreszt, kitágítja témáját a fény és sötétség hatalmának
szimbolikus értelmezésére. Mindezt már a drámaian exponált in
dító képsor elősegíti. A virágok elől a komor kerítés fala a
IS8Ötétségetn jelképező erővel zárja el az életet adó "világos
ságot”. A film gondolatisága vérbő, de a megoldásban jelentkező
sok ismétlés vérszegénnyé teszi és az alapgondolat szépségét el
homályosítja* A mondanivaló szinte sugallja azt, hogy az alko
tók ismételjék meg kísérletüket, mint jelképekben beszélő gon
dolatfilmet az előremutató és visszahúzó erők harcáról*
- 14 6 -

„ Ezüst szálak /Kollányi Ágoston - Vancsa La jós, zen©: Tamási
Zdenko/, A film népszerű™tudományos szempontból nagyigónyü alko
tás® A rendező magasszinvonalu Ízlést tanúsít, az operatőri mun
ka csodálatosan szép és komoly nemzetközi színvonalat képvisel*
A film zenéje igen kellemesen hat szerénységével és a mondaniva
ló finom ki&omboritásával* A focim decens tónusa után azonban
rikító színű tájak következnek, majd színes negatívba megy át.
Az elütŐen ós indokolatlanul ható színes negatív mese illusztrá
ciónak hat s ezt a kisgyermekek számára valón mesehangon szóló
kisérőszöveg is alátámasztja* Itt a modern trükkös elképzelés
visszájára ütött, erőszakoltan alkalmazva nem hat modernül. A
rovarvilág életért való küzdelmének drámai tényét a képek kitü
nően tolmácsolják, de a szöveg gügyögő. Feleslegesnek érezzük a
konvencionális totálképeket, amelyek a kis rovarvilággal való
közelséget megtörik,e nélkül célratörőbb és hatásosabb lett vol
na a film*
A fent érintett problémák ellenére megállapíthatjuk, hogy
az ismeretterjesztő és népszerű-tudományost ilmek vonalán a múlt
évi bemutatókhoz mérten uj, biztató jelenséget tapasztalhatunk,
melynek leglényegesebb eleme az útkeresés, a műfaj adottságainak
kitapogatása, továbbfejlesztése és az- alkotók egyéni stílusának
kialakítására való törekvés* '
Reméljük, hogy a jövő évi kisfáim-seregszemlén magyar ku
tató-filmeket is láthatunk, melyek ugyan nem a nagyközönség tu
dományos művelését, hanem a tudományos kutatás céljait a kuta
tás eszközeként szolgálják; kísérleteket rögzítenek, hogy annak
folyamatait - akár emberi, akár tárgyi vonatkozásban - megfi
gyelhessék és elemezhessék# Jelentős szerepüknél fogva nem elha
nyagolható szömpont az, hogy ezek a filmek milyen minőségűek.
XXX
A közelmúlt híradóinak és ripartfilmjelnek zömére jellemző
az oktató hang, az agyohbeszélés és a néző szellemi képességei
ben való kételkedés. Ezzel szemben a seregszemle híradói — kevés
kivételtől eltekintve, mint például Újra Ágfalván — túljutottak
ezeken a hibákon. A témák megkeresésében és
feldolgozásában
egyaránt nagy leleményességet tapasztalhatunk, az adott politi
1.47
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kai és társadalmi eseményeken túlmenően. Alkotó egyéniségek ki
bontakozása nagymértékben színesíti az események -feldolgozását*
Általában a híradó gárdája komoly fejlődésen ment keresztül* A
riportfilmek azonban /melyeknek egy része a dokumentum-filmek
között került bemutatásra/ a szöveggel kapcsolatban említett hi
báktól nem tudtak kellőképpen megszabadulni,
A híradóknál jó operatőri munka mellett, számos egyéni izü
rendezővel találkozunk*
'
■
Borsodi Ervin készítette Dráhos Kálmán operatőrrel együtt
aK Itt a téli c® esemény első részét* A híradónak ez a fele újat
ad azzal, hogy csodálatos ritmikával drámaivá, é1méújszerűvé
teszi az eseményt* A második rész azonban nem tőle számaazikr
som tömörségében, sem ritmusban nem épül szervesen az elsőhöz,
tempója esik, szokvány feldolgozássá válik és édeskés szövegre
■■.pül - a befejezés Is erőltetstten hat* A Matematikai kongreszszus /Borsodi Ervin, Magyar Tibor/ intelligens rendezői munka.
Á nehéz témát leleményesen, a felesleges saozzamatokát mellőzve
dolgozzák fél, kiváló hiradószerű kapcsolásokkal, átmenetekkel
és rendkívül jó vágással. Itt már a riport második rész® is ra
gyogóan kapcsolódik az elsőhöz,
.
Ab Akinek nem inge **« /Xnoll István — Sziki ay Kornél/hír a—
dóban a rendező helyesen fogta fel a témát? a karikatúra alkal
mas nevelési eszköz, de Itt ez az eszköz még nem eléggé ki
forrott, tulrendeaett. Ha ezt Knoll szabadabban érvényesíti,
olyan szellemes alkotásokat hozhat létre, mint a Szilveszteri

híradó*
Bokor László Olajbányáa zok c*
híradójának szerkesztése
Igen helyes irányt untató végiggondolt, megfelelően következte
tett és a következtetéseket remekül ágyazza a filmbe. Tempója a
ísoadanivalöhoii alkalmazkodik, nem 'túl gyors és
as is ki—
merülj hogy a híradó tempójának nem kall feltétlenül sodrónk
lennie, — a témába:® kell alkalma zkodnla• A film színvonalát Fe
hér! Tamás modern lépésű operatőri munkája is emeli*
Szemes Mariann részére a híradó uj műfaj* Az itt bemuta
tott filmjeiből kitűnik, hogy elsősorban a kulturális élet ese
ményei iránt van erős hajlama, talán éppen játékfilmes múltja
miatt. Szőnyi István temetése /operatőr Szabó Árpád/ cf fiimriportja /amelynek egy része a régebben késaitett 3zŐzgrl-filmből

való/, mélyen, átérzett, költőien felépített, gondos rendezésű
riport® Különösen dicséretes — ezzel ritkán találkozunk — a szö
veg és kép lírai harmóniája, amelyet magas színvonalú operatőri
munka kovácsol egységbe*
A 2251-es akta /Boazik Gyula - Szklay Kornél/ régi hibák
kal küzkodlk. A téma felépítése töredezett,nem folyik egymásból,
a híradó frappáns eszközei hiányzanak belőle, túlméretezett szö
veg nehezíti és régies stílusát a TV~tŐl kölcsönzött uj eszközök
sem frissítik fel®
Figyelemre méltó - bár nem uj jelenség - hogy az operatőr
maga rendezi riportját* A régmúltban ez magától értetődő volt,
az első filmhíradó sok, sőt dokumentálIsták is operatőrök voltak*
Sgy adott politikai, vagy társadalmi esemény feldolgozásánál ma
sem volna ebben semmi különös, azonban rendezői munkát is igény
lő híradóknál — olyan formában, mint azt a következőkben ismer
tetendő riportoknál látjuk - nem szokványos. Ugy érezzük, hogy
ez a mód olyan esetekben válhat be, amikor az operatőrnek egyéni
mondanivalója van és azt rendező ileg is kepes kifejezni* A fesz
tiválon bemutatott rendező-operátőri riportok Igazolják alkotó
ikat. Ugyanakkor helytelen lenne, ha ez az ut általános törek
véssé válna és ezáltal kisebb értéket tulaj donitanának a tisztán
operatőri munkának.
Mohács /rendező és operatőr Fehéri Tamás/ mély érzelmi ha
tást vált ki* A híradó vonalán újszerűén, a téma gondolatiságát,
a régmúltat mélyen eléglkusan, az emlékezés lassú indításával
tárja fel* A film tempója tömören követi ezt a felépítést, lakonikusságával a rendezés egészében költői koncepciót mutat, ame
lyet az operatőri munka a téma nangulatát kitünően érzékeltetve
tompa, szürke tónusaival vetit elénk. A film elégikus hangula
tának egységét megtöri, amikor a tömegsír tragikus képe mellé
mesterkélt arckifajezósü embereket fényképez.
Szabó Árpádot eddig mint kiváló operatőrt ismertük, most
rendezőként is találkozunk vele. A seregszemlén bemutatott két
filmjének rendezője és operatőrje volt. Ismert, sokszor tréfás
ötletei után most lírai vénáját láthattuk a Rézkarc-bán* amely
nek azonban hibája, hogy a szép igéretü kezdet után ernyed. Az
Uj kövek a remek operatőri munka mellett rendezésében Is sokat
Ígérő, költői alkotás.
XXX
-
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Mielőtt rátérnénk a dokumentximfilm seregszemléjére - e
szűkreszabott keretek ellenére is - említést kell tennünk arról,
hogy a riportfilm fogalmát nálunk nemcsak összekeverik vele, ha
nem sokszor a kettőt azonosítják* Egyrészt az aktuális történé
sek kisfilm és nem híradóésemény méretében való feldolgozását
tekintik doíoimentumfilmnek, másrészt csak a filmöss Beállításban,
vagyis schnittf ilmben látják a dokumentuméilmat* Holott a ri
portfilm a hazai és külföldi politikai, gazdasági, társadalmi,
tudományos, kulturális és sportesemények közül a különösen fon
tos, vagy érdekes eseményekről nyújt hosszabb lélegzetű, rész
let tárbe menő beszámolót, nagyjából kronológiai sorrendben*/ Ter
mészetesen erre a műfajra is vonatkozik az,hogy merev határvona
lat ne húzzunk, mert a különböző műfajok elemei keveredhetnek*/
A dokumentum!ilm pedig az adott prszág társadalmi berendezkedé
séből kiindulva ad egy-egy jelenségről világnézeti helyzetképet $
nem eseményről tájékoztat csupán, hanem mozgósít valami érdeké
ben, illetve valaminek a megváltoztatására, vagy ezek irányában
elgondolkoztat* A jelenségeket nem a történés kronológiai sor
rendjében dolgozza fel, hanem az alkotó célkitűzése érdekében
dramatizálja, hogy ezáltal megfelelő agitativ célokat szolgál
jon. Érzelmi hatásokra építve befolyásolja a gondolkodást, vagy
gondolkodásmódot• Történhet ez a száraz ténymegállapítások sor
rendi szerkesztésével, drámai, sőt lírai eszközökkel, de a há
rommal együttvéve is. Tehát nem a valóság egyszerű másolása, ha
nem a valóságból kiragadott jelenségeknek egy cél érdekében tör
ténő viszonyítása* A dokumentumfilmnek nemcsak tények, esemé
nyek, hanem elvonatkoztatott gondolati elemek is
képezhetik
anyagét * Ez nem mond ellent azoknak az esztétáknak, akik a doku
mentum! iimet tónyfilmként jelölik meg* A dokumentumfilmhez tar™
tóznak az un. snittfilmek, azaz a filmösszeállitások, amelyek a
:-eg, vagy közelmúlt politikai, társadalmi eseményeit dolgozzák
fel,, szerkesztik meg mai mondanivalójuk érdekében régi filmek,
fíimhiradők és tárgyi emlékek felhasználásával*
Zavar mutatkozik továbbá a kísérleti film meghatározásá
nál is. Ez a fogalom csak akkor helyénvaló, ha annak tényleges
célja nem egyéb, mint a film sajátos nyelvezetén való kísérlete
zés /ennek is meg van tehát a létjogosultsága, s a látszat el
lenére sem öncélú/• Amennyiben egy filmnek nem kizárólagosan
-
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■kísérletezés a célja, úgy annak a "kísérleti film*9 műfajába va
ló besorolása nem helytálló, mert á filmművészet Minden műfajá
ban a szokottéi- eltérő, ■uj utakat kereső alkotásokat ebbe a ka
tegóriába sorolhatnánk# Talán érdekes lesz, ha itt idézzük Ca■valcamtl **lo parancsolatáziakf 13-ik §-áts "He sajnálj semmiféle
■alkalmat a kísérletezéstől* A dokumentumfilm tekintélyét a kí
sérletezés teremtette meg**»**
■
A fesztivál dokiraentumfilmj el között komoly színvonalú
kísérletezést csupán egyetlen filmben tapasztalhattunk* Bár a
mólt évi seregszemle olyan - a maga nemében kiváló - úttörő do—
kumentuafilmet mutatott be, mint a Harcban születtek* mégis ha
ladást jelent ezen a téren, hogy a mostani kísérletező film, a
Hollód! ballada bátran a má valóságából meríti anyagát* Sajnos
ez a kísérlet visszhang nélkül maradt / míg az alapjában véve sem
művészi feldolgozásban, sem tematikában újat nem nyújtó £il»össze állítások igen nagy számban szerepeltek* Kezdenek sablonossá
válni a szinte minden évben ismétlődő jubileumi filmek,melyeknek
csak rendkívüli évfordulókon - mint pl* a nőmozgalom 50 éve lenne jogosultságuk*
'
Tizenöt esztendő /Bokor László - Fehér! Tamás/ filaosszeállitás gondolatmenete, ahogy a mát a múlttal összekapcsolja, bár nem uj - Önmagában véve igen jó* A főcímet helyettesítő in
dítás szerencsés* lágyon helyes az az alapelv, hogy dokumentum
anyagra támaszkodva emlékeztet arra, hermán, indultunk el és mi
képpen, mivó fejlődtek egyes emberek és milyen utat tettünk meg.
Igen jó az « ötlete is, hogy a MáFIM? krónika közismert főeiaá—
vei és hangjával idézi a közelmúltat* Sajnos azonban az anyag
túl zsúfolt sága a sematikus időkre emlékeztet, gátolj a a pszi
chológiai hatás kibontakozás át és a sok esemény tetejébe az
agyoEJaalaoBott képmagyarázó szöveg a nézőnek nem enged időt ®s
emlékezésre, sőt, a gondolat ébresztését is gátolja* Ezáltal sa
ját élményeinket nem tudjuk hozzákapcsolni, a film veszít hite
lességéből* Az érzelmi hatások kibontakozását a film elejétől
végéig zavarja a sikertelen zene, A Távol a nagyvárostól /Bokor
Lé- Fejéri T,/ annyi problémát érint és dolgos fel, hogy ne®
tud vele Mgbirkózni és lg y a külsődleges ábrázolás módszereit
sem tudja leküzdeni* A dokmentumfllmél ez káros “vonás, mert
nélkülözi azt a célt, hogy .mint propagandaeszköz meggyőző, el-
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gondolkoztatót megrágó, vagy felemelő legyen* A film hatását a
szöveg még as előbbi filmet is felülmúlva rontja* Szünet nélkül
ostromolja agyunkat, lélekzetvételt sem enged* Érzelmeinkről
megfeledkezik, azt mondhatnánk, szinte olyan mértékig teszi est,
hegy már a főeim után alig tudjuk követni s Így fásultságot idéz
elŐ*Á'zenével is baj van* Ez a hiba sok filmre érvényes, ugyanis
ha vidékről, vagy falusi életről van szó,a zene föltétlenül nép
dal-motívumokat hoz. Yagy városi témánál néha egy-egy közismert
dalt /pl* Hid a Xsray folyón indulóját/ a leglehetetlenebb helye
ken illeszt be* lem törnek át /rendező Bokor L*/* Ebben a film
ben igen Szerencsésen kapcsolta össze Bokor a régi spanyol hirsdó-aayagokat és Joris Xvens filmjének, a Spanyol föld-nek rész
leteit a Horthy-korabeli spanyol hirádók adagéval s a megrázó
viaszaidézés módszerét alkalmazza* Az összeállítás a dokumentum
film minden eszközét dramaturgiailag veti be* Itt a zenei és a
képi összeállít áh is kitűnő. Bagyogóan válogatja ki a korabeli
világpolitikai eseményeket és képileg magyarázza meg a ma embe
rének? ml volt tulaj dánképpen a spanyol polgárháború leverésének
Igazi célja* Hagyom szépen épiti a filmbe a spanyol szabadság
harcosoknak az ellenállási mozgalmakban betöltött szerepét* For
mailag nagyon szerencsés, keresetlen megoldással ágyazza az öszszeállltásba a magyar brigád részvételét az akkori harcokban ás
egészen a napjainkig terjedő időben* A téxaa kibontása, levezetéa® igen jó, de a lezárás sántit, nem tudja képekben megfelelően
alátámasztani a befejező mondatokat és igy nem sikerül a film
egész stílusának megfelelő módon megoldania a befejezést* A
tényleges lezárás előtt többször érezzük, hogy véget ért a film
a ex törést okoz a műben* A szövagkiséret és a költemény fokoz
za a drámai hatást, bár a szöveg néhol kissé sok*
50 év /Eolonits Ilona - Fifilina József/* A nőaozgalom
50 éves történetét ■dolgozzák fel az alkotók* A régi híradók
filmkockáit újszerűén, kitűnő vágással, igen jó tempóban kompo
nálja meg a rendező* Közeliek igen jó alkalmazásával szinte szó
szerint hozza ez a film a régmúltat emberközelségbe • Amint azoztr*
bán a régmúltból a közelmúltba tér át, a különben Igen jól fel
épített film meginog*.Ezt mér az átmenet megoldása^ a szobor ma
ga után vonja, amely stilizált szimbolikájával, közhellyé vált
s ezáltal .igazi szimbolikáját elveszítette* Innen esik a film
lendülete, éppen akkor § amikor az uj élet bemutatásánál emelked- 152

nia kellene. E% valószínűleg abból a talán nem tudatos, de álta
lánosan megtalálható téveszméből ered, hogy az uj élet születése
csak építést, vívmányokat, eredményeket jelent,
küzdelemre,
harcra as uj életben már nincsen szükség, ezáltal a mai élet
szépségének drámaiságát tagadják* Tekintetbe kell venni azt is,
hogy ennek a fontos résznek a sematizmusa nyilván abból ered,
hogy a közelmúltra vonatkozó híradó anyagban sok sematikus vonás
található. A második résznél már a szöveg is terhessé vált. Ké
pei mozgásuk ellenére szinte fényképszerűvé, statikussá váltak.
Itt a zene sem segíti a mondanivalót, szinte összefoltozott ope
rett-zenének hat*
■
Történeti lecke fióknak. /Kollonits I* - Fifilina J./, A
néző önkéntelenül Ady versét asszociálja a sokatígérő címhez s
azt az érzelmi hatást várja a filmtől, amelyet ez a vers képes
kiváltani. A cim túl sokra kötelezett. A megfelelő érzelmi hatás
elmarad, csupán annyi marad meg belőle, hogy látjuk a fiukat a
padban, akiknek már nem a meghamisít ott történelmet tanítják. A
szöveg tulmagyaráz mindent, a képek szerepe ezáltal erősen le
csökken*
Színek és képek /Lestár S. - Széplaki ű./.A film sok prob
lémát ad. A kavargó színek mozgása, ezeknek szinte boszorkányo
sán szép variációi, plaszticitásuk magával ragadják a nézőt* En
nek a hatásnak a képek mozdulatlanságába kellett volna átfutni
uk, tovább éltetni a mozgás hatását, sajnos azonban kevés jó
képzőművészeti alkotásra épül, több köztük a sematikus, vagy modernkedő, de érzelmileg hideg, üres alkotás, igy kontraszthatást
vált kis a festett képek színben, mozdulatban, plaszticitásukbán halottá válnak, az állandóan változó, élő, mozgó, több di
menzióju gyönyörű b z inkavargások mellett.A színekben önmagukért
gyönyörködünk ahol pl. a háború borzalmait kellene érzékeltet
niük, A zene is rontja a hatást, mert télj esen eltérő a képed
től.
Korunk városa /Sziklay K. - Kékesdl Gy./. Ennél a filmnél
is megkérdezhetnénk; a film van™@ a szövegért, vagy a szöveg a
filmért? Itt ugyanis újra indiff erens képeslap-szerű lakkozott
illusztrációkat látunk, amelyet szózuhatagok áradata követ. A
filmén idegenvezető szerepel, mikrofon is van előtte, d© a nar
rátor nem engedi szóhoz jutni. Egy jó ötlete van a filmnek; ami- 153 -

kor a végei®Xé az idegenvezető közelről behajol a képbe ás kér
dez® Most már végre őt halljuk® Ez azonban inkább TV megoldás
/ott miért nem használják?/* i színek használatára jobban kelle
ne vigyázni, mert a képeslap-szerűséget sokszor erősen emeli*
Ilyenkor néha úgy érezzük: a szin életveszélyessé válhat • Ennél
a filmnél még azt is felvetnénk, hogy a dramaturgia filmet, vagy
szöveget fogad el?
.
.P&ul Robeaon érkezése /Borsodi E* - Fehéri T.- Megyer T*/*
Paul Robeaon személyisége és magyarországi látogatása tartalmi
lag' igán száp dokumentumíilm témájává válhatott volna, amelyből
a iiagyközönség közelebbről megismerkedhetett volna Bob esőn egyé
niségével, múltjával és jelenével* Ehhez azonban arra lett vol
na szükség, hogy a meghívással egyidőben a film előkészítő mun
kái is elinduljanak* Az alkotók a nemzetközi dokumentumaayag be
szerzése által kiszélesíthették volna a film kereteit* Így azon
ban nagyjából riportfilm maradt, mely protokoll-események soro
zatává vált* A film azokban a részekben sikeres, ahol elszakad a
protokollt ól és Robeaon . egyénisége, művészete érvényesül benne,
Kár „hogy helyenként kelleténél több a varió zás; nem hagyja ének
lés közben Robeson kitűnő arc játékát eléggé érvényesülni* A szö
veg nem mentes a nyárspolgári érzelgősségétől és ott is tolmácso
ló attitűdöt vesz fel, ahol erre nincs szükség*
Holládi
ballada
/Moatch László - Szabó Árpád/.A film lasm
t=HM<*«ciwwaBcpwg>uLu<t^aBiBga^L±m^^P
^XuMMWttoii p
au Indítása már első perctől felkelti az érdeklődést, gondolko
zásra késztet, átéreztet egy szó szöveg nélkül* A film menete
nem rögtön célratörő és nyitva hagyja, keresteti a nézővel az
alkotók gondolatmenetét* Stílusa valóban balladal* Mélyről jovően, lassan bontakoztat ja ki a mondanivalót és ezáltal elősegíti
az átélés érzését* Ez a régi klasszikus dokBMntumfilmeknek is
sajátja volt, de később sajnos elveszett* Egyik jelenet szebb,
mint a másik* A szófián* egyedül dolgozó, sokat küzdő és szenve
dő idős parasztemberről a képek segítségével mindent elmond*Ez
zel a régi élet megnyomorította fájdalmas szótlansággal szemben
a falu uj életének örömteli mosolyát bontakoztatj a ki tájban,
felnövekvő emberkékben* A film a kollektív szellem elevenségét,
humanitását tárja elénk, melynek kacagó - csiripelő pezsgő élete
zajosan kavarog az élettől fáradt öreg körül, 'Kitünően sikerült
az alany kiválasztása* Olyan embert *találtak, akinek az arca
-
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vall* A cselekmény Is segíti ©zt? nem kell játszania* Á rendezői
és az operatőri munka segítségével válik beszédessé a szinte
mozdulatlan arc és alak.Sz a film hisz ás bízik a közönség szel
lemi képességeiben, nem magyaráz, hanem következtetni enged. Úgy
érezzük, hogy az alkotók szivéből fakad a humanista emberszemlé
let, az üggyel való azonosulás, mert témájukat hamis pátosz,
fellengősség és érzelgősség nélkül dolgozták fel. A főkép asszo.ciáéiák segítségével érzékeltetett lélekábrázolást dramaturgiailag jól építették fel, bár két helyen megtörték /a "nagyapám
megkapta első nyugdiját" harsányságával és a csufolkodó gyermek
kórus túlzottan hosszú kijátszásával/* Meg kell még említenünk,
hogy a film alkotói a különböző hanghatásokat
általában igen
célratörően és jól alkalmazzák.
Érdekes megfigyelni, hogy különböző országokban egyszerre
bontakozik ki hasonló jelenség, a sokrétű dokumentumfHm uj haj
tásaként . Jobb meghatározás híján talán "gondolatfilamek" nevez
hetnénk* /Példaképp szeretnénk
utalni olyan filmekre, mint a
Musikanti, az Oberh&usehben nagydijat nyert lengyel* dokumentum
film, vagy a cseh lívegfeihők*/ Ezekben nem a cselekmény a lénye
ges, hanem gondolatot, illetve gondolatmenetet juttatnak kifeje
zésre* Á dokumentumfilm fejlődésének, úgy érezzük, ez agy uj&öb
állomását jelenti, mert a belső mozgás ábrázolásáben tesz ezzel
nagy lépést előre, és nyelvezetének fejlődése által képes olyan
mély, elvont kifejezésmódra, amit eddig inkább csak az Irodalom
közelített meg* A dokumentum!ilsa sokoldalúságánál fogva igen al
kalmas műfaj a gondolatok kifejezésére* Természetesen nem gon
dolunk arra, hogy kizárólag ez a jövő útja, sem pedig arra, hogy
a dokumentum!ilmnél a szöveg káros, csak megfelelően kell al
kalmazni* '
'
■
A fesztiválon bemutatott filmek alapján
az
az összképala
kulhatott ki bennünk, hogy a MsfiXmek betöltik elsődleges cél
jukat, a haladás érdekében erős agitativ és népművelési eszközt
jelentenek* Témaválasztásban igyekeznek életünk sok problémáját
felvetni, de ezt nem teszik elég bátran, alég színesen, .sokolda
lúan* Még mindig félnek áss uj születésének harcát ábrázolni,
kább csak az eredmények ismertetésére szoritkozn&k* Továbbá in
kább a jelenségen keresztül az embert, mint az emberen keresztül
a jelenséget hozzák elő* Sajnos a dokLuaentumfilm lehetőségéit
- 155 -

nem merítik ki eléggé,

többnyire csak

annak egyik aspektusára,
a schníttfilmre,illetve filmösszeállításra szorítkoznak* /X5 év,
Történelmi lecke stb,/ Gyakori még az is, hogy túl sokat akarnak
egy filmen belül elmondani az adott témáról, igy zsúfolttá és
sokszor hatástalanná válik a film* A képi kifejezésre nem mindig
támaszkodnak kellőkép* Szövegek tultengése és sokszor bosszantó
nivótlansága az egyik legfeltűnőbb hiba* Zenei vonatkozásban is
sok kívánni valót hagy hátra a filmek többsége* A szép és igen
dicséretes átlagoszinvonal mellett nagyon kevés az újszerű, ki
emelkedő alkotás, pedig az uj keresése tartalmilag és formailag
egyaránt kötelező* Természetesen vigyázni kell arra, hogy a mo
dern fogalmának értelmezése nehogy tévútra vezessen*A szokatlan,
újszerű,de tartalmilag üres hatásvadászó módszereket ne fogadjuk
el modernként* Az alkotók szándékában találkozunk az uj utak ke
resésével, de ezek kibontakozása valahogy elkallódik* Úgy gondol
juk általában nem kapják meg a megfelelő elemző bírálatot* Sok
szor egyszerűen formalistának nyilvánítják a kísérletet, ez pe
dig esetleg azt az érzést keltheti az alkotóban, hogy megnemértés miatt vetik el müvét, hiszen a múltban sajnos többször elő
fordult, hogy ezzel a bírálattal vetettek el egyidőre jelentős,
uj utakon járó alkotásokat* Sajnos a seregszemle bírálatai sem
segítették elő ennek a hiányosságnak a leküzdését*

XXX
A seregszemle alkalmával bemutatásra kerültek a Televízió
kismüsor&inak különböző műfajai*
Talán a magyar TV ifjúságából következik, hogy a televízió
sajátos műfaji kifejező eszközeit és ennek sokoldalú lehetősé
geit - elvileg és;elméletileg elismerve - a gyakorlatban egyen
lőre nehézkesen, nem elég céltudatosan és következetesen alkal
mazzák* Pedig ezeket a műfaji sajátosságokat tovább kellene fej
leszteni, kísérletezni azokkal és erősebben támaszkodni rájuk*
Műfajilag a TV az egész világon még gyermekcipőkben jár, igy

túlzott követélményeket magunkkal szemben sem támaszthatunk. En
nek ellenére nem zárkózhatunk el az elől, hogy a magunk vonalán
ne kísérletezzünk e művészeti ág nyelvezetének
se irányában.
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továbbfejleszté

Az idősebt) és esért tapasztaltabb rokona, a filmművészet
továbbra is bátran halad kifejező eszközeinek fejlesztésében és
ezért minden uj áramlatot - nemcsak saját művészeti ágán belül,
hanem ezen kivül is - igyekszik saját céljainak megfelelően át
formálva alkalmazni, igy a TV eszközeit is# Ezzel a ténnyel ha
sai viszonyok között is találkozhatunk, elsősorban a rövidfilmek
műfajainál /hogy csak a 2251-es akta és Korunk városa c. filmek
példájára utaljunk* Ami ennél a két filmnél mesterkélt hatást
kelt, esetleg igen jól bevált volna a TV híradójánál, vagy kis
fáimjénéi ? de ezeknél hiányolnunk kell sok esetben az ehhez ha
sonló jó TV "gag"-eket/.
Társadalmi szempontból a TV rokona a rádiónak, sőt bizo
nyos fokon - képi eszközei által - túlhaladja, anélkül, hogy an
nak szerepét csökkentené# /Hiszen rádiót hallgatni lehet tevé
kenység közben is/* A társadalmi szerep rokonsága azonban köny—
nyen tévútra is vezethet, csökkentve a képi eszközök jelentősé
gét, sornak pusztán illusztratív szerepet szánva a TV sajátos mű
fajainak fejlődését gátolhatja*
Az igen rövidPultra” visszatekintő magyar TV szemmel
láthatóan mérfÖldes gyorsasággal igyekszik behozni a nálánál
több évvel idősebb külföldi TV-kel szembeni lemaradását, amely
főleg technikai felkészültségben mutatkozik* Utóbbi elismerése
mellett azonban azt is meg kell állapítanunk, hogy a kívánalmak
vele szemben még fokozottabb ütemben növekszenek. Utói kell ér
nie a követelményeketegyrészt társadalmi szerepének mind jobb
betöltése érdekében,
másrészt a közönség megnövekedett művészi
igényessége szempontjából®
■
Ahhoz, hogy ezeket az igényeket megfelelő módon elégítse
ki,bíznunk kell a TV vizuális erejében és bátrabban kell támasz
kodnunk reá. Az eszmei mondanivalót és a tartalmat nem csupán a
szövegre lehet bízni, a képi kifejező eszközök is megfelelően
tolmácsolhatják azt a műfaj művészi nyelvezetén keresztül. Meg
kellene találni a kép és szöveg közötti helyes arányokat ■ az
egyes műsorok természetének megfelelően, olymódon, hogy a képé
legyen a vezérszólam. Az un. rövidfilmeknél és a TV hasonló zsá
nerű műsorainál egyaránt fellelhető hiba az, hogy a szöveg sze
repét a kép rovására túlméretezik, ami sokszor egyenesen a kö
zönség szellemi képességeinek alábecsüléséhez vezet.
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A gondolatok megfelelő képi kifejezés® épp úgy szellemi é&
művészi munkát igényel, mint egy mondanivaló irodalmi megfogal
mazása* A vizuálisan közölt gondolatok jó felépítése érési és
■feX&olgozási időt igényel® Ezt a kismüsorokra is alkalmazni kell
a TV-nél, amennyiben nem aktuális eseményről van szó® A kismüso,rok igen sok lehetőséget kínálnak a TV sajátos
nyelvezetének
fejlesztésére, d© ez ne történjék a filmművészet
eszközeinek
egyszerű másolásával* Nem ©lég elvben elismerni, hogy a TV Önál
ló művészeti ág, gyakorlatilag kell az "ablakot az életre" ki
tárni* Nemcsak a TV játékok, a nagyobb helyszíni adások vonalán
kellene ezt megvalósítani, hanem elsősorban a kismüsoroknál, me
lyek az élő adások túlnyomó részét foglalják le* A TV-nek külön
böznie kell a filmművészettől és a rádiótól egyaránt, nyelveze
tében Önállósulva. Pillanatnyilag a technikai eszközökre legerő
sebben támaszkodó művészeti ág, tehát ezeknek a technikai eszkö
zöknek la fej letteknek kell lenniok ahhoz, hogy megfelelő szín
vonalú teljesítményeket hozzon létra /igy nem kevesebb, hanem
több technikai felkészültségre van szüksége, mint a filmnek/*
A rövidfilm és a TV klsmüsoralnak közös seregszemléje
egyenlőre még nem e l ő n y ö s a TV számára, hiszen alkotói sokkal
rosszabb technikai feltételek mellett dolgoznak, mint a film al
kotói. Műfaja*
nyelvezete még a kibontakozás kezdetén tart,
anyaguk csak ritkán rögzített*A rögzített anyagok pedig többnyi
re szintén azmapiságuk révén voltak frissek, elevenek. Későbbi
bemutatásnál ez a himpor lekopik róluk és nem váltják ki az azo
nos hatást* /Ez történt pl* az Uj kenyér ünnepével is/. Egyide
jűségük által ezek a rögzített anyagok is csak frissen frappán
sak*
.
A két művészeti ág fejlődésének különböző szintjére való
tekintettel falvetődik a kérdés, vajon helyes-e közös fesztivál
jukat megrendezni, még akkor is, ha műfajaik hasonlóak és egyen
lőre párhuzamot lehet közöttük vonni*
A bemutatott híradók alapján Is leméxhetővé válik a OT
fejlődése* Színesebbek, rugalmasabbak, közvetlenebbek, szerkesz
tési megoldásaikban jobban összefogottak az események, mint az
előtt* Az operatőr-rendezők részéről kísérletező kedv nyilvánul
meg* Különösen ki kell emelnünk a három díjazott operatőr munká
ját, nemcsak képi, de rendezői vonatkozásban Is*
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Igen élénk fantáziára, szellemes látásmódra, művészileg
koncepciózus emberre vallanak Fecsei Marietta riportjai. Az Or
gona sípok nélkül TV-szerü tömörséggel kitünően felépített, ren
dezett és fényképezett riport* A képsorok vágása igen jó tempó
érzékre vall. Hanghatásai hangulat-teremtőek.Az eszpresszók for
gatagát élvezetes ritmussal hozza elénk. Másik riportja a Yil1anyujaág titkait frappáns rövidséggel fedi fel előttünk. Öt
letes beállításai nyomán a vilianyujság megszokott magasságát,
dimenzióját akkor is érzékeljük, amikor ez nem lemérhető.
.
Butsko György riportja a *3?udósitás a víz alól szintén igen
jól összefogott, szép képi megoldásokban gazdag, közvetlen és
ügyesen, tömören szerkesztett esemény.
Szitányi László három riportja közül különösen a Tiz éves
Kazincbarcikáról kell megemlékeznünk. Jól komponált képsorai me
rész látásmódot, kísérletező kedvet árulnak el, de közepe táján
hiányoljuk a híradó szerű átmeneteket, melyek itt-ctt inkább szö
veggel történnek. A riport első és utolsó harmada gondolatilag
Igen kifejező.
A seregszemle TV híradóinak nagyrésze
azonban erősen
árulkodik a technikai feltételek nem kielégítő voltáról. Á sző
vegtultengés - úgy mint a filmgyár! produkcióknál - itt is gyak
ran kísért.
A He feledd!. Kende Márta, Kende István és Koós Béla f ilmösszeállitása útkereső és figyelemreméltó példát mutat, nemcsak
a TV, de a film számára is* Érdekessége az, hogy brechti in
spirációból született. Az Összeállítás sok helyen nemcsak a
brechti mondanivalóval, hanem stílusának izeivel is remekül ta
lálkozik. Mint az útkeresések általában, ez a mü is néhol egye
netlenné gekkel küzd. A drámai feszültség kontrapunktjai helyen
ként hiányoznak. Á Brechtre oly jellemző felkiáltójelek átvitt
értelemben nem a képekben jelentkeznek, hanem a kisérőszöveg
patetikus hanghordozásában /Breckt jó értelemben harsány, de nek
patetikus/. Más helyeken a kép és a hang együttese árnyaltabban
és jobban kidolgozott, ilyenkor a drámai ritmus Is felfelé íve
lő.Az álló kép-inzertek merész használata, - mint a brechti szö
veg képi hordozói - dinamizmust kaptak. A TV gyakorlatában az
inzert síirü használata nem szokatlan, de itt - filmről lévén
szó - uj szerű hatást vált ki. Sőt, a Ne feledd! álló képei nem
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egyszer megrázóbbak, mint a film élő mozgása® A felszabadulás
utáni újjáépítés bemutatása alkalmával — ebben az esetben is megtalálható az a filmgyakorljat, hogy egy művön belül eredménye
inkről felsorolásokkal számolunk be és ez éppen a felfelé Ívelés
drámai tempóját csökkenti, illusztratív jellegével az érzelmi
tetŐzést gátolja*
A la feledd! jelentős lépés a TV fejlődésében, mert ezál
tal első izben jelentkezett agy komoly visszhangot keltő,nagyobb
koncepciójú dokumentumfilmmel•

á külföldi anyagokat fordították?
Bárót! Dezső, Iványi Norbert
Ranódy Láazlőné, Szekeres Zsuzsa
Varga Iván
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