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"Minden tényező együtt van a magyar film
megújulásához"
Ujhelyi Szilárd referátuma
a XI. Magyar Játékfilmszemle ankétján
A február 12-17 között Budapesten megrendezett XI. Magyar Játékfilmszem/e kapcsán megtartották a magyar film alkotáművészeinek, kritikusainak és a filmgyártás irányítóinak szokásos
tanácskozását, vitáját a magyar filmművészet helyzetéről. A találkozón a vitaindító referátumot
Ujhelyi Szilárd, a Kulturális Minisztérium művészeti tanácsadója tartotta.
Ujhelyi Szilárd előadását az alábbiakban a tanácskozáson felvett magnetofonjegyzőkönyv alapján némileg rövidítve közöljük.
Nem lévén sem esztéta, sem kritikus, semmiképpen nem vállalkozhatom valamilyen előzetes vagy szuper-kritikára azokkal a filmekkel
kapcsolatban, amelyeknek ősbemutatója itt
történt meg. Arra sem vállalkozhatom, hogy
revízió alá vegyem a már bemutatott filmekről írt kritikákat. Ugyanakkor, megmondom
őszintén, a természetemben van bizonyos közlési kényszer. Szeretem közölni a véleményemet, és tulajdonképpen most is nehezemre
esik megállni, hogy ne beszéljek arról a boldog
izgalomról, amelyet Jancsó tervezett trilógiájának eddig látható része belőlem kiváltott.
Vagy arról az élményről, amelyet Sándor
Pál "mozi"-jának újabb darabja, a Szabadíts
meg il gonosztól megnézésekor éreztem. Beszélnék szívesen arról is, mennyire örülök
annak, hogy az elsőfilmes Ádám Ottó - Sütő
András színpadi drámájának szellemét tisztelve a - film szélesebb közönsége számára
teszi elérhetővé Kálvin és Szervét annyira
aktuális hitvitáját. Vagy arról az üzenetről,
amit Rózsa János A trombitás-ban bizonyos

történelmi illúziók rombolásának súlyos szándékával közölt. Folytathatnám tovább, mi
mindenről váltanék szívesen szót alkotókkal
és kritikusokkal, de félreérthetővé válhat minden enumeráció, mert rangsorolásnak tűnhet a
felsorolás. Ennek a tanácskozás nak azonban
nem lehet célja az egyes művek elemzése, és
ennek alapján valamiféle rangsor felállítása.
Ezért összbenyomásomat summázva, csupán
annak megállapítására szorítkozom: az évi
filmtermést együttesen látva értetlenül áll az
ember az előtt a lekezelő közvélekedés előtt,
amit a magyar filmről lépten-nyomon hallani.
És mégsem lehet tagadni, van igazság abban,
amit Almási Miklós ír: a magyar film "sánctáborba" szorult, közönsége fokozatosan elhagyja, és védtelen a kritika nyilaival szemben. Ennek a jelenségnek a vizsgálata alól
nem menthet fel bennünket az a - különben
elgondolkoztató - tény sem, hogya szemlén
szereplő filmeket bemutató mozik pénztárai
előtt gyakran valóságos közelharc folyt a
jegyekért. Ezért, csak úgy, mint a tavalyi
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pécsi szemlén, ezen a tanácskozáson is a
Tudatában voltam és vagyok annak, hogy
magyar film és közönségének viszonyát kell a fáradságosság hangsúlyozása olyan veszélyes
központi kérdésnek tekintenünk.
szög nyitását jelentheti, amelynek szárait megFogadjuk el hát kiindulópontként a "sánchosszabbítva az egymástól messze távolodó
tábor" hasonlatot. Szeretném azonban ezt végpontokon megjelenik a művészfilm és a
egy - talán nem megalapozatlan - szubjektív . kommerszfilm annyi meddő vitát kiváltó habenyomással kiegészíteni.
mis ellentétpárja.
Lehet, hogya magyar film benne van ebben
Ennek elkerülésére ma sincs jobb javaslaa "sánctáborban", de belül van valami ké- tom, mint hogy a marxi alapelvet, amely a rnűszülődés, mozgás, ami a kitörés előjele. Nem vészet szerep ét a társadalmi konfliktusok tudaazt mondom, hogy kitörés van már, de bátor
tosításában és végigharcolásában fogalmazza
portyázás ok történnek a kitörés útjainak,
meg, egyetemes követelményként támasszuk a
lehetőségeinek, módjainak felderítésére.
filmművészet egészével szemben. Ma is tévesMeg kell mondanom azt is, hogy számomra
nek tartom azt a felfogást, amely ezt a követelményt csupán az úgynevezett felfedező,
úttörő művekkel szemben támasztható igénya "közönség" fogalma
ként ismeri el. Sőt, azt követeli, hogy az állami
nem azonos a mozilátogatók körével úgy álta- vezetés valamilyen formában kontingentálja a
lában. Lehet, hogy ez is a hatvanas évekből komoly társadalmi mondanivalót hordozó és
megmaradt lerakódás. Én a közönség elszivár- az úgynevezett szórakoztató filmműveknek az
gását tulajdonképpen nem a mozikasszák ered- arányszámát az évi termés en belül.
ményein keresztül gondolom mérhetőnek, nem
Ez az, amit én soha nem tudtam és nem is
ez az egyetlen paraméter. Bennem az a nosz- tudok elfogadni. Egy állam nem írhatja elő a
talgia él, amikor a társadalmi tudátformálásra
nézők számára, hogy milyen legyen az ízlésük.
irányuló magyar filmeknek megvolt a saját kö- De nem írhatja elő azt sem, hogy egy ilyen
zönségük. Volt körülöttük egy militáns védőgyű- kontingens be beszorítva termeljünk szórakozro, olyan közönség, amely átvette és tovább tató filmeket, kalandfilmeket, gyermekfilmegy(úiiztette a filmek üzenetét, társadalmi mon- ket, és maradjon három-négy vagy mondjuk öt
danivalóját. Ez után 'van bennem nosztalgia.
film arra, hogy kiélhessék a filmművészek a
Szeretném tiszteletben tartani a tavalyi maguk művészi ambícióit. Ez az "Adjátok meg
referátumnak azt az intelmét, hogy "A kultua császárnak, ami a császáré és istennek, ami
rális politika elutasít minden olyan szemléle- az istené" felfogás - minden eddigi tapasztalat
tet, amely a kapcsolat fogyatékosságait pusz- szerint - zsákutcába vezet. Ez a szemlélet
tán a közönség közéleti érdeklődésének fogya- annak a közvetett beismerése, hogy egy műaltékosságára, művészi kulturálatlanságára, a se- kotás vagy a társadalmi tudat formálására tölejtes dolgok iránti vonzalmára vezeti vissza."
rekszik, vagy szórakoztat. A két feladat együttes
Bevallom, hogy én magam ennek a viszony- felvállalását fából vaskarikának tekinti.
nak a megjavítása érdekében - jogosan vagy
Az a véleményem, hogy aki ennek a hamis
jogtalanul - egy marxi hasonlatnak a művészeti alternatívának az ·utcájába téved, és azon
végigmegy, elkerülhetetlenül li polgári kulmegismerés területére történő kiterjesztéséből
indultam ki. A Tőke francia kiadásához írt elő- túrpolitikai szemlélethez és gyakorlathoz jut el.
szóban írja a szerző: "A tudományhoz nem
visz széles országút, s csak azok remélhetik,
hogy napsütötte ormait elérik, akik nem riadA 7-10. oldalon:
nak vissza attól, hogy meredek ösvényeinek
Jancsó Miklás: Magyar rapszódia c. filmjéből
megmászása fáradságos."
Képek (Szovári Gyula felvételei - MAFlLM)
6
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macskaként játszik a dendisen "hódító" küllemű s fölényes intellektusú férfivel. Végül
vert gyerekként, visszautasítva "távozhat", de
csak játszmájuk végén - neki is voltak esélyei.
Nővére, a még csacskábban nyílt tekintetű
Claire valamiképp már "tökéletes úrilány"
megjelenésével és jólneveltségével is bosszantja
Jéröme-ot (no meg a nézőt). A diplomatavilágfi, aki épp örök hűséget esküdne Svédországban (ezt Rohmernél komolyan kell venni l), most nem tud szabadulni egy térdkalács
igézetétó1. Végül persze ezt a játszmát is hi~
bátlanul nyeri, de jól láttuk, hogy közben ő
is volt, ha csak pillanatokra, kísérleti nyúl.
Polgári, értelmiségi sorsok, kiváltságosok
Iéthelyzetei talán igen, de a tanulságok köre
általános igazságok és emberi sorsproblémák
felé mutat, mint ahogy minden értékes morális példázaté - függetlenül a gondolatok ürügyéül szolgáló történettől ...
+.

Molnár Ferenc
vagy Bresson és Pascal
Az iménti szinopszis-vázlatok Molnár Ferenc
színműveit juttatják talán az olvasó eszébe,
s ha Rohmer képi nyelve nem volna olyan szigorúan klasszicista, olyan feszesen puritán,
olyan keményen dísztelen, e párhuzamot akár
el is lehetne fogadni. így azonban több tanulságot szolgáltat a Bressonnal való összevetés.
Bresson, akinek igazi sikere soha nem volt a
nagyközönségnél, a rendezők sokaságára hatott
döntően, világszerte. Franciaországban is egyre
nő a súlya, új és új fiatal rendezők követik,
hatása kimutatható Marguerite Duras-nál éppúgy, mint a nemrég indult Benoit Jacquot-nál
(A gyilkos zenész, A gyermekkori szekrény),
vagy a svájci-francia Patrieia Moraz filmjében
(Az indiánok még messze vannak). Bresson
életműve nélkül Rohmer művészete sem olyan
lenne, mint amilyen. (Nem véletlen, hogy
Dosztojevszkij kisregényét, a Szelíd asszony-t
ő is meg akarta rendezni).
Bresson a némaság nagy alkotója. Az ő hősei
hallgatnak, mert nincs titkolnivaló juk. Jeanne

d'Arc néma, csak a bírák fecsegnek. S milyen
jellemző, hogy Bresson egyik narrátorfigurája,
"aki" értelmezi a körülötte zajló eseményeket,
If
,
egy szamár, egy beszédre képtelen állat (A vetlen Baltazár). A néma narrátor - hát igen,
ez már fokozhatatlan. A következetesség nonplus-ultrája, vonzó és taszító egyszerre; Bresson egyre inkább komor, érthetetlen árnya a
filmművészet Parnasszusának.
Rohmer hősei viszont olyan zseniálisan és
magas színvonaion fecsegnek, hogy minduntalan elveszik a rendezői értelmezés elől a "helyet". Olykor csillogva "kibeszélik" a film
művészi üzenetét, olykor meg aforisztikusan
"eldugják". Emlékezetes példa mindkettőre
az Éjszakám Maudnál (1969). Ennek a filmnek
a hívő katolikus mérnök-hős e (Trintignant
játssza) eltökélten utasítja vissza egy rendkívül vonzó és kulturált asszony felkínálkozási
kísérleteit, mert pontosan elképzelt nőideáíja
van, akit majd feleségül vesz! S ezzel az elképzelt nővel valóban találkozik is - épp az önmegtartóztató "éjszaka" után. A példázat
itt túl direktté, szájbarágóvá sikeredett, s
ráadásul még hátravan egy záróbetét : a hős,
már boldog apaként találkozik véletlenül
Mauddal, aki elmondja, hogy másodszor is
elvált, sikertelen az élete. A hallgatag Bresson
sohasem vetemedne ilyen olcsó tanulság-levonásra. Habár lehet, hogy csak én érzem direktnek ezt a "levezetést". Jean Collet már idézett
művében (melyben a "Három R", Rozier,
Rivette és Rohmer mellett még Chabrol,
Truffaut és Demy filmjeit elemzi) jobb véleménye van az Éjszakám M audnál értékéről.
Szerinte Rohmer itt háromféle "puritanizmust" ütköztet meg: a katolikus, a marxista
és a "laikus" puritanizmust. Annyi rnindenesetre igaz ebből, hogy a film első felében végighallgatunk és nézünk egy Pascal ról és, a katolikus vallás életformát nyújtó mibenlétéről egy
Pascal-szímpozionnal is felérő beszélgetést.
Ez a gondolatgazdag vita valóban a film legjobb, legélőbb része, s még az utána következő
"fehér éjszaka" is, mert groteszkül, s nem egyértelműen egészíti ki a "szimpoziont" . A dolog
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miben rokon Hitchcockéval ez az eljárás. Az
izgalmat mindketten azzal érik el, hogy filmjeikben az ábrázolt cselekedetek másról vallanak, mint a szavak, és a hösök irtózatos
belső küzdelmet vívnak, hogy szavaik megegyezzenek a tetteikkel. Ezt a párhuzamot belevetíthetjük Rohmer saját művészi küzdelmébe is: hiszen nemcsak hősei, maga Rohmer is
a szavak, a látható gesztusok és a mögöttük
bujkáló láthatatlan emberi - társadalmi tartalom között feszülő ellentétekből meríti erejét.
'Filmjei ennek az ellentétnek köszönhetik hasonlíthatatlan stilusukat.
Legutóbbi filmjét idén januárban mutatták
be Párizsban. A Perceval megint eszünkbe juttathatja Bresson-t: a "mester" utolsó filmje
szintén kora középkori tárgyú volt, a Lancelot
lovag is a Grál-legendából merített. Rohmer
most több nyilatkozatban is elmondja: az ()

filmjében fontosabb a szavak hitelessége, mint
a díszleté vagy jelmezé. Nála kísérletképpen
itt-ott a mai francia számára nem érthető
középkori franciát beszélik a szereplők. Bressonnál csupaszon egyenesvonalú volt a cselekmény, () viszont még az anekdotikus szerkezetet is megengedi magának.
Rohmer egész eddigi életműve igéri, hogy
az aggályos gonddal felidézett középkori szavak és "anekdoták" mögött most is valami
mást kutat a rejt{)zköd{) kamera. Az () művészete már évek óta "ár ellen" úszik, nem törödve divathullámokkal és iskolákkal: nem fenyegetheti most sem egy üres múlt-megidézés
veszélye.
A francia film "régi és új ismeretlenei"
közül ma Eric Rohmer az egyik legérdekesebb
és legtöbb tanulsággal szolgáló alkotó.
BikáCS)' Gergely
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Az ;,elit" és a "konzum"kultúrára
szakadás
a polgári társadalmakban természetes, sőt, az
uralkodó osztály szempontjából kívánatos jelenség.
Gondolom, szükségtelen itt az úgynevezett
szórakoztató ipar figyelemelterelő, altató, bódító funkciójáról szólni. Egy szocializmust
építő ország kultúrpolitikájának potenciális
fölénye éppen annak a lehetőségnek a kihasz. nálásával válhat igazán realizálhatóvá, hogy
nálunk a szórakozási igény kielégítésének nem
a lényeges társadalmi problémáktól elterelő,
hanem éppen arra rávezető funkciója lehetséges, sőt, szükséges.
Azért vettem magamnak a bátorságot, hogy
ezt a marxi hasonlatot idézzem, mert tudomásul véve mint realitást népességünk történelmileg, társadalmilag meghatározott differenciáltságát, nagyon jól kell tudnunk, hogy nem mindenkinek a szíve, a tüdeje, az izomzata alkalmas egyformán a meredek ösvények megmászására.
Mégis a természet járást, ha nem is kötelezően, de lehetövé kell tenni mindenki számára.
Szerpentineket kell építeni, pihenőpadokkal a
fáradékonyaknak. meg korlátokkal azoknak,
akik tériszonyban szenvednek. Mindenesetre
olyan szerpentineket kell építeni, amelyek bármilyen kis szögben is, de felfelé vezetnek, arra'
késztetve a rajtuk haladókat, hogya megfelelő
erőfeszítéssel, a kispolgári mentalitás és az ízlés gravitációjának leküzdése után, végül is
"köznapi létük síksága fölé emelkedve" - Lukács mondja ezt - ugyanazt a panorámát láthassák, mint a napsütötte csúcsok meredekebb
ösvényeit ostromlók.
Azt hiszem, mindebből világos, hogy nem
azoknak a soraihoz akarok felzárkózni, akik
- Tóth Dezső elvtárs tavalyi pécsi előadásának
szavait idézve - "a közönség nevében demagóg
módon követelnek selejtes szórakoztatást vagy
művészetellenes érthetetlenséget. " Semmi sem
áll távolabb tőlem.
Ez a szerpentin hasonlat annak a követel-

ménynek volt évekkel ezelőtt megkísérelt, vázlatos és dadogó megközelítése, amelynek megfogalmazását a Filmkultúra múlt évi 6. számában Almási Miklós avatott tollal végezte el.
Ezt a dolgozatot egyébként _. amelyet az itt
jelenlévők nagy része minden bizonnyal jól ismer - szinte munkaokmányként szeretném
ajánlani erre a tanácskozásra.
Almási Miklós tanulmánya - Szabolcsi Bence kulcsfogalmát használva - részletesen kifejti, mennyire elengedhetetlen feltétele egy művészeti ág felvirágzásának

az egységes köznyelv,
amelyet alkotó és befogadó beszél, amelyet tehát ketten együtt formáInak és értenek. Ennek
a tanulmánynak egyes megállapításaival lehetne vitatkozni. Én is tudnék vitatkozni pl. azzal,
hogy mennyire vagyunk már túl az orientációs
zavarokon, az 1970-es évekre gondolva, vagy
hogy valóban úgy van-e, hogy a film elszigetelődött a társművészetektől, éppen a szerzői
filmek megjelenése, előretörése folytán. Konkrétan kellene ezt megvizsgálni, és lehetne
vitatkozni róla.
A tanulmány végkövetkeztetésével azonban
egyetértek. Almási filmnyelvünk elavultságának és a még kitűnő filmjeinkbe is beszivárgó
unalom forrásának, szociológiai tudatunk skizofréniájának tartja azt a "kettős látást", amelynek eredményeképpen egymás mellett él tudatunkban a köznapi drámák sora és a "nálunk
semmi rem történik" hamis általánosítása.
A művészi tudat nem akarja elhinni, hogy ma
is vannak robbanó konfliktusok, szenvedélyek,
mozgalmas élethelyzetek, ezért hárítja el az
izgalmassá formált történeteket. Jobbára csak
"tupírozást" lát ebben a módszerben, művészietlen adalékot a valóság normálisan, tehát
unalmasan jelentkező szituációihoz. Almási
ebben és nem a különböző "szűrőkben" látja
annak okát, hogy az izgalmas konfliktusok kimaradnak filmjeinkből.
Szükségesnek tartom ezzel kapcsolatban
megjegyezni, hogy Csoóri Sándor a Tiszatájban
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megjelent "Egy félfordulat hátrafelé" című tanulmányában ugyanakkor ezt az okot egy kifinomultan és rejtetten működő cenzúrában véli
felfedezni, amely a témaelfogadás lélektanát
ismerő alkotókban öncenzúraként jelentkezik,
meggátolva a valóban izgalmat hordozó történetnek már a megfogamzását is. Azért tartom szükségesnek ezt közbevetőleg megemlíteni, mert semmi okot nem látok arra, hogy
ennek a kérdésnek a vizsgálatát mai vitánkból
kizárjuk. Mindkettőt meg kell vizsgálni, hogy
valóban mi oka lehet annak, hogy a filmművészet nem tudja, vagy nem tudta idáig megtenni a döntő áttörést, a kitörést a közönséghez, saját közönségéhez.
Folytatva a megszakított gondolatmenetet:
Ha Csoóri Sándor egy félfordulatot lát hátrafelé filmművészetünkben, Almási - ha nem is
előre tett határozott fordulatról beszél, de éppen ennek megvalósitását sürgeti, mint
mondja, "amíg nem késő". Mindenesetre
előrehaladást ő is lát,

biztató jelenségekről
beszél, és ezt újabb filmtermésünknek főleg két
területén konstatálja. Az egyik a félmúltról,
"az időben még utolérhetőről" készült, tehát
nem történelmi filmek csoportja. A másik az
általa szociografikusnak nevezett filmek területe. Magam is szeretnék néhány szót ejteni e
két területről.
Nagyon örülök annak, hogy az 1977. évi termésben Fábri Zoltán döbbenetes erejű Magyarok-ja a II. világháborúban viselt szerepünk
egyik ismeretlen terrénumának feltárásával
gazdagította önismeretünket. Gaál István Legato-ja, Simó Sándor Apám néhány boldog éve
c. műve a fordulat éve utáni időszakokat mutatta föl más-más aspektusban.
Nagyon örülök annak - mondom -, hogy
ezek a vonalak folytatódnak a mostani szemlén bemutatott filmekben is. Örülök annak,
hogy az elmúlt évben is rangos írók, Gáll István és Vészi Endre művei alapján két olyan
film született, mint A ménesgazda és az Angi

Vera. Kovács András és Gábor Pál filmjeinek
esetében sem szeretnék azonban a kritika feIülvizsgálójának szerepében tetszelegni.
Az én álláspontom ezzel a témakörrel kapcsolatban - azt hiszem - túlságosan ismert a
szakmában csaknem két évtizede. Mindig
vállalom azt a kockázatot, hogy mint érdekelt
fél, aki történelmünknek ezzel akorszakával
"perben-haragban" volt, talán nem nyilatkozhat mindig tárgyilagosan. Úgy gondolom, nem
is lett volna, és ma sem lenne illendő itt szólnom; ha ezt valaha is és most is a "túlélő áldozat" elégtételt követelő érdekeltségével tenném.
De legjobb emlékezetem szerint sohasem így
tettem, és higyjék el, hogy ha az Angi Verá-t nézem, abba borzongok bele, hogy vajon a fordulat évében nem kerülhettem volna-e én is
a bölcsek kövét a zsebében érző, mások felett
fellebbezhetetlenül ítélő központi küldött szerepébe?! A ménesgazdá-t nézve arra kell gondolnom, hogy ha nem történt volna velem az,
ami történt, nem juthatott volna-e nekem is a
főhős sorsa?! Hiszen én is voltam gazda, ha
más jellegű ménesnél is!
Saját példámmal is csak azt szeretném tanúsítani, hogy ennek a mechanizmusnak művészeti eszközökkel való őszinte feltárása éppen
azoknak adhatná meg a katarzis felszabadító
érzését, akiket sokan aszembenézés megrázkódtatásától féltenek. Annyi derék elvtársunk
van, aki jóhiszeműen, aktívan vett részt abban,
ami ebben az országban történt, abban is, ami
jó, és abban is, ami rossz volt. Véleményem
szerint a tapintatos hallgatás erről a korról álkímélet és nagyon gyönge védelem. Ha elfogadjuk az amnézia ál/apotát múltunk egy
jelentős szakaszát illetően, nem tehetünk szert
valódi társadalmi önismeretre. "De hát ez
mindössze négyesztendő
volt" - mondják.
Én azzal szoktam erre válaszolni, hogy ez
a négyesztendő
még mindig egy "fekete
doboz", amelyen áthaladtak történelmünk
egyéni sorsokból szőtt be- és kifutó szálai, de
hogy mi történt odabent, hogyan gubancoló dtak össze a szálak, azt csak - József Attila
szavait használva - idegünk "rángó hálója"

jelzi, amelyben továbbra is vergődik a "múlt
síkos hala". Ez a "vergődés" szinte független
attól, hogy kinek milyen szerep jutott ebben
a korban. A szálak összegubancolódása gyakran egyazon személyen belül történt meg.
Ezek a "gubancok" nem "gordiuszi" csomók,
amelyeket akár a publicisztika, vagy - bármennyire tisztelem is őket - akár határozatok
kardjával szét lehetne vágni. Ezeket ki kell
bogozni, és erre csak a művészi ábrázolás
képes.
Lukács György merte a művészeti tevékenységet az orvos feladatához hasonlítani, aki
éppen azzal gyógyít, hogy - feltár. Ez az én
monomániám és vállalni akarom itt is, nyíltan. Nem hiszem ugyanis, hogy jónéhány,
joggal kifogásolt mai jelenségnek - mint a
kiábrándultság, cinizmus, privatizálódás - okait valahol ne találnánk meg ebben

a "fekete dobozban".
Mellesleg az a véleményem, hogy ha saját
ezt a feltárását elvégezzük, nemcsak magunknak, hanem a nemzetközi haladás
ügyének is szolgálatot teszünk. Ez a meggyőződésem. Hadd utaljak, napjaink egyik sokat
emlegetett eseményére.
A kambodzsai fordulat, a Pol-pot rezsim
összeomlásának fényében nagyon is világosan
látható, mennyire szeretnék egyesek azt szuggerálni, hogya szocializmus "úgy hordozza
magában az embertelenséget, mint felhő a
vihart". Távol áll tőlem, hogyegyenlőségjelet
tegyek a kambodzsai szörnyűségek és a mi
közelmúltunk eseményei közé. Pol-pot összeomlott rendszerére nem sok szót kell vesztegetnünk. A szocializmus karikatúrája volt.
Itt a kritika fegyverét felváltotta a fegyverek
kritikája. Karnbodzsában nincs kontinuitásprobléma. Nekünk azonban tennünk kell a
rágalmazás ellen és a hallgatás nem volna
tett.
Attérek arra a kérdésre, amit a múlt évi
pécsi fesztiválon is az egyik legizgalmasabb,
alapos elemzést követelő jelenségnek tekintetmúltunknak

tünk. A dokumentarista vagy a pszeudodokumentarista irányzatról van szó.
Egy esztendő rövid időszak. Mégis, az elmúlt év termésének a számbavétele - számomra úgy tűnik - elegendő alapot nyújt arra, hogy
elhagyjuk a kérdőjelet néhány tavaly fogalmazott mondat végéről.
Felvetődött, hogy járható-e egyáltalán ez az
út. Igen, járható. A Két elhatározás, a Családi
tűzfészek említése, az általuk nyújtott élmények felidézése önmagában elegendő indok a
kérdőjel elhagyására. De A halottlátó, a Fagyöngyök, A kilencedik eme/et sem indokolja,
hogy ne kijelentő módban fogalmazzunk.
A dokumentarista út járhatóságát bizonyítja
az a jótékonyari termékenyítő hatás is, amelyet
ez az' irányzat az úgynevezett fikciós filmekre
gyakorolt. Ez tettenérhető az oldottabb dramaturgiában, vagy akárcsak a színészek gondosabb kiválasztásában és szabadabb vezetésében.
Ugyanakkor a szemlén szereplő filmek többsége megnyugtat afelől, hogy a dokumentarizmus nem az egyetlen járható út, nem valamilyen
kizárólagosságra törekvő, teljesen más, minden
eddigit felváltani kívánó
irányzat. És így
a magyar filmművészetre oly régóta jellemző
sokszínűség nem került veszélybe, ellenkezőleg,
egy nagyon szimpatikus színnel gazdagodott,
egy olyan színnel- mert ezt is ebből az aspektusból próbálom vizsgálni -, amely megnyithatja a sánctáborból kivezető utat, javíthatja
a magyar filmnek a közönséghez való viszonyát.
De ha már veszélyről beszélünk ezzel az
irányzattal kapcsolatban, én inkább az önveszé/yesség foga/mát vetném fel. Vissza kell itt
nyúlnunk az irányzat geneziséhez. Sokat beszéltünk arról az orientációs zavarról, amely
a hetvenes évek elején jelentkezett azzal kapcsolatban, hogy bizonyos élettények nem voltak beilleszthetők az előre prognosztizált fejlődési folyamatba.
Én azt hiszem, hogy ez az eltérés, ami a
konkré! élettények és egy ilyen prognózis között fennállt és mutatkozott, ösztönös, jogos
és hasznos
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anteuszi reflexet
váltott ki különösen a fiatal filmművészeinkben. Ráéreztek arra, hogy a művészeti alkotás
hatástalanságának, elutasítás ának gyakran az
az oka, amit Lukács György a "meg nem felelés" fogalmaként jelölt meg. Csakhogy egy művészeti alkotás hatását önmagában még nem
biztosítja az a tény, hogy a mindennapi életben
fellelhető konkrét részlet egybeesik a műélvezet
során átélt konkrét részlettel. Művészeti hatás nincs katarzis nélkül. A katarzis átélése
- minimális esztétikai fogékonyságot feltételezve is - tudatosan vagy öntudatlanul nagyon
is reális igénye a befogadónak, a nézőnek.
A katarzis lényege pedig - ismét Lukács
Györgyöt idézem - abban áll, hogy "a befogadó sajnálja, sőt, valamiképpen szégyelli is,
hogya valóságban, a saját életében nem vett
észre valamit, ami olyan'természetesen' kínálkozik az ábrázolásból" .
A hangsúly itt az idézőjelbe tett "természetesen" kifejezésen van. Azon, hogya természetesség érzése egyáltalán nem spontán módon
jön létre, hanem csak a műalkotásban bemutatott jelenségek nagyon is tudatos rendezésének lehet az eredménye. A szervezett valóság
megteremtése a műalkotásban nem takarítható
meg a dokumentarista módszer alkalmazásával sem.
Erről tavaly Tóth Dezső elvtárs is világosan
beszélt. Azt hiszem, hogy nem érthető félre.
Én magam sem szeretem a dramaturgiák melegházában nevelt, a valóság szelétől is óvott
virágokból kínos és konvencionális műgonddal kötött csokrokat. Még kevésbé, ha nem is
valóságos, hanem viasz-, vagy pláne papírvirágokról van szó.
Éppen ezért rokonszenvesnek és szükségesnek tartom azoknak a gesztusát, akik ez ellen
lázadva a valóság "vadvirágainak" szedésére
száriták el magukat. Csakhogy: a vadvirágot
a rét termi, ez igaz, de a bokrétát az ember köti.
Ha jól válogatták és jól kötötték, akkor a bokrétának a maga virágnyelvén üzenetet kell hordoznia.
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Hadd keveredjek ki saját virágnyelvemből.
Álljunk meg tehát egy kicsit annál a sokat han~
goztatott szónál, hogy "üzenet", amely némely
kritikus szemében vörös posztó! Világos, hogy

egy hiányérzetről
akarok panaszkodni. Arról, hogy ezt az üzenetet gyakran nem érzem, vagy nem értem. Nemcsak a dokumentarista művek nél, hanem éppen a már említett hasznos megtermékenyítés
káros mellékhatásaként fellazított dramaturgiájú játékfilmek egy részénél sem. Félreértés
ne essék, nem a tanulságok szájbarágását hiányolom. Ha alkalmam volt rá, mindig tiltakoztam ellene. Mint ahogy az ellen is, hogya műalkotás bármilyen, akár haladó ideológia szócsövévé degradálódjék, hogy a konfliktusok
magán a műalkotáson belül oldódjanak fel.
Nagyon jól tudom, hogy megszűnt a művészet
akkor, ha előre meghatározott tézisek matematikai levezetéséhez hasonlóan oda lehet írni
a végére, hogy "quod erat demonstrandum" .
Másról van itt szó. EIhiszem, hogy a nézőt
riasztja, a befogadást is megnehezíti a "mache" ,
a "csinálmány", ha valami nem olyan, mint az
életben. De higyjék el, hogy taszít az is, ha
valami csak olyan, mint az életben. Más dolog
erőszakot tenni a nézőn, rátukmálni egy bizonyos látásmódot, és megint más dolog "ez
össze-vissza kusza szövevényben, társadalmunkban" magára hagyni az eligazodást remélőket.
Déry Tibor önéletrajzi regénye fölé nagyon
megkapó címet írt: "Ítélet nincs". De maga a mű
és többi műve eleven cáfolata ennek a címnek.
Minden műalkotás ítélet. "Az élet bizonyos
oldalainak, formáinak, megjelenési módjainak
igenlése vagy tagadása", amint Lukács György
mondja. Ezért irritál engem egy szó, egy kifejezés, amely mostanában gyakran fordul elő:
"a látlelet". Mai társadalmi kérdéseket felvető,
szociográfiai ihletettségű filmjeinkkel kapcsolatos kritikák és szerzői nyilatkozatok annyiszor emlegetik ezt a minősítést, hogy az embernek szinte az az érzése támad: a magyar film-

művészet a 60-as évek óta, cselekvő-kérdező-kereső korszaka után, a látlelet korszakba jutott.
Ez a kifejezés szerintem a nem vállalt,
pedig megkerülhetetlen ítélet szemérmes pótlása. Kétlem, hogy azt kellene értékes szándékként elismerni, hogy az említett típusú játékfilmekben a fikció eszközeivel is lehet a valóságot olyan kócosan reprodukálni, ahogyan az
a mindennapi életben spontán található. Szerintem éppen ellenkezőleg - és itt fognak engem konzervativizmusom miatt megdorgálni a valóság köveiből építkező dokumentarista
filmmel szemben is azt az igényt kell támasztani, hogy ne adja meg magát az általa felfedezett új élettények zűrzavarának : akarjon eligazodni, vállalkozzék a valóság művészi szervezésére és az üzenetre.
Anteuszi reflexről beszéltem az imént. Anteusz nem azért hajol le; hogy földhöz ragadion, hanem hogy erőt merítsen, új harcra emelkedjék fel. A mi esetünkben ez a harc mindig
a befogadó tudatában zajlik, saját élettapasztalatai és a művészileg megformált magasabbrendű valóság összeütközésének következménye, és ez az a harc, amelyet vállani kell !
Amit én önveszélyeztető tendenciának neveztem, az tulajdonképpen lemondási tendencia
erről a harcról. Meg kell mondanom, hogy
szerencsére ennek az irányzatnak a legjobb
alkotásaira nem ez a jellemző. Vállalják ezt
a harcot és eljuttatják a nézőt a katarzishoz.
Ezért tartom én, minden panaszom ellenére,
ezt az irányzatot nagyon jelentős és járható
útnak, társadalmi önismeretünk elmélyítésére.
Befejezésül, szeretnék visszatérni

a 60-as évekhez való
"viszonyítás kérdéséhez" .
Tóth Dezső elvtárs pécsi referátumában emlékezetünkbe idézte, hogy a 60-as évek nagy fellendülését tulajdonképpen két ideiglenesen ható erő mozgatta. Az egyik az, hogya dogmatikus megszorítások alóli felszabadulás egy jó
értelemben vett légnyomásváltozást hozott,
amely azonban éppen azzal, hogy állandósult,

a maga különleges hatását elvesztette. Éppen
olyan fontossá, de éppen olyan természetessé is
lett, mint a levegő. A másik, amely a film cselekvő típusának kialakulását lehetővé tette, főként a szocialista demokratizmus és az új gazdasági irányító rendszer szerkezeteinek, formáinak kialakításával, megteremtésével függött össze. Jelenleg ezeknek a kialakult formáknak a működtetése van soron, és ahhoz,
hogy a magyar filmművészet minőségi nagyságrendjét megtarthassa, képességeit és erőit
az új feladatok jegyében kell átcsoportosítania.
Alapvetően egyetértek azzal, hogy a valóságban valóban az újfeladatokhoz történő adaptálódás korában vagyunk, abba kerültünk. Azt
is tudom, hogy Tóth Dezső elvtárs az említett
megállapításokat éppen a magyar filmművészet védelmében, a vele szemben támasztott türelmetlenség ellen fejtette ki. Mégis nagyon lényegesnek tartom, hogy ezt a magyarázatot az
irányító szervek részéről senki se értelmezze
úgy, hogy a természetessé vált levegő most már
biztosítva van minden szennyeződés ellen. Alkotói oldalról pedig senki se értelmezze úgy,
hogy valamilyen, a már említett unalmas, az
Almási által aposztrofált "nálunk úgysem történik semmi" korszakban vagyunk, amely nem
igényli az alkotói tudatosság fokozását.
Hadd hivatkozzam ezzel kapcsolatban éppen
a 60-as évek fellendülését közvetlenül megelőző időszakra, hiszen ahogy Lukács György szerette idézni egyik kedvenc professzorát: "ismertem ezeket a nagy időket, amikor még egészen kicsik voltak." Azt hiszem, a jelenlévők
közül egyesek talán még emlékeznek az egyik
fesztiválon tartott sajtó-konferenciára. Nálunk
már megindult a fellendülés, ugyanakkor egyes
baráti országokban még az adaptáció folyamata zajlott. A forradalom, a háború, az ellenállás, a kiélezett osztályharcok tematikája már
kimerülőben volt. A magyar filmnek az új viszonyok között létrejött kezdeti eredményeiről
faggattak bennünket. Válaszul én Engels szavait idéztem arról, hogy a francia regény a
XIX. században ott kezdődik, ahol a német
végződik: a házasságnál.
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Akkor azt próbáltuk megmagyarázni, hogy
mi a "házasság" szakaszában vagyunk, a hatalom megszerzése utáni szakaszban. E korszak művészi ábrázolása, minden látszat ellenére, nem kevésbé izgalmas feladat, mint az
előző korszakok tematikája volt.
Azért idéztem vissza ezt az emléket, mert
szerintem ma sincs ennél nagyobb változásról
szó. Annál kevésbé, mert megmaradt egy állandóan ható tényező. Minden más forradalomtól eltérően a szocialista forradalom nincs és
nem lehet befejezve, mindaddig, amíg a demokratizmus a maga egészében meg nem valósul.
A történelem folyamán csak ritkán, a forradalmak ünnepnapjain érezhette a nép, hogy a
történelmet ő csinálja, és nem helyette csinálják. Egy szocialista állam demokratikusan
funkcionáló intézményrendszerének éppen azt
kell biztosítania, hogy ezeknek a ritka ünnepnapoknak az élménye a hétköznapok gyakorlatává váljék, Én azt hiszem, hogy ezen a téren
még éppen elég tennivalónk van. Ennek a megvalósításában segíteni elegendő alkalmat adhat
alkotóművészeink számára a társadalomszolgálat öröme és ennek az örömnek az átadása.
Egy külföldi kritikus barátunk valamikor
azt mondotta a magyar filmművészetről, hogy

az nem iskola, nem stílusirányzat, hanem
magatartás. Ennek a magatartásnak a megőrzése mellett vagyok. Hogyalkotóművészeink
a valóság bonyolult viszonyai között is őrizzék
meg az elkötelezettséget, és ne adják meg magukat a felszín bonyolultságának.
Ez a szemle azt bizonyítja, hogy ennek a
magatartásnak a megőrzése esetén minden tényező együtt van a magyar film megújulásához.
a sánctáborból
való kitöréshez. Vannak tehetséges rendezőink és operatőreink. Vannak
és egyre határozottabban alakít ják ki a maguk
profilját az alkotóműhelyek, rátermett vezetőik
irányítása alatt.
Ha a közönséggel való kapcsolat javítása
továbbra is előttünk álló feladat, arra kérem
alkotóművészeinket, ne feledjék el klasszikusunk szavait. i.A műtárgy - épp úgy, mint minden más termék is - műértő és a szépség élvezetére képes közönséget teremt. Az alkotás tehát nemcsak tárgyat alkot a szubjektum számára, hanem szubjektumot is a tárgy számára."
Biztos vagyok benne, hogy ennek a megállapításnak az igazsága, a gyakori vészharangkongatás ellenére is, a magyar filmművészet
vonatkozásában is bebizonyosodik.

Kitüntetett filmművészeink
Hazánk felszabadulásának 34. évfordulója alkalmából filmművészeink
szesültek kitüntetésben:
A Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze
cimet kapott
Gyöngyössy Imre
Balázs Béla-díjas filmrendező
Hildebrand István
Balázs Béla-díjas operatőr
Sándor Pál
Balázs Béla-díjas filmrendező
József Attila-díjban részesült:
Nemeskürty István esztéta, történész
16

közül a következők ré-

Balázs Béla-díjat kapott:
Andor Tamás operatőr;
Bujtor István színművész;
Dallos Szilvia szinkronszínész
Karsai Lucia dramaturg;
Ráday Mihály operatőr;
Révész Mária szinkrondramaturg ;
Rózsa János filmrendező;
Szántó Erika tv-dramaturg;
Tiefbrunner László operatőr-rendező

MÉRLEG

Elvetélt "palotaforradalom"
Kovács András: Októberi vasárnap
Kovács András filmje, az Októberi vasárnap
időszerű film. Magyarország második világháborús története s különösen kiválásának lehetősége a háborúból ma ismét olyan téma,
amely foglalkoztatja közvéleményünket. Horthy 1944. október 15-i fegyverszüneti kísérletének bemutatása: történelmi pillanat ábrázolása. Mert ki tagadhatná, hogy Magyarország
. sikeres kiválása a háborúból 1944 októberében nemcsak a mi sorsunkat, hanem a háború
egész menetét befolyásolhatta volna. Gondoljunk csak arra, hogy a sikertelen fegyverszünet
és a nyilas hatalomátvétel következményeként
Magyarország csak fél évvel később, 1945 áprilisában szabadult fel. S közömbös lehet-e az
a sok tízezer emberi élet, amely a felszabadító
harcokban pusztult el, a tönkrement emberi
sorsok, az elveszett nemzeti vagyon?
Régóta foglalkoztat a gondolat: miként lehetséges egy játékfilmnyi időbe belesűríteni egy
olyan sorsdöntő történetet, amelynek megértéséhez egy egész történelmi korszak ismerete
szükséges, amelynek közvetlen előkészületei is
rengeteg eseményt foglalnak magukban, s
amelynek következményei oly katasztrofálisak
voltak. Művészien, azaz hitelesen ábrázolni
a fegyverszüneti kísérletet és kudarcát, nem
könnyű, még ha ismerjük is a történetet a legapróbb részletekig.
Amint néztem a filmet, erősödött bennem
az érzés, hogy Kovács András pontos filmet

készített. Mert a néhány színhelyen, de többnyire a kormányzói irodákban lejátszódó filmben október 15-e elvetélésének lényegét tudta
megragadni : a fél szívvel elhatározott, amatőr
módon végrehajtott, "palotaforradalomként"
felfogott fegyverszüneti kísérletet, amelyből
valóban palotaforradalom lett: a nyilas hatalom javára.
A filmben végnapjait látjuk egy rendszernek,
amelyet Horthy neve jelképezett, de maga
a kormányzó csak a film utolsó részében jelenik meg két alkalommal, néhány pilIanatra,
esett öregemberként. A rendező éppen azzal,
hogy nem szerepelteti unos-untalan Horthyt, s
hogy többnyire csak a dolgozószobájába vezető ajtókat látjuk, tudta igazán érzékeltetni
azt a politikai tehetetlenséget, tétlenséget, huzavonát, amely az egész fegyverszüneti akciót
jellemezte.
Akik színen vannak: a kabinetiroda és a katonai iroda főnökei, a testőrség parancsnoka,
a szárnysegéd, a kormányzó menye s egy pillanatra fia is, amint gyanútlanul elfogatásának
színhelyére megy - teszik a dolgukat, tisztességesen. Úgy is mondhatnám: becsületesen a maguk módja szerint, félve és reménykedve, talán
egy bizonyos bátorsággal is, de igazából nem
is értve, hogy miről van szó; hogy nemcsak
a kormányzó, a személyes sorsuk, a hatalom,
hanem az egész ország sorsa függ a sikertől
vagy a sikertelenségtől. S ez az, ami torkon
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ragadja az embert: kik azok, akikre sorsunk
bízatott a döntő pillanatokban?!
Bizonyára lesznek majd - mint mindig, ha
történelmi filmekről van szó -, akik a "történeti hűségre" hivatkozva kifogásolják, hogy
ezt vagy azt nem X mondta, hanem Z; hogy
y-nak más volt a beosztása, hogy bizonyos
lépéseket nem S, hanem W hajtott végre. Nem
hiszem, hogy ez egy játékfilmben fontos lenne.
A fontos az, hogy meg tudja értetni, el tudja
hitetni a nézővel : ilyen tehetségtelenúl, ilyen
szerencsétlenűl zajlott le a fegyverszüneti kísérlet, ha talán nem is igaz az, hogyestélyeken
társalgási téma volt a Faragho-féle fegyverszüneti bizottság tárgyalása Moszkvában.
Az igazi kérdés az, hogy a "miértekre" hogyan tudott a film válaszolni.
Az első "miért", amivel szembetalálja magát a néző, az indíték kérdése. Nem általánosságban, hanem Horthy és környezete szempontjából. Mi késztette a kormányzót a fegyverszüneti tárgyalásokra ? A nemzet érdeke?
Igen, az is, legalábbis abban a formában, ahogyan azt Horthyelképzelte, saját nemzet-fogalmának megfelelően. A tétova lépések azonban
egy szűkebb érdeket, a rendszer megmentésé18
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nek érdekeit bizonyítják. Végül is az a szándék
kerekedett felül, amely már a fegyverszüneti elképzelések felmerülésekor, 1943-ban, majd
1944 augusztusában megmutatkozott. Megmutatkozott a svájci megbízottnak, BakachBessenyeynek adott utasításban a romániai fordulat után, hogy a nyugati hatalmakkal kezdjen fegyverszüneti tárgyalásokat, és ne vessen
fel területi kérdéseket, mert a fontos most a
"függetlenség megmentése demokratikus tendenciákkal". Vagyis nemcsak arra nem volt
semmiféle részletesebb tervezet, hogy kedvező
pillanatban miként kellene végrehajtani a fegyverszünetet, hanem arra sem, hogy mi legyen
a németekkel való szakítás, a .fegyverszünet
után, amelyet még szeptember elején is csak
mint a nyugati hatalmakkal való fegyverszünetet tudtak elképzelni. S csak amikor a szovjet hadsereg már az ország területére lépett - s
amikor a fegyverszüneti kérés fogadására már
jelen volt egy győztes hadsereg -, gondoltak
arra, hogy párhuzamos tárgyalásokat kezdjenek.
A film egy-egy jelzéssel utal minderre, például a tábornokok arról beszélnek, milyen lehetőségeket biztosíthat számukra az akcióban

való részvételük a háború után, s hogy a földbirtokaik felosztását hogyan értelmezik. Érezzük, hogy a rendszer átmentésének koncepciója
bénította le az ellenállás szervezését. Igy volt ez
már tavasszal, a német megszállás idején is.
Azzal, hogy Horthy elfogadta a megszállást.
a rendszer intézményei megmaradtak ugyan,
funkcionáltak is, de már csak egyetlen irányban voltak hatóképesek : a németekkel való
együttműködésben. A háborúból való kiválás
érdekében teendő lépésekre már használhatatlanok voltak, ami döntő mértékben hozzájárult október 15-e kudarcához.
A "miértek" közül talán a legfontosabb
a hadsereg szerepe. Nagyszerűen tudja a film
egy-két jelenettel (Nagy Attila csendes mulatozása, "Géza" egy-két mondata) érzékeltetni, hogy a horthysta tisztikar zöme hű
maradt önmagához, ahhoz az ellenforradalmi
szellemhez, amelyben nevelkedett, s amelyben
élt 25 éven keresztül, s amely számára a "becsületkódexet" jelentette. S amikor azzal ellentétes parancsot kellett volna végrehajtania,
megtagadta az engedelmességet még a Legfelsőbb Hadúrnak is, akire pedig fölesküdött.
vagy legalábbis tétlen "civilként" viselkedett.

A film éreztetni tudja, hogy e nélkül a hadsereg nélkül, amelyre minden számítását
építette, jelentéktelen figurává vált Horthy mert nem voltak más kapcsolatai. De azt is
érzékeltetni tudja, hogy a tisztikar nagy részének a tudatában a nemzeti cél azonosult a
történelmi Magyarország területeivel, s mivel
ilyen indítékokat nem látott - illetve csak a
német oldalon vélt találni, legalábbis a háború
elején -, egyszerűen fel sem fogta, hogy mi célt
szolgálna a fegyverszünet: hogy az ország
elszakadása a németektől s ezzel a demokratikus átalakulás feltételeinek biztosítása is
lehet nemzeti cél. Tisztelet azoknak a tisztek nek - mert voltak, nem is kevesen -, akik tudatában voltak feladatailcnak.
Jól mutatja a film a párhuzamos német előkészületeket a fegyverszünet megakadályozására. A fegyverszüneti tárgyalásokról, az előzetes megállapodásról ugyan nem volt pontos
értesülésük, de sejtették, hogy Horthy napokon
belül döntő lépésre szánja el magát. Ezt kívánták megakadályozni akciójukkal, amelynek
biztosítására Hitler 13-án illetve 14-én Budapestre küldte Bach-Zelevski tábornokot, Varsó
lerombolóját és Rudolf Rahn nagykövetet.
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Budapestre érkezett Otto Skorzeny is, Mussolini kiszabaditója, akinek most a budai Vár elfoglalása volt a feladata. A katonai tervek
elkészítésével egyidejűleg elhatározták, hogy
még egy utolsó kísérletet tesznek Horthy
"megdolgozására" .
Itt kezdődik tulajdonképpen a film, kifejezően mutatva azt a szándékot, hogy ha ez a
"megdolgozás" már nem hozna eredményeket,
akkor, de csak akkor kell - a németek által
sem sokra becsült s csak végső esetben felhasználni kívánt - nyilasoknak utat nyitni;
de akkor is úgy, hogy "alkotmányos" keretek
, között biztosítsák a hatalmat Szálasi számára,
mert hitük szerint csak így volt lehetséges
Magyarország emberi és anyagi erejét, fóldjét,
a még fel nem szabadított országrészeken
továbbra is szolgálatukban tartani.
Mégis itt lehet némi hiányérzete a nézőnek ;
mert ha igaz is, hogy október 15-16-án a
német akciók majdhogynem tárgyalásos úton

biztosították Horthy kísérletének kudarcát
s a hatalom átadását a nyilasoknak, de emögött a német hadvezetés katonai erővel alátámasztott elszántsága állt: minden erővel,
minden körülmények között tartani a magyarországi frontszakaszt. S ez az, ami talán
nem kellően érződik a filmben.
Stratégiailag Hitler számára Magyarország
- mint utolsó délkelet-európai térség a birodalmi határok előtt - olyan fontos terület
volt, amelynek feladását semmiképpen sem
lehetett volna elérni - mondjuk - a német
követség tagjainak foglyul ejtésével. Az eredeti tervek és megállapodások végrehajtása:
vagyis a hadsereg gyors visszavonulása, ezzel
a front megnyitása a szovjet hadsereg előtt
biztosíthatta volna egyedül annak a borzalmas
végnek az elkerülését, amelyet a film befejezlS
képsorai oly megrázóan idéznek fel.
Juhász Gyula

OKTÓBERI VASÁRNAP fekete-fehér, magyar, MAFILM Dialóg Filmstúdió - Z. D. F. André
Libik Filmproduktion
R.: Kovács András; F.: Kovács A., André Libik, Kovács Gabriella; O.: Lugossy István; Sz.: Bács
Ferenc, Claus Maria Brandauer, Martin Lüttge, Prédy László, Pataki László, Táncos Tibor, Moór
Mariann

A történelem pedagógiája
Rózsa János: A trombitás
Kardos István Erdei történet című forgatókönyve - ebből készült A trombitás - az egyik
vagy talán a legjobb forgatókönyv az írónak
abban a kötetében, amely évekkel ezelőtt a
Magvetőnél jelent meg A háború lelke címmel.
Rózsa János - legalábbis a Pákfoci óta olyan magabiztosan ura eszközeinek, hogy
holmi bicsaklásról szó sem lehet nála.
A trombitás mégis hiányérzetet kelt. Annak
ellenére, hogy filmmé alakítása közben még
tovább is javult a könyv (a végső jelenet megváltoztatása jól szolgálja az alapgondolatot);
annak ellenére, hogy a rendező és munkatársai
hibátlanul realizálják a jeleneteket ; annak
ellenére, hogy a történelmi kor tárgyi világának feltámasztása mintaszerű a vásznon.
Akkor miért?
A fentiekből talán máris világos e kérdésre
adandó válasz egyik fele: az "emberi oldallal"
lehet némi bajunk-fenntartásunk.
De azt hiszem, ez összefügg a válasz másik
felével: a film történetfelfogásával kapcsolatosan is akadhat némi megjegyeznivaló.
Mégis azzal kezdem, amivel egyetértek, s
amit hangsúlyozni is kívánok, tekintettel arra,
hogy biztos tudomásom szerint a filmalkotás
nézői közt szép számmal akadnak, akiknek bizony "szúrja a szemét" A trombitás kemény,
goromba, durva helyzeteinek nézőt-nem-kímélő előadásmódja; ami pedig szerintem
Rózsa, Kardos és a színészek - elsősorban

Bencze Ferenc, Fábián Ferenc és Koltai Róbert
- legnagyobb erénye ebben a műben. Sokkhatás - nem minden áron, csupán a történettel
és a történelmi korral együtt adott eszközök
tompítatlan használatával -, ez alapvető
célkitűzése volt a filmnek, enélkül nem érvényesülhetne a szándékolt mondandóból éppenséggel semmi sem!
És ha már mondanivalóról esik szó, ne
restelljük egyértelműen közölni, mit értünk
rajta - egyben rámutatva, mi is az, amit számonkérünk a filmtől. Itt is az az "alaptémája"
foglalkoztatja Rózsa Jánost, aminek filmre
fogalmazás án eddig munkálkodott: a fogékony életkorban az emberre zúduló ellentétes
hatások vihara kioltja számos érzés, képesség,
vágyakozás még tétova s gyengécske lángját; ami viszont nem aluszik ki, az egyoldalúan
fölerősödve, elhatalmasodva - mint "élettapasztalat" - egyértelműen meghatározza,
hogy milyen ember lesz, milyen lehet a minden esetben ellenséges, csalódásokat hozó,
kiábrándulást
keltő helyzetben megfigyelt hősből.
E gondolat jegyében, ennek érdekében választotta Kardos István és Rózsa János a
kora-kuruckort, ezeket a betyár - bújdosó hősöket - azt a "morálisan" is reménytelen állapotot és azt a szennyet, amiből (a valóságos
történelemben is!) nemzeti szabadságharcunk
egyik legtisztább fejezete kerekedett ki végül is.
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Nincs ebben semmi "történelemgyalázás"
a film részéről: ez csupán történelemismeret.
Mint ahogyan példaként állítható történelemismeretet tanúsít az is, ahogyan reprodukálják,
teljes hitelességgel elénk állítják a tárgyi környezetet, az anyagi világot. Thököly után,
Rákóczira várva, a magyar történelem legnyomorúságosabb évszázada végén, kirekesztve a termelés feltételeiből, sokan éltek abból,
amit "szerezni" tudtak (földhöz nem jutván,
ám ugyan akkor bőségesen megáldva-verve a

- javarészt még a szélnek eresztett hajdani
végváriak "utóhadaként"
- talpas, esetleg
lovaskatona mivoltukban beléjük ivódott szokásokkal, vagyis a "szabad zsákmányolás"
több évszázados katonai hagyományával a
vérükben, az idegeikben). Éppen belőlük gyűlt
össze aztán az "istenteien kurucok" derékhada.
Ilyen emberek közé keveredik a Trombitás,
a szüleit vesztett, szolgaságra eladott rabsiheder.
Kardos István forgatókönyve kétségkívül
szinte kihívóan száll szembe a kurucvilágról
alkotott ábrándos képpel. Egész cselekményvezetése ai:ra épül, hogyan lehet minél hatásosabban és minél kacifántosabban visszájára
fordítani egy-egy látszólag már megállapodott
helyzetet, értékítéletet. Telistele ez a könyv
dramaturgiai "csavarral". Ez a lényege: ez
hordozza a mondanivalót.
És nem csupán ebben a könyvében, hanem
egyéb filmtörténeteiben is mesteri cselekményszövőnek,
helyzetteremtőnek bizonyul Kardos. A jellemábrázolás igazi, felfedeztető mélységeibe azonban korántsem ilyen sikeresen
hatol be. Voltaképpen igazi egyénítés - egyéni
lelemények - nélkül, a helyzet körvonalazása
után már könnyen kikövetkeztethető részletevidenciákból építkezik. A hitelesség ezért
természetes könnyedséggel adódik a Kardos
István írta filmekben; csak éppen mindig valami mástól függ, hogy ez a felületi hitelesség
csakugyan mélyebb célokat szolgál-e.
Az ellentmondások iránt jó érzéke van a
forgatókönyvírónak : helyzeteit ezekből építi
föl, cselekményeit ezekből alakítja. De csak
kivételesen, csak néha sikerül hőseibe "beépítenie" ezeket a mozgató ellentmondásokat.
Ilyen kivételes eset volt a Pákfoci-é. Abban is
a kulcsfigura, a Madaras József alakította
iskolaigazgató esete. Ez a szerep élete egyik
legjobb teljesítményét tette lehetővé a kiváló
színésznek; a Rózsa-Kardos alkotópárnak is
legjobb munkája a film. De könnyű belátni:
Madaras bravúros jellemforrása nélkül aligha
valósul meg a Pókfoci sajátságos műfaji egyen-

súlya az abszurdba hajló groteszk és a reális
zsánerkép között; elbillen a dramaturgiai
struktúra a külsődleges felé, mert a többi
szerep alakítója vagy jó színvonalú, de szokványos eszközökkel élhet csupán meglehetősen egysíkú jelleme "bőrében", vagy nyíltan
karikatúrának tekintheti magát.
A dramaturgiai konstrukció végső értéke
A trombitás esetében is nagyban függ attól,
"milyenre sikerül" a középpontba állított
figura. Aki nem okvetlenül a hagyományos
értelemben vett "főszereplő" - csak éppen a
dramaturgiai szerkezetben foglal el olyan
helyet, hogy nélküle minden egyéb részletkérdéssé degradálódna, önállósulna a cselekményben. Ez viszont csak részben forgatókönyvi -írói kérdés: a színésztől is függ.
A trombitás legnagyobb "baja" - maga a
Trombitás, a címszereplő, a Csoma Zoltán
alakította figura. A film készítőinek szándékolt mondandója akkor juthatna el hiánytalanul a nézőhöz, ha a peripetia, a cselekményés sorsfordulat zavarbaejtő bősége e központi
helyzetben "tanulmányozott" jellem alakulásában maradéktalanul visszatükröződne. Ha az
emberalakulás izgathatná a nézőt a cselekményalakulás mellett. Ha a színész képes volna rá, hogy lelki mélységeket mutasson; ha az
általa életre keltett ember belső története
léphetne a külső történet helyébe, vagy legalábbis egyenrangúan melléje. Hiszen éppen
ez felelne meg a célkitűzésnek : a "fogékony
életkorban" levő gyerekember ellentmondásos
tapasztalatai csakugyan hiteles ábrázolásának! Ugyanis nem csupán az érdekli a nézőt,
az olvasót, hogy mit tapasztal a hős, hanem:
hogyan tapasztalja!
Csoma Zoltán hiába "jó", vagy inkább csak
"nem rossz" (ti. nem ront el semmit, nem teszi
már megjelenésével eleve hiteltelenné a figurát) - ez kevés. Jellemábrázolásig
nem jut el.
S minő furcsaság: a film alkotóinak sem
az volt igazán fontos, amit megtapasztaItattak
hősükkel . .. Sőt, ha úgy tetszik, ez csupán
afféle ürügy lett volna, hogy a mához szóló,
erkölcsileg és társadalmilag érvényes szót szól-

janak a múltból fölhozott példával! A történelem csak ennyiben volt érdekes számukra.
Mert hiába a hiteles rekonstrukció és reprodukció - egy történelmi környezet, vagy akár
egész korszak föltámasztásával még nem 01dottuk meg a történelmi folyamat bemutatását.
Hiába történelmi ez a film - bármilyen furcsa,
Rózsa Jánosnak és Kardos Istvánnak a szorosabban vett történelemről ebben a filmben
voltaképpen nincs mondanivalója. A történelem itt az ő számukra csupán közeg, amely23

ben a mai érvényű erkölcsi konfliktusok Iejátszhatók. A "hitelesség" (a körűlmények
hű reprodukálása) nem a történelmi tanulság
"kedvéért" van, hanem mindössze az erkölcsi
konfliktus hatóerejének biztosításáért.
A múltnak és a jelennek ilyen összeillesztése
voltaképpen a kettő elválasztása. így nem
látszik a múltból a mába vezető történelmi
folyamat. Nem ez a bemutatott, látott világ
idézi elő - a jelen irányába "meghosszabbítva"
- a ma hasonló konfliktusait ; nem, mert ennek
a történelrniségnek csupán hasonlósága van,
de. nincs folytonossága, folytatása. Az ilyen
történelembe a "jelen" problémája szinte bárhol "beilleszthető", ahol csak analógia adódik, mindenütt meglesz az ilyesfajta kapcsolódás!
Mindezekből következően: az a jó Rózsa
János filmjében, ami - a film mondanivalója
szempontjából is - kevésbé lényeges, vagyis
a környezet- és korrajz, ideértve a három rablókurucot is, akik bármily fontosak is, mégis
csupán a főhősre hatni hivatott erőket személyesítik meg; és az a halvány, ami a leglényegesebb: a főhős és jelleme, valamint a történelmi folyamat - csak "szürke sáv" a színpompás
részletek kavalkádjában.
Nem lehet véletlen, hogy az egyik legötletesebb magyar operatőr, Ragályi Elemér ezúttal szemlátomást nem gondolt ki semmi
különlegeset. Szakmailag megbízhatóan, ha
úgy tetszik, szépen fotografálta végig a történetet, de többletet nem sikerült hozzátennie.
csala Károly

A TROMBITÁS színes, magyar, MAFlLM Hunnia - Objektív - Magyar TV, 1978. R.: Rózsa János;
F.: Kardos István; O.: Ragályi Elemér; Z.: Szőrényi Levente; Sz.: Csoma Zoltán, Fábián Ferenc,
Koltai Róbert, Bencze Ferenc, Papp Zoltán

A nosztalgia és az írónia játékai
Lányi András: Tíz év múlva
A hetvenes évek magyar filmművészetében, a az utóbbi években erősen rányomta bélyegét
dokumentarista és pszeudo-dokumentarista tö- a mai harmincas ok prózairodalmára. Az illúziók szétfoszlása, a tévelygésekkel, önámításokrekvések mellett, egyre erősebben kirajzolódik
egy másik tendencia, amely különbözőképpen
kal és hazugságokkal történő leszámolás után
bár, de a nem-dokumentarista fikció-filmek
- melyet Petri György programadó verse,
A felismerés fokozatai fogalmazott meg mamegújítására törekszik. A közelmúlt három
igen érdekes játékfilmje sorolható ide: Bódy radandó érvénnyel - ez a generáció a saját
Amerikai anzix-e, Jeles Kis Valentinó-ja és . múltja, az ötvenes és hatvanas évek felé fordul.
Nemcsak azért, hogy tisztább fejjel eleLányi Tíz év múlvá-ja. Bódyt és Jelest láthatóan
e filmnyelv új dimenziói érdeklik; ők - eltérő mezze ezeknek az időszakoknak a szerkezetét,
irányban és módszerrel - a hagyományos
hanem azért is, hogy - letisztítva a rárakódott
dramaturgiájú
történetet igyekeznek az elbe- aktuális sallangoktól - önmaga gyökereit,
személyiség-alakító
mechanizmusait lelje föl
szélés eszközeivel idézőjelbe tenni, értelmezni,
a képek primér jelentése mögé hatolni. FiIm- bennük. A fiatal magyar prózairodalom talán
legfigyelemreméltóbb munkáin érződik ez a
jeik mindvégig megmaradnak a hagyományos
narráció keretén belül (még ha azt jócskán ki törekvés: Nádas Péter, Lengyel Péter, Bereményi Géza regényén, Kornis Mihály novelis tágítják), a Tíz év múlva azonban széttördeli,
végső soron megszünteti a lineáris cselekményt. láin. S ahogy ezek az emlékező, idő-felbontásos
Lányinál ez a kompozíciós módszer szerve- írások szakítanak a hagyományos narrációsen következik a tárgyból. A rendező a múltat
val, ugyanúgy szakít Lányi is. Filmje szerkezekutatja; egy nemzedék - a mai harmincasoktét nem lineáris folyamatként, hanem szűkülő
eszmélésének időszakát: a hatvanas éveket. spirálként foghatjuk fel.
A múlt a jelen reflexió jává válik, a jelen pedig
A film szerkezete Wajda hasonlóan múIta múlt feltérképezése során tárul elénk. A film idéző - bár kevésbé szubjektív, inkább történem a közelmúltról, hanem annak megismeré- nelem-elemző igényű - filmjére, a Márványséről, kereséséről szól: egy időfolyamatról,
ember-re emlékeztet. Akárcsak Wajdánál, Láamely az elbeszélés két végpontja között feszül, nyi filmjében is három, egymástól világosan
s amelynek letapogatása magát a két - ugyan- elkülöníthető képi réteg rajzolja ki a két idősícsak viszonylagos - végpontot is megnyugtató
kot : a múltat és a jelent. Maga az alaphelyzet
módon kirajzolhatná. Lányi filmje része egy is igen hasonlít a Wajdáéra: itt is filmrendező
nemzedéki identifikációs folyamatnak, amely próbál filmet készíteni a múltról, korabeli
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filmek alapján. Adott tehát - egymás mellett,
egymásba fonódva, ugyanabban a strukturális
keretben, ugyanazon a filmvásznon - három
film: a korabeli dokumentumfilmek, a filmbéli Rendező elsősorban interjúkból álló,
"múltnyomozó" filmje, s végül azok a részek,
amelyek magát a filmkészítés körülményeit,
rendezőnket, munkatársait mutatják.Mármost:
ez utóbbi kettő a jelenben, az első a múlt ban
játszódik. Az első kettő, a pirandellói "film
a filmben", egyszeres, illetve kétszeres közvetítésével kerül elénk, a harmadik közvetlen,
egyszeres objektiváció. A filmkészítés mai története színesben látható, a készülő tévéfilm fekete-fehérben, míg a hatvanas évekbeli avantgarde amatőrfilm hol színesben, hol feketefehérben. S a különböző idejű, stílusú és színvilágú tükröztetések három filmjéből áll össze
egy negyedik: a Tíz év múlva.
S bár ez a szerkezet szinte azonos a Márványember-ével, Lányit Wajdával ellentétben nem

maga a múlt, hanem a múlt kutatása érdekli.
Az, hogy milyen objektivációkból ragadható
meg egy elmúlt s csak az emlékezetünkben élő
időszak képe; pontosabban: - az emlékek
csalóka fénytörését leszámítva - megragadható-e egyáltalán? Ez a probléma rejtettebben
Wajda hasonló felépítésű, ám művészileg
jóval egységesebb filmjében is jelen van. A
Márványember-ben azonban nem válik kérdésessé, hogy - megfelelő feltételek között egy időszak objektíve megragadható-e; Lányi
filmje a kétely ábrázolása. Nála ezért Wajda
eltökélt objektivitású,
szívós oknyomozását
nosztalgia és irónia kettős játéka váltja fel:
az ábrázolandó jelenség ítéleteinkből, érzéseinkből és képzeletünk ből rajzolódik elő, s nem
ítéleteink, képzeteink reflektálnak egy objektíve létező tárgyra.
Lányi ezzel saját tevékenységének megkérddjelezéséhez jut el: mennyiben objektiválható a
filmkamera segítségével a valóság. Vagyis: a

filmvásznon megjelenő audiovizuális világból
mennyiben következtethetünk vissza a létező
világra. S ha a visszakövétkeztetés még ily
technikai tökéletességű leképezés alapján is
bizonytalan eredményhez vezet, hogyan állíthatunk akármit is erről a világról? Hiszen
minden objektiváció tükrözés, ami értelmezés
s így posszibilis torzítás is. A kutatás során
Lányi csak újabb rétegek felfejtéséhez jut
el, anélkül, hogy a lényeghez közelebb kerülne.
Jelzésszerűen még a klasszikus tükröztetésjáték is felvillan, mikor a kamerák egymással
szembefordulnak, s egymás végtelen tükörképét
nyújtják. (Ennek filmművészeti jelentőségéről
Lányi pályatársa, Bódy Gábor írt érdekes
tanulmányt.) Ha a múlt nem ragadható meg
sem a korabeli dokumentumok, sem a jelenkori visszaemlékezések .segítségével, kérdés,
nem ugyanez-e a helyzet a jelennel. Hiszen
a jelen minden pillanata megragadásakor
nyomban kövesül, múlt idővé válik, s máris

érvényes rá az objektivitás iménti problémája.
Lányi ezzel nemcsak a filmbéli filmeket minősíti, hanem saját tevékenységét is lefokozza.
A dolog paradoxona, hogy épp ezt a kétséget
viszi filmre, s azzal, hogy kimondja, filmje
- a negyedik film - objektivációs problémáját
megszünteti. A Tíz év múlva így nem arról
szól, amit a filmen (fiImeken) látunk, hanem
arról, ami maga a film. Klasszikus "a médium
az üzenet" helyzet ez.
A valóság megragadhatóságának általános
érvényű kérdése egy konkrét nemzedéki probléma kapcsán jelenik meg. Lányi a "hatvanas
évek" nyomába szegődik. Azt az időszakot
kutatja, amely már eléggé különbözik jelenünktől ahhoz, hogy aszó köznapi értelmében
is "múltnak" tekinthessük, másrészt ez az az
időszak, amelyet Lányiék generációja már
nem gyerekfejjel élt át, s amelyben indulását vállalt vagy megtagadott - szellemi gyökereit
látja. A hit és illúziók időszaka volt ez, a szelle27

ábrázolt tévés-torzítás ténye többé-kevésbé
mi feltöltődésé, melyet romantikus alaphangulat jellemzett - ma legalábbis így látjuk. Mint egyértelmű, addig a korabeli] s a mostani)
ahogy a "hetvenes éveket" szürkébbnek,
filmek és emlékezésünk torzításai korántsem
bizonyítottak. Hiszen bizonyítani csak valaprózaibbnak, csalódástelibbnek véljük. A "hatvanas évek" sora így alapvetően nosztalgikus,
milyen ezektől független, "objektív" valóságkép alapján lehetne, a probléma pedig éppen
érzelmes felhangokkal telítődik a filmen.
az, hogy ezt a képet csak a szubjektivitás szűEnnek a nosztalgiának az alapja azonban
egyedül a rendező és a néző szabjektiv emléke- rőjén keresztül kapjuk meg.
Fontos művészetfilozófiai, filmelméleti kérzése. Mikor a korszak akkori szereplői megszölalnak, nem derül ki, mitől voltak olyanok
dés ez, s Lányi a tünékeny "hatvanas évek"azok az idők, amilyennek látjuk őket, leszá- ben jó alkalmat talált mindezt fólvetni. A
Tíz év múlva így nem száraz elméleti traktátus,
mítva azt a banalitást, hogy "akkor voltunk
fiatalok". Az idealizált múlttal szemben a hanem egy létező, igencsak bizonytalan nemjelent Lányi igen szatirikusan kezeli. A megszó- zedéki .közérzet megfogalmazása. Kétszeresen
laló szereplők - főnök, KISZ-titkár, tv-szer- is önvallomás: a generácíóé, amelynek Lányi
kesztő - olyan szatirikus archetípusok, ame- reprezentáns szószólója, s a valóság leképezésére, adekvát megfogalmazására törekvő míílyek a hatvanas évek végén készült dokumentumfilmekben leplezödtek le üres szöveg- vészé. Lányi forgatókönyvírói, dramaturgiai
patternjeikkel, tartalmatlan fontoskodásaikleleménye a kettő egymásra-csúsztatásában
kal. Az irénia és a nosztalgia kölcsönösen meg- rejlik. A megoldáshoz, a magyarázathoz - terkérdójelezik egymást: lehet, hogy tíz évvel mészetesen - egyik esetben sem jut el; a gyaezelőtt is ilyen nevetséges volt a világ; s lehet, rapodó ismeretek a filmben nem a bizonyoshogy tíz év múlva a "hetvenes éveket" is fáj- ság, hanem újabb kételyek felé vezetnek.
dalmas nosztalgiával emlegetjük majd?
Hacsak azt az adminisztratív gesztust nem teLányi filmjének erénye a logikus építkezésű kintjük "megoldásnak", mellyel hezitáló hőszerkezet mellett elsősorban a stílusok és látá- sünktől elveszik a filmet, s vélhetően olyan
utódnak adják, aki a bevallott kétség helyett
szögek pergő váltogatásában rejlik. A három
a bizonytalan féligazságok totálissá bűvész"belső" film három különböző stílust követel,
s Lányi ritka biztonsággal készít tíz év előtti kedésével próbálkozik.
amatőrfilmet. mai "valóságfeltáró" .dokumen"Bárcsak ne lennék gyönge leányka, akit a
tumfilmet, s színes fikció-filmet. Az első kép- széltől is óvnak" - énekli hősünk valószínűtlenül magas fejhangon a film utolsó képsorásorok, amelyekben a tömegkommunikációs
tükrözés ismerős torzításait, magabiztos ha- ban, kétszeresen is vert helyzetben: nem jutott
zugság-világát vetíti elénk gyors ritmusú ké- előbbre ön-identifikációs filmjében, s ráadásul
pekben - valódi filmes bravúr.
"hivatalosan" sem: vállalkozását kudarcnak
Lányinál ez csak bevezető epizód: egy minősítve, elvették tőle a filmjét. Mi pedig,
mindenki által ismert s első látásra is szembe- a csengő énekszót hallva, arra gondolunk:
szökően hamis "objektivációs" lehetőség fel- ezt a problémát akkor sem tudná megoldani,
villantása. Előre jelzi a problematikát, amely ha történetesen férfi lenne. S ahogy a képen
később bonyolultabb, nehezebben tetten ér- elnézzük, nem is látszik gyönge leánykának.
hető alakot ölt. Mert míg az éles szatírával
Báron György

Tíz ÉV MÚLVAszmes, magyar, MAFILM Budapest Játékfilmstúdió, 1978. R. és F.: Lányi András;
O.: Kardos Sándor: z.: Gyarmathi István és a Neoton együttes; Sz.: Szabó Fruzsina, Balogh Tamás,
Lukács Andor, Antal Imre, Deme Gábor

Rettenet és fintor
Szinetár Miklós: Az erőd
A véleményem Szinetár Miklós új filmjéről,
amelyet Hernádi Gyula: Az erőd című szatirikus regényéből készített, nem fér bele a
"tetszik _ nem-tetszik" kategóriába. Tetszés
és nem-tetszés természetesen sohasem magábanvaló, kizárólag esztétikai hatásforrásokon
épülő dolog ..Akár tudatos ez a nézőben, akár
nem, a megítélés mindig szervesen összefügg
egy sor olyan tényezővel, amely már nem pusztán esztétikai, hanem egyebek mellett társadalmi, lélektani, világnézeti, etikai és így
tovább. És műfaji! Ez persze része az esztétikai megítélésnek, de a legkevésbé sem meríti
ki, nem azonos vele.
Alighanem éppen a műfaji tényezőben rejlik annak az oka, amiért "ő", a film _ és "én",

a néző alig kerültünk igazi kapcsolatba. Igaz,
az alkotók az utóbbi időben jórészt szuverén
megvetéssel kezelik a "műfaj"-nak már az
említését is _ én viszont ezt túl kényelmes
álláspontnak tartom. A hangsúly persze sohasem azon van, hogy milyen meghatározást
írunk a fŐCÍmalá (ezúttal semmilyent), hanem
hogy mely célból, milyen hatásra, milyen ingerek kiváltására törekszünk. A regény (hogy
az alap-mű éppen nem vitathatatlan műfaji
megjelölésénél maradjunk) és immár a film
ismeretében nem vitás: groteszkről van szó.
Egy szörnyű világjelenség érzékeltetés éről .:
groteszkben.
A műfaj-tévedés szerintem ezúttal kétszeres:
egy alap-tévedésre részlet-tévedések rakódtak.
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Az alap-tévedés (a forgatókönyvet közösen
alkotó
és rendezőé): hogy a regény különösebben kínálkozna megfilmesítésre. Cselekményessége csakugyan megtévesztő - filozofikus lényege azonban nehezen engedelmeskedik
filmtörvényeknek, lévén minden jó hatása
verbális. Még a helyzetei is inkább leírva érzékletesek. A részlet-tévedések pedig abból fakadnak, hogy ha már mégis megtörtént az
elcsábulás,
akkor az imént említettekre, az
írás, a szó, a gondolat, a jellemek világában
rejlő árnyalat-hatásokra - adott esetben a
szatírai lehetőségekre - és képi megfelelőikre
kell hagyatkozni. Ez esetben ez jelenti a
lényeg megfilmesítését. Az erőd (a regény)
ugyanis jobban hasonlít mondjuk a Gulliverre, mint P. Howardra - nem nagyságrendet, hanem jelleget kívánván meghatározni
természetesen az utalással.
Példák sokaságával bizonyíthatnám, hogy
jó helyen keresem a film alaphibájának az
okát. Kiragadok egyet Hernádi rettenetes
humorának az eszközeiből, amiből felsejlik
íróé
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mélyen háborúellenes, manipuláció-ellenes, az
értelem és az élet ügyéért hadakozó, fájdalmas groteszkjének egésze. Gazdag és bágyadt
polgárok nemzetközi gyülekezete unaloműzésből valódi háborút "játszik", hétpróbás
zsoldosokkal. A polgárok történetesen győznek és a további tennivalókat latolgat ják.
Egyikük a bevált gyakorlat híve: a foglyokat
mind le kellene öldösni. A másik "lojalitásból"
számítást végez: saját harmincukból hét halt
meg, a tizennégy zsoldosból három. Az előbbi
23, az utóbbi 21%. így hát méltányos megoldásnak azt tekintené, ha levágnák az egyik
zsoldos fülét. A két százalék különbség ezzel
szerinte letudható.
Van-e ennek a fekete humornak filmi megfelelője?
Az "úri" demokráciának azt a képtelen
karikatúráját
is csak nagyon választékos filmeszközök adhatnák vissza, amely ebben a
vértől csöpögő közegben megfogalmazódik.
HA partizánokat kérem, fáradjanak ide ... "
jellegű olvasott mondatokat filmnyelven csak-

is karakterben hasonló eszközök varázsolhatnák a vászonra.
A kalandosság, valamint a tényleges borzalom látványi világa erre nem alkalmas.
így legalábbis nem, ahogyan a filmben kapjuk. Más dolog arról olvasni, hogya mállottlelkű polgárnó'k egyike - korábbi kegyetlenségek retorziójaként - száz ütéssel bünteti a
fogoly zsoldosvezért ebben az igazi játékháborúban, és megint más ugyanezt "egy az
egyben" megtekinteni (függetlenül attól, hogy
a korbácsütések száma a filmben huszonötre
enyhül).
Nem magával a borzalommal van itt baj,
ne tévedjünk, hanem a miként jével - tehát
ismét a műfajjal. A borzalom a groteszkben
önmagával nem ábrázolható! Oda áttétel kell,
amely áthidalast kínál az iszonyattól a nevetségesség felé.
Hogy ez a film nem nevetésre készült?
Eszközeinek a sokasága világosan árulkodik
az ellenkezőjéről. Nyilvánvaló: nevetés sokféle van - és talán nyilvánvaló az is, hogy ha
egyszer fekete humorról beszélek, akkor nem
röhej és nem is felszabadult kacagás, amit számon kérek. A megvalósított humor által kiváltott keserű nevetés lehetősége hiányzik a
mű meghatározó részéből. Az erőd című regény felidézése filmen csakis akkor igazolná
létjogosultságát, ha a humor fájdalmas eszközeivel idegenítene el egy sok színének mindenikében gyűlöletes gondolkodás- és magatartás-módtöl, értve ezen mind a tespedt polgár
torz, unaloműző örömkeresését, mind a zsoldosok és terroristák sivárságát, távlattalanságát, felelőtlenségét, veszedelmét, mind pedig
az emberellenes hatalmi apparátusok szörnyű,
titkos záradékokkal tele gyakorlatát.
Sok műfajbeli példa mellett Az erőd eredetije
is igazolja, hogy van ilyen humor.
Felvillan a film egy-egy részletében is. Ott,
ahol sikerül megtalálni a "kényes egyensúlyt"
rettenet és fintor, hideglelés és etikett-szerűség,
vérgőz és verőfény, partizánság és erdei kirándulás, kínzópad és masszőr-asztal, igazi
és játék-háború között; ahol a rendezőnek -

a forgatókönyv jobb adottságait kiaknázó
okos színészvezetéssel - sikerül a szenvtelen
stílus szélsőségével jellemezni az adminisztráció, a rendszer - minden rendszer! - néhány
"comme il faut" szolgájának öltözékben és
viselkedésben kifogástalanul elegáns, magát
valakinek képzelő, módos senkiházíját; ahol
képnyelvre fordítja a regény egy és más rövid
utalását (Sorensen - Mrs. Hidkay viszonyának
kifinomult eszelőssége). A regény bőven kínálna még alkalmat ezzel rokon filmszatírai
jellemzésre, tulajdonságok szóban visszafogott, látvány-eszközökben maximális kinagyítására. A rendező alig él ilyen eszközökkel.
Sőt, egyik-másik típust (a megerőszakoltatás
reményével érkezett Miss Bunyin) olyan "pajkosra-aranyosra" lágyítj a, hogy végképp kiszáll belőle a szatírai pára.
Az ott még elfogadható Rejtő Jenő-s indítás
és a frappáns fordulatokba torkolló zárás
ritmusa és megoldásai asikerültebbek.
Szinetár sokoldalú, sajátos rendezői alkat.
Igazán nem mondható, hogy nincs humorérzéke. Prózai és zenés művek színpadra állításának sok példája bizonyítja, hogy van.
Leginkább említést érdemlő művészi sikereit mégsem a nevetés világában aratta, hanem
nehéz drámákkal és zenedrámákkal (A nép
ellensége, C'est la guerre, Egy szerelem három
éjszakája).
Filmrendezőként ennek ellenére a szatirikus,
humoros lehetőségek vonzották - a vonzásból
azonban nem született igazi humor. Az első
film, a Délibáb minden mennyiségben nem nőtt
sem a részegült Nyugat-imádatnak, sem annak
az intézményes gyakorlatnak aszatírájává,
amely (azóta sajnos fokozott mértékben) gyakran nagyon fonák eredménnyel gazsulál a
Nyugatról érkezőknek. Filmen is zenés mű:
a Háry János a sikerültebb műve, bár nem
lett igazi fílm-Háry, Hasonló a helyzet a
Csárdáskirálynő-vel.
Az erőd eddigi legigényesebb film-vállalkozása - az. igény azonban nem realizálódik
azonos igényességű hatásokban. Nyilván alapvetően színházi rendezői gyakorlatából fakad,
31

hogy elsősorban nem a filmszerű helyzetek
kialakításában és képi kifejezésében, hanem
egyes jellemek színészi megoldásának az instruálásában talál magára. Az erőd-ben szép
számmal van jó alakítás, olyan, amelyik szatírai értelemben jellem-meghatározó, helyzetérzékeltető. Meglepetés: az elismeréssel idézett
szenvtelen tónus jelenléte elsősorban kevésbé
ismert színészeknek köszönhető. Tanay Bella
emberformálása (gazember-formálása) mellett
tetszett Bács Ferenc, Balogh Emese, Hernádi
Judit és néhány további szereplő, rémes emberalakok, részben epizódfigurák szatírai életrekeltésével. A zsoldosok árnyalatlanabbak, holott sajnos a legsötétebb karakterek is "karakterek", nem sémák (úgy értem: a valóságos
zsoldosok, akiknek a filmművészeti nyomatával találkoznunk kellene).
Bíró Miklós operatőrt és Vajer Tamás díszlettervezőt sem érzem vétlennek a film fogyatékosságaiban. A képek légkörét, hangulatát,
stílusát kevés helyen sikerül adekváttá tenniök
azzal az abszurddal, amelyről itt szó van.
Az "Elhagyott Erődöket Helyreállító és Hasznosító Társaság" képtelen fogalma és gyakorlata a filmen láthatótól eltérő, eredendően
elrettentő-bagatellizáló,
siralmas-nevetséges
képzettársításokat kelt. Az elhagyott erődök
valós háborút idéző, baljós látványa - igazi
képi ábrázolást kínáló alkalom! - a filmen
nem is kerül a szemünk elé. A bizarr Társaság

által mesterségesen, a "mű-háború" céljára
építtetett ostromlott vár viszont kívülről gyermeteg, burleszkbe kívánkozó - belülről egyértelműen Franz Kafka iszonytató, szorongásos világát adja. Ez utóbbi pedig távolról
sem azonos Hernádi Gyula: Az erőd címíí
művének a világával. Az egyik rettenetes, a
másik fanyarul humoros - megjegyezve, e helyen talán indokoltan, hogy a humor természetesen nem azonos a komikurnmal. (A különbséget nem érzékelteti elég jól Presser Gábor
zenéje sem, még ha alapjában helyesen, a groteszk irányában torzítja Beethovent és másokat; Kemenes Fanninak is lényegesen több
szatírai hatás keltés ére nyílt volna alkalma a
ruhák - főleg a civil ruhák - szélsőségesebb
kiképzésével. )
A mű szükséges közegét operatőri eszközökkel is leginkább a rendezésnél is kiemeit részekben sikerült megtalálni. (Sikerek és sikertelenségek egy művön belül nyilvánvalóan
összefüggenek.) Főként a csata utáni elengedettség, majd a váratlanul újra keletkező, immár komolyabb feszültség képsorai igazak
(a műfaj belső igazság-rendszerét értve persze), ahol az ismeretlen, titokzatos, keresztülkasul manipuláns államhatalom beavatkozik.
Az erőd - kiemeit jó vonásait felmentve,
meghatározó részét ideértve - egy nagyerejű
háborúellenes szatíra filmi meg-nem-felelője.
Rajk András

AZ ERŐn színes, magyar, MAFlLM Budapest Játékfilmstúdió, 1979. R.: Szinetár Miklós; F.: Hernádi
Gyula regényéből Szinetár M. és Hernádi Gy.; O.: Biró Miklós; Z.: Presser Gábor; Sz.: Tanay Bella,
Bács Ferenc, Oszter Sándor, Madaras József, Tarján Györgyi
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Az önvizsgálat stációi
Tarkovszkij: Tükör
Nem könnyen emészthető film, nyelve majdnem az érthetőség határára fut előre - s mégsem tudjuk letenni, elfelejteni: zsigereinkben
él tovább.
Nehéz, mert nemcsak a hagyományos sztoriszerkezetet hagyja el, hanem játszi könnyedséggel szünteti meg a filmidőt, a szereplők
azonosságát (azonosíthatóságukat csak sejteti,
apró jelzésekkel segíti a kutatni-gondolkozni
kész nézőt). Egy beteg férfi, akit idegkimerültség köt ágyhoz, s aki negyvenévesen addigi
életével szembesül- emlékeivel vívódik: s ezt a
vívódást, az emlékek jelenbe előtörő képeit,
jelennel összefonódó kusza időjátékát látjuk
mi is. De úgy, hogy magát a férfit, a beteget,
a film alanyát - aki mindezt képben, versben,
zenei idézetekben elmondja - nem látjuk.
(S ráadásul, mint ezt a képek sejtetni engedik,
ez a hős a rendező maga: a "tükör" első jelen-

tése az önvizsgálat, arcunk a múlt tükrében. ; .)
A szerkezet és az elbeszélhető tartalom azonban még tovább bonyolódik. A férfi felesége
(Natasa) minden külön figyelmeztetés nélkül
átúszik gyermekkora anya-képébe (a két szerepet ugyanaz a színésznő játssza (Margarita
Tyerehova), s a különbség
felfedezéséhez
az egyetlen eligazító jelzés, hogy az anyát
kontyba fogott hajjal, a feleséget lobogó sZőkén látjuk. De ugyanígy két gyermek is szerepel a történetben: a férfi gyermekkori emlékeinek én-hőse és fia, Ignat. S őket is csak
sejtésszerűen tudjuk megkülönböztetni - abból
a segédeszközből. hogy a múlt képei többnyire
fekete-fehérben, a jelenbeliek színesben kerülnek elénk.
Csakhogy, amint ez ábrázolási bonyodalom
megértésén túljutunk, rájövünk, hogy épp
ez az összemosódás a film leglényegesebb
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konfliktusa: nemcsak azért, mert a képek
ilyen egymásra vetülését a férfi betegsége
motiválja, hanem mert ez az ön vallomás erre
a fájdalomra épül. A mai Tarkovszkijnak,
vagy a film jelenbeli hősének épp az okozza a
legsúlyosabb lelki válságot, hogy a sorsok
;smttlődnek: ahogy neki gyermekkorában egyedül kellett felnőnie, mert apja elment a családtól, úgy lesz ez majd most saját fiával,
Ignattal is, mert éppen válnak, és a gyereket
a férfi felesége fogja nevelni. S Natasa sorsában,
a magáramaradó asszonyéban azért csillan
elő a betegség ajzotta fantáziátólfűtötten
az
Anya képe, mert csak most, ebben a válságban
képes igazán megérteni, teljes nagyságában
tisztelni az anyai sorsot, az áldozatot. Ezért
nem formális trükk az arcokkal, személyazonosságokkal való játék, az alakok áttűnése:
mindez egy lelki válság természetes közege,
melynek révén nemcsak a privátélet krízise
szólal meg, hanem érthetővé válik a megélt
történelem is, a jelenért aggódó felelősség, és
tisztultabb a jelen kérdéseinek felismerése.
Mert az Anya képével nemcsak a későn
megértett, áldozatos "mama" tér vissza tudatába, hanem - hasonlóan József Attila Kései
sirató-jához - a harmincas-negyvenes évek
hősiessége, szenvedése, a háború, a leningrádi
blokád, az éhezés: a kényszerűen, természetesen elfelejtett múlt is megelevenedik. Csakhogy Tarkovszkijnál itt kapcsolódik be az
intellektuális önvizsgálatba a dokumentumszerű poézis. Bármily furcsa is ez a szókapcsolás, Tarkovszkij ezzel dolgozik. Az egyes
önvallomásszerű víziókat apjának, Arszenij
Tarkovszkijnak a versei kísérik, magyarázzák:
természetesen csak az asszociációk áttételén
keresztül. Ám ez a dokumentális líra nemcsak
a versekben szólal meg, hanem a minden eddigi
beállítástól, szokvány híradó-reminiszcenciától
élesen elütő múlt-képek kiválogatásával, illetve
rekonstruálásával is.
Az emlékek egyik ágán látjuk az Anyát,
amint szakadó esőben rohan (a kép, mint említettem, most megbarnuIt, régi fotókat idéző
tónusra vált), kétségbeesetten, ázottan fut,
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majd besurran egy gyárkapun, zsebre téve az
őr élcelődését, és lázasan kutat egy levonat
után. Nyomdában vagyunk, hosszú folyosókon, munkaszobákon futunk vele, míg kiderül,
hogy valami nevetséges, ám bajt hozható
hibára bukkant az éjszaka, és azért futott
kijavítani a nyomdában lévő levonaton, nehogy
galiba legyen belőle. A falon a harmincas
évek plakát jai, Sztálin-kép, s a hisztérikusan
feltörő, megkönnyebbült nevetésből előbukik a
félelem is. ("Van, aki dolgozik, s van, aki
fél" - mondja Anya egyik munkatársa, kis
rosszmájúsággal, de azért ő az, aki egy eldugott vodkásüveggel vigasztalja az asszonyt.)
Itt tudjuk meg egyébként, hogy az anyát
elhagyta a férje, de hogy önszántából-e vagy
összeférhetetlenségből (amire kolléganője céloz), vagy egyéb kényszerűségből, az homályban marad. Csak a dátum hangzik el, de az
már újra a jelenből, a beteg férfi lakásán,
aki lelkiismeretfurdalástól, anya-féltést ől űzötten felhívja az asszonyt: "Mikor ment el tőlünk
apánk? Harmincötben vagy harminchétben T"
Talán Spanyolországba ment - mert a lakásban spanyolokat látunk, polgárháborús menekülteket -, sőt a kép hirtelen korabeli dokumentumfilmre vált, majd újra látjuk a gyerekkori
emléket, a spanyol menekülteket. A film elején a feleség arról beszél, hogy sokáig várták
apát a Moszkva melletti kis falusi házban,
melyet nyugalmas rétek, nyírfák vesznek körül, csak éppen senki sem érkezett az ösvényen.
Hiába vártak.
De talán nem is érdekesek a pontos adatok,
hiszen arra kell figyelnünk, hogyan tör elő a
gyerekkor, majd ezzel kézenfogva az anyakép,
az akkori idők - és az az érzés, hogy az akkori
áldozatokat a későbbi felnőtt már nem tudta
visszatörleszteni. Sőt, maga is megismételte
azt a sorsot. De az anyakép és a felébredő felelősségtudat nem marad meg ebben a privát
szférában. Bár újra a gyerekkor emlékeiként
látjuk a leningrádi blokádot, a háborút, de
megint teljesen szokatlan, ismeretlen, ám elemi
erejű dokumentumszekvenciában: egy mocsaras, térdig érő, jeges áradatban katonák mene-

telnek, lerongyolódva, sebesülten, ágyútalpat.
aknavetőt vonszolnak a végtelennek tűnő
vízen (tengeren? megáradt folyón? Leningrád
felé ?). Az elcsigázott menet néha megáll, a
katonák már-már összeesnek, majd valami
végső nekiveselkedéssel újra húzzák a pontont,
viszik az ágyútalpat.
A következő képsoron a férfit gyermekként látjuk egy iskolai lőkiképzésen. A gyakorlatot egy öreg katona vezeti, furcsa sapkában. Az egyik gyerek nem tud hátraarcot
csinálni (360 fokos szögben fordul meg a
vezényszóra). A többiek azzal védik, hogy
"tessék hagyni, a szülei meghaltak a blokádban" . A katona legyint: mit tudnak ezek a
blokádról?! De akkor a fiú táskájából egy
gyakorlógránát kerül elő, és a katona a jeges
földre veti magát: újra átéli a gránátok robbanását. A sapka elgurul, és a nézőt a szívdobogás
felhangosított üteme figyelmezteti a jelenben
továbbélő borzalomra: a katona fejbőre lüktet - nincs koponyacsont ja, ezért hord műanyagvédőt a sapka alatt ... S most már megértjük a legyintést. S értjük a főhős felelősségérzetét is, de immár egy másik dimenziób61 :
hogyan lehet ennek a generációnak továbbadni a történelem tanulságát? Lehet-e egyáltalán?
De a felelősség köre - ismét a betegségtől
felcsigázott fantáziában - tovább tágul. Maoképeket látunk, híradójeleneteket az Uszurimenti incidensről, majd az atombomba gombáját egy hatalmas Boeing pilótafülkéjébó1, a
győzelem napját, majd megint összekuszálódnak az emlékek: összeomló, bombaütött ház
- a mostani, negyven évvel korábban -, a
mennyezet vakolata lassított felvételben mozdul el, hullik a padlóra, esik az eső, a feleséganya lebeg ágy és mennyezet között, szürrealista beállításban.
Nem tagadom, néha modorosnak érzem
ezeket a beteges fantázia által átköltött emlékeket, mint pl. a madár-szimbőlurnot, a madárét, mely Ignát fejére száll az elgurított kézigránát-jelenet után, vagy amit a beteg férfi
kezében látunk (az egyetlen képsor, amikor a
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főhőst majdnem látjuk: betegágyán fekszik,
s egy orvos magyarázza idegösszeroppanásának lehetséges okait ... ). Az alapmotívurnok
tiszták, egy idő után érthetőek, de ezek az
itt-ott. előtűnő képmetaforák kicsit a korai
Bergmant idézik, talán feleslegesen, zavaróan.
(Ilyen újra meg újra visszatérő szimbólum
a szél, mely - ismét lassított felvételben - feldönti a kerti asztalon álló lámpát, elgurít ja
a kő-nehezéket, majd gyom veri fel a gyerekkor boldog kertjét ... Milyen szél ez? A történelem vihara? Vagy csak a képi szekvenciákat
elválasztó szünetjel?)
Ez a keresettség azonban nem jellemzi a
filmet; az alapvonal, az idő megállítása, a múlt
jelenbe úsztatása, a szülők - gyerekek párhuzamának egy személyben való érzékeltetése - telitalálat, még ha meg kell is szokni képnyelvi
kifejezőmódját.
Mert Tarkovszkij, szemben az Iván gyermekkorá-val, sőt még a Rubljov-val is, itt a
filmnyelv szinte robbanásszerű megújítását
kísérli meg. Annak a filmnyelvnek, melynek
görcseit magunk is érezzük, s melynek avultságáról nemcsak hazai filmtermésünk kapcsán
szoktunk megemlékezni. Tarkovszkij érzi ezt,
s mint Nesszusz-inget akarja levetni magáról;
a tartalmi, hangulati hatás megrázó erején túl
ez a küzdelem a korszerű filmnyelvért bilincseli
le a nézőt. Akkor is, ha nekünk magunknak
is küzdelmet kell folytatnunk a megértésért.
(Bár ez a küzdelem is relatív: a filmet hangulatában, szenvedélyében, döbbenetes őszinteségében átélve, meg tudjuk érteni - csak a logikai
megértéséért kell "megdolgoznunk" . - De
megéri.)
Tarkovszkij ebben az alkotásában a legmodernebb, voltaképp még kísérletinek számító
eszközöket akarja "játékfilmesíteni", bevonni
a már polgárjogot nyert korszerű ábrázolási
formák arzenáljába. Nagyot lép tehát előre;
nemcsak araszolgatva kerül a mai avantgarde
elé, hanem ugrásokkal jut a korszerű formamegoldások élvonalán túlra. Először is szétmállasztja az elbeszélés kereteit. Nem történetet mond el, hanem egy életérzést sugall, de
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motiváltan : összeroppant idegállapotából így
tekint vissza magára egy alkotó.
Aztán megszünteti az áttekinthető időfolyamatot. Eddig is ismertük már az "időjátékot",
a múlt ba visszalépő, majd a jelenben folytatódó cselekményt. Itt viszont nincs ilyen "állandó" jelenfolyamat - az idő majdnem szabadonáramlik múlt és jelen között -, csak a kezdeti és a végponton találkozik, s nyújt a nézőnek is támpontot. De megszünteti a szereplök
egyértelmű személyazonosságát is, azzal, hogy
költői szabadsággal egymásba montírozza a feleség és az anya képét, saját gyermekkorát fia
gyermekkorával.
Ám: ha belegondolunk a formainak látszó
újítás tartalmi lényegébe, könnyen rájövünk,
hogy a jelenség ismerős: ki ne érezte volna,
hogy saját gyerekkora ismétlődik fiában, hogy
anyját, anyja életét csak élettársa sorsában
érti meg - későn, és fájdalmasan utólag. Tarkovszkijnál a formai újítás ebből a tartalmi
igazságból, köznapi, pszichológiai életténybó1
lobban elő, s válik a filmet tartó formai vázzá.
Azt mondtam, nagyot lépett előre s ezért
bonyolult a film. De ilyen mérföldes lépések
nélkül csak ritkán van haladás a filmművészetben manapság, mikor a televízió jóvoltából a
formai vívmányok szinte máról holnapra közkinccsé, sőt elcsépelt klisévé egyszerűsödnek.
Resnais újítása annak idején még döbbenetet
keltett, olykor még kritikai kitagadást is provokált - ma már minden valamire való tévéfilm ezzel a formai megoldással dolgozik (többek között). Gyerekeink pedig úgy értik ezt
az annak idején érthetetlennek tűnő filmnyelvet, mint a mesekönyvek szürrealizmusát.
S persze: Tarkovszkijnak van hitele, mert
ősii~te és felnőtt hangon beszél nézőjével. Igy
folyik a dialógus a válás részleteiről, Natasa
későbbi terveiről (férjhez fog menni egy íróhoz), a "vétségről" (hogy anyját "elfelejtette"),
Ignatról, aki kallódni fog talán. Enélkül az
őszinte, felnőtt hang nélkül üressé válna ez a
formai játék; mivel azonban a forma ennek
megszólaltatására hivatott, életet is kap. Pontosabban : többet tud sugallni, mint a hagyo-

elbeszélésmód. Szándékosan írom a
sugallni szót: ez a film nem "elmondja" üzenetét, de képessé teszi a nézőt arra, hogy átérezze a kimondhatatlan t. Azt, hogy a történelem ugyan tovább megy, de az ember végső
gondjai megmaradnak; hogy tisztult a világ,
de messze van még az a napfényes mező, megnyugtató csodás természet, melynek képei újra
meg újra beúsznak.
És mi az, amit még megsejtünk - túl a történelemmel, az egyéni életválsággal való tükörjátékon ? A művészi készülődést. A Tükör
voltaképp műhelyfilm, mint ahogy a Nyolc és
fél is az volt, természetesen más gondokkal és
más megjelenítési eszközökkel. Tarkovszkij
nem a filmalkotás pillanatnyi üzemzavarába
vezeti néző-partnerét, mint Fellini, nem abból
forgat filmet, hogy ötIetei megbénítják (amiből Fellini kezén mégis nagyszerű alkotás
lett ... ). Egy művész sorsa ragad meg bennünket, annak a művésznek a vívódása, aki három négy világhírű alkotás után úgy érzi, rnindez kevés volt, mást kell csinálni, mert még
nem mondta el a leglényegesebbet - koráról.
Ezért akar distanciát nyerni egész életéhez,
nemcsak filmeszközeihez, hanem legszemélyesebb egyéniségéhez. Ezért olyan kíméletlenül
feltárulkozó,
exhibicionista módon őszinte,
mintha lelki viviszekcióba kezdene saját magával. Mert tudja: csak a teljes önvizsgálat, az
emberi megújulás vezetheti az új alkotás szintéziséhez. Mindent kicsit távolabbról, egy magasabb nézőpontból akar újra áttekinteni, talán önkritikusan is, hogy sikerüljön váltania.
A nagy művészek fenyegető betegsége, hogy
egy kialakított filmstílus, problémakör, ábrázolási módszer - ha sikeressé válik - be is falazhatja, s itt.. ebben az önmaga által épített
műhelybörtönben könnyen utolérheti a hanyatlás is. Tarkovszkij ezzel a veszéllyel néz
szembe, amikor ezt az önéletrajzi szemlét tartja
önmaga felett, mikor családjáról, az elmúlt negyven év történelméről vall, ennyire szubjektív tisztasággal. Nem a művészi produkció elemzéséhez megy vissza, hanem az életanyaghoz, melyből az is, de a másfajta folytatás is születik.
mányos
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Tarkovszkij persze azt is érzi, hogy a mai
embert valami tárgyilagos hűvösség, olykor fásultság és közöny fogja el; mintha kiesett volna
a történelem sodrából. Legalábbis nem járja
át az a szenvedély és elektromos töltés, ami
Anya nemzedékét s őt magát. De még ezt is
kevésnek tartja; azt a feszültséget, tenniakarást keresi, ami a történelem emberét mozgatta.

(Írók - mondja némi kritikai éllel feleségével
folytatott egyik beszélgetésében - "írók, hiszen
nem is tudják, hogy az írás - cselekvés".)
Ez a mondat kicsit ars poétika is. Ide akar
visszajutni : a cselekvéshez - a cselekvő művészethez, hogy kortársait visszavezethesse a történelem sodrába.
Ez a diagnózis és segíteni akarás is ott lüktet a filmben, hatásának sejthető közegében.
Az Anyával szemben - ugyanannak a szfnésznőnek játékában - a feleség lazább, közönyösebb, világa én-centrikusabb, kevésbé nyitott
az életre, közösségre, áldozatra vagy vidámságra. Az Anyát ugyan kioktat ják - még a
nyomdai jelenetben -, hogy azért nem tudott
férjével együtt élni, mert túlságosan szórakozott, figyelmetlen volt. Igen, az lehetett, de
csak azért, mert az Anya tudta, hogy az életben a nagy dolgokra kell koncen trálni - s ez
hiányzik a mai Natasából. Hiányzik? Csak
sejtjük - a film nem mondja ki, nem mutat rá
ujjal -, csak sugallja ezt a hiányérzetet. Mert
Natasa szépségéből, tárgyilagosságából valahogy ez az életteli feszültség hiányzik - ez is
tükör, a maga módján: mit veszünk észre magunkon, hiányként, elmulasztott, de behozható
hátrányként.
De a legkeményebben itt is önmaga "tükrével" viaskodik: elég volt-e az, amit Ő, a művész
tett, azzal a tükörképpel szembesülve, amit
Anya és a megélt múlt foncsora mutat.
Problematikus film? Ha végig tudjuk gondolni utalásait, sejtetéseit, ha van bátorságunk
átélni tudatosan is, amit sugall: cselekvésre
késztet. De az a furcsa, hogy élvezni akkor is
tudjuk, ha nem értjük pontosan ezeket az utalásokat, célzásokat, ha zavarnak az olykor belopakodó modoros, "csinált" szimbólumok.
Mert igaz, szenvedés szülte mű.
Almási Miklós

TÜKÖR (Zerkalo) színes, szovjet, Moszfilm, 1974. R.: Andrej Tarkovszkij; F.: A. Tarkovszkij, A.
Misarin; O.: Georgij Rerberg; Z.: E. Artyemev (Bach. Pergolese); Sz.: Margarita Tyerehova, A.
Gyemidova, A. Szolonyicin, L. Tarkovszkaja
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A hitelességből fakadó póézis
Tavianit Apámuram
A magyar nézőt az Apámuram vetítésénél két
meglepetés fogja érni. Az első (és a kisebbik),
hogya cím, nyelvünkön, nem egészen felel meg
az eredetinek, mivel a Padre padrone kevésbé
kedélyes hangulatú; jelentése pedig mindenképpen szikár és komorabb. "Én vagyok itt a
padrone és az apád", mondja a fiImbéli szöveg
egyhelyütt, és ez a padrone (a híres francia patron) nemcsak afféle "tulaj", de gazda inkább,
és pártfogó, főnök, munkáltató, sőt - mint
patrónus - akár védőszent is. Téves abból kiindulni hát, hogy az "apa" (padre) szó valami
családias-játékos becézgetésével van dolgunk
(az olaszban a kicsinyítő mellett van egy ún.
nagyítóképző is, az -one): a padre padrone öszszetétel a legridegebb, a középkorinál is távolabbi diktatúrára utal, amolyan családi feudaIizmusra, melyben mind tulajdonjogilag, mind
pedig erkölcsileg, és így tovább, nyilván a nyomorral és a természettel való folytonos küzdelemben kialakult forma szerint, a család tagjai
egyszerűen kiszolgáltatottak. Ehhez az egyeduralomhoz képest (melyben mindenki sajnálnivaló, így a rettegett apa is) az "apámuram"
- akár kötőjellel, akár anélkül -lágy, érzelemgazdag változat; a mesebeli királyfi szokta legfeljebb, hízelgőn és tisztelettel, így szólítani
nagyszakállú, ám vajszívű atyját.
Igaz, a Taviani testvérek, Paolo és Vittorio
filmjének van ugyan valamilyen mese-jellege,
amennyiben (valós történet nyomán) egy ifjú

hős útját kiséri végig, rettentő próbatételeken
át, a reménytelen szegénység vegetációjától a
fölismert létig: egy írástudatlan pásztorfiút követ, mégpedig a fele-királyságig, ami esetünkben a glottológia, vagyis a nyelvtudománv. És
ez - az olasz társadalom mai szerkezetét tekintve - van akkora csoda-teljesítmény, mint
megküzdeni a hétfejű sárkánnyal, vagy átugratni ahavasokat.
A nyelvész Gavino Ledda könyve, az Egy
pásztorfiú neveltetése azonban nem is az önéletrajzba rejtett karrier-történet révén aratott
sikert 1975-ben, s a belőle készült film sem ezzel vívta ki diadalát előbb Cannes-ban (ahol
meglehet, először nyert tévéfilm nagydíjat)
majd a római televízió második csatornáján.
Hanem a benne felhalmozott igen gazdag és a
nyugati közönségnek (kivált a kritikusoknak)
voltaképpen eddig ismeretlen, felfedező-erejű
élet-anyag miatt.
Megejtő és elképesztő a főhős kegyetlen iskoláztatása (ami az elemi iskolából való kivétellel kezdődik, s a pásztorkodásban folytatódik), megejtő és szívszorító a sziklás hegyek
közti magánya, állati szintje, tisztuló értelme,
végül magára-ébredése, s legalább ennyire
- a háttérben - a szárdiniai pásztorok, parasztok kegyetlen-kemény világa, mely a felvilágosultságára és gazdagságára oly büszke XX. század második felében a megmaradásért való
mindennapos harc szintjén áll még, és törvé39

nyeit is ennek megfelelően alakítja elnyomóvá.
A film olyan hitellel tudja bemutatni mindezt,
divatos szóval élve, olyan "információs értékkel" bír, hogy érthető, miért vált ki akkora hatást, ahová csak eljut.
Így, valószínűleg, most majd nálunk is.
De a magyar néző már az első jeleneteknél
rá fog jönni, hogy nem új neki, amit a Padre
padrone-ban lát. (Ez lesz a második - és nagyobb - meglepetése.) Hogya nyomorúságos
iskola, ahová Gavino apja feldúlva beront,
hogy ijedt gyermekét a tanítónő tiltakozása
ellenére elragadja: bizony, ismerős neki. A birka-legeltetés rítusa is az. A fejésé is. A természetben való megmaradás fortélya inak kifürkészése úgyszintén. Más a táj, igaz, és öszvérháton járnak az emberek; ám a sötéttől, az
éhenhalástól, a fagytól, a kupectől való félelem
ugyanez volt hajdanán. Magyarországon is,
aminthogy szinte a vérünkben, a sejtjeinkben
van mindaz, amit a rideg falusi-tanyai kényszerűségekröl (legutóbb például az Árvácskából) tudhatunk.
Gavino Ledda könyvét nálunk már a két
háború között megírták; ráadásul Móricz
Zsigmond írta meg, és Illyés Gyula, Nagy Lajos, Veres Péter, Szabó Pál. Amit tehát az
olasz értelmiség most (és még mindig csak jobbára mint kuriózumot) felfedez, az nálunk regényben és szociográfiában, fényképalbumban
és filmszalagon oly bőven van dokumentálva,
és irodalmi, rnűvészeti, valamint közgondolkodásunkat annyira áthatja, hogy mintegy az
idősebb, bölcs testvér értésével nézhetjük ezt
a művet, már ami az e világból küldött információit illeti.
De nem kell félnünk ettől a külőnbőzésfől,
mely a más és más kultúrából következik. Még
kevésbé attól, hogy a paraszti reflexek, szótlanság és a kétkezi földművelő vagy állattenyésztő munka ismeretében a film szemlátomást felfedező izgalommal és dokumentáris
hűséggel tolmácsolt szociológiai adatai együttérzést váltariak ki, csodálkozás vagy elképedés
helyett. (Ez megmarad a Nyugatnak.) Hiszen
ezáltal mi, magyar nézők arra figyelhetünk in40

kább, ahogyan ez a lelkiismeretesen összegyűjtött kegyetlenül provokatív élet-anyag ki van
bontva. Vagyis arra, ami a több tucatnyi amatőrt és néhány kitünő színészt (Fabrizio Forte-t a gyerek, Severio Marconit az ifjú, és Omero Antonettit az apa szerepében) foglalkoztató
film egész gárdájának művészete.
Itt, e művészet figyelmezésénél fog érni bennünket egyébként a harmadik (és csak a mű
végére teljes) meglepetés. Mégpedig az, hogy
a film, különös eklektikája ellenére is, egységesnek és sodrónak mutatkozik.
A két Taviani, az 1929-ben született Vittorio
és az 1931-es Paolo első ihletését a neorealizmustól kapta: Zavattini segítségével készítette
a testvérpár (l954-ben) az első dokumentumfilmet a San Miniato-i SS-vérengzésről. Rossellini ajánlására később Joris Ivens tévéfilmjénél dolgoztak. Gyermekkoruk vallásos neveltetésére időközben a marxizmus következett,
és ez a (pontosabban talán a marxisztikus gondolatkörrel való) találkozás meghatározta érdeklődésüket. Nagy hatással volt rájuk az
1968-as párizsi diákfelkelés is.
Ennek bukása után a radikális értelmiség
tragikus elszigeteltségét vették közelebbről
szemügyre az Allonsanfan című, híres filmjükben (1974), mely - kivált végjelenetében - már
Jancsó-i hatást mutat: váratlan fordulatokkal
tűzdelt, cselszövényre és intellektuális töprengésre, valamint vérre és kegyetlenségre alapozott dramaturgia, talányos jelképiség, érzelmes felfokozottság, alkalmanként majdnem
kép-koreográfia. Aztán újabb fordulat, Brecht
eszméinek sugárzásában, a "nem-szép" szépsége felé; annak a felismerésnek a nyomán,
miszerint a művésziesség az élet leginkább felháborító tényeit is elfogadhatóvá, sőt élvezhetővé tudja tenni, ennélfogva eszközei elvetendők, aminthogy elvetendő a hagyományos
lélekrajz vagy a személyiség-elemzés uralma
is, kivált, ha az elidegenedés demonstrálásához
segít csak hozzá. S ráadásul utat nyit a szubjektív ítélkezésnek.
A Taviani testvérek viszont szeretnék elkerülni az élet-értelmező önkényességet, s ami

ezzel együttjár: a túlbonyoIítottságot, a finomkodást is. Tiszta és közérthető, markáns
drámai vonalvezetésre törekszenek. "Csak a
tények, és nem a miért-jük!" - nyilátkozzák
egyhelyütt. Másutt pedig: "az egyszerűség
egyenlő a szigorúsággal", Ezért, mivel a "konkrétság és az egyszerűség" hiányát érzik, "lineárisan futó cselekményeket" keresnek, ahol kevés tett és érzelem mutatkozik, és véletlenül
sem kavarja össze az elemi, az alapvető fogalmakat. Hitük szerint ez a forradalmiság biztosítéka, s egyúttal a művészet erkölcse is, ez
a konkrét és egyszerű, melyet mind tárgyában,
mind nyelvezetében a Padre padrone aztán oly
szépen mutat. Még ha ... nos, még ha ez utóbbi - vagyis a nyelvezet - igencsak változatos,
sőt, majdhogynem keverék-nyelv!
A Taviani-k rövid pályaképéből is kivehető
néhány meghatározó hatás: a neorealizmus é,
a dokumentarizmusé, a parabolikus ábrázolásmódé (némi romantikus felhanggal). Mindez az Apámuram-ban tovább gyarapszik, és sa-

játos egyveleget h9Z létre. A film indulása:
akár egy tévériporté. Maga a könyv szerzője,
Gavino Ledda áll a hajdani elemi iskola bejáratánál, egy husángot farag, bemutatkozik,
majd átadja a botot a színésznek, akire az apa
szerepe jutott. Ugyancsak ő jelenik meg a film
végén is. A riport-keret tudatosan azt sulykolja belénk, hogy csakugyan megtörtént eseménysorral van dolgunk, és ezt a későbbiekben roppant egyszerű, célratörő fényképezés hitelesíti
aztán, olyan "művészietlenség", mely legfeljebb a természeti szépnek tesz csak néha engedményeket, Szárdinia tölgyfáinál.
De ebbe az alap-szövetbe néhány más szál
is kerül. A kisfiú küzdelme a birkákkal, a sajtárral, a félelemmel, az apjával : gyakorta a neorealizmus meleg ember-közelségében jelenik
meg.
Egy-egy szekvencia viszont szívesen elszalad a kozmikus jelképiség irányába, mint
például a nemi nyomor bemutatásánál, ahol
a hang-hatások és az epizódok fokozása, de a

41

vágás is mind őrü1tebben forog a kielégítetlenség állatiassága körül (nem riadva vissza a szodómia jelzésétől sem). Megint máshol mintha
az országutak Fellinijét éreznénk (a harmonikások feltűnése), vagy a verizmus anekdotaszeretetét, abban az intarziaként behelyezett
majdnem-Pirandello-novellában, ahol a klaszszikus vérbosszúval van dolgunk (a szivarozó
legény).
Vannak végezetül ironikus-stilizált részek,
így a németek említésekor (a zenében), és in42

tellektuális elemek is, a főhős katonáskodásának idejéből, ahol- harckocsiban ülve - rádión
át gyakorolja bajtárs ával a latint, vagy felmondja a szószedetet (végül is a szárd helyett
olaszul kötelező beszélni a hadseregben). E betűrendes szó-sorolás pedig (benne a padre-padrone játék) a fogalmak képtelen egymásutánját hozza össze, és mintegy ideológiai leleplezőjévé válik a beszéd, vagyis fogalmaink hamisságainak. (Talán Pasolini és az olasz gruppókban, a lázadó művészi csoportokban ki-

fejlődött nyelvi experimentalizmus hatására
következtethetünk ebből.)
És mégis ... ! Vagy talán: éppen ezért, mert
oly hajlékonyan követi a Padre padrone nyelve
a mondanivalót, oly természetesen és találékonyan rendeli alá magát a kifejezendőnek (tekintet nélkül, mint látjuk, a stílusjegyekre),
talán éppen ennek a vegyüléknek a következtében is lesz aztán a film annyira felkavaró és
elgondolkoztató. És így: sajátosan, követhetetlenül és ismételhetetlenül szép.
Legfőképpen persze szel/emiségéből következik esztétikai értéke, elsősorban (ritkán használjuk ezt a szót) népiségéből, bármennyire·
szertelen és vad. A történet különösségének
egyszerűsége, áhítatos végig-vezetése, a tényszerűség tisztelete, annak reményében, hogy ez
a hitelesség teremti meg majd a poézist (aminthogy ez sikerül is); az emberi kondíció, az emberi sors és küzdés lemeztelenített közelije, és
a biztatás, mely a szemünk előtt kibomló és
önnön megváltására mégiscsak képes humánumból árad - mindez felejthetetlen adománya
a filmnek, a rafinált és gyakran szofisztikába
fulladó keserű filozófiák korában.
A két Taviani felháborodásra késztető, sokkoló hatásoktól sem visszariadó, kemény és
ugyanakkor - ettől a diadalmaskodó hum ánumtól - mégis derűvel átitatott filmet kínál,
és csak örülhetünk, hogy (divatos szóval élve)
az az üzenet, ami a pásztorfiú mesebeli realitásából következik, ilyen erővel tud megszólaIni
s ilyen rokonszenvesen.
Ez a mai általános gyakorlattal bátran szemberúgtató nem-deklarált bizakodás, könyörtelen igazmondás fogja biztosítani a mű filmtörténeti helyét is. A Padre padrone, igaz, nem
tartozik az új stílust teremtők sorába, és a két
Tavianit sem sorolhatjuk, legalábbis egyelőre,
a nagy kor-meghatározó szellemek közé. Be-

csületes emberi-társadalmi és szakmai elköteleazonban még így is, e valóságkutató
hevülettel és céltudatos kifejező-erővel, ,emlékezetessé fogja tenni szerepüket a hetvenes évek
megújulásra törekvő mozijában.
zettségük

Szabó György

APÁMURAM (Padre, padrone) szines, olasz, 1977. R. és I.: Vittorio és Paolo Taviani; I.: Gavino
Ledda; O.: Mario Masini; Z.: Egisto Macchi; Sz.: Omero Ant.tti,
Marcella Michelangeli, Severio
Marconi, Fabrizio Forte
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A kozmikus ember
Kubrick: 2001: Odisszea az űrben
1.
Kár volna tagadnunk, hogy Clarke és Kubrick
kitűnő, de kissé nagyralátó címmel büszkélkedő filmjének - 2001. Ürodisszea - legnehezebben értelmezhető és ezért legnehezebben elfogadható része a befejezés, az a látomás os képsor, amelyben Dave Bowman űrhajós világokon, sőt világegyetemeken száguld keresztül
ismeretlen célja felé, földet ér egy különös
szállodaszobában, ágyban, párnák közt megöregszik és meghal, majd "asztrális magzatként" újjászületik.
Ráronthatnánk erre a befejezésre, találhatnánk érveket annak bizonyítására, hogy az alkotók valamilyen filozófiai idealizmust képviselnek, misztikus nézeteket vallanak, vagy
egyszerűen vallásosak, mondjuk olyan értelemben, mint Teilhard de Chardin, akinek a haladásról, az ember jövőjéről, az ember átalakulásárói alkotott gondolatai mutatnak bizonyos
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rokonságot a film eszmerendszerével. Ki lehetne mutatni, hogy Clarke a reinkarnáció híve;
és - inkább a regényre, mint a filmre támaszkodva - fel lehetne tárni, hogy a szerző történelemszemiéiete elég zavaros, hiszen Spengler
vagy Toynbee hatására a civilizáció ciklikus
fejlődését vallja, sőt az emberiség egész történelmét a születés - növekedés - hanyatlás pusztulás állandó megismétlődésének gondolja.
Mindezekkel és más lehetséges érvekkel
szemben nem lehet mást tenni, mint elgondolkozni a befejezésen, s megpróbálni megérteni
az alkotókat, akik bizonyára nem a hitvallók
szándékával s nem is a misszionáriusok tiszteletre méltó térítői buzgalmával készítették filmjüket, még akkor sem, ha van a filmben hit és
remény, sőt a szeretet sem hiányzik, ám ettől
az Űrodisszea nem változik imádsággá vagy
szentbeszéddé.
Nézzük meg indulatok és előítéletek nélkül,
hogy mit hámozhatunk ki Clarke és Kubrick

tíz esztendeje 'készült s műfajában - a tudományos-fantasztikumban - úttörőnek. filmtörténeti hagyománynak és "klasszikusnak" tekintett alkotásából, feledve, hogy az elmúlt évtizedben mekkora léptekkel haladt előre a filmcsinálás technikája, s hogy ez mekkora hatással volt a science fiction filmre, s feledve csendes vagy hangos szemrehányásainkat, amelyeket az évtizedes lemaradásért filmforgalmazásunknak tehetnénk.
Hagyjuk el ezúttal a science fiction ránk
kényszerített apológiáját, ne beszéljünk az
alapokról, tegyünk úgy, mintha a magyar olvasó és néző birtokában lenne a legfontosabb
tudnivalóknak.

2.
Kétségtelen, hogy az Ürodisszea a science fictionnak ahhoz a vonulatához tartozik, amely
az emberiség történeImét vizsgálja, a múltat
azért, hogy felfedezze benne a jövőbe extrapolálható tendenciákat, kívánesi an figyelve a
látható vagy rejtett rugókat, amelyek haladásunkat mozgatják, Ebben az értelemben az (frodisszea
történelmi film, történetfilozófiai
mondandóval.
Századunk többek között azért is figyelemre
méltó korszak, mert a tudományos-technikai
forradalomrnal és ennek politikai és társadalmi
következményeivel arra kényszerítette a gondolkozó elméket, hogy megvizsgálják az embernek és az általa teremtett eszközöknek a
kapcsolatát, ennek a kapcsolatnak az alakulását és fejlödését.
A "gyermekkora gyermekkorunk, velünk
nevelkedett a gép" költői igazsága kibővítést
és részletező elemzést kívánt. Hogy is történt?
Mi jelenik meg a gépekben ? Milyen emberi
képességeinket visszük át az eszközökbe, és
milyen tulajdonságainkat?
Milyenek a gép
perspektívái, és milyenek az ember távlatai?
Efféle kérdéseket tett fel a mai ember, s meglehetősen nyugtalanító válaszokat kapott, amelyeket nem lehetett kézlegyintéssel elintézni, de
azzal sem, hogya felhasználőn áll minden, hi-

szen a jó cél érdekében felhasznált technika is
riasztó mellékhatásokat produkált. Jogosan intették óvatosságra az emberiséget a témával
foglalkozó kutatók, kijelentéseik az atombomba fényében fekete árnyékokat vetettek jelenünkre és jövőnkre. Hogy ezenközben milyen
történetfilozófiai kövétkeztetésekre jutottak,
vagy milyeneket újítottak fel, az most nem tartozik ránk, de a jövőbe pillantva, a tudományos rangra emelt Kasszandrák inkább az apokaliptikus pusztulást látták s nem a virágzó
"boldog szigeteket" .
Természetes, hogy az új helyzetben a science
fiction, amely hagyományainak megfelelően
úgyis a jövőre orientálódott, és az eszközökkel
felszerelt embert állította történeteinek központjába, szintén felrajzolta mindkét perspektívát, de felületes és elhamarkodott az a vélemény, amely szerint szinte kizárólag a "pusztulás képei"-vel törődött. Jó cáfolata ennek a
nézetnek Clarke és Kubrick optimista, néhol
már túlzottan is optimista filmje, a szerszámkészítő állat kozmikus emberré válásának históriája.

3.
A film szerkezetét három pillér támasztja. Az
első részben a majomember felfedezi a szerszámot, ezt azonnal fegyverré változtatja, legyőzi
vele a hozzá hasonlók hordáját, megszerzi a
hatalmat étel és ital felett, aztán az eszközt repülni tanítja. Egyszerre van jelen ebben a képsorban az első felfedezés csodája, a csontbunkóba áthelyezett emberi tulajdonság, a természettől való elszakadás és a meghökkentő lehetőségek felismerése. Ember és természet konfliktusa megnövekszik, ember és ember ellentétévé szélesedik.
Az eszköz, a magasba hajított csontbunkó
vezet át a második részbe, az űrhajózás korába. Hihetetlenül bonyolult szerszárnok - űrhajók, űrállomások, közlekedési és távközlési
eszközök stb. - veszik körül az embert, a hordák egykori konfliktusa az alkotók álmainak
és vágyainak megfelelően egyszerű dialógussá
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szelídült, a legyőzött természet helyébe a titokzatos fekete hasáb lép, az ember egyetlen ellenségének a gondolkozó gép látszik. Vagyis önmaga, hiszen Hal, a Discovery nevű űrhajó
irányító agya az ember egyik tulajdonságának
megtestesítője. A gép az ember ellen fordul.
Le kell győzni, meg kell fosztani intelligenciájától : Hal nem emelkedhet az ember fölé, nem
veheti át feladatait, az egykori majomember
utódja, a szerszárn feltalálójának utódja visszautasítja a gépet a maga helyére, önmagával
megküzdve megtalálja önmagát.
A harmadik rész konfliktusa rejtettebb.
Dave Bowman az űrben egyedül maradva teljesíti feladatát, megtalálja a Jupiter holdján
a Csillagkaput, szembekerül az Univerzum irtóztató méreteivel és azzal az idegen Intelligenciával, amely a film alkotói szerint beavatkozott a történelembe, és amely az embert a maga szintjére kívánja emelni. Bowmannek meg
kell halnia, hogya világegyetem uraként újjászülethessék. A furcsa ebben a harmadik részben az, hogy tekinthetjük az egészet Bowman
látomásának, de tekinthetjük az alkotók látomásának az ember "megistenüléséről". Olyan
állapotba jut el az ember, amelyben már nincsen szüksége gépekre, szerszám okra, eszközökre, nélkülük is irányíthatja sorsát és történetét.
A szerszámkészítő állat történetét láttuk hát
egyetlen nézőpontból, mert Clarke és Kubrick
nem beszél a társadalom kérdéseiről, hőseinek
vagy Hősének családi kapcsolatait is mellékesnek, elhanyagolhatónak tekinti. Rendben is
van így, megengedhető az efféle leszűkítés, de
rnit keres a történetben a rejtélyes monolit, a
majomemberek között, a Holdon, aztán a Japetuson felbukkanó fekete hasáb?
Mit akarnak vele a film alkotói?

4.
Ősünk - így tudjuk ma, s talán ez a befejezett
igazság - munkája révén emelkedett ki az állatvilágból. Az első tárgy, amelyet nem eredeti
rendeltetésének, hanem saját céljainak megfelelően használt, felmérhetetlenül fontos válto46

zást hozott életében. A kalapácsnak használt
kő, a bunkónak használt csont kiemelkedett
környezetéből, természetes és természetellenes
lett egyszerre, olyasmi, ami mindenné formálódhatott, és mindenné formálhatta felhasználóját. Megszületett az első csoda és vele az
első csodatevő. Ha az ősember filozofál, bizonyára meghökken a megoldhatatlannak látszó
probléma láttán: hogyan lehet egy dolog kettő,
a kezében tartott valami kő is és balta is, szamárcsont is, buzogány is.
Tudjuk vagy sejtjük, hogy így volt, csak azt
nem tudjuk, hogy miért volt így, és hogy az
első eszköz felfedezésének pillanata valóban
egy pillanat volt-e, vagy ezer és ezer évig tartó
lassú folyamat. Hajlamosak vagyunk az utóbbi
elfogadására, de a "minőségi ugrás"-nak valamikor meg kellett történnie. A rejtély, ha ugyan
rejtélynek tekintjük, megoldhatatlan lesz az időutazás felfedezéséig, helyet és teret ad rnindenféle hipotézisnek, így fantasztikus hipotézisnek is.
Ha bármilyen véletlen megindíthatta a fejlődés
útján a majomembert, miért ne lehetett volna
ez a véletlen egy földreszálló fekete hasáb.
Rendben van, mondhatja bárki, csakhogy az
alkotók ezzel az Új Sziklával, a négyszögű
fekete kristályhasábbal a változást egy külső
erőnek és nem a fejlődésnek tulajdonítják. Márpedig a valóságban a fejlődés mozgatója az
embernek és környezetének folytonosan megújuló és magasabb szintre helyeződő konfliktusa. Mi szükség van a titokzatos monolitra ?
Clarke és Kubrick formai és tartalmi okokból nem választhattak más megoldást. Nem
tudományos ismeretterjesztő filmet készítettek,
hanem poétikus látomást sorsunkról és jövőnkről, a csodát csodával, a fantasztikusat fantasztikussal kellett kifejezniük. Azt akarták elmondani, hogy van az emberben valami rejtélyes mozgatóerő, amely a múlt tanúsága szerint mindig előre hajtja, új és új felfedezésekre
ösztönzi, és nem engedi megállni. Clarke és
Kubrick azon csodálkozik, hogy nincs megállás, azt kérdezi, hogy mi hajt bennünket a
világűr és a csillagok felé, belső indítékainkat
ebben a fekete monolitban tárgyiasít ja, kívülre

helyezi, s így fantasztikus formát ad a valóságnak, hűtlenül marad hozzá hűséges. A rejtélyes hívást vagy kihívást, amelyet a csillagok
láttán ősidők óta érzett az ember, a fekete TIa7
sábban testesítik meg.
Érdemes jobban megnéznünk ezt a különös
tárgyat. Terrnészetét, eredetét, működését a
filmben is és a regényben is homály fedi, funkciói változnak, holoktatógépnek
látszik, hol
információgyűjtőnek és hírközlőnek, egyszer
kemény és szilárd tárgy, máskor hatalmassá
táguló, ismeretlen világokba vezető szögletes
alagút, maga a Csillagkapu. Nem tudjuk meg,
hogy kik és miért készítették, csak azt, hogy
lökést ad a fejlődésnek, a~'ár mint Mágneses
Anomália, akár mint a Japetuson felbukkanó
különös szem. Igaz, hogy Clarke a regényben
ad rá bizonyos - helyenként kissé misztikus magyarázatot, de ez a filmből szerencsésen kimarad. A fekete hasáb nem más, mint fantasztikus jelkép, az emberi kíváncsiság "materializációja", a fekete hasáb az tJrodisszeá-ban a
tudományos alapról felemelkedő fikció, a "science" mellett a "fiction", amelyre azért volt
szükségük az alkotóknak, hogy művük mondandóját tömören megfogalmazhassák, érdekessé és vonzóvá tegyék.

5.
De ne beszéljünk úgy az tJrodisszeá-ról, mint
egy tanulmányról, még akkor sem, ha a science
fiction s éppen a "kemény" tudományos változata gyakran kacérkodik az elvontságokkal,
a logikai játékokkal, a spekulációkkal. Az tJrodisszea végül is film, színes mozgóképekből
álló alkotás, célja az elgondolkoztatás, a meghökkentés vagy a szórakoztatás, eszközei a
filmcsinálás legfejlettebb eszközei a hatvanas
évek végéről.
Végigmehetnénk cselekményén, elemezhetnénk szerkezetét, részekre bomló struktúráját,
elmagyarázhatnánk, hogy miért nincs főszereplője, vizsgálhatnánk analógiáinak, utalásainak,
már-már "rímeinek" rendszerét, beszélhetnénk a Discovery agyának, Halnek pszichológiájáról, a gép és az emberek halálos párviadaláról, a történet mítoszi kapcsolatairól és tulajdonságairól és még sok másról, ahogy ezt a
filmtörténetben és fiImes;ztétikában páratlan
munkájában megtette Jean-Paul Dumont és
Jean Monod, akik egész könyvet szenteltek az
tJrodisszeá-nak, kísérletet téve egy "filmmítosz strukturális elemzésére". Ezzel az analízissel csak azt érnénk el, amit Lern egyik regényének tudósa, aki számítógépével addig vizsgálta
47

'"

-

_, ,..

~

/'

_III,

#

,

".

,

r
.~

•

,

"

a szépséget, míg apró szimmetrikus minták
semmitmondó hálózatához jutott; molekuláris vagy atomi szinten semmi sem marad az
Utolsó ítélet-ből, Rembrandt utolsó önarcképéből vagy a Hamlet-ből.
Úgy tekinthetjük a filmet, mint.egy teljesen
elütő képekből összeállított montázst ; a majomemberek világa után felbukkanó űrkorszak, majd a fekete hasábban tett utazás képsora olyan hatást kelt, mint egy Max Ernst-Iap
szokatlan és vad ellentéteivel. Kubrick kitűnő
filmi megoldásokkal vezet át egyik világból a
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másikba. Sok kritikus és esztéta emlegette
nagy elismeréssel az első és második rész összekapcsolását, az azóta példaként számtalanszor
idézett és jónéhányszor utánzott képsort,
amelyben a majomember magasra hajított
csontbunkója a Kék Duna ritmusára keringő,
föld körüli műbolygóvá változik. Dicsérték merészségét és tartalmasságát, a vakmerő asszociációt, a megjelenítés ironikus felhangját.
Még Michelangelo híres teremtés-motívumához is hasonIították, az Isten és az ember ujjának érintkezéséhez. Ha túlzásnak érezzük is

ezt az összehasonlítást, csodáljuk a képkapcsolás tömörségét, erejét, meglepő és gondolatgazdag szépségét.
Hasonlóan lendületes, ha nem is ennyire sűrű az átkötés a második és harmadik rész kőzött. Középkori misztikusok és LSD-vel élők
vallanak olyan intenzív szín és formagazdag
látomásokról, amilyeneken Kubrick átvezeti
űrhajósát, hogy azután meglep ő fordulattal
egy kék szobában, stílbútorok között tegye
földre.
Naturális pontossággal, hitelességre törekedve ábrázolja a film a közeli jövő technikáját,
az űrhajókat, űrállomásokat, a Holdon felépített bázis szerkezeteit, azokat a csodákat,
amelyekkel korábban csak sci-fi magazinok
címlapjain találkozhattunk. Szinte kamaszos
gyönyörűséggel részletezi a remekül műkődő
gépeket, örökre felejthetetlen marad a világűr
tengeréből elénk úszó Discovery monumentalitása, az átalakult, repülő csontbuzogány,
ugyanúgy, mint a semmibe zuhanó űrkabin,
vagy a vezérlőterem pontosan felépített belseje.
Nem ismerjük ezeket a gépeket, ilyen gépek
nincsenek, talán nem is lesznek soha, mégis az
az érzésünk, hogy minden porcikájukban megfelelnek céljuknak, rendeltetésüknek. Kubrick
megteremt egy nemlétező civilízációt azoknak
a régészeknek a csökönyösségével. akik a múltat rekonstruálják falmaradékokból.Jedölt oszlopokból, töredezett kövekből. Kétségtelen,
hogy ez a civilizáció hatalmas és szép, szépségét csak azok nem veszik észre, akik nem élvezik a kacsalábon forgó várkastély, az üveghegy, az Óperenciás tenger vagy a repülő szőnyeg báját. Nehéz lenne kielemeznünk e képek
láttán támadó örömünk okát, de valószínű,
hogy a lehetséges és a lehetetlen, a létező és a
nemlétező összekapcsolásában rejlik a magyarázat.
A film alakjai, bármennyire is törekszik egyénítésükre Kubrick, nem valódi jellemek. Tézisek hordozói, csak mint az eszközök, a szerszámok készítői, feltalálói, használói érdekesek, más vonásaik eltűnnek a cselekményből.
Párjai Halnek, a gépnek, éppen olyan egyolda-

lúak, csonkák, híjával vannak az emberi kapcsolatoknak. Felhozhatnánk ezt a film ellen,
de tudjuk, hogy a science fiction másféle hősöket kíván, mint ahogy minden fantasztikum a
mítoszoktól és népmeséktől Gogolig, Poe-ig,
Kafkáig és Borgesig hőseinek csak egy-egy sajátos vonását hangsúlyozza.
Mégis, az Ürodisszea alakjai közül kiemelkedik Dave Bowman; s nemcsak azért, mert
a cselekményben a legfontosabb szerepet kapta, hanem azért is, mert az ő "megistenülésével"
fejeződik be Kubrick és Clarke szerint a homo
sapiens különös sorsa.

6.
Idézzük csak fel az eseményeket. A számítógép kicsalja Dave társát az űrhajó tetejére, ott
az űrkabin segítségével megöli. Frank holtteste
és az űrkabin a semmibe zuhan, s egy pillanatra éppen ellentétével a majomember gesztus ára
emlékeztet, amikor a csontot a levegőbe hajitotta. Hal ezután megöli a hibernáltakat, Dave
beugrik a gépnek, elhagyja a Discoveryt, ahova
Hal nem engedi vissza.
A gép folyamatosan lecsupaszít ja az embert,
megfosztja társaitól, menedékétől, eszközeitől.
Ha Dave nyerni akar a küzdelemben, nem marad más hátra, mint befejezni a folyamatot,
megszabadulni legfőbb segítőtársától és ellenségétől, az űrhajó agyától. Tovább kell csupaszítania önmagát, elpusztítva az élet védelmében azt az intelligenciát, amely nála magasabbrendű, gyorsabb és nagyobb látókörű, de
az ember agyának terméke, tehát mesterséges
és élettelen.
A Saturnus közelébe, tehát a célhoz érve,
Dave Bowman majdnem olyan csupasz, mint
majomember őse volt azon a hajnalon, amikor
a fekete monolittai találkozott~ Úgy látszik,
hogy nincs is szüksége semmire, egyedül a védő
fémbuborékra, amelyben utazik, életéről most
egy darabig mások gondoskodnak. Elmaradt
a Föld, elmaradtak az eszközök, az élet és az
értelem meztelenül áll valami új előtt.
Hétköznapjainkban nem sokat törődünk a
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cáfoljuk hitüket? Abban a világban, amely a
jövővel, néhány hétnél vagy hónapnál távolabbi időre ritkán gondolunk, talán lelkünk egyen- terméketlen földet, az ihatatlan vizet, a beszívsúlyát védve a megrázkódtatásoktól. A terve- hatatlan levegőt igéri nekünk és utódainknak ?
Legyünk elnézőek. Higyjük el, hogy a 2001.
zés csak néhány évre néz előre, a jövőkutatás
legfeljebb néhány évtizedre. Ugyanakkor tá- évben elindul a Jupiter felé a Discovery, mivol, az idők ködében ott van a végítélet, vagy vel már korábban megtalálták a Holdon a náa világ vége, mert Goethe óta tudjuk, hogy lunk milliószorta értelmesebb Idegenek üzen e"mindaz, ami keletkezik, méltó arra, hogy el- tét, a fekete monolitot. És higyjük el, hogya
pusztuljon". A két távolság, a közeli és a na- találkozás haszonnal jár, az Idegenek nem
gyon távoli között különös senki földje húzódik,
akarnak megenni vagy gyarmatosítani bennünkedves vadászterülete az utópistáknak, a prófé- ket; engedik, sőt segítik az ember istenné válását. Hallgassuk meg, illetve nézzük végig ezt
táknak, jósoknak és science fiction íróknak.
Nem tudjuk, hogy 2500 és 22500 között mi- a mesét, és értsük meg optimizmusa mögött
lyen lesz a tudomány és a technika, milyen a rémületet és a szomorúságot. Mert nem
lesz az ember, ha egyáltalán lesz ember. A hi- Münchausen báró játékos korában élünk, tudjuk, hogy hajunknál fogva nem húzhat juk
potézisek, spekulációk, légvárak, szappanbuborékfúvások és léggömbhámozások szabad ki magunkat a mocsárból, a képzelet nem ad
földjén szabadon gondolhatunk bármit. Szaba- megoldást a reális problémákra. És nagyon
don? No, nem egészen. A múlt ad néhány tá- mélyen lehet a mérleg egyik serpenyője, namaszpontot, a fejlődés tendenciáit meghosszab- gyon mélyen lehet az ember, ha a másik serbíthatjuk. Elgondolhatjuk a rend birodalmát,
penyőbe a megistenülés lehetetlen álmát kell
elképzelhetjük az Antikrisztus sötét világát, dobniuk azoknak, akik vigasztalni és buzdítani
manicheusként áIrnodozhatunk olyan jövőről,
akarnak bennünket.
amelyben tovább folytatja küzdeIrnét a Sötétség és a Fény. Wells kannibálokra és dekadens
7.
áldozatokra osztotta az elkorcsosult emberiséget; Huxley regényében lombikból születnek a Ülök az írógépnél, a háttérben szól a rádió,
gyerekek; Lern a technológia fejlődésében ta- alig figyelek rá; Mozart lehet, vagy egyik korlál keserű reményt; Franke egyik regényében
társa, könnyed, szép muzsika, jól aláfesti a felaz emberből csak mesterségesen életben tartott
idézett képeket, mintha ez a zene is az istenné
agya marad. Fantasztikus és riasztó látomások.
nemesedő emberekről szólna.
Clarke és Kubrick más úton jár. Úgy hiszik,
Aztán vége a muzsikának, híreket mondanak.
vagy úgy akarják hinni, hogy nem követünk el
Kína a határ teljes hosszában megtámadta
általános öngyilkosságot, nem is korcsosulunk
Vietnámot, csapatai tankok és repülőgépek tákannibálokká, nem leszünk robotok, androimogatásával hét kilométert nyomultak előre,
dok vagy kiborgok. Úgy hiszik, hogy töretlea lakosság menekül az agresszorok elől. Iránnül folytatjuk útunkat, megoldjuk ellentmonban csillapultak az utcai harcok, Szadat fegydásainkat, leküzdjük a szerszámot, amelyet va- . vereket kért Amerikától, az ENSZ főtitkára
lamikor a természet leküzdésére kitaláltunk, s állandó kontaktusban van a Biztonsági Tanács
röviden szólva eljutunk álmaink teljesüléséhez,
elnökével ...
istenekhez leszünk hasonlatosak. MosolyogSzegény Dave Bowman.
junk naivságukon, gúnyolódjunk reményeiken,
Kuczka Péter
2001 - ODISSZEA AZ ŰRBEN (2001 - A Space Odyssey) színes, angol, 1968. R: Stanley Kubrick:
, I: A, C.Clarke regényéből S. Kubrick; O: Geoffrey Unsworth; Z: .Richard Strauss és Johann Strauss
műveiből ; Sz: Keir Dullea, Garay Lockword. William Sylvester

Veszélyes egyensúly
Penni Bonnie és Clyde
Elöljáróban leszögezem: Arthur Penn világhírű filmje, a Bonnie és Clyde remekmű. Miért
állítom ezt? Minden bizonnyal meggyőződésem, ízlésem, viJágszemléletem ellenére. Hiszen az csak nem volna kielégitő indokolás,
ha elismerésemet pusztán a kitűnő rendezéssel
és a tökéleteshez közelálló színészi játékkal dúcolnám alá. Igaz: a film megvalósítói, a főszereplőnek, Warren Beattynek a vezetésével
olyan förgeteges profimutatvány-sorozatot produkálnak, a humor és a tragikum, a gyöngédség és a kegyetlenség, a giccs és a mélylélektan
olyan útvesztőjén vonszolnak végig, hogy érzéseimet és indulataimat csak akkor érek rá
ellenőrizni, amikor a moziteremben kigyulladnak a lámpák. És ekkor jön a meglepetés: lázongani kezdek a látottak ellen, de lázongásom

gyöngébbnek bizonyul az élménynél. Háromszor néztem meg eddig a Bonnie és Clyde-ot és
mind a háromszor így jártam.
Először is adva van egy szokványos gengszter-történet. Clyde, a börtönből szabadult, jóképű (kennedys és kicsit adys arcú) bűnöző,
és Bonnie, az unatkozó vidéki pincérlány innivalót, autót, majd bankot rabol, aztán gyilkosságba sodródnak, majd az egyre szilajabb menekülések és rablások újabb gyilkosságokra
késztetik őket, váltakozó autókon történő vonulásuk az Államokban egyre inkább emlékeztet valami végzetes ámokfutásra. Előbb egy
autószereléshez értő, félnótás fiút csípnek fel,
aztán csatlakozik hozzájuk Clyde bátyja és ennek paplány-felesége; a tempó képtelenül felfokozódik, saját tetteiktől és ezek sajtóvissz-
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hangjától megrészegül ve zuhannak veszélyből
veszélybe; az egyszerű nép együttérez velük,
mint ahogy ők is tesznek rózsasándoros gesztus okat a szegények felé. A társadalom offenzívába kezd ellenük, először Clyde bátyja vérzik
el, a paplány megsérül és nyomra vezeti a hatóságot, a félnótás fiú apjánál bujkáló Bonnie-t
és Clyde-ot, a fiú apjának besúgása folytán,
utoléri és szitává lukasztja a bosszúálló gépfegyver-sorozat.
Már ez a gengsztertörténet is gyanús. Egyrészt a vérrel együtt betyárromantika csurog
belőle. Akárhogy szépítsük is a tényállást: két
tömeggyilkosnak szurkolunk órákon át. A
bankrablás persze hagyományosan demokratikus foglalkozás, főként ha e tevékenykedés
közben is előbukkan olykor a rokonszenv a
szegények iránt. Az is kétségtelen, hogy az erkölcsileg még el nem használt néző ösztönösen
az üldözöttek mellé áll, kiváltképpen ha az üldözők vannak túlerőben, és még inkább, ha
ezek a hatóság emberei. A film megszépíti,
majdhogynem dicsfénybe vonja a "veszélyes
élet" megszállottjait, a "Harcban egy egész világgal" romantikáját. Közben a rendőrökön
kívül ártatlan civilek is hullanak, mint a legyek,
és megszégyenülnek ártatlan emberek, akiket
a véletlen az ámokfutók hatókörébe penderített. A kamera látszólag közönyösen síklik el
az áldozatok élő vagy holt teste fölött, hogy
új kalandba kísérhesse az ideges, vakmerő lázadókat. Ott fekszik lábuknál a bankok által
kormányzott filiszter világ, és ez a célzatos
szembeállítás korlátoz engem mint nézőt a
szabad véleményalkotásban. Ez a történet
gyanús vonatkozása.
Másrészt azonban - veszélyes kerülőutak on helyreáll az egyensúly. A film ugyanis azt az
igazságot sugallja, hogy a filiszter-világból csak
a pénz szabadíthat ki; pénzt viszont a szegény
csak bűnözés útján szerezhet. De a bűnözés
többet is kínál, mint a puszta pénzt: a Kalandot, mely az egyhangú nyárspolgári lét fölé
emel. Minden társadalomra jellemző, hogy milyen gyógyszereket kínál az agymosó konformizmus ellen. A forradalom Bonnie és Clyde
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szemszögéből fel sem merülhet. A hivatáshoz
szakképzetlenek, a különcséghez nagyvonalúak. Marad a bűnözés, vagyis a törvény által
biztosított társadalmi egyenlőtlenség amorálisan egyénre korlátozott lerombolása. A betyárromantikának ez a reális vonatkozása nagy
nyomatékkal esik a mérleg másik serpenyőjébe.
Azután adva van egy érzelmes szerelmi történet. Az unatkozó Bonnie már az első kocsiés bankrablás kalandjától annyira felizgul, hogy
azonnyomban, ott a kocsiban nekiesik Clydenak. Clyde azonban nem áll a helyzet magaslatán. A szerelem tehát a testiségtől függetlenül
bontakozik ki. Ez különleges szubtilitást kölcsönöz neki. Ismét a romantika ingoványos talaján caplatunk. Egyrészt adva van két tömeggyilkos bűnöző - másrészt egy fiatal lányt és
fiatal férfit látunk, akik gyöngéden és önfeláldozóan, megható érzelmi kultúrával és értelmi
összhangban szeretik egymást. Továbbá: a
férfiasság mintaképét látjuk, aki jól vezet, jól
céloz, fittyet hány a halálnak, az egész világgal szembeszáll, a szó szoros értelmében mindenre képes a szeretett nőért - csupán arra nem
képes, amit sokkal kisebb hősök is könnyedén
teljesítenek sokkal kisebb szerelmeik során.
A gyöngéd szerelmespár látványa fokozza
irántuk a rokonszenvet; a velük szembenálló,
normális világban elképzelhetetlen az ilyen intenzív vonzalom. A férfi személyiségének emberi méreteket biztosít a defektje; együtt ér':'
zünk vele, és izgulunk, hogy a következő alkalommal sikerüljön végre neki. A film vége
felé azután, nem sokkal lemészároltatásuk
előtt, a szabad természetben elhálják törvényen
kívüli házasságukat, és ez a siker elsöprő és csodálatos, kárpótolja őket az eddigi kudarcokért.
A melodramatikus, giccses elem ebból a tartalmi ismertetésből is kitetszik; de az egyensúly - ismét veszélyes kerülőutakon - helyreáll megint. Az élet nagy kalandját, a bűnözést
harmonikusan egészíti ki ez a rendhagyó szerelem: ahogy a bűnözés sem elégül ki a tettel,
mert ez új bűnözés kényszerét idézi fel, úgy ez
a szerelem, boldog testiség híján, egyre fokozódó érzelmi tempót diktál a hősöknek. A ket-
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tős hajsza egymásba fonódik, és amikor az
egyik kielégül a nászban, akkor már kirajzolódik a másik hajsza végén ígérkező megnyugvás, a halál is.
Láthatjuk: a film alkotói sztoriban és motivációban egyaránt giccses elemekből építkeznek, ráadásul jócskán felkeltik vagy kihasználják a társadalom normális háztartásába normálisan beilleszkedő emberek lappangó agresszióit, hogy vállalkozásukat sikerre vigyék.
Minthogy azonban nagy művészek, megtalál-

ják az ellensúlyt, mely művüknek tartós érvényességet biztosít. Ez az ellensúly: az élet bírálata. A tucat-élet kibírhatatlan, a szegénység
megnyomorít, az emberi értékek előtörnek, ha
máshogy nem, hát antiszociális úton. Veszélyesnek ezt az egyensúlyt azért nevezem, mert
nagyon ingatag. Ezt a filmet könnyebb félreérteni, mint megérteni, és félreértve azokhoz a
romboló erőkhöz csatlakozik, amelyeket elítél,
Ezt az egyensúlyt példázza a befejezés is.
Vajda Miklós hívja fel a figyelmet tanulmányszerű filmlevelében arra (Filmkultúra, 1968/3),
hogy nem a hatóság, hanem "egy vérig alázott,
egyszerű ember hajtja végre a társadalom ítéletét Bonnie-n és Clyde-on, és ennek a véresen
szép történetnek ez az egyetlen lehetséges méltó
befejezése". A rendőrgolyó vagy a villamosszék felmagasztosította volna őket, de minthogy egy meglett korú texasi erdőkerülő boszszújának áldozatai lettek, és egy szemünk előtt
lezajlott szörnyű sérelem megtorlásaképpen
kellett meghalniuk, a bosszú személyes arculatot öltött, és nem a hivatal, hanem a közösség
ügyévé vált. Vajda Miklós a "kamera száznyolcvan fokos fordulatáról" beszél: eleinte
Bonnie és Clyde szemszögéből láttuk a világot,
kivégzésük pillanatában azonban már a rájuk
irányuló géppisztolycső szögéből nézzük az
eseményeket. Ha ez maradéktalanul így volna,
akkor az egyensúly szilárdabb, de művészietlenebb lenne. Csakhogy az erdőkerülő az egyik
banda-tag nyamvadtsága és főként besúgás következtében érhette el a célját, miközben Bonnie és Clyde nehezen megtalált szerelmi boldogságában fürdött. Minthogy tehát a rokonszenves és bátor erdő'kerülő a társadalom aljas
ösztöneinek segítségével diadalmaskodik, a kamera mindvégig megmarad a veszélyövezetben :
nem fordul meg, hanem a film végén éppolyan
ingó mozgásokat végez, mint az elején, amikor
látszólag még Bonnie és Clyde pártján állt.
Eörsi István

BONNIE AND CLYDE szines, amerikai, 1967. R.: Arthur Penn, F.: David Newman, Robert Benton;
O.: Burnett Guffey; Z.: Charles Strouse; Sz.: Warren Beatty, Faye Dunaway, Michael J. PolIard, Gene
Hackman

Újabb népszerű-tudományos filmjeinkről
l. {Klsfilmek: a nagyvilágban)
A kérdés az: a 20. század vége felé, korunkban
miképpen tarthatnak lépést a tudományos mozifilmek? Mit kezdjenek a televízió kihívásával, mindennapi jelenlétével, mai két.. holnapi három csatornájával ? Hol keressék időszerűségüket a felgyorsult tudományos kutatásban, helyüket a differenciálódó és egyúttal integrálódó, az interdiszciplináris tennivalókat
alig teljesíteni tudó tudományos szervezésben
és életben?
Ám, még e kérdések sem egyértelműek. Hiszen a nagy konkurrensről, a tévéről kiderül,
hogy barát, szövetséges: a Kisfilmek a nagyvilágból nézői sikere éppen a népszerű-tudományos jellegű filmek "felértékelésében" segített. És a februárban megnyílt Horizont (volt
Híradó) moziban - ahol végre a tévé-produkciók is moziotthonra leltek !- a filmszemle napjaiban olykor talpalatnyi hely sem maradt a
nézőtéren. Az egykori borúlátás tehát felülvizsgálatra szorul. Van helye e műfajnak a nap
alatt.
2. (Műhely

és műfaj)

Műfaj-e a népszerű-tudományos film, netán
homogén formavilág? Inkább műfajok találkozási pontja, ahol a szervező erő (vagy az összefutó utak) legfeljebb a közlési szándékban egységesek. Abban, hogy az alkotó a nézőnek tudományos (a tudományról szóló) információ-

val szolgál. Beavat. Szemléletet alakít. Közöl.
De hiszen minden művészet egyúttal egy metszetében információ is a világról. Akkor mi
a műfaji differentia specifica ? A választott tudományág belső törvényszerűsége? Ennek néha a nyomait sem látni. A didaktika? Ez túlontúl és feleslegesen, oktalanullejáratta
magát
(hiszik sokan), és akkor is ritkán lép elő, amikor nélkülözhetetlen lenne. Vagy talán kizárásos alapon jutunk előre, úgy, hogy e műfajra az
jellemző: nem dokumentumszerűen szervezi a
valóságot, nem fikció (nem él a játékfilm eszközeivel) és nem animáció segítségével ábrázol.
Valójában a népszerű-tudományos filmek olykor semmiben sem különböznek a dokumentumfilmtől,színészvezetést is alkalmaznak, és
a mindig is felhasznált trükkökön kívül az animációhoz is szívesen nyúlnak. Látszólag bezárult a kör, és teljes a műfaji zűrzavar. Ezt
is lehetne mondani. Az utóbbi évek filmterméséből mégis inkább arra lehet következtetni,
hogy egy újabb útkeresésben fe/duzzad az eszköztár (még a líra, a dráma és a szatíra hangulatai is belopakodnak) annak érdekében,
hogy a közlés ne csak pontos, hanem hatásos is
lehessen. Más szóval a korszerűség igénye hajtja az alkotókat.
3. (Korszerűség

és cé/szerűség)

Évtizedekkel \ezelőtt a népszerű-tudományos
film nyersen és tanárosan közelítette meg, ra55

gadta meg valóságdarabját. A szöveg szenvtelen és pontos volt, a narrátor emelkedett, a kamera mozdulatlan : látszólag a mondandó, a
tartalom "köreit" semmi sem "zavarta". A
filmnyelv gazdagodása azonban elsöpörte ezt
a gyakorlatot: egyre fontosabbá vált az attraktivitás, a képi megfogalmazás is. Betört a sZÍnes film, a zene, a kameramozgás, a szerkesztettség (nem aszövegé! - amely néha a végletekig fellazul és pongyolává válik), a sokszínűség. Úgy tűnik, a tájékozódás és a hatás, a
filmszerűség egy újabb szakaszának elejére érkeztünk az újabb filmekkel is.
Furcsán értelmeznénk azonban a korszerűséget, ha témánk keretében egyoldalúan a formai kérdésekre koncentrálnánk. Mit sem ér a
hatás, ha nincs miért hatni. Ha e filmek nem
mai módon tudományosak és népszerűek. S ebben a lényegesebb dologban még némi zavar,
zavarodottság, dezorientáltság mutatkozik. Elsősorban a tekintetben, hogy az egyes film mit
választ mondandójául, és hogy az össztermés,
(történetesen az 1978-ban elkészült filmek) milyen átfogó képet mutatnak. Mutatkozik-e
belső szerves összefüggés a sok film közt, azaz
koncepció - vagy pedig a véletlen játéka válik
meghatározóvá ? A kérdés megkerülhetetlen, a
válaszadás nehéz. Mert napjainkban egyfajta
teljességre - csupán egyetlen tudományágban
is - még a nagysorozatban gondolkodó-gazdálkodó könyvkiadás is képtelen. S mit várhatunk
akkor egy év 30-40 filmjétől ? Ha rendező elvet
keresünk, akkor a népszerű-tudományos filmek
funkciójából és a társadalmat itt és most foglalkoztató kérdésekből kell - lehet - kiindulni.
Ha így mérlegelünk, akkor e filmek korszerűsége nem kevés kívánnivalót hagy maga
után. Ennek bizonyítása tanulmány nagyságrendű apparátust igényeIne. Helyette hadd elégedjek meg néhány célzással. Történetesen a
világgazdaság és a magyar gazdaság viszonyából, égető problérnáiból, saját gondjainkból
(tudományosan, tehát például "közgazdaságtanilag") szinte semmi sem áramlik be a rendezőket foglalkoztató kérdések körébe. Szintúgy nem a nagyvilág helyzetéből, hazai társa56

dalmi tudati lecsapódásaiból sen.. E sor folytatása helyett talán közvetve vallanak majd a
meglévők a hiányzó tartományokról - ha most
a legújabb termést vesszük szemügyre.
4. (A természet világában)
A Népszerű-tudományos és Oktatófilm Stúdió
munkásságának hagyományosan erős oldala
a műszaki és természettudományokkal való
szisztematikus foglalkozás. Érthetően, hiszen
a közvéleményt megmozgató nagy felfedezések
és vívmányok rendszerint ezekből erednek.
S a körülöttünk gomolygó értetlenség is ezt a
szférát övezi.
Az Alu-Teszt (Farkas István rendező és Neményi Ferenc operatőr filmje) jó helyen kereste
a témáját: az alumínium "képességeit" akarták próbára tenni. Az alumínium hazánk egyik
legjelentősebb nyersanyaga, és fontos iparágunk alapja. Adva volt az apropó is: most
épül a 750 kW-os távvezeték, amely önmagában is műszaki remeklés. Ám az alkotók elvesztették ezt a nyomvonalat, és eltévedtek a
mérések, a műszerek, a műszaki eljárások világában. S a néző riadtan veszi észre, hogy egyre kevésbé érti, miről is van szó. A képsorok
csak látványt nyújtanak - racionális felfogáera
már nem adnak fogódzót.
Hasonló útvesztőbe kerülünk Kiss József
Hódolat az elektronikának című filmjében is
(az operatőr Zöldi István). Nem-tudást misztiká val- nem lehet leküzdeni. Márpedig az elektronika világába ilyesféle sejtelmességgel tessékelik be a nézőt, hogy aztán "beavassák" az
elektronikus zene még ismeretlenebb titkaiba.
S amikor végképp eltévedtünk, pillanatnyi szorongásunknál már csak az a kételyünk lesz erősebb, hogy valaha is képesek leszünk -e felfogni
e titkok természeti-technikai magyarázatát.
Talán még nagyobb fába vágta a fejszéjét
Dúló Károly - A szimmetriáról - aszimmetriáról című filmjében. Az építészeti analógiából és egy érdekesnek induló dialógusból- akarták
az alkotók elvezetni a nézőt egy új és jelentős
elméleti eredmény birtokbavételére. A néző
azonban - ismét kívül reked az igazi megértésen.

Három film, amelyik adós maradt egyik fő
hivatásával: nyilvánvaló törekvése ellenére
szembeállította a tudományosságot a népszerűséggel, az utóbbi rovására.
Ellenkező képletet mutat három másik film:
nem kívántak messzire hatolni az ismeretlenség honába, inkább belül maradtak egy szokásos, bejárt terrénumon, sajnos azonban a
megoldásban, a módszerben sem jutottak többre. Jeney Gyula (Meséink madara) a gólyák
életéről, Hárs Mihály a hörcsögről nem mond
többet a szokványnál (legfeljebb Hárs Mihály
ismét megörvendezteti antropomorfizáló
kedvével azokat, akik inkább szórakozni, mintsem tanulni akarnak a "kedves kis" állatfilmekből). A szokvány keretében maradt Farkas
István orvosi-egészségügyi felvilágosító filmje
is, a Teljes vérkép.
A természeti-technikai filmekből egyedül
Bodrossy Félix 3-D című alkotása emelkedik
ki (ő volt az operatőr is). A három dimenzió
"reprodukálása" régi vágya a vizuális képet
előállító kutatóknak. Mennyiszer megkínozták
már a kívánesi nézőket a sztereofilm és -mozi
találmányokkal ! Bodrossy szisztematikusan,
pontosan, hitelesen vezeti végig a film gondolati vonalát, s a holográfia lényeges funkciójának megértésével elvisz egy új találmány szovjetunióbeli műhelyébe, ahol már funkcionál a
jövő lenyűgöző mozija. (Kár, hogy ezt a tiszta,
szép, logikus filmet jónéhányszor megzavarja
a színészi szerepek közeg-idegen jelenléte).
5. (A társadalomról - csak érintőleg)
Nem szegényes, inkább nem eléggé lényegre
törő a filmek társadalomképe.
Talán nem ellentmondás, ha azt állítom: ugyanakkor életerős, jó hagyományt folytatnak (olykor újszerűen) a művészetről szóló alkotások; továbbá
az egykor Vas Judit által magas színvonaIon
kibontakoztatott szociálpszichológiai,
pedagógiai gyermektémák - folytatásként - új életre
kelnek; jelen van a társadalom- és közelmúltkutató dokumentarizmus; helyet kér az ökológiai probléma, a természeti környezetet óvó,
féltő szenvedélye.

Kiss K/ára: Testvérek

Dú/6 Káro/y: A szimmetriáró/ - aszimmetriáró/

Ez utóbbihoz kötődnek Lakatos Iván (Búcsú)
és Kiss József (A természetért) filmjei. Lakatos Iván a Dunán rövedesen megépülő vízilépcső és vízierőmű majdani "áldozatává" váló
szigetközi tájakat búcsúztatja. Az alapötlet találó (megörökíteni a majdan átalakulni kényszerülőt, mai állapotában) - ám gondolati íve
sok törést szenved. Úgy is rnondhatnám : képei
meggyőzőek - gondolatai azonban vitára vagy
ellentmondásra ingerelnek. Mert az élő helyét
nem a halál, hanem a más élet - a vízi élet veszi majd át; mert a gépek ez esetben sem az
ellenségeink, hanem a természet átalakítói ; mert
a változás ez esetben közel sem és nem egyoldalúan természeti leépülés. Kiss József (is-
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Dévényi László: Illúzióban

rnét kiváló alkotótársat találva az operatőrben,
Zöldi Istvánban) úgy kalauzolja végig a nézőt
nemzeti parkjainkon, természetvédelmi tájegységeinken, hogy művészi mértékeinek megejtő
arányaival, idő-tempó választásának jó belső
ritmus ával mindent az emberből vezet le és az
emberhez köt. Jó velük járni, velük szemlélődni és töprengeni. És ebben a közegben van igazán helyén a megszállott természetvédő, óvó
szeretetével és makacs hivatástudatával.
A gyermekfilmek - nem kiforrottak, inkább
folytatást követelők. Jó megfigyelő szemmel,
precíz munkával, pontos szerkezettel dolgozik Kiss Klára (Testvérek). Préda Tibor (Fogd
a kezem) a gyermek kapcsolatépítési ösztöneit,
kötődéseit analizálja - kár, hogy egy pátoszos
zenei keret terhétól nem tudta megszabadítani
a művet. Knoll István (Megbánod, ha nem ... )
meggyőző helyzetekkel, képsorokkal érvel
amellett: idejében, még a serdülés előtt és táján kell kielégíteni a test mozgási igényeit, mert
nagy a tét. Egyelőre még csak a számát szaporította a gyermekfilmeknek a Csak egy kavics
(Péterffy András); a gyermeki sajátos absztrakció és a kreativitás jó téma, a kicsik mindig
megejtőek, ám egy jó ötlet még kevés az érdekes filmhez.
A művészet világában most - mind témában,
mind teljesítményben - elég szélesre húzták a
mezőnyt a stúdió alkotói.
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Vitéz Gábor (A múlt ráncai) településtörténeti érdekességek nyomába szegődik (s itt a
filmkamera földközelben és repülőről is magának való dolgokat fedezhet fel, "írhat" le), ám
a követés kalandozásba csap át, s ennek a néző
történeti-logikai tanulsága látja a kárát. A Szinház Győrben - Kollányi Ágoston és Váncsa
Lajos filmje - az ország egyik legmodernebb
létesítményének születését mértéktartó krón ikásként leste meg. Az II/úzióban (Dévényi
László és Tiefbrunner László) a képzőművészet történetébe visszapillantva a szem megcsalatását "leplezi" le, s a film az eszköztárat
is meg akarja fosztani a misztifikálás ködétől.
A művészet mint tárgy, a művészet mint eredmény ihletőjévé azonban leginkább Czigány
Tamás Magyar szecessziá című filmjében tudott válni (operatőr: Rák József). Könnyű
lenne a hatást a divattal magyarázni - hiszen
jó ideje sikk szeretni a szecessziót. A film a
szecesszió történeti-társadalmi forrásvidékéről
elindulva a tárgyak, művek, a produktumok
olyan arzenálját mutatja be, hogya néző szinte
lebeg ebben a közegben. Ám e tömeg nem válik mennyiségileg nyomasztóvá,
észrevétlenül
úgy kígyózik végig a látvány, ahogyan maga
a szecesszió alapeleme, a "vonal-balett".
6. (Összefoglalás helyett)
Több, a stúdióban készült film ellenáll a "besorolásnak" és az összehasonlító mérésnek. Hiszen az új termésben hosszú dokumentumfilm
(György István) és lírai etüd vagy elégia (Schuller Imre) egyaránt található. Ezeket csak a maguk közegében lehet tárgyszerűen minősíteni.
Az új filmek többsége formai igényességről
vall. S útkeresésről, hogya tömegkommunikációs áradatban könnyebben a helyére - megváltozott, "elmozdult" helyére - találjon a népszerű-tudományos film. Ám ezt a hivatás- és
funkció betöltést csakis nagyobb gondolati fegyelemmel, módszerességgel és a reális társadalmi igényekhez való gondosabb alkalmazkodással lehet elérni. A szolgálat tudatával és
helyes értelmezésével.
Füleki József

MŰHELY

Irodalom a filmművészetben
avagy: a forgatókönyv haszna és becsülete
I.
Megint belekeveredtem valamibe, amibe nem
akartam, könnyelműségem megint balul ütött
ki: engedve a szerkesztő unszolásának, vállaltam, hogy leírom szépen a gondolataimat a filmíró, forgatókönyíró munkájáról és státuszáról,
azt képzelvén, hogy idevonatkozó gondolataim
szép pirosra, gömbölyűre, zamatosra értek, a
gyümölcs fogyasztható, mi több, élvezhető.
Csalatkoznom kellett. A szóban forgó gyümölcs éretlen, fanyar, s jó lesz vigyázni vele,
mert gyomorrontást okozhat. Vagyis, hogy
prózaira fordítsam a szót, tizennyolc esztendei
forgatókönyvírói gyakorlat után sem tudom a
forgatókönyvírás elméletét, véleményemet tehát csak úgy elmondan om nem lehet, most kellene kitalálnom (ha tetszik: megérlelnem) itt
helyben, a papiros fölé görnyedve.
Hol is kezdjem? Más helyen leírtam már,
de elmondom újra, mert idevág, hogy néhány
esztendővel ezelőtt együtt ültünk az Írószövetségben, írók és filmesek, és értekeztünk a film
és az irodalom, írás- és filmművészet, az írók
és a filmesek kapcsolatáról vagy valami hasonlóról. És mint az efféle értekezleteken és
szimpóziumokon történni szokott, elhangzott
a szónoki kérdés, hogy miért nincsenek jelen
az írók súlyuknak megfelelő mértékben a filmgyártásban, miért nem található meg a magyar
irodalom jelentőségének megfelelő súllyal a
magyar filmművészetben és egyáltalán: miért
félnek az irók a filmesektől és a filmesek az

íróktól; és javaslat született, miszerint a kölcsönös gyanakvás légkörét eloszlatandó, íróknak és filmeseknek jobban meg kellene ismerniük egymást, és ez óhajtott ismerkedésnek
meg kellene teremteni a szervezeti kereteit; aztán - ismét csak menetrend szerint - maradt
minden a régiben. Mi - illedelmes résztvevők fejedelmien unatkoztunk, s legföljebb azon derülhetett, akinek kedve volt hozzá, hogy az
írók és a filmesek más nyelvet beszéltek, de ha
véletlenül egy nyelven szólaltak meg, hát másról szóltak, és akkor fölállt Bacsó. Gondolom,
ő is unatkozhatott, mert a tikkadt lelkek fölüdítés ére elmondott

egy anekdotát.
Mikor, Zavattini, a híres olasz író, filmesztéta
és forgatókönyvíró Budapesten járt, mint ifjú
forgatókönyvíró t őt osztották be mellé tolmácsnak és kísérőnek - mesélte Bacsó -, s ő
nagy tisztelettel megkérte a Mestert, minden
forgatókönyvírók doyenjét, mondana néhány
szót e mesterség titkairól. A forgatókönyvíró
olyan ember, fiam - mondta Zavattini Bacsónak -, aki meglát az utcán egy gyönyörű nőt,
abban a pillanatban halálosan beleszeret, megismerkedik vele, udvarol neki, rengeteg pénzt
költ rá, virágot küld, ékszereket vásárol, ebédelni viszi, utána moziba, előkelő helyekre járnak vacsorázni, pikáns szórakozóhelyekre tán59

colni, majd szerez egy ragyogó appartment-t,
fölcsábítja a hölgyet, pezsgőt, Martinit itat
vele, aztán levetkőzteti, lefekteti az ágyba ...
és ebben a pillanatban nyílik az ajtó, belép a
rendező, kiküldi a forgatókönyvírót és magáévá teszi a nőt. Akkor határozta el (tudniillik
Bacsó), hogy mégis inkább rendező lesz.
Eddig az anekdota. Zavattini minden igéje
aranyat ér, de gyanítom, hogy két dolgot ravaszul elhallgatott. Először, hogy mielőtt a rendező belépett, már a forgatókönyvíró is magáévá tette a hölgyet. Másodszor azt, hogya hölgyet a rendezőnek kell feleségül vennie. É5 így

azért másképp fest az egész. Enélkül nemigen
akadna ember, aki a fejét erre az őrült mesterségre, a film írásra adná. Mert a film a rendező
műalkotása, nem az íróé, az író akkor végzi
jól a dolgát, ha munkatársként a rendezői elképzelés megvalósulását segíti. Tehát a dicsőség a rendezőé. De a felelősség is. Őt dicséri a
kritika, de a balhét is ő viszi el. Ilyenkor az
író, a bűnrészes, lapíthat. Ő nem tehet róla.
Szóval, hogy Zavattini példázatánál marad-.
junk, ha a házasságból hülyegyerek születik,
annak éppúgy a rendező a törvényes papája,
mint a legragyogóbban sikerült gyermeknek.

A filmművészet és az irodalom kapcsolata
Ez a kis történet akár a mottója is lehetne
az alábbi dolgozatnak, de mégsem lehet. Mert
nem itt van a kutya elásva. Mélyebben. Nem
a rendező és az író kapcsolata az alapkérdés
ugyanis, hanem a filmművészet és az irodalom
kapcsolata, s az előbbi ennek a következménye.
Filmművészetünk sorsáért őszintén aggódó
szivek és elmék, mikor úgy látszott, válságban
a filmművészet - és a filmművészet harminc
éve permanensen válságban volt (szerencsére,
mert a válságból eredő feszültség a fejlődés
üzemanyaga : a legjelentősebb alkotások a hullámvölgyekben születtek) -, gyakran vélték a
válság orvosságát az irodalomban megtalálni.
Az össztűz - emlékezzünk rá, nemegyszer történt - a szerzői filmek ellen irányult, mert az
a megátalkodott rendező azt hiszi, mindent tud,
még írni is. Holott nem hiszi. A megátalkodott
rendező csak azt hiszi, hogy egyedül is ki tudja
találni a filmjét. Mert a legmegátalkodottabb
rendező sem gondolja, hogy a forgatókönyve:
irodalom. Ezt csak a megátalkodott író gondolja néha - tévesen. No, itt van a kutya elásva valahol. Továbbá, nem hiszem, hogy az irodalom
és a filmművészet viszonyára a filmgyártásban
tevőlegesen résztvevő írók vagy a megfilmesített irodalmi művek számából lehetne következtetni. Ezek mellékes és csak a fölszínen
jelentkező tényezők. Ellenben létezik egy méIyebb, organikusabb és meghatározöbb ősz60

szefüggés a két művészet, vagy ha úgy tetszik, a két fajta jelrendszer között.
Ha valaki a mesemondás alapformái, a kompozíciós módszerek, a figurateremtés sémái,
a dialógus-szerkesztés, a drámai illetve epikai
struktúrák, a miliő felől közelítene egy közösség filmművészetéhez, iIIetve irodalmához,
bizonyára cáfolhatatlan tényekkel igazolhatná
ezt a rejtettebb, mégis lényegesebb és fontosabb összefüggés-rendszert. Ennek az összehasonlító elemzésnek az elvégzésére, persze,
a jelen eszmefuttatás nem alkalmas, egyébként is nálam nagyobb fölkészültségű, alaposabb tudású és rendszerező munkára rátermettebb koponya szükségeltetik hozzá. De hogy
ez az összefüggés létezik, azt hiszem, nyilvánvaló. Hiszen ugyanaz a valóság veszi körül
az írót, ami a filmrendezőt, ugyanazt a valóságot próbálják tetten érni, rögzíteni, fölmutatni és elemezni. Egyazon közösség írója és
film művésze, továbbá ugyanazon a kultúrán
nevelkedett, vagyis Illyés Gyula éppúgy Arany
Jánostól tanult látni és gondolkozni, mint
Fábri Zoltán, s ez összekapcsolja őket akkor
is, ha író-rendező kapcsolat nem is volt közöttük soha. És ugyanígy: nem kellett a filmeseknek szociográfiával foglalkozó írókkal
együttműködniük ahhoz, hogy a szociográfia
föllendülésével szinte egyidőben megjelenjen
filmművészetünkben egy rendkívül erős és

nagyhatású dokumentarista irányzat. És ez
nem divat kérdése, legalábbis nem elsősorban
az. Én a magyarázatot az azonos körűlményekben, azonos valóságban keresném, ami írót,
rendezőt egyaránt determinál és egy irányba
lök. És akkor nem beszéltem még az irodalom
és a film természetes és közvetlen kölcsönhatásáról, hiszen a filmesek olvasnak, az írók
moziba járnak (ha nem is túl szorgalmasan).
Ha viszont az irodalom ilyen rejtetten és
organikusan amúgy is jelen van a filmművészetben, mi hát az író föladata a filmkészítés folyamatában, hol a helye, mi a szerepe?
Tartok tőle, hogy semmi.
A filmgyártásnak nem íróra, hanem forgatókönyvíróra van szüksége, s a kettő nem
ugyanaz. A forgatókönyv nem irodalom. Nem
is valamiféle vázlat, félkész műalkotás. A forgatókönyv egy leendő műalkotás terve, amit
alkalmasabb jelrendszer híján írásban rögzítünk. A gépgyártáshoz műszaki rajzok, műszaki leírások stb. kellenek, vagyis terv-dokumentáció. Ugyanez kell a filmgyártáshoz is.
A gépet tervezőmérnökök, konstruktőrök tervezik. A filmet a forgatókönyvíró, a rendező
és a dramaturg tervezi (ideális esetben szorosan együttműködve). Valamely bonyolultabb
ipari objektum tervezését egy kis kollektíva,
csapat (team) végzi, gyártását nagyobb kollektíva, üzem. A film nemcsak bonyolult szerkezetű műalkotás, hanem bonyolult ipari
objektum is. A filmet is csapat tervezi: az előbb
említett hármas, esetleg több forgatókönyvíróval kiegészülve; és gyártását ugyancsak kollektíva végzi, nagyobb csapat, de ezt a csapatot
nem teamnek, hanem stábnak nevezik. Ahogy
a jó konstruktőr is tudja, hogy amit tervez,
miképp lehet legyártani, tehát nagy vonalakban ismeri a gyártási folyamat mechanizmusát, úgy kell (kellene) ismernie a jó forgatókönyvírónak is a filmgyártás mechanizmusát,
és amiképp a jó konstruktőr végigkíséri az
általa tervezett objektum legyártását, úgy kell
(kellene) a jó forgatókönyvírónak is végigkísérnie a forgatást, hogy kéznél legyen, ha

kiderül, hogy valamit rosszul tervezett, valami
megvalósíthatatlan úgy, ahogy ő elképzelte,
Mindez nem jelenti azt, hogy a forgatókönyvíró nem lehet egyúttal író is. Ez csak
annyit jelent, hogy nem kell föltétlenül írónak
lennie, de föltétlenül filmesnek kell lennie.
Ennyit elöljáróban, s most nézzük

az ellenvetéseket.
Jó, mondhatná valaki, a forgatókönyvírás
speciális szakföladat. De mi a helyzet az irodalmi értékű filmnovellával ? Az irodalmi
forgatókönyvekkel ? Hisz van olyan irodalmi
forgatókönyv, ami (még ha valamely leendő
műalkotás jobb híján írásban rögzített tervdokumentáció ja is) vitathatatlanul irodalmi
értékű, például Bergman Trilógiá-ja. És miképp gondolkodjunk az olyan irodalmi művek
feló1, melyek sikeres filmföldolgozások alapjául szolgáltak?
Három különböző kérdés, célszerű őket
szétválasztani. Először talán vegyük szemügyre
az úgynevezett filmföldolgozásokat.
Itt kénytelen vagyok rövid elméleti kitérőt
tenni, hogy világosabb legyen, amit mondani
akarok. Minden műalkotást létrehozójának
(a művésznek) a szemlélete határoz meg. A
művészetek (legalábbis az itt szóban forgó
művészeti ágak) ábrázol nak valamit. Történést, eseményt, személyt, viszonyokat, helyzetet, tárgyakat: valamiféle dolgot. Ez a dolog,
amit a művészet ábrázol, a műalkotás tárgya,
tágabb értelemben témája. A művészet azonban különös módon nem a tárgyáról szól,
vagyis a művész számára az ábrázolt tárgy
csak ürügy arra, hogy általa mint eszköz által
fölmutasson valami mást. Önnön szemléletét.
Mivel az ábrázolt tárgy többnyire fiktív, az
esztétikai üzenet végül is attitüd: az ábrázolt
dolog által a művész önmaga és a valóság
viszonyát fejezi ki. Tolsztoj nem azt mondja
nekem (az olvasónak), hogy ilyen volt Anna
Karenina, ez az ő története, hanem hogy "én,
Lev Nyikolájevics Tolsztoj ilyennek látom
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Anna Kareninát a regény többi alakjával
együtt, ez a véleményem a dolgokról, életről
és halálról, ilyennek látom AZ EMBERT,
vagyis a VILÁGOT MAGÁT. Hogy pedig
te is megértsed, amit én a VILÁG EGÉSZÉRŐL tudok és mondani akarok, kiválasztottam (kitaláltam) és most elmesélem neked ezt
a történetet". Ebből következik, hogya témaválasztás maga is a szemlélet része, azt a dolgot teszem meg ábrázolásom tárgyává, melyről remélem, hogy példa-értékű, modellértékű, és adekvát módon tudom rögzíteni
és fölmutatni a szemléletemet általa. Az esztétikumról pedig, tehát arról a valamiről, ami
egy emberi alkotást művészetté emel, anélkül,
hogy definiálni merészelném (és szigorúan
csak távirati stílusban, hosszabb tűnődés
összefoglalásaképp), megkockáztatnék annyit,
hogy legfontossabb összetevője ez a bizonyos
, szemlélet, ebből eredően hozzátartozik a művész látás- és gondolkodásmódja, vagyis személyiségének bizonyos emberi értékei és az
, a képessége, mellyel a szemléletét formába
önteni, rögzíteni tudja. Azaz: a tehetsége.
Ha most kísérletképpen fölkérnénk néhány
képzőművészt, fessen meg nekünk egy verebet, kiderülne, hogy mindegyik festő másképp
közelítené meg ezt a dolgot, saját szubjektív
látásmódja, szemlélete szerint. Ezek a képek
sokkal jellemzőbbek lennének alkotójukra, a
festő Iátásmódjára,
ezen keresztül a korra,
a valóságra, melyben a művész él és dolgozik, mint az ábrázolt dologra, vagyis a verébre.
Mert mi az ábrázolás? Megpróbálom egy
dolog lényeges jegyeit (természetesen az én
szemléletem számára lényeges jegyeit) kiválasztani a lényegtelen és elhanyagolható jegyek közül, ezáltal megragadni, fölmutatni,
mások szemlélete számára is megfoghatóvá,
átélhetövé tenni a dolgot magát. A szemléletem azonban nem változhat aszerint, hogy mit
szemlélek, tehát ha egy bizonyos partikuláris
dolgot (egy verebet) így látok, mást is így
látok, így látom a VILÁG EGÉSZÉT. Mert
a szemlélet totális.
József Attila így fogalmaz: a művészet a
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világegész helyébe (helyettesítésére ) a szemlélet számára szemléleti egészet állít.
A verébről filmet is forgathatok. Ez esetben

két megoldás kínálkozik:
vagy a valóságos veréb ből indulok ki, vagy
abból a képből, amit valaki a verébről alkotott.
Ezt a második utat járja' a filmrendező, mikor irodalmi művet (regényt, novellát stb.)
"visz" filmre. Csakhogy míg az első esetben
a rendező közvetlenül a valóságból emeli ki
azt a szegmentumot, a tárgyat, amely által
rögzíteni akarja a saját művészi mondanivalóját, a saját szemléletét, a második esetben közvetve kerül csak kapcsolatba a valósággal,
egy másik művész szemléletén keresztül. Tehát
a rendező ekkor nem mondhatja már, hogy
én így látom ezt a dolgot, mert így látom a
világ egészét, mert ő már nem "ezt a dolgot"
látja (és tekinti ábrázolásra érdemesnek, azaz
modell-értékűnek), hanem valami mást, azt,
ahogy az író látjl:z"ezt a dolgot". Ez esetben
író és rendező szemlélete ütközni fog. Mert
a szemlélet nemcsak totális, hanem szubjektív is, tehát a szemlélőre és egyedül őrá jellemző: "mint fán se nő egyforma két levél, a nagy
időn se lesz hozzá hasonló". Vagy ha talán
hasonló lesz is, azonos semmiképpen sem.
A két szuverén művészi szemlélet ütközése
konfliktushelyzetet teremt, melyből többféle
kiút kínálkozik.
A rendező föladhatja a saját szemléletét.
Fölvállalhatja, hogy ő nem is látja az ábrázolás tárgyát, a dolgot sehogy, mert az író szemével látja, vagyis neki magának saját szemlélete
nincs. Az ilyen rendező azzal érvel, hogy maximálisan hű kíván maradni az eredeti irodalmi
műhöz, csak le akarja fordítani; az egyik
jelrendszerből az eredetihez híven szeretné
átemelni a másik jelrendszerbe; s az ilyen
rendezőt szereti a tájékozatlan író egészen a
bemutató ig. Mert akkor kiderül, hogy a filmből éppen a lényeg hiányzik: az esztétikum,
amit csak a szuverén szemlélet hordozhat.
Az így keletkezett mű az eredetinek csupán

zanzásított változata lesz, mozi-zanza, kinetocomics, mozgóképregény, és még művelődéspolitikai szempontból is értéktelen, mert elszegényíti, végső soron meghamisít ja az eredetit. Mert az esztétikai érték az ábrázolás
módjában konkretizálódik, más szóval abban
az egynemű közegben képes csak tárgyiasulni,
melybe a művész át emeli a valóság végtelen
sokneműségét, hogy tárgyát ábrázolhassa.
Irodalmi mű esetén tehát a leírt nyelvi jelek
rendszerében, és épp ezt a jelrendszert szünteti
meg a film.
Megteheti aztán a rendező, hogy kiiktatja
az ír6 szemléletét, vagyis az ábrázolás eredeti
tárgyát úgy veszi szemügyre, mintha az nyers
valóságanyag volna, s nem veszi tudomásul
az irodalmi földolgozás módját, formai megoldásait. Föntírt verebünk esetében ez nem
is nagyon nehéz: a rendező egyszerűen keres
magának egy másik valóságos verebet. Nehezebb azonban, mondjuk, Anna Karenina történetét nyers életanyagként kezelni, kikerülni
Tolsztoj megoldásainak h••tása alól, leredukáIni a művet a puszta történésre, a szüzsére.
Nehéz, de nem lehetetlen; a rendező (és maga
a film) csak nyerhet általa. Mert ha a rendező
ad acta teszi az író szemléletét, módja van rá,
hogya saját szemléletét rögzítse, pontosabban, hogy a filmje ne arról szóljon, hogy "én,
L. N. Tolsztoj ilyennek látom Anna Kareninát ... stb." (l. föntebb) - amiről nem szólhat, mert erről akkor szólhatna egy film, ha
maga Tolsztoj rendezné -, hanem arról, hogy
"én, a rendező, így látom Anna Karenina
történetét, mert én így látom a VILÁGOT
MAGÁT, mert hitem szerint a világ itt és
most ilyen". S ha a vállalkozást siker koronázza, az eljárást "hűtlen hűségnek" nevezi majd
a kritika, pedig ez hűtlenség a javából (hűség
nélkül), viszont az eredmény szuverén műalkotás lehet, és az így létrejött új esztétikai
érték a hűtlenséget feledteti. Ha pedig valaki
forgatókönyvíróként a saját regényét próbálja
meg leredukálni a nyers valóságanyagra,
és
erre az alapra újra fölhúzni - most már nem
a regény, hanem - a film épületét a rendezővel

együtt és a rendező számára, annak el kell
felednie, hogy író, s hogy ő írta az adott regényt. Nem könnyű. De aki forgatókönyvíró
akar lenni, annak meg kell tanulnia.
Ez a két vázolt lehetőség persze elméleti
absztrakció, a valóságban a legtöbb irodalmi
műből készült film valahol e két szélsőséges
képlet között helyezkedik el, megoldásaikban
az egyik vagy a másik séma érvényesül erősebben. Kérdés, van-e harmadik lehetőség.
Hitem szerint van. Ez a legritkább, a legnehezebb és a legeredményesebb.
Kortárs rendezőről, pláne kollégáról még
csak példaképp sem szeretek szólni (nem
vagyok kritikus), itt azonban a példa minden
elméleti szócséplésnél többet ér: Huszárik
Zoltán Szindbád-jára
gondolok. Ö ugyanis
nem Krúdy Szindbád-járól
csinált filmet,
hanem Huszárik Krúdy-járól. Vagyis anélkül,
hogy a saját szemléletét föladta volna, sikerült
mintegy megszüntetve megőriznie Krúdy szemléletét. Mert Huszárik Krúdy írói világát emelte ki a konkrét valóság végtelen tengeréből
mint tárgyat, mint példa- és modellértékű
dolgot, melyet ábrázolni és általa a saját szemléletét rögzíteni érdemes, mert ő ezt a világot
élményszerűen éIte meg, átszűrte önmagán,
és ezért volt képes formába önteni azt, hogy
benne ez a konkrét valóság miképp rezo nál.
Konkrét valóság, igenis, mert a műalkotás
vagy műalkotások sora, egy író oeuvre-je
valóságos és konkrét létező. így hát Huszárik
filmje nem arról szól, hogy "én, Krúdy Gyula,
ilyennek látom Szindbádot...
stb." hanem,
hogy "én, Huszárik Zoltán, ilyennek látom
Krúdy írói világát, benne Szindbádot, a hajóst,
és hogy ti is lássátok, ami bennem él, fölmutatok nektek' nem egy történetet, hanem történéseket, képeket, színeket, hangulatokat, velős
csontokat, budoárokat és asszonyokat, és egy
férfit, aki nyugtalan bánattal kóborol levendulaillatú szobák, macskaköves sikátorok,
valódi és képzelt asszonyok, ágyak és asztalok
között, sóvárgott ölelések képzelt ízzásai és
volt szeretó1c hervadó emlékei között, aki
mindenünnen elindul, aki örökkön úton van,
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de meg sohasem érkezik, egy meghalni sem
képes veszendő férfit, akiról először Krúdy
álmodott, aki Latinovits Zoltán arcát és testét
viseli, de ez ne tévesszen meg benneteket,
mert ez a férfi én vagyok, ezek az asszonyok
az én asszonyaim, ezek a menekülések az én
meneküléseim, ezek az álmok az én álmaim,
mert számomra itt és most ilyen a világ".
Ezért van az, hogy (legalábbis nekem) a Szindbád remekmű.
Huszárik találkozása Krúdy világával, úgy
sejtem, elementáris és meghatározó élmény
volt, és ezért nem kellett neki Krúdy mondatait,
írói módszerét, formai megoldásait egy másik
jeIrendszerbe átkódolnia ; a saját legszubjektívebb élményét fogalmazhatta meg a saját
nyelvén: "filmill" . Krúdy művészete ugyanis
nem az ötleteiben, a figuráiban, a történeteiben manifesztálódik, hanem a nyelvében
(ahogy Huszáriké a filmszalagon), mert a
művészetek egynemű közege az a szféra, ahol
az esztétikum konkrétan megjelenik.
Az a kérdés tehát,

mi és hogyan emelhető át
az írott nyelv egynemű közegéből a film egynemű közegébe. A film egynemű közege ugyan
első megközelítésre többneműnek látszik, de
ez csak látszat. Egyszerűség kedvéért hadd fogalmazzak így: a film egynemű közege az,
pontosabban mindaz, ami a vásznon, képernyőn lehetséges. (Nagyon messzire vezetne,
ha részletesen elemezni próbálnám azt az audiovizuális, kinetikus-akusztikus, hang- és képrendszert - kinek-kinek tetszése szerint -, ahol
még a jelek konszekvenciája is domináns
kommunikációs tényező.)
"A boldog családok mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga
módján az. Az Oblonszkij-házban minden
összekavarodott"
ezekkel a szavakkal kezdi Tolsztoj az Anna Kareninát. Zseniális regény indítás, ne feszegessük most, miért; sokan elmondták már előttem. Mihez kezd
ezzel a nyelvi jelcsoporttal a filmrendező?
""7

Már az első mondat is megoldhatatlan föladat
elé állítja. Filmen nem ábrázolható az, hogy
"mind". Ha tizenöt hasonlóan boldog családot mutat meg egymás után, az is csak pontosan tizenöt boldog család lesz, és nem "a
boldog családok mind". Erre az általánosításra
a film alkalmatlan. Nézzük hát a második
mondatot: az Oblonszkij-házban minden öszszekavarodott. Ez, ugye, azt jelenti, hogy az
Oblonszkij-házban valamikor minden rendben
volt, aztán a dolgok elkezdtek összekavarodni, majd lassan eljutottak abba az állapotba,
mikor már minden össze volt kavarodva (még
rnindig szigorúan a múltban, természetesen).
Mit tehet a rendező? Bemutathatja az Oblonszkij-házat abban az állapotában, mikor már
minden össze volt kavarodva (szigorúa n a
jelenben, persze, mert a film azáltal" hogy a
dolgok itt történnek meg a szemern láttára,
azzal egy időben, hogy én nézem a mozit,
minden múltat jelen időbe emel. A filmnyelv
igeragozásának nincs múlt ideje). Csakhogy
én ebből nem tudom meg, hogy az Oblonszkijházban minden összekavarodott, mert honnét
tudhatnám, hogy amit látok, nem az Oblonszkij-ház természetes állapota-e. Összehasonlítási alapom nincs, csak azt tudom, ami a
vásznon látható.
Igy mehetnék sorra a regény minden egyes
mondatán, és kiderülne, hogy egyetlen olyan
üzenetet sem találok a regény nyelvi jelekből
álló kommunikációs csatornáján, amit torzítás, hamisítás vagy az üzenet elszegényítése
nélkül át lehetne kódolni a filmi jelrendszer
kommunikációs csatornájára.
Az epika mindig múlt idejű. Ha az író jelen
időt használ, akkor is. Az epika "elbeszélés",
valaki tehát elmesél nekem valamit, ami megtörtént. (A tudományos-fantasztikus irodalom
"jövő" ideje is múlt idő: a képzelt mesélő, az
események tanúja szemszögéből már múlt.)
Ha az epika több idősíkkal dolgozik, akkor a
múlt időt variálja: ez nemrég történt, az régebben, amaz még régebben. A film viszont
azáltal, hogy bemutatja és nem elbeszéli a
történetet, hogy minden itt és most történik

meg (a vásznon vagy a képernyőn) a néző
szemeláttára, a jelen időt variálja, vagyis a
múltat csak a jelenbe transzponálva tudja
ábrázolni. Az epikában mindig jelen van az
elbeszélő, és csak az ő ideje jelen idejű (ha
én most olvasom az Anna Kareninát, akkor
Tolsztoj most meséli el nekem Anna történetét), a filmben viszont az események bemutatója, a rendező csak közvetetten, a szemléletén
keresztül van jelen. Ha most regényből akarunk filmet csinálni, vagy kihagy juk az elbeszélő jelenlétét, vagy narrátorral próbálkozunk, de akkor is kérdés, ki legyen a narrátor. A rendező? Egy színész? És kinek a nevében beszéljen: az író vagy a rendező nevében?
Nem szólva arról, hogy ez sem elegáns megoldás, és a legkevésbé sem filmszerű.
Más gyakorlati problémát is fölvet az úgynevezett film-átdolgozás. Ami nem történt
meg, az filmen nem ábrázolható. "És attól
kezdve Galubák Géza nem járt többé az
Arany Kapcába." Ha Galubák Géza kijön
az Arany Kapcához címzett vendéglő ajtaján,
fölnéz a cégtáblára, majd a kamera felé fordul,
és közeliben kijelenti, hogy "Ide se jövök
többé!", ebből is csak annyit tudok meg, hogy
Galubák megfogadja, nem jár többé az Arany

Kapcába. De hogy megtartja-e a fogadalrnát,
azt nem tudom. Más: "Galubák Géza minden
este az Arany Kapcában vacsorázott." Egy
rendszeresen ismétlődő cselekvés épp úgy
nem ábrázolható, ahogy nem ábrázolhatóak
"a boldog családok mind". Szerkeszthető
jelenet, melyből kiderül, hogy Galubák az
Arany Kapca törzs vendége, de ebből is csak
azt tudom meg, hogy gyakran jár oda. A fenti
mondat által hordozott információt a film
csak nagyon közvetett formában tudja továbbadni. Például Galubákkal szemben két
pasas ül egy asztalnál, és azt mondja az egyik:
"Fekete úr, ezt a Galubákot már harmadszor
látom itt." Mire a másik: "Ne csodálkozzon,
Fehér úr, ez minden este itt vacsorázik."
De ha én leírom egy elbeszélésben (és miért
ne írhatnám le?) ezt a mondatot : "Galubák
Géza a felesége halála után minden este az
Arany Kapcában vacsorázott, de mióta újból megnősült, nem járt többé oda.", ezzel
a rendezőt szinte megoldhatatlan föladat elé
állítom. (Így aztán ezt a mondatot soha nem
írnám bele egy forgatókönyvbe.)
(A Tanulmány befejező részét következő számunkban közöljük.)
Kertész Ákos
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Emberek a felvevögéppel 2.

Jegyzetek az újabb magyar operatőri művészetről
Rendezés, fényképezés - és a "magyar új hullám"
1.
"Nem tudom, el kell-e különíteni a filmben azt,
ami az operatőrre 'tartozik'. Lehet, de én nem
törődöm vele. A fő opera tőr a rendező - ez
nem üres szó. Számtalanszor találkoztam ennek
az igazságnak a bizonyítékával a saját munkámban." Jerzy Wójcik, a Hamu és gyémánt, a
M ater Johanna és sok más kimagasló film operatőrjének szavai ezek. Megtévesztő szavak.
Rendező és opera tőr viszonya jóval bonyolultabb. És: nem egyszer s mindenkorra adott,
hanem változó.
A 60-as évek elején nagy változás következett be a magyar filmben, ami a rendező és az
operatőr "hagyományos" viszonyán is jócskán változtatott. Azok a rendezők és opera tőrök indították el, akik ekkortájt kerültek be a
filmgyártásba, s akik a Balázs Béla Stúdió első
korszakára is rányomták egyéniségük és művészi tájékozódásuk bélyegét. Nem csupán az
előző korszak sémákban mozgó cselekményés látványépítkezésével fordultak szembe, banem egy - műveikben és viráikban még eléggé
homályosan megfogalmazott - "új valóságigény" alapján azzal az egész filmkészítési
móddal is, amely gyári-gyártási hierarchiában,
technikai eljárások sorában is rögzült a korábbi évtizedek alatt, s egészében véve a mesterkélt, "műtermi világot" termelte újjá filmről
filmre.
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Alighanem az új magyar filmtörténet kulcsfontosságú fejezete kerekedne ki ennek a változásnak mint új filmdramaturgia keresésének
leírásából. Mert ez volt a lényeg: írói, rendezői, operatőri keresések rnind-mind erre irányultak.
Meglehetősen zárt világ volt akkoriban a
filmgyártás világa Magyarországon. Főiskolai
diplomaszerzés után sok esetben közönséges
segédmunkási
feladatok ellátására kényszerítette a kialakult gyári rend az újonnan belépőket: még hosszú út vezetett a tényleges rendezőként vagy operatőrként való beilleszkedésig. A Balázs Béla Stúdiót alapítók ezzel a
renddel szálltak szembe.
Az iparszerű filmgyártáshoz "kívülről" viszonyuló új nemzedék tagjainak egymás iránti
szolidaritása átmenetileg olyanokat is összefűzött a közös munkákban, akiknek voltaképpen kevés közük volt egymáshoz (elég fölütni
a lexikont, s megnézni, mely rendezőkkel működött együtt abban az időszakban, mondjuk,
Tóth János).
Egy biztos: egy ilyen forgatócsoportban nem
érvényesült, nem érvényesülhetett a megszokott gyári hierarchia. Az operatőr és a rendező
újszerű: egyenrangú társakként történő együttműködését hozta magával ez a helyzet. Pontosan innen ered az a ma is sokat emlegetett
tény, hogy a magyar operatőrökjava nempusztán operatőr, hanem "dramaturg" is. Méghoz-

o

K6sa Ferenc: Tízezer nap (operatór: Sára Sándor)

zá korántsem a forgatócsoport "korlátlan
urát", a rendezőt ún. " művészi alázattal"
kiszolgáló dramaturg, hanem önálló véleményét is kifejezésre juttató dramaturg! Ez mindenképpen az új magyar operatőri iskola legfontosabb ismertetőjegye.

2.

o

A rendező és az operatőr egyetértő együttműködéséből alakult ki idővel néhány operatőr
meghatározó szerepe az egész újabb magyar
filmművészetben. Nem szokás erről beszélni,
de tény: önállósultak. Nem egy esetben a rendező "fölé" nőttek. Ám hangsúlyozni kell: ezt
nem okvetlenül öncélú tevékenységükkel érték
el! Hanem - ami korántsem ugyanaz - önálló
"dramaturgiai" funkciót gyakorló fényképezé-

sükkeI. Hogy ez jó-e, rossz-e, azt csak a film
egészének tartalmához viszonyítva lehet eldönteni. Esetenként jó, esetenként rossz. Ez egyébként már egy későbbi szakasz - napjaink problémája. De szükséges már most is emlékeztetni rá.
Az opera tőr önállósulásának tendenciája
ugyanis már a legkorábbi esetekben is megfigyelhető. Csak egy példát rá.
Nézzük végig Tóth János jelentékenyebb
kisfilmjeit 1960-tól 1964-ig. Az óriás (1960,
Rényi Tamás), Csendélet (1962, Novák Márk),
Igézet (1963, Bácskai Lauró István), Kedd
(1964, Novák Márk). (Tóth Jánosnak csakis
a kisfilmjei érdekesek a 60-as évek derekáig.
A filmipar perifériájára szorulva dolgozott ő
kezdetben, s ha nagyfilmhez jutott, egyszerűen
operatőri léte fenntartásáért kellett megdol67

goznia - a legönállótlanabb, a legmegalázóbb
"művészi alázattal" kellett megvalósítania azt,
amit akár kimondatlanul is elvártak tőle a rendezők. (Például Gertler Viktor a Vörös tintában: a leghagyományosabb "UFA-stílust".)
Az óriás vízió-jelenetének megfogalmazása,
amely első Ízben árulkodik Tóth János komplex-filmnyelv-kereséséről,
teljes egészében az
operatőr eszközeivel történt. A Csendélet operatőri avantgarde-film. Az Igézet stílusához
hasonlót sem azelőtt, sem azután nem találhatunk Bácskai életművében: a zene és a kép
összefüggéseinek kutatása, a képek és jelképek
kapcsolatainak vizsgálata par excellence "Tóth'
János-i".

3.
A Kedd az egyetlen a négyből, amelyikben nem
szembeszökő az operatőr önállósulási törekvése. Ez másra példa: pontosan arra az újszerű együttműködésre,. amelyben egyenrangú
társakként képesek dolgozni rendező és operatőr. Nem véletlen, hogy éppen ez a kisfilm
az egyik iskolapélda ebből a korból a szórt fényű világításra, ami jóval több, mint egyszerű
technika - a korabeli "filmellenzékiség" szimptomatikus megnyilvánulása!
A szórt fény divatja a francia nouvelle vague
hatására terjedt el. Nem véletlen ebben az időben a heves rokonszenv a "magyar új hullám"
tagjai részéról a franciák iránt. A nouvelle
vague példájában fogalmazódott meg a legvilágosabban az az "újfajta valóságigény", amelyet - a korábbi korszak filmjeinek "kiglancolt világával" szemben táplált ellenérzéssel homályosan programként vallottak az új magyar filmes nemzedék tagjai. Az akkor még
"hátrányos helyzetből" induló és győzedelmeskedő francia filmes ek igazsága vonzotta balázsbélásainkat. Az "olcsó film" példája sem
mellőzhető. S végül: a gyári kötöttségek fölszámolása filmnyelvi kötöttségek fölszámolásávaljárt együtt; a színészeknek éppúgy újdonságot hozott ez, mint a rendezőknek, az operatőröknek. A szórt fény például azt jelentette,
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hogy mezűnt a színészek "beállítása", merthogy a lámpákkal már nem csupán bizonyos
sávokat és pontokat világítottak meg, hanem
egy egész belső teret, amelyben szabadon, kötetlenül lehetett mozogni fölvétel közben!
De nem csupán erről volt szó. Ezzel egy időben indult meg "Magyarország felfedezése"
fiatal filmeseink részéről. Az úttörők: Gaál
István és Sára Sándor, akik a magyar vidék,
a magyar táj szerepét - a szó szoros értelmében: a színészekével egyenrangú szerepét - fogalmazták meg filmjeikben, épp ezáltal újítva
meg a hagyományos dramaturgiát. A nagyváros hétköznapi környezetének "meghódításában" elévülhetetlen érdemeket szereztek a neves "Máriássy-osZtály" rendezői (mindenekelőtt Szabó István).
Műterem helyett eredeti helyszínek - ez is
az "új valóságigény" pregnáns megnyilvánulása volt.
Sa hétköznapi, eredeti külsők "való:>ágfokához" kellett igazítani a belső felvételeket is:
az operatőrök természetszerűen szembetalálták magukat ezzel a követelménnyel. A szórt
fény - kézenfekvő megoldásként adódott. A
Sodrásban és a Tízezer nap "klasszikus" példái
ma már e feladat operatőri megoldásának.
(Csak zárójelben megjegyezve: látszólag áll
csupán ellentmondásban ezzel a többször emlegetett "új valóságigénnyel" a sokszor személyekben is azonos "avantgarde-törekvés"
megnyilatkozása. Ez ugyanis - akár Sára alkotására, a Virágát a napnak ... -ra gondolunk,
akár Tóth János Igézet-ére vagy Csendélet-ére éppúgy nem pusztán az eszközök megújítását
célozta, mint ahogyan a szórt fény alkalmazása
sem. Hanem: az új dramaturgiát. Más kérdés,
hogy igazából csak Tóth János későbbi filmjeiben kerültek méltó helyükre ezeknek a próbálkozásoknak a gyümölcsei.)

4.
Végül, a rendezők és operatőrök kapcsolatáról szólva, tegyünk egy megjegyzést kettejük
- és a kritika viszonyára is. Nem véletlenül

Huszárik Zoltán: Elégia (operatór: Tóth János)
kezdtük ezt a fejtegetést Jerzy Wójciknak látszólag eretriekül-újszerű, valójában kiizhelyszerű megnyilatkozásával, amely - a hozzá hasonló kijelentésekkel együtt - nem megfejteni
igyekszik a rendező-operatőr kapcsolat problémáit, hanem "elsimítani", magyarán elleplezni.
A rendezők és operatőrök viszonyát jellemző
vonzások és választások kaleidoszkópjában a
kapcsolatok állandósága irányíthatja figyelmünket arra, ami munkájukban közös, s a hirtelen változások - véletlen elszakadás ok vagy
szándékos szakítás ok - teszik leginkább lehetővé számunkra, hogy azt vegyük észre, ami
megkülönbözteti őket közösen vagy külön végzett munkájukban. Kétségtelen nehézsége az
operatőri tevékenység szuverén megítélésének,
hogy eredménye csakugyan elválaszthatatlan a
rendező és a forgatókönyvíró munkájának
eredményétől. Különösen így van ez nálunk,
ahol számos külföldi ország gyakorlatával ellentétesen, az operatőrök rendszerint már a

forgatókönyvíráskor bekapcsolódnak a kollektív munkát végző "csapatba".
Paradox követelménye ugyanakkor a bírálatnak, hogy az elválaszthátatlant mégis el kell
valamiképpen választania. S ebben segítségére
van a kritikának a rendező - operatőr munkakapcsolatok alakulása. Hogy világosabb legyen, mondok rá példát.
Huszérik Zoltán és Tóth János együttműködéséből három egyéni stílusú kisfilm született: Elégia, Capriccio, Ameriga Tot. Mi ebből
(nem mennyi, hanem mi) a rendező, és mi az
operatör. része? Igazából csak akkor lehetett
pontosabb válaszokat keresni erre a kérdésreamikor Huszárik már nem Tóth Jánossal forgatott kisfilmeket : az összehasonlítás óhatatlanul fölfedte az operatőr igen nagy szerepét
olyan rnunkafázisokban is, amelyeket ilyen kisfilmeknél hagyományosan a rendező számlájára szoktak Írni. (Nevezetesen: a forgatókönyv kialakításában és a vágásban). Ez, persze, magában véve még nem sugallhat érték69

Sdra Sándor: Fe/dobott kő (operatőr: Sára Sándor)

ítéletet. Nem arról van szó, hogy ez-e, így-e a
jobb, az-e, úgy-e a rosszabb. A legfontosabb
úgyis az, amit Huszárik és Tóth közös_enhoztak létre, amit egyikük a másikától függetlenül
valószínűleg nem tudott volna létrehozni. "Kritikai különválasztás uk" ennek a szintézisnek a
megértéséhez is egy lépés lehet. Mert ahogyan
például a Tiszte/et az öregasszonyoknak !és az
A piacere elég világosan elénk tárja, mi is az,
amit Huszárik igazán csak Tóth Jánossal tudott (nem puszta technikáról, hanem szemlélet- és gondolkodásmódról van szó), éppúgy
a Tóth János által önállóan realizált kisfilmek
(Aréna, Stúdium) is világosan mutatják, mi az,
amiben meg ő neki lett volna szüksége egy-egy
hozzáillő rendezőtársra.
Egy másfajta példával szolgál Kósa Ferenc
és Sára Sándor munkakapcsolata. Sára önál70

lóan rendezett és fényképezett játékfilmjei - nevezetesen a Fe/dobott kő és a 80 huszár - arról
vallanak, hogy sok mindent, amit kifejezetten
az ő egyéni sajátosságának véltek (véltünk),
részben "át kell utalni" Kósa számlájára.
(Csak részben azért, mert közösen határozták
el az alkalmazott módszert, és Sára mindig is
vállalta, és máig is vállalja. De egyedül realizált munkáiban szembeszökően eltérő látásmódot képvisel - s ez már semmiképp sem lehet véletlen.) Mert hát - amint kiderült - azt
a fajta, verbális költőiséggel egybekapcsolt, fotografikusan statikus beállítást, ami akár a
Tízezer nap-ra, akár helyenként még a Hászakadás-te is jellemző, Sára "magától" sosem
csinálja! Ugyanakkor az összehasonlítás még
meggyőzőbben emeli ki - annak révén, ami
közös a Kósa rendezte és a Sára rendezte fil-

Gaál István: Sodrásban (operatőr : Sára Sándor) .

mek fényképezésében - Sára Sándor fejlődőváltozó, de egyéni lényegében mindvégig markánsan megőrzött operatőri szemléletmódjának, gondolkodásmódjának jellemző jegyeit.
Úgy vélem, e két példa az újabb magyar ope-

ratőri művészet később tárgyalandó kérdés éhez - az operatőr "önállósulása" pozitív és negatív következményei kérdéséhez - is előlegez
már egy-egy adalék ot.
CsaJa Károly
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Thurzó Gábor
1912-1979
Nem tudom, mikor kezdtük el ezt a buta játékot. Másfél éve? Vagy csak az utolsó hónapokban? Néha telefonon, néha sétálva folyt a sztereotip párbeszéd.
- Készülsz a nekrológomra ? Ne legyen hoszszú.
- Mondtam már, hogy nem én írom. A hatvanadik születésnapodon én köszöntöttelek
az
ÉS-ben. Majd a Faragó.
- Faragó nem fogja vállalni. Különben is ki
emlékszik rá, hogy mit írtál hetvenkettóben? .
- Én.
- Nekem nem jár irodalomtörténeti temetés.
Majd írsz rólam néhány anekdotát. Különben is,
mostanában remekműveket írok.
- Egész jókat.

'12

- Ha már engem nem tisztelsz, legalább a
betegséget tiszteld.
- Most sajnáltatod magad. Pedig sokkal jobban nézel ki, és rekedt se vagy.
- Látod, ez a különbség közted és a férjed
közt. A "báró" sose hazudott.
Hát igen. Valamennyien hazudtunk, akik végignéztük a szenvedés pokoljárását, az akasztófahumorral leplezett testi kínt és Thurzó Gábor
szellemi tomajának lélegzetelállító bravúr jait,
amint a megalázó fájdalmak rohamában, az önsajnálat legapróbb lazasága nélkül kopogott
az ősöreg, különös klaviatúrájú ígógépen, kitűnő novellákat, hanglemezek
ürügyén tömör
esszéket. elhárítva magától szúrésan, szarkasztikusan a baráti kör és a tisztelők részvétét.
- Jól van, na - mondaná Thurzá. - Attól,
hogy meghaltam, még nem kell hízelegni.
Nem hízelgek hát. Nem leszek érzelgős. Azon
a hajnalon, amikor legjobb barátjától megtudtam Thurzó halálhírét csak néhány percig sírtam. Akkor is inkább magamat, magunkat sirattam, akiknek életéből kilépett; az el nem készült terveknek, a meg nem írt elbeszéléseknek,
a megígért és már el nem kezdett lemezkritikának pótolhatatlansága fájt.
A neki legkedvesebbnek, édesanyjának végső
óráiról szól a Belváros és vidéke kötet egyik legszebb írása (Az nem lehet).
"Egy pillanatra elszállt a szorongása:
- Mért éppen én ne haljak meg?
- Az orvos azt mondta, száz évig is elélhet.
- Így,fiam? Így? - És újra szorongás a hangjában. - Minek így é/ni? De minek?"
Ezt mondogatta, ezt szenvedte, ezt vallotta ő
is: Így ... ?
Megnyugvással
kellene fogadnunk
halálát,
noha nem érte meg azt a szép kort, amit özvegy
Rutterschmidtné,
a mama. Alkotó ember, életművét soha be nem végző író halálát megnyugvással fogadni nem lehet.
Egy olvasója, akinek kedvenc szerzője volt,
az egyik szerkesztőségbe telefonált. .Szeretném
valakinek azt mondani, fogadják részvétemet.
És érdeklődnék : nem maradt-e kiadatlan kézirata?"

Nem tudom. Nem hiszem. Ha mégis, azt valószínűleg még nem tartotta "kész" -nek, Hiszen
nemcsak író volt, de irodalmár, műforditá, műelemző, annak is jeles. Szigorúan mérte minden
leírt mondatát.
Bár az utolsó években a Magyar Televízió
munkatársa volt - önálló munkái mellett olyan
sikeres irodalmi adaptációk szerzője, mint Illés
Béla Honfoglalás-a vagy Mikszáth Fekete város-a -, afilmtől, rendező barátaitál. pártfogoltjaitól, dramaturg kollégáitól sosem szakadt el.
Pedig a kényszerűség sodorta az egykori Hunniába. Akkor, amikor megszűnt Várkonyi Zoltán Művész Szinháza, melynek lelkes munkatársa volt, s mint katolikus író, "polgári származék" az irodalmi életből is kiszorult. Az Erkel és a Kiskrajcár után, melyben társszerző
volt, 1953-ban ismerkedtünk meg. A Rokonok
forgatókönyvét írta Máriássy Félixnek. A parádi szanatóriumban hallgattam kettőjük vitáit.
Thurzót nemrég operálták, de amikor az "opusró/" volt szá, élénk lett és egészséges. A Móricz-filmet még be sem mutatták, amikor Karinthy Ferenccel már nekivágott a Budapesti tavasz-nak. Szívefilmje maradt, csaknem úgy, mint
saját, önálló munkái. Kortárs "rendezői", Fábri,
Várkonyi mellett szivesen dolgozott az "öregekkel" is, még ambiciózusabban afiatalokkal.
Nyolc elkészült filmforgatókönyvben és egy
máig is befejezetlenben volt dramaturgom. Bé-

kebíró a rendezővel folytatott vitákban és szigorú itész, amikor ketten voltunk. Azt hiszem,
ő volt az ideális dramaturg, aki inkább kérdezett, "kötözködött", semmint dirigált vagy beleszólt. Észrevétlenül tanultam tőle sok mindent.
S még jócskán lenne mit tanulnom tőle. Másoknak is!
Legjobb könyveit hiába keresni az antikváriumokban. Olvasói várják az új kiadásokat.
(Melyeknek jogdija a kijelölt, ismerenlen örököst illeti: azt a fiatalembert vagy leányt, aki
Fátot elhagyva nekivág az életnek, s aki ott, a
gyermekvárosban évfolyam társai közt a legjobb eredményt érte el magyarbál.)
Jó volna, ha hihetném, van egy túlvilág, ahol
most kedves Joeker kutyáját sétáltatja, anyjának mutogatja a felhőket, Rónay Györggyel,
Máriássy Félixszel, Ticharik Zdenkával, Vincze
Imrével csipkelődik és le-lekukucskál a magyar
filmek sikerének szurkolva.
Igy csak az öreg Belvárosban hallom visszhangozni a lépteit. Önkéntelenül felnézek a Váci
utca 55. első emeletének szélső ablakára, mely
most már mindig sötét lesz nekem. Akkor is,
ha a következő bérlő villanyt gyújt a szobában,
ahol Thurzó dolgozott, olvasott, aludt, ahol szűletett, és ahonnan halála előtt néhány órával
szállították el kórházba a mentők.
Máriássy Judit
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PREMIER PLAN

Andrej Mihalkov-Koncsalovszkij
Már a kettős név is magyarázatra szorul.
A voltaképpeni családi név a Mihalkov, ezt
viselte apja, Szergej Mihalkov író, rajzfilmrendező, és ezen a néven szerepel színész-rendező fivére is. A Koncsalovszkij név viszont az
anyai családnév, és annak fölvétele - föltehetőleg - tisztelgés a kitűnő festő, Pjotr Koncsalovszkij emlékének is, aki már a század első évtizedeinek avantgarde mozgalmaiból jócskán kivette részét; egyik szervezője volt az orosz modernisták méltón híres "Káró bubi" csoportjának, festőként pedig a kubizmus eredményeinek fölhasználásában és elterjesztésében is jeleskedett. Tehát művészcsalád, ősei közt eredeti tehetségekkel.
Maga Mihalkov-Koncsalovszkij úgyszólván
mindig míívész kívánt lenni, előbb a zene, majd
a televízió vonzotta, hogy aztán az irodalmon
keresztül végképp elkötelezze magát a filmművészetnek. Kétségtelen, hogy igazi filmes pályafutását a hatvanas évek derekától, az Első
tanító világsikerétől számíthatjuk, de már
előzóleg is ott van a filmes világban, többször Tarkóvszkij oldalán is, akivel aztán együtt
alkotja meg forgatókönyvi főművét, Az ikonfestő-t, amiből barátja a nagyszerű Rubljov-filmet készíti. Ez az az időszak, amikor még nem
dólt el, hogy az új szovjet film egyik tehetséges
dramaturg-forgatókönyvíró ját, netán színművészét üdvözölhet jük-e Mihalkov-Koncsalovszkijban, vagy érlelődik már a rendező is.

Ám a forgatókönyveket rendre mások viszik
filmre, és ez így marad továbbra is, amikor
rendezőként debütál, mert -lényegében - saját
filmjeinek szcenáriumát másokkal írat ja.
A hatvanas évektől kezdve bizonyos új tendenciáknak lehetünk tanúi a szovjet filmművészetben. Mindenekelőtt könnyűszerrel konstatálhatjuk egyes nemzetiségi filmművészetek
előtérbe kerülését a moszkvai vagy leningrádi
stúdiók eredményei mellett. (Mihalkov-Koncsalovszkij a Főiskola elvégzése után a frunzei
stúdióba került, ahol főként Csingiz Ajtmatovval dolgozott együtt, a jeles kirgiz író írta az
Első tanító forgatókönyvét is.) Ezek a nemzetiségi filmművészek a saját szűkebb hazájuk
nemzeti sajátosságaival színezték a szovjet
film általános összképét . Egy soknemzetiségű
ország kisebb népeinek történelrnével, karakterével és ezek által befolyásolt problémáival
ismerkedhetett avilág.
De megfigyelhettük azt is, hogya hagyományos elbeszélő vagy drámai jellegű film formailag szintén módosult az adott időben; a
szovjet film fő vonulatába sodródtak olyan törekvések, amelyek többé-kevésbé oldották az
egyenesvonalú cselekményvezetés merev hagyományait, és szerkezetileg alakították át a
filmet. Az egyik látványosnak és eredményesnek mutatkozó vonulat a költői film elnevezést
kapta, mintegy jelezve, hogy ezekben a filmekben inkább egy érzelmi rendet kell keresni,
75
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semmint szokványos szerkezetet. MihalkovKoncsalovszkij ebből a munkából is részt vállalt: főként a Szerelmesek románcá-val. A szovjet filmművészeti hagyomány - úgy tetszik ezekben az években találkozik össze a nyugati
filmművészet eredményeivel, és - érzékeny filmesek felelős munkája nyomán - újabb és
újabb izgalmas kísérletek, eredmények születnek (Mitta, Panfilov, Sepityko, Tarkovszkij
stb). A szovjet filmnek növekszik az ázsiója:
éppen egy Mihalkov-Koncsalovszkij-film is bizonyíthatja. Az Első tanító az egész világon siker, nöi föszereplője, Natasa Arinbaszarova
(a rendező felesége) az egyik velencei fesztiválon a legjobb alakítást méltató Volpi-díjat
nyeri el.

Egy világ teremtése
Mihalkov-Koncsalovszkij a rendezésről nyilatkozva mondta egy alkalommal: "Egy világ
megteremtése - talán ez a rendező feladata".
Az Első tanitó-ról szólván, ennek a kijelentés-
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nek az átvitt értelmét ugyancsak érzékelhetjük.
Méghozzá kétféleképpen is. Világos, hogy rendezői művészi világát az alkotó ezzel a filmmel - lényegében első rendezésével (hiszen
előtte csupán rövid játékfilmet készitett Osztasenko társaságában) - teremtette meg. Másfeló1 - és ez, természetesen, összefügg az előbbiekkel - az Első tanító világa is egy ilyen teremtésben, alakulásban, kiformálódásban új
meg új arcot villantó képlékeny világ. Történelmileg az. És erről szél a film. Ám ezt a világot minden bizonnyal a rendezőnek kellett
megteremtenie a filmvásznon, hogy hitelével
a történelmi igazságok fölismeréséig vezessen
bennünket. És ez valóban nem egyszerűen reprodukció, fényképekkel illusztrált történelemkönyv. Ez egy alkotó művészí világképéből rekonstruált (tehát teremtett) világ, vagyis a tapasztalat visszafordítása alkotássá.
A filmnek - ma már tudjuk - filmtörténeti
értéke van. Egyike az első és mindenképpen sikeres kísérleteknek arra, hogy a "kegyetlen
valóság" a maga ellentmondásosságában he-

Iyet kapjon a szovjet filmben. Kísérlet annak
a vélt ellentmondásnak föloldására is, ami a
hősiesség és a hős negatívnak minősített tulajdonságai között feszül, s ami annyi fiaskóért felelős nem is csupán a szovjet filmművészetben. Nem is véletlen, hogy az Első tanító
körül olyan szenvedélyesen lángoltak föl a viták, hogy az Iszkussztvo Kino hasábjain hoszszan sorakoztak az érvelések a film mellett és
a film ellen egyaránt. És ezeknek a vitáknak a
legnagyobb része a hős és a hősiesség problematikája körül forgott, sőt, esetenként ideológiai fenntartások is megfogalmazódtak
az alkotó világképével szemben.
Az Első tanító főhőse, Gyujsen eladdig kétségtelenül ismeretlen figura volt a szovjet filmművészetben. Félreértés ne essék, nem arról
van szó, mintha nem találkozhattunk volna negatív figurákkal, olykor olyanokkal is, akik némiképpen rokonszenves szinezetet kaptak.
Olyan pozitív hőssel azonban, aki jobbára
ellenszenves, aligha. Márpedig ez a vöröskatonából vedlett néptanító mégiscsak az. Azazhogy ismét finomítanunk kell megállapításunkat (és talán ez is arra utal, mennyire gondosan cizellál ítélkezésében, jellemzésében a rendező): az ügy, amiért egész szenvedélyes életével küzd, nagyon is szimpatikus, szíves örömest azonosulunk vele. A módszerei vel kapcsolatosan már bonyolultabb a helyzet, jóllehet nemigen lehet kétségünk afelől, hogy az
adott pillanatban, a vázolt körűlmények között válogatásra aligha lehetett alkalom. De
legmesszebbre, talán mégiscsak az távolít el
tőle, hogy úgy akar tanítani, hogy voltaképpen maga is elemi oktatásra szorulna. Mihalkov-Koncsalovszkij pedig éppen azt hiteti el a
nézővel, hogy ezúttal egy ilyen oktatóra, ilyen
oktatásra is szükség van: ez is több annál a
semminél, amit a forradalom utáni eldugott
hegyi falu kirgiz gyermekei kaphatnak. Ez tulajdonképpen nagyon kegyetlen igazságnak
hangzik, ám igazságtartalma mégiscsak abban
a kényszerű helyzetben gyökerezik, ami az
adott időszakot jellemezte.
Gyujsen, a forradalom katonája; katona ma-

rad akkor is, amikor már nem katonákra van
szüksége a forradalomnak. Az a vöröskatonasapka, amit mindvégig visel, voltaképpen kettős jelkép (merthogy a tárgyak eme erőteljes
jelképisége a filmművészetben aligha kétséges):
egyfelől utal a hős pártállására, egyértelmű elkötelezettségére, ugyanakkor azonban utal
(természetesen a rendező szándéka szerint)
arra a megmerevedésre is, amivel katonaszerepéhez ragaszkodik. És valljuk meg, ennek a
jelképnek a legnagyobb ereje abban van, hogy
nem érezhetünk benne semmi kitaláltságot,
konstrukciós szándékot: a forradalom után
egyszerűen szükségből sem viselhettek mást a
leszerelt vöröskatonák. Mihalkov-Koncsalovszkij filmjének egész szellemisége, egész "világteremtő" rendszere kihámozható ebből a
profán sapka-jelképből. Nos, ez a katona-tanító jószerivel csak annyiban különbözik tanítványaitól, hogy így-úgy (hogy mennyire, azt a
rendezés nem is firtat ja) ismerheti a betűvetés
tudományát, hogy látott már telefont, hogy
tudomása van a villamosság lényegéról és - ha
a szólamok szintjén is - érti a forradalom lényegét. Mindez azonban durvasággal, sőt, kegyetlenséggel (megveri a kisfiút, aki arról érdeklődik, vajon Lenin meghalhat-e), fékezhetetlen indulatossággal társul benne. Összekeverednek benne a személyes problémák a közösséget érintő kérdésekkel, és hiányzik a megfelelő intellektus, ami azok hierarchiájában eligazítaná. Mihalkov-Koncsalovszkíj ezen a
ponton ismét lényeges kérdést érint: fölkutatja
a később olyan súlyos károkat okozó önkényeskedések csíráit. Itt is a hitelességre törekszik, ezért egyensúlyozza ki a bej megaláztatását a Gyujsen és Altinaj közötti szerelem megható tisztaságával.
Anélkül, hogy kétségbe vonnánk az Első tanító-nak azt a szándékát, hogy belevilágítson
a történelmi múlt egy jelentős szakaszába,
alighanem fontosabbnak kell tartanunk, hogy
az alkotó saját korának lényeges problémáit
kutatva került erre a történelmi tájékra. Múlt,
jelen és jövendő - ezek korántsem merev skatulyák, de nagyon is egymásba bogozódnak a
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legkülönbözőbb szálakon. A múltból számos
szál kötődik jelenünkhöz, amelyek aztán tovább húzódnak a jövő felé. Mihalkov-Koncsalovszkij a forradalom utáni történelmi múlt
szálait bogozza a mában. Innét van a film bonyolult szimbólum-rendszere. Hiszen még az
a - látszólag távoli - kérdés is megfogalmazódik : mi legyen a forradalomnak olyan katonáival, harcosaival, munkásaival, akik fölött eljárt az idő, ám becsülettel igyekeztek helytállni
mindenkori posztjaikon ? Hogyan ítéljük meg
őket?
Akik annak idején ideológiailag is kifogásolták az Első tanító-t, alighanem ebben az aktualitásban is érezhettek érzékeny pontokat. Ám
észre kellett volna venniök, hogy az alapkérdésekben, a hatalom, a forradalom tartalmának kérdésében a rendező egyértelműen nyi78

latkozik, elegendő lett volna az iskolában a
gyerekekre gondolni, akik ütemesen szótagolják, hogy szo-ci-a-liz-mus, és a kamera lassan
kimegy az iskolából, fölemelkedik a komor táj
fölé, és a néző e táj fölött még mindig a gyerekek szótagoló kórusát hallja, mintegy a jövendőt vetítve a tájra. Tendenciózus gondolat ritkán fogalmazódik meg ilyen költői szépséggel:
Majakovszkij Iíráját juttatja eszünkbe. (Tartozunk az igazságnak megemlíteni, hogy van
a filmnek egy másik pillanata is, amikor a Majákovszkij-analógia beúszik: Gyujsen közli a
faluval Lenin halálát.)
Meg kell említenünk, hogy az Első tanító
sikeréhez nagyban hozzájárulhatott a kitűnő
színészválasztás is. A két főhőst egyaránt remek művész alakítja. Arinbaszarova nemzetközi elismeréséről már szóltunk, ám a Gyuj-
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sent formáló Bolot Bejsenalijev sem marad el megteremtett egy sajátos, egyéni világot, a folytőle. Figurában és szellemiségben egyaránt . tatás lehetőségei azonban nemigen rejlenek
tökéletes az azonosulásuk a rendező által meg- benne, hacsak nem kíván az önismétlés ingoványára lépni. Az Első tanitá van annyira
álmodott alakokkal. Ez az azonosulás akkor
mutatja igazán a tökélyét, amikor a tájhoz is autentikus, hogy saját alkotóját is kizárja arról
hozzákapcsolja őket, embert és természetet
a területről, amelyen művészi értékei létrejötegyetlen harmóniába fogva.
tek. Az elkövetkező évek rendezői sikert nemigen hoztak (a Sánta Aszja története vagy a
Nemesi fészek elsikkadtak a mozik filmdömMozgó árnyakra redukált történés
pingjében), talán a frunzei stúdióból való kiA táj és az ember kapcsolata Csehovnál is min- válás, az átszerződés a Moszfilmhez is okozott
dig szembeszökően hangsúlyozott mind a meg- nehézségeket. Egyúttal azonban ez az időszak
felelésekben (többnyire erről van szó), mind szüli a legjelentősebb forgatókönyvi vállalkoaz eltérésekben. Sőt, már Turgenyevnél is. Ám zást, Az ikonfestő-t. Művészetről, míívészről
hogy a klasszikusokhoz mégis csupán ez von- szólni, melyik alkotót nem kecsegteti a rejtett
zaná Mihalkov-Koncsalovszkijt, azt nehéz vol- önvallomás esélyével ? De Tarkovszkij, persze,
na elképzelni. Persze, bizonyos, hamar rá kel- az Andrej Rubljov-ban ennél jóval többet csilett döbbennie. hogy az Első tanít6-ban ugyan nált: többet és mást. Mihalkov-Koncsalovszkij
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alighanem a "kegyetlen valóság" talaján fa- irreális. Márpedig, hogy Mihalkov-Koncsakadt szépség természetrajzát kutatta ebben a lovszkij mennyire nem akar lefényképezett
munkában. És ez már az etikai problémákat . színházat csinálni, azt a legelső képsorok is
pompásan igazolják. Az eredeti darab a kertfirtató Tarkovszkijhoz is közelebbi álláspont.
ben kezdődik, ott játszódik az első fölvonás.
Nem kívánjuk elvégezni azt a mikrofilológiai
vizsgálatot, ami esetleg kimutatná, mennyi Egy ilyen kert a tágas plánozás lehetőségeit
Az ikonfestő-ben (ez volt a forgatókönyv címe) kínálná a filmrendezőnek, ahol nyomban filaz egyik, mennyi a másik szerzőé. De hogy Mi- mes képeket varázsolhatna a vászonra. Mihalhalkov-Koncsalovszkijt a Rubljov-téma alapo- kov-Koncsalovszkij azonban nem próbálkozik
ezzel, sőt, a továbbiakban is igencsak tartózkosan "kiszipolyozta", az alighanem bizonyos.
Talán itt kapunk magyarázátot arra is, miért dik attól, hogy kilépjen a házból, ahol - lényegében véve - a dráma lejátszódik. Éppen ellennyúlt klasszikusokhoz.
Miért Csehovhoz?
kezőleg, mintha egyenesen azon mesterkedne,
Az Első tanító után ugyanis a Ványa bácsi hogy minél jobban beszűkítse a darab mozgásaz első figyelemre méltó alkotása. Ez a furcsa terét, rninél fülledtebb börtönbe zsúfolja össze
dráma, amit maga a szerző - föltehetőleg - in- alakjait, mindinkább lehetetlenné téve számukra a kitérést egymás útjából.
kább komédiának vélt, semmint tragédiának,
Rafinált módszer, ahol a kistotálnál tágabb
s amelyben a komikus hatásnál valóban csupán a tragikus a súlyosabb. És talán a válasz- plánokra egyszerűen nincs is lehetőség; ahol
a bonyolult kocsizások vagy svenkek pusztán
hoz is elérkeztünk: éppen ez a mindent átfogó
ambivalencia (az ábrázolás ambivalenciája) iz- arra jók, hogy minduntalan ütközéseket (emgathatta rendezőnket. Ebben akár az Első ta- berekbe, falakba, bútorokba) hozzanak létre,
nító-val is rokonvonásokat lehetne fölfedezni. magyarán: hangsúlyozzák ama szabadság vagy
Musil a filmről (természetszerűleg a fekete- szabadulás lehetetlen voltát, amit már a szűk
plánok úgyis sugalltak. Mindebből egyúttal az
fehér filmről) mondta, hogy "mozgó árnyakra
redukált történés". A Ványa bácsi kétszeresen is kiderül, hogy igazi filmmel, filmes filmmel
az: az, mert film, és az, mert Csehov maga is állunk ezúttal is szemben. Voltaképpen így alajószerivel mozgó árnyakat írt meg iszonyato- kul ki a filmben oly gyakran alkalmazott kösan lehangoló darabjában. (Hogy mennyire le- zelképek és amerikai plánok szerkezete is:
hangoló, azt netán éppen ebből a filmi adap- mindkettőnél határozott törekvés érződik a
tációból ismerhetjük meg leginkább, ahol a képmélység maximális kiaknázására, ugyanrossz színházakban túladagolt optimizmussal
akkor azonban a képmélységben is csak valaa letargia fölé emelt szavak elnyerik ironikus
miféle hangsúlyozott üresség van jelen. .
fölhangjukat.) Ha a rendező nem csinál mást,
Erről a bezártságról és egyúttal erről az ürességről szól Mihalkov-Koncsalovszkij filmi tolpusztán "vászonra" állítja a színművet, akkor
is nehéz munkára vállalkozik, hiszen mégis- . mácsolásában Csehov. A lélek, a lelkek üressécsak Csehovot kell megidéznie. Ö azonban
géről, amelyek képtelenek voltak megszabadultöbbre, egy általa megértett és értelmezett Cse- ni a kiürülés kényszerétől. A film azonban érhov-világ megteremtésére vállalkozott oly mózékelteti (nyilván a rendező azonosulása folydon, hogy az film legyen, méghozzá modern,
tán) azt a végtelen iróniát is, amivel a nagy író
izgalmas filmjáték.
alakjait kezelte. Igazi Csehov-figurák vonulnak
A filmművészetnek sokáig és sokszor el kel- föl a vásznon, elsősorban Bondarcsuk, Szmoklett viselnie a vádat, hogy a film lefényképezett tunovszkij, Irina Kupcsenko és Irina Mirosszínház, Egy színmű filmi transzponálásakor
nyicsenko jóvoltából. Tehetetlen fantáziálgaóhatatlanul fölmerülhet ismét ez az elavult tásokba nyomorodott emberek, ahogy már
gondolat, hiszen ilyenkor a veszély nem is olyan mondottuk is, sodródó árnyalakok.
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"Utazás az ismeretlenbe"
A bevezetőben beszéltünk a költői filmről a
szovjet filmművészetben. Ezzel a filmköltészettel próbálkozott Mihalkov-Koncsalovszkij is a
Szerelmesek románcá-ban, ebben a nagyszabású, ám korántsem egyenletes vállalkozásban.
Ha
Majakovszkij
költészetmeghatározása
(hogy az tudniillik "utazás az ismeretlenbe")
igaz, kétszeresen is igaznak mondhatjuk a film,költészetre. A Szerelmesek románca jószerivel
csak az érzelemvilág föltérképezésére vállalkozik, de ez a "csak" azonnal idézőjelbe kerül,
ha mellé tesszük a már korábban idézett Musilnak azt a megállapítását, miszerint "az érzelmek is intellektuálisak". Ilyeténképpen ezt
a filmköltészetet joggal minösíthetjük a legjobb pillanataiban
intellektuálisnak,
mint
ahogy Mihalkov-Koncsalovszkij egész rnűvészetét is jellemzi bizonyos mély intellektualiz-

mus (bármilyen furcsa, az Első tanító-t is; tessék csak szimbólum-rendszerére gondolni).
A Szerelmesek románcá-ban egy kicsit mindig minden megemelt, minden mindig egy tónussal világosabb vagy sötétebb. Maga az alkotó mondja: "a szereplők majdnem hexameterben beszélnek, és olyan szavakat mondanak
ki, amelyeket általában szégyellünk kimondani, mert már elcsépeltnek tűnnek". Az érzelmek titkai mellett - szovjet filmben szokatlan
nyíltsággal - tárulnak föl a test titkai is, de ez
is pillanatok alatt fólemelkedik a testiségből
az elvont szépség szférájába. Egyáltalán, ebben
a filmben a szépség olyan szándékos túladagolásban jelentkezik, hogy ellenpont jaként csak
a majdnem-csömör állítható mellé.
De Mihalkov-Koncsalovszkij
ugyanakkor
rendkívül etikus alkotó is. A Szerelmesek románcá-ban minduntalan figyelmezteti a nézőt,
hogy voltaképpen egy költői meditáció szem81

Szere/mesek románca

tanúja, újra meg újra föl kell raknia a zárójeleket (a hátra vagy túlzottan előre lendülő kamerában esetről esetre bevillannak a világosító
lámpái, a stáb vagy éppen a kamera is). Azaz
a szeme előtt feltáruló filmi valóság minden pillanatban konfrontálandó az ismert valósággal.
A Szerelmesek románcá-t a kritika és a szakma nem fogadta osztatlan elismeréssel: leg.többen a film hosszát kifogásolták. Való igaz,
a két rész korántsem azonos intenzitású, a második részre a fáradság jelei mutatkoznak.
A színes film szürkére váItása is túlságosan direkt és magyarázkodó. Ugyanakkor azonban
elsiklottak olyan lényeges próbálkozások mellett, amelyek ismét csak egy filmszerkezeti vál-
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toztatás igényével születtek, és - mondjuk - a
Cherbourg-i esernyők módszerével tartanak rokonságot. Elegendő itt csupán a film Trombitására gondolnunk, akiben egyszerre állít be a
rendező érzelmi narrátort és kommentátort.
A kifogyhatatlan kísérletező kedv ezúttal valóban nem találkozott azzal a pontosan adagolt
művészi gazdaságossággal, ami akár az Első
tanító-ban, akár a Ványa bácsi-ban jellemzi a
rendezőt. A filmet azonban teljes kudarcként
kezelni enyhén szólva is tévedés. Arról lehet
inkább szó, hogy ezúttal nem akarta olyan rövidre zárni lehetőségeit, mint tette a két említett filmjében: kialakult benne az életmű folytonosságának és folytathatóságának igénye.

Azonosságok a különhségekhen
Végig nézve Mihalkov-Koncsalovszkij három
Magyarországon is bemutatott filmjét, joggal
vetődik föl a kérdés: van-e valami egyáltalán,
ami közös ezekben a filmekben, ami azonos
alkotóra utal? Anélkül, hogy túlzott jelentőséget tulajdonítanánk az ilyen azonosság túlfinomult igényének, kimondhatjuk, hogy van.
Ilyen vagy olyan módon mindegyik filmjében fölsejlik, jelen van, hangsúlyt kap az áhított szépség mint - többé-kevésbé - megfogható ideál. (Gyujsen számára ez akár már a
tanítóság eszméjében megjelenik; Ványa bácsi
vagy Szonya esetében mindennapi és bevallott
ábránd; a Szerelmesek románcá-ban pedig ott
a tiszta kamasz-szerelem.)
A többször is említett "kegyetlen valóság"
mindenütt ennek ellenpont jaként van jelen.
(A kirgiz nyomorúság, a csehovi orosz rothadás, a szerelmeseket egymástól elszakító katonaság.) Ez az ellentét filozófiai mélységgel, a
kettő dialektikus összefüggésében, oda-vissza
hatásában mutatkozik meg akár a Rubljov-film
forgatókönyvében is: a szép (meglehetősen tág
tartalmat értve rajta) megszületik a csúf, a gonosz, a kegyetlen (egyszerűbben : nem-szép)
ellenére is,· sőt, jócskán merít létrejöttéhez
azokból is támogatást.
Andrej Mihalkov-Koncsalovszkij számára
föltehetőleg a kettő ellentét jében folyamatosan
örlődő ember reflexiói fontosak. Annyiban valóban illúziótlannak tetszhet alapállása. amenynyiben nem hiszi, hogy az ember alapvetően
befolyásolhatná sorsát, hiszen a történelmi
szituáciők azt mindenkor eleve meghatározzák. Ezzel némiképpen ellentétben viszont hiszi, hogy az emberek erkölcsi kötelessége mégis
törekedni a befolyásolásra, és itt leli föl az emberi !étezés kettős drámaiságát: súlyos ellentmondás önmagával és hasonló súlyú konfliktus á külvilággal.
Akik Bunuelt, Godard-t, Wajdát emlegetik
"kegyetlenségével" kapcsolatosan, fél igazságot mondanak ki: a predestináció fél igazságát. Úgy véljük, inkább Fellini szerepelhet leg-

vonzóbb példái között, és valahogy úgy, ahogy
a Cabiria éjszakái kapcsán beszél róla. Hatása
akár az Első tanít6-ban is elementáris, gondoljunk Altinaj és a bej jelenetére az utóbbi jurtájában. Nyilvánvaló, hogya rendezés pontossága, mikrorealizmusa inkább Bunuelt juttatja
eszünkbe, sőt, az az irónia is, amit a V ánya
bácsi fölött kiterjeszt, rokon Bunuel kegyetlen
irőniájával. De éppen a V ánya bácsi az, amely
Godard formai hatását is sejteti: a zárt világ,
szinte csak párbeszédekben, közelképekben és
amerikai plánokban megjelenítve, sem nem
filmszerű különösebben (miként többnyire Godard szándékkal nem az), sem nem színpadszerű - leginkább még tévés· benyomást kelt.
Úgy véljük azonban, hogy ezek a hasonlítgatások csak analógiás beidegződéseinkből fakadnak, és Andrej Mihalkov-Koncsalovszkij
- végső fokon - mégiscsak az, ami: szuverén,
egyéni világú művész, akitől még számos izgalmas alkotást várhatunk és várunk is.
Fábián László

Életrajz
Andrej Mihalkov Koncsolovszkij 1938-ban
született. Rendező, író, filmszínész egyszemélyben. Előbb a Zeneművészéti Főiskola zongora
tanszakára iratkozott be, rövidesen azonban
otthagyta a főiskolát, és a televízió kezdte érdekelni. Forgatókönyveket írt, majd fölvették a
Filmművészeti Főiskolára. Ott Mihail Romm
volt a tanára és mestere. 1962-ben kapott diplomát. A főiskola elvégzése után előbb .Frunzeban, majd a Moszfilmnél rendező. Munkái:
1960: Az én nagy barátom, kisjátékfilm (író
Tarkovszkijjal együtt); 1961: A fiú ésagalamb
(író és Osztasenkóval társrendező); 1962: Iván
gyermekkora (színész); 1965: Első tanitá (rendező); 1966-69: Andrej Rubljov (író Tarkovszkijjal); 1967 Sánta Aszja története (rendező);
1969: Nemesi fészek
(rendező); 1970: Ványa
bácsi (rendező); 1974: Szerelmesek
románca
(rendező).
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ELMÉLET

A kísérletezés és a filmművészeti fejlődés
sajátosságai
Napjainkban megint olyan sok szó esik a magyar film és a valóság viszonyáról - és ezzel
kapcsolatban a kísérletezésről -, mint akkor,
amikor a magyar film ezzel valóban kitűnt.
A tisztázó vita segítheti a dolgok helyes felfogását, a valóságos helyzet tényleges megismerését.
A jelen írás ehhez a vitához kíván hozzájárulni a kérdésnek egyetlen - filmtörténeti - aspektusban való vizsgálatával, és természetesen
a teljesség igénye nélkül. A hozzászólás kiindulópontja az, hogy a filmművészet kapcsolata
a változó valósággal nem lehetséges magának a
filmnek művészeti változása nélkül, a fejlődés
meghatározott mozzanata nélkül. Ebben pedig
szerepe van a művészeti kisérletezésnek, A kisérletezés tehát -Jegalábbis az eddigi tapasztalatok szerint - mindig koncentrálja magában a
fejlődés problémáit, érzékelteti az előrelépés
szükségességét és korlátait. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy van ál-kísérletezés is, amely alapul szolgálhat a fejlődés látszatának megteremtéséhez anélkül, hogy ez a
fejlődés ténylegesen végbement volna. S ezzel
az illúzióval azért nehéz szembeszállni (helyesebben leszámolni), mert az azt támogató megnyilatkozások mindenkit befonnak a maguk
részigazságaival. Az így kialakult közhangulat
pedig a szakmán belül nagyerőtényező.
A filmművészeti kísérletezést vizsgálva először
a filmtípusokról kell beszélni.
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Akár tetszik ez nekünk, akár nem, a film
mindeddig

standardizált típusokban fejlődött.
A néző soha nem filmtragédiát,
filmregényt
vagy filmkölteményt megy megnézni a moziba, hanem western, bűnügyi, háborús stb. filmet. Minderről már a film egyik első teoretikusa R. Lindsay is beszélt, amikor cselekményes, intim és látványos (azonbelül hazafias, vallásos és tömeg-látványos) filmeket különböztetett meg. Ha változtak is a típusok
- és a típusok felfogása, jelölése - az ún. újHollywood jelenség is továbbélésüket bizonyítja. Hollywood többek között éppen Denis
Hopper Szelíd motorosok (1969) című filmjével tért rá arra az útra, hogy viszonylag kevés
pénzen, új vonásokkal kitűnő filmet készítsen,
és ha az beválik s kereskedelmileg igazolta
magát, szériában gyártson, (Éppen ebben a folyamatban váltak a film új vonásai típussá).
S nem kell azt hinni, hogy ez csak a nyugati
filmgyártásra vonatkozik. A tipizálás kétségtelenül összefügg a filmgyártás jellegével, de
fejlődési sajátosságaival is. R. Jurenyev a szocialista film tanulmányozása metodológiájának szentelt konferencián (Moszkva, 1978. Xl.
21-23.) a filmcsoportok tipológiai azonosságáról is beszélt. Ezeket a tipológiai azonosságokat a tematikai-műfaji vonásokban vélte felfedezni, annak megfelelően, hogy történelmi
I

film, társadalmi dráma stb. alakultak ki (sőt
ezen belül: forradalmi-történelmi film, dokumentális leírás stb.). El kell hát fogadnunk,
hogya filmművészeti alkotások ilyen tipizáltsága létezik, s egyáltalán nemcsak·a gyártásmechanizmus következtében.
Persze nem lehet figyelmen kívül hagyni egy
másik koordinátát, a történetit sem. Történetileg ugyanis az egyes filmtípusokon belül jelentős változások tapasztalhatók. Egyfajta azonosságon belül - például a háborús filmben - idővel igen nagy különbségek mutatkoznak. A háború alatt készült, harcra mozgósító szovjet
háborús filmektől lényegesen különbözik M.
Kalatozov Szállnak a darvak (1957) vagy R.
Csheidze A katona apja (1965) cimű alkotása az utóbbiakból szinte hiányzik maga a harc.
Ugyancsak jelentős különbség van a tízes-húszas évek klasszikus western filmjei és olyan
alkotások között, mint John Ford Hatosfogat-a
(1939) vagy William Wellman Különös eset-e
(1943). Az utóbbiak nem annyira a Vadnyugatról, mint inkább aktuális társadalmi problémákról adnak képet.
A példák sora még folytatható lenne annak
bizonyságául, hogyafilmalkotások
a filmtípusok és a történetiség koordináta-rendszerében léteznek. Ugyanakkor azonban megjelennek új
tipusok is - nagyobbak és kisebbek egyaránt.
A szexfilm valójában elég késői képződmény
(semmiképpen nem tévesztendő össze a pornográf filmmel). A tudományos-fantasztikus
filmek - valamennyire elfogadható szinten szintén később alakultak ki. Sőt, bár a horror
mint filmtípus elég korán megjelent, a vele rokon pszichológiai film szintén későbbi termék,
s akkor még nem esett szó az esszé megjelenéséről a filmben ...
Egyik oldalon tehát létezik a filmalkotások
tipizáltsága, tipizált csoportja, a másik oldalon pedig ennek változása - önmagán a típuson belül, vagy új típusokat teremtve, de szintén tipizáltan. Ugyanakkor csupán ezekkel a
csoportokkal mégsem lehet átfogni a film történetét a kifejezetten kísérletező filmek sokasága
miatt, amelyek (legalábbis látszólag) nemcsak

mentesek a tipizált vonásoktól, hanem éppen
azokkal szemben keletkeztek, azok lerombolása adta értelmüket.
Afilmtípusok létének kulcsa afilmnek - mint
művészetnek - valóságmegváltoztató feladatában rejlik. Figyelembe véve, de itt nem elemezve a művészet és a valóság kapcsolatának teljes bonyolultságát, most azt kell kiemelni, hogy
a filmművészet nem annyira megismertetni
akar a valósággal, mint inkább változtatni
azon - bár természetesen ebben jelentős szerepe van a megismerésnek. (Sőt nemegyszer a
megismerés domináns funkcióvá válik.) Gyakorlatilag ez a valóságváltoztatás a közönség
és a valóság esztétikai kapcsolatának megteremtésévei megy végbe, tehát a jelenségek - dolgok, események, személyek (személyes magatartások) - pozitív vagy negatív előjelű átélésével a néző által. S nem szabad megfeledkeznünk
arról sem, hogy nagyon gyakran a valóságváltoztatás esetleg éppen a már meglévő megerősítését, elmélyítését célozza - anélkül, hogy ezzel a mű kommersz szintre vagy éppen a giccsbe süllyedne le.
Nem egyszerűen társadalmi ellentmondások
(mint az adott társadalmi helyzet lényeges
mozzanatai) nyilvánvalóvá tételéről van tehát
szó. Ezeket az ellentmondásokat közvetlenül
vagy közvetve a napi sajtó megismerteti. A sajtó azonban, bár gyakran él az irodalom művészeti eszközeivel, mégsem ér el kellő érzelmi
hatóerőt (sőt ereje leginkább a tények objektív felsorakoztatásában rejlik). A film viszont
- a többi művészetekhez hasonlóan, de a maga
sajátosságai alapján is - rendkívüli érzelmi
erővel mozgósítja közönségét. S ebben igen
nagy szerepet játszik az életszerűsége. Ebbe az
életszerűségbe, valóságosságba nyilvánvalóan
egyfajta ábrázolási teljesség is beleértendő.
Ugyanakkor azonban szó sincs arról, hogy
a film a valóságot és a hozzá való viszonyt a
maga teljességében tudná visszaadni, hiszen
akkor nem a valóság ábrázolásáról, hanem
magáról a valóságról kellene beszélni, sőt annak értékelése miatt - még annál is többről.
A filmművészeti ábrázolásban kétségtelenül van

85

valóság is, de van absztrakció is (például a két
dimenzió, a síkszerűség), sőt érvényesül benne
többfajta feltételesség.
llyen feltételességként jelentkeznek például
a montázs törvényei, de vannak másfajta feltételességek is. Nem véletlen, hogy a filmművészettel a legutóbbi időben foglalkozó teoretikusok (Ch. Metz és mások) nagy jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy a film a valóság képével, mint denotátummal is hat. Ugyanakkor figyelmeztettek rá, hogy már magában
a denotátumban is érvényesülnek azok a társadalmi kódok, amelyek a valóságot, a mindennapi életet jellemzik.
S ennek megfelelően hiába tűnik úgy a nézőnek, hogy a film nyelvezetének ismerete nem
követel olyan felkészülést, mint például a zenéé, hogya
film a maga valószerűségével
"olyan mint az élet", már ezen a szinten is
jelentősége van a civilizáltság-kulturáltság fokának, amely mélyen befolyásolja a nézőt a
film értésében, átélésében, csakúgy mint a valóság értésében és átélésében is. (A. Bazin szélsőséges példát említ a filmnézésben eleve meglévő társadalmi-kulturális befolyásoltságra ; leírja, hogy az angol misszionáriusok által bemutatott filmről szólva, minden megkérdezett
dél-afrikai bennszülött néző egy fehér tyúkról
beszélt, amely azonban csak egy képkocka sarkában volt látható. Számukra ennek volt jelentősége, ezzel tudtak kapcsolatot teremteni.)
Szélesebb értelembe véve mindezt: a filmművészeti ábrázolás lehetetlen lenne a közönség
asszociációira való számítás nélkül, a közönség
életismerete nélkül. A standardizált filmtípusok ennek az életismeretnek, az asszociációknak filmalkotásbeli kifejezői.
Minden standardizált filmtípus alapját

tematikai-műfaji meghatározottság
adja. Olyan, amelyik a valósággal való esztétikai kapcsolatot bizonyos ismeretek koncentrálásával szolgálja - persze nem függetlenül a
filmművészet adott szintjétől.
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Az amerikai történelem egyik nagy eseménye
volt a Nyugat meghódítása, majd - ehhez hozzákapcsolva - a megszerzett föld megvédése(elsősorban a cowboyok által). Amikor az amerikai
film ezt a társadalmi eseménysorozatot filmművészeti tematikává emelte, akkor nemcsak
általános ismertségére számított, hanem egy
meghatározott, már kialakult érzelmi viszonyra
is vele kapcsolatban, tehát konkrét asszociációkra, amelyek lehetővé tették az alkotók számára az utalásos, kihagyásos ábrázolást, egyik
vagy másik mozzanat kiemelését és túlhangsúlyozását, anélkül, hogy az egészről alkotott
képzetről - mint a közönségben meglévőről
- le kellett volna mondani.
Ugyanez vonatkozik a háborús filmekre,
például a szovjet filmművészeten belül. A háború a szovjet nép egyik legnagyobb élménye
lévén, sokszor már egyetlen kép, sőt egyetlen
helyszín, vagy egyetlen tárgy (vörös zászló a
Reichstagon) is az érzelmek nagyfokú aktivizálását jelenti. (Persze mindkét esetben a filmek terjesztették is az ismereteket.)
Más módon, de hasonlóan hatnak a bűnügyi filmtípus alkotásai, amelyek általánosabb
emberi élményekre alapoztak már kezdetben
is. Ugyanez vonatkozik a szexfilmre, a tudományos-fantasztikus filmre stb. Az ábrázolás
feltételessége lehetőségének alapja ezekben az
esetekben a témául választott jelenség bizonyos
ismertsége, sőt általánosan ismert volta. Ez teszi feleslegessé azt a viszonylagos teljességet,
amely a kiemelés, a hangsúlyozás rovására
menne. Nem véletlen, hogy ezektől a filmtípusoktól elválik az ún. történeti film, amely
már nem a közvetlen közelmúlt eseményeire
- tehát nem általános ismert jelenségre alapoz, bár bizonyos ismereteket szintén feltételez.
Ezen a feltételességen nemcsak az értendő,
hogy nem kell külön jellemezni a pionirok és
az indiánok viszonyát, külön bemutatni Hitlert
stb., hanem jóval kisebb dolgokat sem, amelyek már az ábrázolás apró mozzanatai. Nem
kell a pisztolyt töltögető cowboy t vagy a géppisztoly tárat cserélő szovjet katonát bemu-

tatni. S bár bárki beleköthet a töltés nélkül gás). A szemléletiség a filmművészeti alkotáslövő fegyverekbe, mégis mindenki számára el- ban összekapcsolódik a feltételes ábrázolásfogadott az a feltételesség is, amely ilyen eset- sal: csak bizonyos következmények kerülnek
ben a vágás oldaláról érvényesül; a kihagyá- a néző elé. Charles Chaplin különösen sokat
sos ábrázolás a fegyver ismerete alapján.
foglalkozott azzal, hogy az előkelő, gazdag emEz viszont már átvezet a tematikai-műfaji
ber látszatrnéltóságán
esett csorba, egy elcsúmeghatározottság műfaji oldalának vizsgála- szás, egy rúgás, egy tortadobás mennyire kotához, Elegendő a műfaji meghatározottság vi- mikus lehet, szemben azzal, ha ugyanez egy
szonylatában a filmművészet egyik első - ha amúgy is elesett szegénnyel történik meg. Itt
nem a legelső - műfaját, a burleszket például azonban szerepe van annak is, hogya komihozni. A burleszk esetében nem annyira a te- kus esemény esetleg fájdalmas következmémarikai meghatározottság érvényesült a tipi- nyeinek a néző már nem tanúja. Ez is az ábzálás alapjaként, mint inkább a (szatirizáló) rázolás feltételessége. Ugyanúgy, a megőrülés
szemlélet, a műfaji sajátosságok - még pontoábrázolása a filmeken megmarad egy bizonyos
sabban a komikum létrehozásának mechaniz- szférán belül, és semmiképpen nem terjed ki a
musa. A tematikai meghatározottságban a testi folyamatokra.
filmművészeti ábrázolás a nagy egésztől (anA tematikai és műfaji meghatározottságnak
nak alapulvételétől) tart a részletek felé, a rnű- ilyen merev elválasztása azonban csak spekulafaji meghatározottságban
viszont fordítva.
tive lehetséges. A valóságban összefüggésük
A nevetségesség, a komikusság mindennapi ' rendkívül szoros. Mutatja ezt a korai burleszk
megnyilvánulásai - az ügyetlenségek, az átlag- "többet ésszel, mint erővel" elve, amelynek
tól való eltérés egészen a torzultságig, a hibák, érvényesülésében nem egyszeruen fizikai erőmagatartásbeli
inadekvátságok,
ferdeségek ről van szó, hanem a társadalmi apparátus
stb. - közismertek. A lényege szerint nem ko- erejének megtöréséről a szegények ügyességén,
mikust is nevetségessé tévő erejük szintén köz- de még inkább igazságán,
ismert.
Ez az eleve hatást biztosító mechanizmus
A filmtípusok a maguk feltételesség-rendszeösszekapcsolódik a film egyik ábrázolási sa- rével, tehát
játosságával, amelynek megfelelően a néző
"jelenlévő" megfigyelője lehet a film esemé- szorosan tapadnak bizonyos
nyeinek anélkül, hogy ez gyakorlatilag bár- társadalmi helyzetekhez,
mire kötelezné, vagy valóságosan tényleg ott
. lenne. Ez a körülmény még inkább fokozza a az azokban kidolgozott asszociációs, viszonyunéző fölényérzetét a komikus tárggyal szem- lási szintekhez és készségekhez.
ben, a szükséges felülemelkedést a kinevetenErre alapozva képesek az esztétikai kapdő magatartásokon. S természetesen ebben az csolatteremtésre - felhasználva a mindennapi
esetben közel sem csak a burleszkről van szó. életben kialakult asszociációkat és egyszerA horror nem egy változata ugyanígy azt a smind továbblépve azokon. Kihasználva őket
mechanizmust használja ki, amely a minden- a kapcsolatteremtéshez, de módosítva is rajnapi é/et kis tényeiben gyökeredzik, és megha- tuk a valósággal való kapcsolat érdekében.
tározott érze/mi reagálást diktál.
Nyilvánvaló, hogy a társadalmi helyzet váltoA szemléletiségnek itt nemcsak az a szerepe, zásakor ez már nem elegendő. Ezeknek a válhogyafelülemelkedés,
az érzelem kibontakotozásoknak (nem a társadalmi rend változázása akadálytalan, zavarmentes lehet (a való- sairól van szó, de persze azok sem zárhatók
ságban az ügyetlenkedés látványa által kihí- ki) a bekövetkezése, illetve előkészítése idevott nevetést mindig zavarja bizonyos viszoly- jén tapasztalhatók a típusokon belüli módo87

sulások, új típusok megjelenése és a kísérletezések kibontakozása. A típuson belüli módosulás esetében az alkotó k ragaszkodnak az
adott feltételesség-rendszer további kihasználásához - bizonyos változtatások ellenére is.
Ennek jelentősége egyáltalán nem lebecsülendő, mivel a feltételességek a legszorosabb
kapcsolatban vannak - ha éppen nem egyenlők - a jelzőrendszerekke/. Nemcsak a valóságban érvényesülő kódo k átvétele értelmében,
hanem a kihagyásos-kihangsúlyozó ábrázolás
viszonylatában is. Aligha lehetne igazán szuggesztíven szépnek mutatni egy embert, lelki és
testi élete teljességét, a kihagyások elhanyagolása esetén. Ugyanúgy aligha lehetne egy társadalmi szférát, egy társadalmi méretű küzdelmet fenségesnek, hősiesnek, szépnek stb. mutatni a kihagyások és kihangsúlyozások nélkül.
Elegendő példaként arra gondolni, hogy a
szegénységet korlátozott léte nemcsak küzdelemre készteti a létet biztosító, igazságos(abb)
társadalmi változás érdekében, hanem el is
durvít ja, meg is gyötri, le is alázza. Ennek ellenére ábrázolását nem lehet feloldani a különféle esztétikumok tarkaságával, hanem az
objektíve alapvetőt, a legjellegzetesebbet kell
kiemelni, azt, ami talán csak tendenciaszerűen
érvényesül, de perspektívát nyújt. Az élet jelenségeinek esetleges halmazával, sokjelentésű
mivoltával, bizonyos társadalmi változásokkor,
olyan koncentrált esztétikai képet kell szembeállitani, amely egy gyökeresen új jelentésrendszert, feltételesség-rendszert követel meg. S ebben van szerepe a kísérletezésnek .

A filmművészeti kísérletezést
meg kell különböztetni a film területén jelentkező számtalan újitástól. Újítás volt a térhatású
díszletek felhasználása, a kocsizás bevezetése,
a hangosfilm megjelenése, anaturszereplők
felhasználása stb. stb. Ezek segítették a film kifejező erejének növekedését, a későbbiekben
művészeti eszköztára gazdagodását. Sőt a kifejezőerő növekedésével ezek az újítások a valóság ábrázolására is hatással voltak. Nem je88

lentettek azonban kísérletezést. A kísérletezés
csak az újítások sorozata után megerősődő
filmművészeti ábrázolás bizonyos szintjén jelenhetett meg.
akkor volt és van szükség, amikor egy-egy új társadalmi helyzetben a korábban itt létező jelenségekhez más esztétikumok
kapcsolódnak, illetve olyan új jelenségek jönnek
létre, amelyekkel kapcsolatban a közönségnek
még nincsenek kialakult esztétikai itéletei, hanem éppen ezeket kell felfedezni számára. Tehát a valóság egyes változásai a világ sajátos
esztétikai átrninösítését követelik meg. Ezek a
változások nem jelentenek feltétlenül gyökeres, nagy átalakulásokat. és az esztétikai átminősítés sem tételez fel végletes módosulásokat.
Az is változás és átminősítés volt - a fenti
értelemben - pl., amikor a szovjet film a harcoló hősök romantikus dicsőítése helyére a
béke és humanizmus képviselőit emelte: például A. Álo v-V. Naumov Békét az érkező nek
(1961) círnű filmjében. Sőt azt lehet mondani,
hogya kisebb módosulások sokkal nagyobb
nehézséget jelentenek, mint a gyökeres átalakulások.
Elegendő ezzel kapcsolatban a hatvanas és
a hetvenes évek magyar filmjeire és a módosulásuk szükségességére, illetve nehézségeire
gondolni. (Ami persze nem jelenti azt, hogy
gyökeres átalakulások esetén a filmművészet
könnyedén és kísérletezés nélkül tudna átállni.)
A kísérletezés szükségességében egyszerre jelennek meg műfajl és tematikai mozzanatok.
Tekintettel arra, hogy a jelenségek alapvető
esztétikumai - tragikuma, komikuma stb. szerepelnek legnagyobb műfajt teremtő erőként, így az esztétikai átminősítés feladata műfaji eltolódást jelent. De ez nem lehetséges tematikai változás nélkül. A kísérletezőknek rá
kell találni arra a tematikára, amelynek segítségével a műfaji változás érvényesül, az esztétikai átminösítés végigvihető. Ez a rátalálés új .
asszociációs összefüggések kialakítását (részben meglétét), új jelentésrendszer létrehozását
tételezi fel, azaz módosult feltételesség-rend-

Klsérletezésre

zolási mód felelevenítésének és elburjánzásá. nak következménye. A belső világ tényeinek
- emlékeknek, elképzeléseknek stb. - beiktatása az elbeszélés menetébe a hetvenes években szinte divat lett a magyar filmben - akár
indokolta ezt az ábrázolási feladat, akár nem.
Kétségtelen, hogy az amerikai experimentalizmus második hullámában ez az ábrázolási sajátosság kü1önösen jelentős helyet kapott, de
ott nem alaptalanul. Elegendő Bruce Baillie
Mise a dakota-sziu indiánokért {l 964) című rnűvére gondolni amelyben a nagyváros utcasarkán agonizáló öreg indián képét nemcsak a
teljes érdektelenséget kifejező képsorok kísérik, hanem annak a civilizációnak és kultúrának a megnyilvánulásai is, amelyek ezt a
helyzetet megteremtették, ezt a jelenséget létrehozták. Ebben az esetben a film hősére (a
motorkerékpáros
fiatalra), illetve a nézőjére
vonatkoztatott, hosszabb-rövidebb impresszionisztikus-szürrealisztikus jelenetek nagyon fontos célt szolgáltak: az adott tárasdalmi környezet esztétikai leleplezését.
Az esszészerűség viszonylag korán feltűnt a
magyar filmben. De már akkor - a hatvanas
A filmművészeti kísérletezéssel történeti konk- évek végén - a filmek elégtelen drámaiságát,
rétságban már meglehetősen sokat foglalkozesztétikai szegényességét kívánta elfedni. Pedig
tak - úgy az egyetemes, mint a magyar film- Godard szinte klasszikussá fejlesztette az ilyen
történetet illetően. Nincs szükség tehát az el- ábrázolási sajátosságot, amikor filmjeiben
méleti fejtegetésbe történeti áttekintést beik- - Hímnem, nőnem (1966), Made in USA (1967),
tatni. A filmművészeti kísérletezés azonban, túl Két-három dolog, amit tudok róla (1967) stb.a filmművészeti fejlődés sajátosságaival való a direkt intellektuális eszközökkel maximálissá
kapcsolatán, túl a filmművészeti fejlődésben . fokozta a drámaiságot, hősei cselekedeteit az
betöltött szerepén, még egy problémát felvet. egész társadalom jellemzésével szembesítve.
Ez magának a kisérleti filmnek a standardiA kísérletezés standard típusa legszembetűzálódása, a kisérleti film standard típusának nőbben a pozitivista dokumentarizmusban nyilkialakulása, pontosabban a látszatkísérletek lét- vánult meg. A filmtörténeti tapasztalat azt murejötte, az eredetieskedés rátalálása újra és újra tatja, hogy a filmművészetben a dokumentumfilm soha nem állt a játékfilm helyére. Mindig
erre a kialakult kísérleti fiJmtípusra.
annak megújulását segítette a valósághoz való
egyfajta visszatéréssel, illetve a maga speciális
A kísérleti film standardizált
feladatait vállalta. Tehát aligha lehet példának
típusának
tekinteni azokat a propagandafilmeket, amelegáltalánosabban három változata alakult ki. lyek ál-dokumentumfilmként képekkel illusztLeginkább elterjedt az esztétizmus, amely rált esszék, vagy szubjektív megnyilatkozásoktöbbnyire az impresszionista-szürrealista ábrá- ba burkolt esszék voltak. Soha nem célozta

szer megalkotását foglalja magában. Az idézett példánál maradva: a Békét az érkezőknek
círnű film már nem tekinti a németeket - a német katonát sem - ellenségnek, a. megszülető
némettel mint emberrel számol, akivel békében kell együttélni. Ez határeset. A háborús film típusa oly rnértékben felbomlik, hogya változás után már
alig-alig lehet háborús filmként jelölni a művet, mert a változás túllépett a típuson belüli
módosuláson.
Ahhoz azonban, hogy ez a módosulás bekövetkezzen, le kel/ rombolni a korábban uralkodó
jelzéseket, asszociációkat és helyettük újakat
kel/létrehozni. Ez a folyamat a filmművészeti
'dsérletezés folyamata. A sikeres kísérletezés
eredménye pedig olyan tematika megtalálása.
amelyik az új esztétikumok hordozására képes
- a módosult feltételesség-rendszer kialakítása
révén. A feltételesség nélkül a tematika nem is
lenne tematika, hanem csak egy valóságos
jelenségnek a mása, amelyik legfeljebb didaktikusan (tanulságként) hordozna az új értékelést,
de nem valóságváltoztató esztétikai hatásként.
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a dokumentumfilm a filmtörténet folyamán
(beleértve a cinema directet is) a tények egyszeru felsorakoztatását. Már csak azért sem,
mert ez nem lehetséges éppen a teljesség viszszaadásának lehetetlensége miatt. A dokumentumfilm mindig a valóság új arculatának megmutatására - és az ezzel való hatásra - törekedett, ennyiben egy új jelentésrendszer (feltételesség-rendszer) kidolgozására. Dziga Vertov filmjei egyes folyamatok szükségszeríí kibontakozásának
bizonyítékait adták, John
Grierson műve az emberi munkatevékenység
erejét és nagyszerűségét villantotta fel. A jelentős dokumentumfilmek alkotóit a valóság megváltoztatásának nagyon is nyilvánvaló szándéka vezette, úgy is lehetne mondani, hogy az
elkötelezettség jellemezte. A jelenségekről beszéltek, de nem húzódtak a jelenségek mögé.
Éppen ellenkezőleg: a klasszikus művek szem-

beszálltak a legnépszerűbbnek tűnő asszociációkkal és újakat dolgoztak ki.
S mindez talán elegendő annak belátásához,
hogy a filmművészeti kísérletezés nem általában létezik, hanem meghatározott - a valóság
változtatása által megkövetelt - ábrázolási feladat megoldása érdekében, kontkrét céllal és
tartalommal. Éppen ezért nem lehet az alkotásra való képtelenség menedéke, még kevésbé
a "fejlődés segítője" cím kisajátítója. Az ilyenek nem segítik, hanem lejáratják a kísérletezést - éppen akkor, amikor nagyon is szükség
van, nemcsak a kísérletezés szabadságára, hanem annak támogatására is. De nem a fejlődéstől független vagy éppen azzal szembenálló "kfsérletezésekre".
Nemes Károly
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LÁTÓHATÁR

Eric Rohmer láthatatlan kamerája
Rohmer pályája, magánya és következetessége, besorolhatatlan volta minduntalan Bressont
juttatja a kritikusok és a filmjeiket ismerő nézök eszébe. Művészetük, formanyelvük sok tekintetben különbözik; távlatból szemIélődve,
a francia filmet folyamatában látva mégis a
két alkotó rokonsága a szembeötlő. "A francia
film janzenistája" - írta egy kritikus Bressonról másfél évtizede. Filmjei sugallatának mélyebb rétegére utalt, az alkotói szemlélet könyörtelenségére, Bresson morális szemIéletmódjára. Rohmerre is igaz lehetne a fenti megállapítás. Előbb kezdeti rövid-játékfilmjeit, később egész életművét Morális példázatok gyiijtőcím alá foglalta, s ezek a morális példázatok
a klasszikus francia filozófia és irodalom hagyományaiból merítenek. (Említsük meg azt is,
hogy egyik filmjének dialógusai is, tanulságai
is Pascalt idézik).
Mind Bresson, mind Rohmer klasszikus irodalmi művek iránt fogékony, s mindketten a
művek erkölcsi "üzenetét" kívánják filmre
vinni. Gyorsan változó irányzatok és iskolák
nem befolyásolják őket: "az árral szemben
úsznak", ennek árát sokáig anyagi kudarcokkal, forgalmazási nehézséggel, visszhangtalansággal fizették meg. Bresson a "rendezó'k rendezője": a mai francia film sok alkotójára
hatott, könnyen kimutathatóan Rohmerre is
erősen (ha nem a legerősebben), s ez főként
korai filmjeiben nyilvánvaló. Mára Rohmernek

is kialakult saját képi világa; nem elsősorban
a stiláris jegyek hasonlósága teszi őket rokonná,
hanem szemléletmódjuké, következetességüké.
Ma már Bresson művészete hozzáférhetőbbé
vált a szélesebb közönség számára is: Rohmer,
bár egy-egy filmje a bemutatáskor egyáltalán
nem bukik meg (miként indulásakor), de látszólag még mindig a "boldog keveseké". A kritika s maga az alkotó is sokat tesz, hogy ez a
helyzet megváltozzon. Cannes-ban díjazott
filmje, az O. márkinó talán "áttörés" volt, s
talán itt az ideje, hogy előző műveivel is minél
többen ismerkedhessenek meg.

Az orosz/án jegyében
Eric Rohmer 1920. április 4-én született Nancyban, s irodalomtanári -képesítést szerzett. De
már 1953-ban rövidfilmet forgat Godard társaságában, majd a Cahiers du Cinéma szerkesztője, s André Bazin halála után egy ideig
főszerkesztője lesz. 1957-ben értékes könyve jelenik meg Hitchcockról (a társszerző Chabrol).
Indulásakor valamivel idősebb, mint a "nouvelle vague" ifjai, mégis jellegzetes "új-hullámos" pályakezdés ez, mint ahogy első
filmje, Az oroszlán jegyében (1959) is beleilleszkedett a startoló mezőny élvonalába. A filmnek magányos hőse volt. Az egyedüllétről
szólt. Egy belső állapotot világított át. A francia néző, meg a pesti Filmmúzeumé is (csak
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A férfigyiljtó
ott mutatták be, egy francia filmhét alkalmával) nemi egzisztencialista alaphangulatot
érzett bele, akárcsak más nouvelle vaguefilmbe, az Éli az életét-be, vagy akár a Jules és
lim-be. Mai szemmel, ha mód nyílna erre a
szembesítésre saját emlékeinkkel, inkább a
különbségeket látnánk.
Rohmer akkor megbukott (akárcsak Rozier),
s mire újból jelentkezhetett a közönség előtt,
addigra nyilvánvaló lett, hogy nincs sok köze
Godard vagy Truffaut, vagy bármely a Cahiers
köréből indult társához. Művészileg éppoly
magányos, mint legtöbb hőse.
Az elfeledettség éveiben az Iskolatelevízió
számára dolgozik, és munkatársa egy filmrendező-portrékat bemutató tévé-sorozatnak. Ez a
sorozat (Cinéastes du notre temps) a francia
televízió egyik legértékesebb vállalkozása volt,
példaadóan elmélyült riport-portrék készültek akkor ebben a műhelyben, s az sem mellékes, hogy ez a munka nyújtott menedéket a

"nouvelle vague" tehetséges "veszteseinek " :
Rozier-nak (ő jegyezte a Jean Vigo-portrét),
Rivette-nek (Renoirról készített tévéfilmet) és
Rohmer-nek (aki a filmművészet legmagányosabb alkotóját, Dreyert mutatta be).
Rohmer egyébként is megszállott következetességgel dolgozott ezekben az években. Saját
mini-filmvállalatot alapít, hogy pénzelhesse
16 mm-es rövid játékfilmjeit. Sokáig persze
egyiket sem forgalmazzák, ismeretlenek maradnak. A nagy visszatérés 1966-ban történt
meg: ekkor került a mozikba második nagyjátékfilmje, a Collectionneuse. (magyarra talán
Férfigyűjtő vagy Gyűjtőszenvedély címen lehetne fordítani), s erre már felfigyelnek. Sőt,
mivel a kis művészmozikban
váratlanul még
"eladhatónak" is bizonyult, a késleltetett rnűvészi pálya végre, Az oroszlán jegyében után
majd egy évtizeddel, még egyszer elkezdődhet.
Rohmer ettől kezdve ciklussá fűzi össze
múltbeli kis- és jövőbeli nagyjátékfilmjeit.

A ciklus valóban több lett, mint a filmek
puszta egymásutánja. Rohmerhez az a néző
kerül közel, aki minden munkáját egyetlen
mű részeként fogja fel. így tett Aragon lapjának, a Les Lettres Francaises-nek a kritikusa,
Michel Capdenac is, amikor 1970-ben, a
Claire térde bemutatása alkalmából visszapillantva Rohmer kisfilmj eire, ezt írta: "Művészete hasonló a szigorúan pontos mérnöki
tervrajzhoz és a könnyeden szökellő koreográfiához. Mégis kielégítetlenül hagy. Az az ererkölcs, mely csak egy kiszakított pillanatot
vesz figyelembe, ahol minden összefoglalható
néhány magányos egyén személyes "párviadalában", amely az emberi életben csupán
lélektanilag motivált kölcsönakciókat lát, elvont
erkölcstan marad."
Rohmer erkölcstana valóban vitatható és főleg korai műveiben: elvont. Maguk a filmek
azonban nem "erkölcstant" helyettesítenek:
önálló és öntörvényű műalkotások. A francia
kritikus is ilyen értelemben zárja dolgozatát:
"Elegáns és tisztánlátó moralista műve ez,
olyan szerzőé, aki sokat köszönhet az irodalom, a filozófia és a pszichológia klasszikusai'nak Pascaltól Chamfort-ig, Choderlos de
Laclos-tól Marivaux-ig, de aki e hatásokból
merítve végül egy személyes filmművészet
modern és - egyre tökéletesedő nyelvezetét
dolgozta ki."
Próbáljuk meg ennek a küzdelmes folyamatnak most bejárni néhány állomását.

Beszéd és láthatatlanság
Rohmer ars poéticája hivalkodóan becsvágyó:
"Olyan dolgokat akarok megmutatni a filmvásznon, melyeket "filmrevihetetlennek" ítéltek, olyan érzelmeket ábrázolni, melyekről azt
tartják, lehetetlen a megfilmesítésük, hiszen
túl mélyen rejlenek a tudat börtönében."
S mintha a lehetetlen gátja valóban áttörhetetlen lenne: filmjei első pillanatra rendkívül
filmszerűtlenek. A rendező látszólag mindent
a beszédre bíz: dialógus ra és kommentárra.
De ne gondoljunk itt parttalanul, monoton

A fér/igyüjtő

zsongással vagy formátlan panaszokkal áradó
közhelyszövegekre, hangulatteremtő semmitmondásra. Ellenkezőleg: aforisztikus szópárbajok, hajlékonyan megformált, hegyes és
villódzó mondatok hangzanak el, melyeknek
hol tömör szépségén, hol többértelmű gazdagságán csodálkozhatunk. Egy Rohmer-filmben
nem lehet akárhogy megszólalni, s bármiről
beszélni. Nem beszélnek patetikusan, "fentebb
stílban", vagy "tudósian" ; a mai köznyelvnek
beszélik a választékosabb, kulturáltabb rétegét.
Ami a legfontosabb: elhallgatott gondolataikat is kihalIjuk szavaikból - mindenesetre
végig úgy érezzük: amit mondanak, az csupán
a "jéghegy csúcsa".
A beszélgetések helyszíne olyan konkrétan
fényképszerű, olyan zárt, még ha kertet vagy
tengerpartot látunk is, hogy kell bizonyos
filmi kulturáltság, "nézői gyakorlat", mire
rádöbbenünk (vagy legalábbis gyanakszunk):
a Rohmer-filmek helyszíne nem a fényképek
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konkrétságára, hanem inkább egy Cézanne-kép
artisztikusan zárt világára emlékeztet.
Sok "míves" dialógus és kommentár, zárt
s fényképszerű hatást keltő, de valójában "cézanne-i" tér - mi ebben a film?
Aki valamelyik Rohmer-film után elolvassa
a forgatókönyvet, némi meglepetéssel tapasztalja, hogya szöveg így jóval kevésbé érdekes,
hogy feszültsége csak a képpel együtt érezhető,
hogy a képek nélkül elveszti gazdagságát. Meditálhatunk, hogy vajon miért, hiszen a film
látszólag, fényképezett színház volt. Amikor
néztük, esküdtünk volna, hogy értékeit a szöveg adja, izgalmát a dialógusok árnyalt művészetének köszönhetjük. S utána, ezt aszöveget
elolvasva (ilyen indirekt, közvetett módon)
derül ki, hogy Rohmer mégsem az irodalom,
hanem a film stílusművésze, hogy mégsem
szöveg-, hanem képíró. "Előbb volt a szavak
poétikája, csak utána a képeké" - nyilatkozta
egy alkalommal. Ne szó szerint értsük ...
"Rohmer elfeledteti a nézővel, hogy filmet
csinált, csak így tudja azt láttatni, amit maga
is lát" - írja tanulmányában Jean Collet, a
Truffaut-nemzedék egyik legérzékenyebb kriti-
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kusa. Claire Clouzot A francia film a nouvelle
vague óta című összefoglaló könyvében pedig
így határozza meg a rendező titkát: "A rohmeri stílus lényege a láthatatlanság. Tiszta-film
ez, a próza tiszta film-je, ahol a néző soha nincs
tudatában a karnera jelenlétének. Rohmer
úgy teremti meg a valóságot, hogy semmivé
foszlatja jelenlévő önmagát."
Az ábrázolt valóság .szívéhez lopja így magát, a "látvány logikája" a dolgok lényegét
közvetíti. Néhány új-hullámos filmben a korhangulatot, a "nemzedéki életérzést" a képi
esetlegesség sugározta, ott a rendező véletlenül
lesett meg véletlenül történő dolgokat. Rohmer eljárása az ellenkező. Az ő kamerája láthatatlanul lesi meg ugyan hőseit, de csak azt
látja meg, amit akar. A híradók véletlen
adta izgalmát hidegen száműzi vásznáról.
Hogy mennyire a képi szerkezet, a filmnyelv
adja meg egy mű alapstílusát, azt érdekesen
példázhat ja egy futó összehasonlítás. Cassavetes színészei a New-York árnyai óta sohasem
improvizálják a szöveget, mégis a rögtönzés
hatását teremtik meg. Rohmernél amatőr
szereplők gyakran játsszák önmagukat: a
Férfigyűjtő-ben ismert költő és festő vállalt
szerepet, a Claire térde című filmjében írónő,
s mint most egy interjúból kiderül, néhány
jelenet szövege nekik köszönhető. De mivel
Rohmer a "láthatatlanság" köpenyében, ám
egy klasszikus formai fegyelmével komponálja
filmjét, minden dialógus, minden szó is előre
kidolgozottnak hat.

A forma .klasszikusa"
Mik ennek a láthatatlansággal leplezett stílusművészetnek a jellemző vonásai? Elsősorban
a történet (a szerkezet) gazdaságos és feszes
arányai. Nem csodálkoznék, ha egy filmoIógus még az aranymetszés törvényeit is feIfedezné Rohmer filmjeiben. A ritmus józan ám nem langyosan nyugodt. Erre a józanságra
egy mintaoperáció ritmusa lehetne inkább a
példa: szabályos, kizökkenthetetlenül célszerű
és öntörvényű ritmus. A Bresson-filmek néző-

jének lehet csupán ismerős, más példát erre
a képi ritmusra aligha mondhatnánk.
Rohmer minden filmje sorsokat és sorslehetőségeket elemez. Ehhez az elemző magatartáshoz illik, sőt elengedhetetlenül szükséges
ez a nem-kapkodó, de azért kényszerítő erejű
ritmus: a nézőt is ráhangolja a fegyelmezett
vizsgálódás ütemére.
Filmjeiben leggyakrabban a helyszín jelenik
meg elóbb: egy szobabelső, egy terasz vagy
egy kert, paddal. A kamera nyugodtan vár:
olyan e néző előtti üres helyszín, hogy csipetnyi kényelmetlen érzetünk támad; ezt a teret
csak gondolatokkal lehet majd betölteni, kimondott és elhallgatott szavakkal. S ekkor
be is sétál valaki a szobába (teraszra, kertbe),
legtöbbször ketten, leülnek szembe a nézővel,
s megkezdődik a tettek, helyzetek, gesztusok
elemzése. Ez az elemzés mindenre kiterjedően
teljes és többszörösen kölcsönös. Minden
szereplő analizálja önmagát és II többit, a
rendező mindegyiket - s ha szellemeskedve le
akarnánk zárni (felfuttatni!) a gondolatot,
hozzá tehetnénk : a néző' pedig végigelemzi
Rohmert.
Az anat!álás szó napjainkban egyet jelent
a freudi lélekelemzéssel. Természetesen minden
értékes huszadik századi műben valamilyen
rnódon kimutatható a mélylélektan hatása,
de Rohmer sokkal messzebbre nyúl vissza,
és régebbről keres magának ösöket. Az ő filmjeiben nem freudi (vagy proust-i) rnódon gondolkodnak, hanem hol Pascal, hol a francia
felvilágosodás "modorában". A gyakori premier plán nem ebbe a világba való, kizökkentené a hűvös szemlélőt. Sőt, kihívóan jelezné
a kamera, a rendező jelenlétét. Rohmer leggyakoribb beállítása az ún. "kistotál", épp
az a szemszög tehát, melyből a való életben
is állandóan szemléljük környezetünket. A premier plan nagyon ritka az életben, álmunkban
is inkább rémítő változatát ismerjük. A premier plan a filmművészet egyik legnagyobb
felfedezése és hódítása. Rohmer kegyetlen lemondással kerüli, éppúgy nem használja,
mint a "kemény", pattogós, vágástechnikát.

Éjszakám Maudnál

Sablonosan, "kellő pillanatban" elvágott
képsorok, izgalmat fenntartó "snittelés" helyett
ő "filmszerűtlen" vagy "avult" módon zár
le egy-egy jelenetet. A lassú elsötétedést említhetnénk legelőször. Vagy azt, hogy olykor
egyszerűen kisétálnak a képből a szerepló'k,
magára hagyva a nézőt a közömbős helyszínnel; végül - talán leggyakrabban használt
megoldása - amikor egy érdekesen bonyolódó
dialógus a néhány legjelentéktelenebb töltelékmondatnál szakad meg. Ilyenkor úgy érezzük,
semmit nem tudtunk meg, de úgy is érezzük,
közelebb kerültünk azokhoz a bizonyos "kimondatlan" gondolatokhoz, amiket állítólag
lehetetlen filmen ábrázolni.
"A szó arra való, hogy eltakarja a gondolatot. A kép viszont arra, hogy feltárja." Magam
is ebben a Rohmer-aforizmában látom filmjeinek titkát. Hősei sokat beszélnek, és gondosan leplezik gondolataikat, de az ő "láthatatlan" kamerája gondosan "feltárja" őket. Beszélhetnek akármennyit, akármilyen kulturáltan és okosan, megfogalmazhatják helyzetüket a legpontosabb kifejezésekkel, teljes valójukról ez a láthatatlan kamera árul el többet.
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Rohrner minden hőse jó nevelést kapott
polgár, ha kell, tudnak oldottan, lazán viselkedni. Mégis feszes a tartás uk, ugrásra készek,
felkészültek. Még a puha fotel ben is "éberek".
Mosolyuk, mint a klasszikus francia szalonok
vendégeié, sima és éles: tudják, hogya szellemes élere még szellemesebb riposzttal kell válaszolni, tudják, hogy létezésük gesztusaiktól
függ.

M orális példázatok
"Contes moraux ... " A szó szerinti magyar
fordítás (Erkölcsi történetek v. Történetek az
erkölcsről) sután és semmitmondóan hangzik.
Ezek a filmek erkölcsfilozófiai tantételek mindenfajta tudóskodás nélkül, a legegyszerűbb, legáttekinthetőbb történettel' elmesélve.
Általában nyár van és a hősök szabadságon
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vannak. De ha mégsem, akkor is "holt idő"
valamiképpen, mondjuk Karácsony, mint az
Éjszakám Maudnál esetében. Azért kell ez,
hogy idő legyen az elmélyült beszélgetésekhez.
Azért kell, hogy a hősök épp "pihenőt" tarthassanak, hogy életüknek épp valamilyen fordulóján lehessenek. Mivel értelmiségiek, nem
hat természetellenesnek, alkotói erőszaknak,
hogy gondolataikat és érzéseiket állandóan
elemezni tudják. Kizárólagos témájuk az Erkölcs. Nagybetűvel. Igen, nagybetűvel, de nem
elvontan csupán, hiszen éppen saját akkori
helyzetüket és kapcsolataikat elemzik. Olyan
alaposan eimélyednek benne, hogy még cselekedni sem marad kedvük és energiájuk. De sebaj: analizálják a nem-cselekvés összetevőit!
Kicsit nézőriasztó mindez? Talán igen, talán nem. Nyilvánvaló, hogy A francia felvilágosodás morálfiloz6fiája (Gondolat, 1975) CÍ-

mű vaskos gyűjtemény olvasója több felfedeznivalót fog találni ezekben a filmekben, s az
is, hogy nem árt előttük Bresson egyik-másik
művét megnézni - röviden: jobban jár, akinek
van valami filoz6fiai-irodalmi-filmi műveltsége, "előképzettsége". De Párizsban is hasonlók
a mozinézők az itthoniakhoz, ott sem filológusok ülnek csupán a mozikban, s a Collectionneuse óta minden Rohmer-film "eladhatónak"
bizonyult. Ennek az a magyarázata hogy a
filmek témája - ahogy mondják - meglehetősen "sikamlós". Tehát még az sem unatkozik talán, akit csak a téma érdekel. A történet
áttetszően egyszerű, és a szerelmi hódítás lehetőségei körül forog. Az erkö1cs-analízisnek
mindig az az ürügye, hogy ki a csábító valójában: a szó szerinti, vagy épp az elcsábított?
Ki a győztes, ki az áldozat? Kinek az erkölcse
magasabbrendű: aki él (visszaél) a helyzettel,
vagy aki tudatosan kikerüli a lehetőségeket?
"Első pillanatra azt hinnénk, hogy ezek a
polgári intellektuelek, akik benépesítik a rohmeri univerzumot, ezek a dologtalan esztéták
- akiknek van idejük Rousseaut olvasgatni -,
miközben Saint-Tropezben süttetik magukat a
nappal, chanturgue-i bort kóstolgatni Pascalcitátumok fölött, avagy önmagukat bűvölni
egy fiatal lány hegyes térdét szemlélve -, azt
hinnénk, hogy ezek az emberek csak a SaintGermain-des-Pres "új-hullámos" emlékein kotló értelmiségi közönségét érdekelhetik. Pedig egy főként erőszakkal és mindent elárasztó
erotikával szolgáló filmgyártásban - Rohmer
művei épp kü[önbözőségük előnyét élvezik a
nagyközönségnél is: a hangulatteremtő bájt, a
kiváló színészvezetést, a csodálatos fényképezést" - írja C. Clouzot említett könyvében.

Történetek és tanulságok
Talán érthető most már, hogy miért nem
ismertettem eddig az egyes filmek cselekményét. A stílus, a forma, az alkotói szándék,
bizonyos párhuzamok ismerete nélkül felesleges és semmitmondó lett volna. "Kapcsolat
áll fenn egy férfi és egy nő között. Ezt a kap-

csolatot megváltoztatni látszik egy harmadik
ember közbelépése (vagy passzív megjelenése).
Végül helyreáll az eredeti alaphelyzet." Az
egyik legjobb francia méltatója szerint minden
Rohrner-film (legalábbis a Morális példázatok
ciklus ból) összefoglalható ilyenképpen. Így
van talán, de ezzel még senki nem lesz okosabb, sőt kis rosszmájúsággal a híres Karinthyféle szinopszis-paródiák
jutnak eszünkbe. S ha
már egy francia filmesztéta kihívhatja az önparódia vádját, magamnak is vállalni kell.
Megpróbálom összefoglalni egy-két Rohmerfilm cselekményét.
Nyaraló-villa a tengerparton. Két fiatalember, egy festő és egy műgyűjtő töltene itt
néhány napot. De mire Adrien, a műgyűjtő
megérkezik, már ott a villa harmadik vendége,
egy erotikusan kihívó fiatal lány, Haydée.
Ö a "kalandgyűjtő", majd minden este más
fiúval tér haza s vonul szobájába. Adrient
bosszantja is, ingerli is a lány, a kalandjai, az
egész jelenség. Előbb Danielt bírja rá, hogy
hódoljon be Haydée "kezdeményezéseinek",
később egy idős úr karjaiba vezeti a lányt.
Ez sem segít: egyedül maradnak a vilIában.
Adrien nem akar bekerülni Haydée "gyűjteményébe", a lány hiúsága nem tűri ezt az ellenkezést. Hosszú beszélgetések és ön-kommentálások után Adrien, "bukásának" közvetlen
közelében, váratlanul megszökik. (La Colleetionneuse) .

Jéröme (Jean-Claude Brialy játssza), egy
év körüli férfi, mielőtt Svédországba
utazna, hogy ott megnősüljön, látogatóba érkezik egy Genfi-tó partján levő villába román
származású Irónö-ismerőséhez.
A villa vendége még két fiatal lány. Testvérek. Jéröme előbb
a 16 éves, fiatalabbik kislányt kísérgeti, de
épp csak a "csábítás" lehetőségéig megy el.
Utána egy nap a lány pár évvel idősebb nővérének a térdére téved a tekintete. Teniszpartikon,
csónakázás közben akad erre alkalom. Clairenek van ugyan egy ifjú lovagja, de Jéröme
véletlenül megtudja, hogy az rútul becsapja a
lányt. Elkíséri hát Claire-t egy motorcsónakkirándulásra, s mikor zuhogó esőben partra
38-40
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szállnak, egy menedékházban mindent elmond
neki. Claire teljesen összetörve, tehetetlenül
sírva fakad, s a férfi ekkor ráteszi a kezét a
térdére. Semmi más nem történik: a cinikus
Jérőme csak "kísérletezik". A lány mozdulatlanul tűri, folynak a könnyei. Másnap Jérőme
e gondolatgazdag és mozgalmas kitérő után
elbúcsúzik a házigezdától, és a tervek szerint
továbbutazik Stockholmba ... (Claire térde).
Nyilvánvaló, mennyire nem a puszta "sztori" számít, mennyire a film gondolati rétege
(amelyet idézetekkel, szavakkal fel lehet idézni), s mennyire a képi rétege (melyet, sajnos
már bajosabb felidézni). Jelzi talán, milyen
nagy baj, ha egy szinopszissá rövidíthető cselekmény dönti el filmek sorsát és fogadtatását.

Metafizikus anti-suspens
E szépen hangzó minősítést francia kritikusok
alkalmazzák Rohmer filmjeire. "Anti-suspens"
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- ezen azt értik, hogya "várakozás ok" nem
torkollnak robbanó megoldásba, hogy műveinek izgalrnát ugyan e várakozások adják, de
még fontosabb bennük a be nem váltott lehetőség. Mi értékesebb? Mit kell vállalnunk?
A tettet, vagy épp a saját erkölcsi kódexünket,
s emiatt a nem-cselekvést? A dolgok "kihagyását"?
A történet egyenesvonalú "átlátszósága"
nála arra szolgál, hogy többrétű, olykor többértelmű tartalommal gazdagíthassa. Ki játszik
kivel a Collectionneuse-oen'l A "férfigyűjtő"
Haydée aktív fél és kezdeményező, de más
szemszögből tehetetlen tárgya Adrien cinikusan okos kísérleteinek. A cinikusan okos
Adrien viszont fuldoklóan sodródik Haydée
erotikus izzása felé, s végül szöknie kell, mint
egy gyáva tolvajnak.
Ki játszik (kísérletezik) kivel? A Claire
térde sem ad egyértelmű választ. A 16 éves,
"ártatlanul naiv" kislány fölényes mosollyal,

csak a továbbiakban zavaró, ahol Rohmer
egy erkölcs-oktató vagy pontozó bíró pózában
ítélkezik, holott minden rendezői értéke az
erkölcsök elemzésében, feltárásában rejlett.
Többet mond későbbi filmje, az O. márkinő,
melyben bölcsen és fanyarul hallgat, minden
kommentárt szellemes hőseire és a nézőre bíz.

Kleist, O. márkinő és Perceval
Ha egy rendező, aki mindig a jelen erkölcseit
vizsgálta (igaz, klasszikus formában és a klaszszikus morálfilozófia alapjáról), most már
tárgyválasztásában is a klasszikusok felé fordul, joggal ébreszt kíváncsiságot épp választott tárgya iránt. Miért Kleist? Miért az O.
márkinő?
ACinéma 79. című francia folyóirat kritikusa jó érzékkel bukkant rá a romantikát a
rnodernség felől kutató irodalomtörténész,
Albert Béguin könyvére. (A romantikus lélek
és az álom). Béguin így látja a német írót:
"Kleist kettős adottság birtokában van: az
egyik a művész tökéletes tisztánlátása, a terméket előállító mesterember józan szaktudása.
a másik a költő szükséges és kellő mértékű
homályossága, melyet dionízoszi erejű egzaltáció táplál, s mely nem tűri a külső világ szembeállítását saját mítoszaival, hiszen a külső világnak még a realitását sem ismeri el."
A filmlap szakírója ebben Rohmerra ismer,
s ha a "dionízoszi egzaltációt" leszámítjuk, magam is. De talán még inkább szembetűnő
rokonságuk, ha a Kleist-művek gyakori alapkérdésére gondolunk: "Felsőbbrendű-e a tudatos cselekvés, vagy ellenkezőleg: alsóbbrendű a tudattalan cselekvésnél?" AMorális
példázatok mottója lehetne ez.
Rohmer O. márkinő-je egy kultúrtörténész
műgondjával
rekonstruálja a napóleoni háborúk német vidékének minden külső látványát, a kastélytól a csipkefodrokig. Természetesen nem ez a fontos benne, mint ahogy megintcsak nem a puszta történet, melyet (mivel
a filmet minden magyar cannes-i tudósító
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lelkes méltatása ellenére mind ez ideig nem
láthatta a közőnség) mégis ismertetnem kell.
O. márkinőt előbb megmenti egy orosz tiszt,
majd álmában, "orvul" teherbe ejti. Senki
nem tudja, ki a születendő gyermek apja.
Maga a márkinő sem. Hiába faggatják őt
szülei. Atyja, a zord rnárki kitagadja a leányt.
Ö viszont apróhirdetést ad fel: jelentkezzen a
"tettes". Az egész család félájult izgalomban
és tablóképbe merevedve várja a megbeszélt
órát. Amikor az orosz tiszt belép, többször
elájulnak ugyan, de a zord atya immár nyájas
mosollyal kísérné oltárhoz a "fiatalokat"
(ördögi gyanújuk ugyanis az volt, hogya kocsislegény a bűnös). O. márkinő azonban
kiutasítja "kérőjét" : ő az egyetlen ember,
akit tisztelt a világon, s így csalódva benne,
most már ő az egyetlen, akit nem fogad el
férjűl. A próbaidők nehéz évei jönnek, de a
makacs és hűséges orosz tiszt kiállja ezt a
próbát, s boldogan kelhetnek egybe ...
Igaza van a romantika francia irodalomtörténészének : Kleist lucidusan látta, hogy ezen
borzongva kell kacagni. Azt a világot, mely
lehetővé teszi, hogy fantáziájában egy ilyen
álom megszülethessen,
azt el sem szabad
ismerni. Csak saját költői világának vannak
eIismerhető realitásai!
Rohmer nagy beleérző képességgel és rokonfogékonysággal úgy fordítja Ie ennek az álomnak nyelvét egy másik művészet nyelvére,
hogy közben a "sajátjává" is teszi: ez már az
ő magán-mitosza is, az ő morális példázata.
Valami jeges és ködbevesző hangulat ömlik
el a vásznon. A romantika minden sóhaja,
könnye, álságos "negélye" látható, de az ájulások, patetikus gesztusok mögött fölsejlik
valami láthatatlan is: a "kor lelke". Rohmer
bravúrja, hogy egyszerre tud ábrázolni kívülről és belülről, egyszerre azonosul és "idegenül
el" hőseivel, hőseitől. Alig tudja a néző, mikor
merje kinevetni ezt a jeges nyugalommal ábrázolt tüzes melodrámát, melyet oly mai iróniával szemlél a rendező.
Egy másik francia kritikusa, épp az O.
márkinő kapcsán találóan fogalmazza meg,

A FILM ES KÖZÖNSEGE

Mit jelent Önnek a film?
Válaszol: Huszár Tibor szociológus
- Mennyire fontos önnek a film? Milyen helyet fog-

lehetőséget és fölkavaró élményt; a televízió

lal el legszemélyesebb életszférájában mint szárakois, az irodalom is mást ad. A mozi számomra
zás, műélvezet, illetve információ - most és minváltozatlanul
olyan élményforrás. amit más
denkor?
.

- Erre a kérdésre kétféleképpen is válaszolhatnék, mert noha ezek egymást erősítő elemek és mozzanatok, mégiscsak az élményeknek és ismereteknek kétféle forrásáról van szó.
- Az egyik élményszféra egészen a gyerekkorig nyúlik vissza. 1930-ban születtem, a
gyerekkorom 1945-ig tartott. Nehéz és szomorú évek voltak ezek, s hogy mégis varázslatos évekként idéződnek föl az emlékezetemben, abban az akkori filmeknek - a Gunga
Din-től a Kék csillag-ig -, a mozik napraforgómagokkal borított előcsarnokainak nagy szerepe volt. Ezt a fajta érzelmi kötődést máig
megőriztem, s ha moziba megyek, és várakozom az előcsarnokban, látom az ott sündörgő
kamaszokat, és megütik a fülemet a beszédfoszlányok, ez az alaphelyzet újra és újra indukálódik.
- Ez az élményforrás persze azóta teljesen
átalakult; ma már átszövik - rendkívül erős
érzelmi effektus okkal társuló - intellektuális
hatások. Olyan élményekre gondolok, mint
Fellini Rómá-ja vagy Tarkovszkij Rubljov-ja,
vagy Hucijev Mt húszévesek-je, Bergman Pásoná-ja. Ezek a filmek semmi mással nem helyettesíthető élmények. A színház más értelemben nyújt kikapcsolódást, kínál gondolkodási
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nem helyettesít.
- A másik kapcsolódás összefügg kutatói
pályámmal, vagy talán szerencsésebb, ha így
fogalmazok: a szakmámmal. A hatvanas évek
elején az erkölcs problémakörével foglalkoztam. Gondolkodásom középpontjában az erkölcsi döntés állt, annak vizsgálata, hogy noha
kétségtelenül az osztályütközések határozzák
meg a történelem nagy sorsfordulóit, az-egyes
ember felelőssége mégis melIőzhetetlen, világosan kitapintható. A személyi kultusz, az
1956-os év és az, ahogy e súlyos történelmi
drámát követően a társadalom újrarendezte
a sorait, óhatatlanul előtérbe állitotta azt a
kérdést: a történtekért ki miben felelős? Új
módon vált bizonyossággá: a szocializmus
elválaszthatatlan bizonyos emberi értékektől ; .
hogy az erkölcs osztályerkölcs ugyan, de minden osztályerkölcsben folytatódnak, új alakot
kapnak az emberiség eddigi történetében felhalmozott, időtálló erkölcsi értékek. Ez volt
a hatvanas évek magyar filmjeinek is egyik
központi kérdése. A marxista gondolkodás
ez idő tájt nézett szembe az egzisztencializmus
kihívásával, azzal a kérdéssel, hogya xx. század emberét milyen mértékben veszélyezteti
az elidegenedés, azok a különböző torzulások,
melyek ugyan a társadalmi szerkezetektől el-

választhatatlanok, de amelyeket mégis minden profilt kellett kialakítanunk, amely az én
ember a maga egyéni módján él meg, és ame- kutatói érdeklődésem új irányát is meghatályekkel szemben minden embernek ki kell ala- rozta: ez az új irány az értelmiség kérdésköre
kítania a maga életstratégiáját.
lett. Lassan már egy évtizede a magyar értel- Ez a kihívás akkoriban egyaránt foglal- miség kialakulásfolyamatával,
szerkezeti és
koztatta a magyar filmrendezőket és sokunkat,
funkcionális jellemzőivel foglalkozom.
akik a marxista filozófiában az etikum, az
- E kérdéskör elválaszthatatlan a nyugat. etika helyét kerestük. Ez a magyarázata annak,
európai és kelet-európai értelmiség eltérő fejhogy a hatvanas években aktívabban kezdtem lődési jellegzetességeitől, azoktól a különleges
foglalkozni a filmmel. Az akkor szerveződő szerepektől, melyekre a megkésett polgári fejBalázs Béla Stúdióban kétéves vitasorozatot
lődés kényszerítette a magyar értelmiséget.
is vezettem Egzisztencializmus címen. Ha jól Ezzel függ össze az a közismert tény, hogy a
emlékszem, valamikor a hatvanas évek dere- . magyar író- és művész-értelmiség - túl a maga
kán történt mindez; Sára, Kardos, Szabó, céhbeli kötelezettségein - mindig egyetemes
Rózsa, Gaál akkor voltak pályakezdők. Majd felelősségtudattal, mondhatni:
messianisztijöttek a pécsi filmszemlék, Kovács András
kus küldetéstudattal végezte a maga dolgát. Ez
és Jancsó emlékezetes filmjei, és egyáltalán,
a "mindenhez-értés" többlet is volt, de keseraz a széles körű föllendülés - hiszen nem két- ves teher is. Nagy életművek születtek ennek a
három ember sikeréről, elszigetelt vállalko- szorításában - mint az Ady Endréé -, de a
zásáról volt szó -, mely a magyar filmet donquijote-i szerepek is nemegyszer erre az
nemcsak a "filo~fus céh", de széles értelem- alaphelyzetre vezethetők vissza. Ez a történeti
ben a magyar szellemi élet, a magyar társadaés jelenidejű érdeklődés az értelmiségi szerepek,
lom ügyévé tette. Ez tehát a másik, a szakmai sorsok iránt volt most már az az új motívum,
érdeklődéssel összefüggő indok, mely igaz, amely a magyar filmhez - és a magyar filmea hetvenes években részben módosult, de ez sek világához is - kötött engemet. Ez a magyaidő tájt módosult a magyar film társadalmi
rázata, hogy amennyire csak lehet, változatlastátusza is.
nul igyekszem ezt a szférát nyomon követni.
- Mit jelent ez a módosulás?

- 1970-ben az ELTE Szociológiai Tanszékére
kerültem, azzal a feladattal, hogy a szociológia
hazai oktatását megszervezzük. Érdeklődésem
tulajdonképpen kezdettől fogva szociológiai
volt; etikai vizsgálódásaimban is elsősorban
az erkölcs szociológiai megközelítése volt a
meghatározó. Gondolom, nem véletlen, hogy
első könyvemet a fiatalkori bűnözés okairól
és meghatározóiról Írtam. Más dolog azonban
a szociológiai érdeklődés s megint más a szociológia hivatásszerű művelése. Pályakorrekcióra került tehát sor; sok mindent újra át
kellett gondolnom. új metodológiát kellett
elsajátítanom ; a születő tanszéken - melynek
elsődleges feladata természetesen az oktatás,
a szociológusok képzése - sajátos kutatói

- A szociológia professzoraként hogyan {téli meg a
filmet - az audovizuális kommunikációt - mint társadalomlélektani jelenséget? Miben áll a szerepe.
van-e társadalomformáló ereje, mennyiben lehet a
társadalmi önismeret, illetve a manipuláció eszköze?

- Válaszommal bizonyára csalódást fogok
okozni. Nem vagyok filmszociológus. A filmszociológi ának sajátos a kérdésföltevése; vizsgálódásainak tárgya az alkotás folyamata, a
gyártás, a forgalmazás és a befogadás jellegzetességei. A filmszociológia kérdésföltevése
elválaszthatatlan attól, hogy a film a magántőke vagy a szocialista állam intézményeinek
a közreműkődésével készül-e, tehát hogy ki a
mecénás, milyen az elfogadás rendszere, a rendező státusza stb. Úgy vélem, mindez sajátos
szociológiai problémakört jelöl, magam ilyen
kutatásra ez ideig nem vállalkoztam. Mint
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köztudott, folynak ilyen kutatások például a A kérdés: melyek ezek a közvetítő mechanizFilmtudományi Intézetben, ahol két-három
musok? Mindenesetre azok a mozgások, meévtized magyar filmtermését vizsgálva azt kí- lyek ezeket az átcsoportosulásokat kiváltották,
sérlik elemezni, hogy milyen magatartásrnintáúgy vélem, társadalmunk fő fejlődési vonalaikat közvetítettek az ötvenes-hatvanas évek val, meghatározó konfliktusaival függnek össze.
filmjei, hogy a különböző társadalmi rétege- A másik kérdés, ami foglalkoztat - egyes
ket milyen típusok reprezentálják e filmekben.
értelmiségi szakmák jelenléte a mai magyar
Ezek fontos és izgalmas kérdések, melyek nem társadalomban - nem kapcsolódik közvetlenül
vezethetők le deduktíve egy általános szocioló- a film világához. Az említett kérdés vizsgálható
giából. Nyilvánvaló, hogy a szociológia álta- empirikusan, kérdőívekkel ; hiszen az, hogy
lános elméleti és módszertani alapjaitól e hány orvos, jogász, rnérnök, közgazda stb.
kérdéseket nem lehet elvonatkoztatni, mint van ma Magyarországon, közülük ki hol teszi
ahogy az is vitathatatlan, hogy nem sokra jut a dolgát, 'véleményük mennyire érvényesül a
az a hazai filmszociológus, aki egy-egy társa- döntési folyamatokban - és még sorolhatnám
dalmi réteg' jelenlétét a magyar film képi vilá- a kérdéseket -: mindez a magyar társadalom
gában anélkül akarná fölvázolni, hogy érvé- dinamizmusának, szellemi készenlétének nanyes képe lenne társadalmunk mai szerkeze- gyon fontos, meghatározó tényezője. De ezek
téről; mindez mégis összefüggések és kölcsöna kemény szociológiai mutatók az értelmiség
hatások sajátos világa. Mint ahogy arra sem tényleges társadalmi szerepével kapcsolatban
, tartom magam autentikusnak, hogy jelrend- 'csak egy meghatározott kérdéskörre adnak
szerekről, a tükrözés, a kommunikáció kér- érvényes válaszokat. Vannak azonban a kérdéséről,' a film hatásszerkezetéről nyilatkozdésnek olyan vonatkozásai, például az értelzam. Ennek a kérdésnek is vannak hazánkban
miség kultúraközvetítő szerepe, tehát olyan
kutatói: Józsa Péter nevét emIíteném minde- sajátos értelmiségi funkciók, amelyek a mai
magyar társadalom kulturális rétegződése könekelőtt.
vetkeztében
semmi mással nem helyettesít- Milyen ponton érintkezik akkor az én
gondolkodásom a film világával? Ez az érint- hetők, és változatlanul fontos faktorai a tárkezés legalábbis kettős. Mindenekelőtt az a sadalom szellemi felemelkedésének.
- Ha ez igaz, akkor ebből következöen a
kérdés foglalkoztat - rögtön hozzátenném :
inkább hipotézisről van szó, mintsem megol- társadalom szellemi életének elemzése elválaszthatatlan az értelmiségi szerepek elemzésétől.
dásról -, hogy a szellemi élet különböző
szférái közül mikor melyik kerül előtérbe, Ez pedig összefügg a különbözö institúcióknak,
melyik válik fókuszává a meghatározó irányza- tudatformáknak az egymásra épülésével, tehát
toknak? Ha a magyar irodalom, színház és a művészet, az irodalom, a tudomány, a polifilmművészet szerepét vizsgáljuk - kiemelve e tika szféráiban való szellemi mozgással, az
három fontos faktort az utóbbi két-három év- ebben kialakuló súlypontokkal, ezek sajátos
tized szellemi életének historikumából -, egymásba játszásával. a gondolatok oszcilláakkor azt látjuk, hogy az ötvenes években az ciójával, az értelmiség egész tudatvilágával,
irodalom volt a fókusz, a hatvanas években lelki éghajlatával. És ezekról a kérdésekről az
a film került előtérbe, míg a hetvenes évek értelmiségiek soha nem fognak kérdőíveken
elején a színházak váltak a - nemcsak művé- vallani, ez egyszerűen a kérdések bonyolultszeten belüli és művészi tényezőkre vissza- ságából következik; evégett sajátos vizsgálati
technikák at kellett és kell kialakítani. Az alvezethető- szellemi mozgások epicentrumává.
Ez nagyon érdekes folyamat, amelyet nem kotó értelmiség szituációja e szempontból sajászabad leegyszerűsítő módon magyarázni. Itt tos: a műalkotásokban - különösen a nagy,
közvetítőrendszerek egész soráról van szó. érvényes művekben - jelen van egy meghatáro104

zott értelmiségi réteg legszemélyesebb állásfoglalása; ezért kell - pontosabban : lehet - a
művészeti produkciót nemcsak esztétikai fenoménként értelmezni. Magam Gramsci véleményét osztom: ha le is szögezzük azt az elvet,
hogya rnűalkotásban egyedül a művészi jelleget kell keresnünk, ez még egyáltalában nem
zárja ki annak vizsgálatát, hogy milyen érzelemhalmazok s milyen élettel kapcsolatos állásfoglalások kristályosodnak ki magában a műalkotásban. Egy bonyolult viszonylatrendszer,
társadalmi folyamat mozzanataként értelmezve az e miivekből kivonatolható értékirányekat, olyan kérdésekre is választ kaphatunk,
melyek a rutinszerű vizsgálatok keretein - a
dolog természeténél fogva - kívülrekednek. Ez
tehát egy olyan összefüggés, amelyből szociológusként olvasni próbálok, és e szempontból
a filmalkotás is sajátos vizsgálati objektum.
- A művészértelmiség, ez a számarányát tekintve - úgy tetszhet - elhanyagolható réteg,
össztársadalmi szempontból nagyon is fontos.
Az értelmiség minőségi jellemzők szerint is
strukturálódik, az alkotó értelmiségi súlya és
befolyása ezért olyan számottevő: megfogalmazza, leírja gondolatait, szerepe tehát más és
több; a számszerűség itt nem irányadó. A közeljövőben egyébként - a Színháztudományi
Intézet és a Népművelési Intézet közreműködésével - egy színészvízsgálatra készülünk. Ez a
kutatás talán közvetlenebbül is érinti a filmszakmát, hiszen a. "tárgy" nem egyszerűen a
színház és a színész viszonya, hanem a színész
szerepe mindazokban az intézményekben, ameIyeknek részese; a színész közérzete, élete. Személy szerint ebben a vizsgálat ban engem mindenekelőtt az a küldetéstudat foglalkoztat, mely
a magyar színészetet a refomkortól kezdődően
jellemezte, s mely a Nyugat sokkal professzionálisabb színészvilágára - ott a piac hamarabb
professzionalizált minden értelmiségi tevékenységet - kevésbé volt jellemző. Az érdekel,
mi őrződött meg ebből a küldetéstudatból, az
állampolgári felelősségvállalás igényéből ebben a sajátos élethelyzetben, amelyben nálunk
ma a színészek élnek.

- Úgy vélem, egy sor újszerű és piaci jellegű tényező
hatása szinezi most már nálunk is a jellemzett alaphelyzetet ...

- A hatvanas évek elejétől föltétlenül. Csak
a példa kedvéért említem : beszélgetésünk előtt
néhány nappal a televízió képernyője nyilvánosságot biztosított Medveczky Ilonának. Ez
az interjú - korántsem szándékoltan - felvillantotta, miféle kontraszelekciós mechanizmusok működnek napjainkban, milyen magatartásminták hatnak, és hogy ezek mögött milyen
életstratégiák húzódnak meg. Egyébként lényegesnek nem a nyugati piac szívóhatását tartom - Medveczky esete ezt példázza -, hanem
a magyar rnűvészeti "piac" szétszórtságát a szinkrontól a televízión keresztül a filmgyárig, a színházakig, a vidéki fellépésekig, az ORI
haknibrigádjaiig. Feltételezhető, hogya realitások a színész életvezetését, felfogását a hivatásáról, művészetéről módosították,
Kérdés,
hogy milyen mélységben, és milyen irányokban.
- Ezek hát azok a szálak, amelyek jelen
pillanatban a filmhez kötnek. Csak megisrnételhetem : nem vagyok esztéta, műitész, de még
filmszociológus sem; a "filmvilág" mint társadalmi valóságunk sajátos szegmentuma foglalkoztat.
- Akkor hát hadd tegyem föl így a kérdést: nyújthat-e és nyújt-e a magyar film érdemleges segitséget
a szocialista társadalmi valáság szociolágiai igényű
feltérképezéséhez a maga sajátos eszközeivel? Nem
a filmszociolágusnak , hanem a szociolágusnak,

- Én azt hiszem, az emberi kapcsolatoknak,
az emberi indítékoknak vannak olyan intim
szférái, melyeket a társadalomtudományok
csak nagy nehézségek árán tudnak megragadni,
tudniillik a tudomány - éppen módszeréből következően - tárgyiasítja, amit vizsgál. Az intim
szféra feltárásában a művészi megismerés sokszor semmi mással nem pótolható. Mert a nagy
irodalmi és művészi alkotások olyan finom
hangulatok, emberi rezdülések intuitív megragadására képesek, melyeket a tudomány más
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megközelítésben - a szerkezeteket talán pontosabban és egzaktabban megragadva - elemez,
"életesen" fölfedezni e létmozzanatokat azonban csak a művészi megismerés alkalmas.
- Ehhez tegyük hozzá: a magyar szociolőgía
története rendhagyó az európai gondolkodás
történetében,
Mint köztudott, a két háború
között a szociológia rendkívüli korlátozottsága
következtében - s más okokra is visszavezethetően - az irodalmi és tudományos szociográfia átvállalta a szociológia funkcióit. Erdei
Ferenc, Szabó Zoltán tudós szociográfiái ezt
ugyanúgy példázzák, mint Nagy Lajos "Kiskunhalom" vagy Illyés Gyula "Puszták népe"

c.műve.
- Most már közelebbről a kérdésről szólva:
úgy gondolom, hogy a magyar film a hatvanas
években sok olyan folyamat - konfliktus, emberi meghasonlás - ábrázolását vállalta, melyeknek lényegre törő elemzéséhez a szociológiának akkor még nem voltak eszközei. Továbbmegyek: itt nemcsak arról van szó, hogy
mihez vannak eszközök, instrumentumok, műszerek, hanem még inkább arról, hogy ki rnikor érez rá egy kérdésre; tehát magának a
problémának a megfogalmazásáról. A tudományos megismerésnek ugyanis a bizonyítás
csak az egyik gondja. A másik a kérdés világos
megfogalmazása; mert az egzakt kutatás feltétele mindig a probléma pontos körülhatárolása. És a művész sokszor előbb kérdez, mint
a tudós.
- A művészi bizonyítás persze nem azonos
a tudományos bizonyítás sal, és a kérdés is új
módon fogalmazódik meg a tudomány másfajta közegében; de a művészi megismerés - ha
az emberi megismerést összfolyamatként fogjuk fel- semmi mással nem helyettesíthető impulzust ad a kérdés tudományos megfogalmazásához is. Itt egészséges kölcsönhatás érvényesül. Hiszen a művész is fölszívja magába
a kor legújabb társadalmi felfedezéseit, és ha
igazán egyéniség, eredeti tehetség, akkor ez az
ő tevékenységében is átalakul valami mássá.
Nincsenek tehát közvetlen párhuzamok.
- Cseres Tibor és Kovács András Hideg na-
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pok-ját például nem azért tekintem felfedezőnek, mert az egykori újvidéki eseményekről tudósította a magyar társadalmat. Magát az eseményt a történettudomány ismerte. Pontosabban: ebből a szempontból is fontos szerepet
játszott, mert - érzelmileg motiváltan - szélesebb közvélemény számára tette ismertté ezt a
tragikus eseményt; de én most nem erről akarok beszélni. Cseres és Kovács gondolat- és
érzelemhalmazokat fedezett fel, azt láttatta,
hogy e dráma demiurgoszai és alvajárói - tisztek, tiszthelyettesek, szeretők, feleségek, magyarok és nem magyarok - hogyan élték meg
e véres napokat. Segített megértetni : a magyarság önbecsülése követeli ennek az irtózatnak a
kimondását, és hogy ez akkor is elkerülhetetien, ha fájdalmas a megtisztulás. S mindez egy
olyan időszakban történt, amikor a nemzetiségekkel szembeni felelősségtudat lappangva
már jelen volt közgondolkodásunkban.
De
csak lappangva, kimondatlanul. Mert az egykori viszályok úgy éltek a tudatban, mint befejezett múlt. Kovács ráirányította a figyelmet,
hogy ez a rnúlt még befejezetlen; effajta szörnyűségek bármelyik nép életében - ha nem
tisztázza erkölcsi számláját - Kelet-Európában és a világ más tájain megismétlődhetnek.
- Kovács példájánál maradva: a Gáll István regényéből készült A ménesgazda - hogy
most már a hetvenes évekről beszéljünk - megint csak olyan történelmi terepen vállalkozik
felderítő útra, amelyről a történet- és társadalomtudományok jóvoltából sok mindent tudunk ugyan, de sok még a tisztázatlan összefüggés is. A tények pontos regisztrációja sem történt meg minden területen, s még inkább befejezetlen annak a földerítése, hogy miféle drámák zajlottak az ötvenes évek elején az emberi
mélytudatokban, a lélek világában: azokéban
is, akiken akkor keresztülgázolt a történelem,
és azokéban is, akik a szocialista forradalmat
belső kü1detéstudattal vállalták ; hogy mit jelentett az: egy világégés után voltunk, egy
újabb világégés veszélyeztetettségét
érzékelve.
A hidegháború évei voltak ezek; annyiszor
használtuk a szót, hogy már nem is tudjuk pon-

tosan, miféle infernó volt az: Amerikában a
boszorkányperek ideje, nálunk a lezárt határoké, a bizalmatlanságé ; amikor olyan emberekről kellett tudomásul vennünk, hogy árulók,
akik bennünket a szocializmus hívévé avattak.
És ez a kor - a szörnyű feszültségek ellenére - a maga módján mégiscsak átrajzolta Magyárország.korábbi
szociális térképét ... Minderről A ménesgazda valami olyat kezd el mondani, ami nélkül jelentudata sem lehet ennek
a társadalomnak; mert történelmi tudat nélkül nincs jelentudat, mint ahogyategnapot
is
csak a jelen ellentmondásait megélve lehet megérteni.
- Magam - nézőként - tulajdonképpen
azokra a magyar filmekre tudok igazán odafigyelni, amelyek - akár olyan rusztikusan,
mint Kovács, akár ironikus vagy másfajta áttételrendszereklkel- a megformálás módja számomra másod agos - az úgynevezett szubsztanciális kérdétekröl szélnak.
- "Dokumentumfilm és társadalomlátás" Clmu 1968-ban publikált - tanulmányának megállapítása
szerint a dokumentumfilmek a szocio/6giailag megalapozott prekoncepciá és a művészi kifejezés igényének egyesítésével válhatnak a szocializmus önmegismerési folyamatának eleven részeseivé, s másrészt - következésképpen - csak a társadalmi ellentmondásokkal művészi igénnyel szembenéző dokumentumfilmek tekinthetők a szá mélyebb értelmében
vett, tehát hatékony propagandafilmeknek. Kérdésem: hogyan vélekedik ma erről a tézisről, s mi a
véleménye a magyar dokumentumfilm-művészetnek:
a tanulmány megjelenése áta eltelt tíz év alatt megtett útjár61; mutatkozik-e fejlődés az első jelentős
kezdeményezések 6/a, illetve milyen ellentmondások
észlelhetők?
.

- Az említett dolgozat a miskolci fesztivál
egyik vitáján elhangzott vitaindító előadás
volt. Azóta nagyon sok új dokumentumfilm
született, új dokumentarista irányzatok jelentkeztek. Részben emiatt ma bonyolultabbnak, összetettebbnek látom ezt a kérdéskört,
már csak azért is, mert azon a vitán a kérdés
eleve - a témá ból adódóan -'- bizonyos fokig
redukált volt: a dokumentumfilmek propagandaértékére vonatkozott.

- Mindenekelőtt azt tenném hozzá, hogy jóllehet a szociografikus igényű - azaz nagyon is
határozott előmunkálatokat feltételező - dokumentumfilm meggyőző példájának ma is
Sára Cigányok-ját tartom, ma már nagyobb
hangsúllyal szólnék
Huszárik Elégiá-járól,
melynek a szó társadalomtudományi értelmében nem volt előkészítő fázisa. Ennek létrejöttében az "érzelmi előkészítés" játszotta a főszerepet: egy sajátos érzelmi dokumentumanyag.
Tudom, hogy furcsa, önmagában ellentmondásos ez a kifejezés, de azt akarom vele mondani: nagyon is kiérlelt emlékképekről volt
szó, amelyekben meghatározott rétegek, embertípusok hangulatváltásai, fájdalmai tükröződtek. Aki tudja, mit jelentett a ló egy falusi
család életében, pontosan megértheti a film
felkiáltójeleit, tiltakozását - nem a modernizáció, hanem a tradicionális lótenyésztés kíméletlen kiiktatása ellen. S önkéntelenül is fölteszi magának az ember a kérdést: tényleg elkerülhetetlen kísérőjelensége volt ez a mezőgazdaság iparosítás ának ? Tehát nagyon fontos - nem rögtönzött, hanem kiérlelt - jelzésről volt szó ebben az esetben is.
- De azért is látom ma másképp ezt a kérdéskört, azért is kötelezném magam másfajta
elemzésre, ha most veselkednék neki e témának, mert időközben új irányzatok jelentek
meg, s ezek új kérdéseket fogalmaztak meg,
újfajta utakon kísérleteznek. Mindenekelőtt a
Balázs Béla Stúdió néhány vállalkozás ára gondolok. Volt olyan időszak, amikor ezekben a
köznapok esetlegességeinek, botladozásainak,
a fontoskodások, a képmutatás álvilágának
pontos, tényszerű rögzítése volt a legfontosabb, hozott új színfolt okat ; azt hiszem, Gazdag Gyula dokumentumfilmjeiben jelent meg
ez a fajta stílusirány a legtehetségesebben.
Megint másfajta megközelítést képviselnek az
úgynevezett szociológiai filmek; ezeket a Balázs Béla Stúdió "új hulláma" prezentálta,
Hadd említsem meg ezek közül a rnagyariskolarendszerről készült filmeket. Ezekben is nagyon .sok érdekes összefüggés dokumentálódott eredetien. Ebben a vonulatban - én úgy
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vélem - Dárday volt mindenekelőtt iskolateremtő egyéniség. E filmek szociológiai érvényessége másfajta megközelítést igényel, mint
amire a hatvanas években vállalkozhattam.
- Kérdésére, hogy a tudományos prekoncepció mennyire feltétele a magyar valóság
meggyőző, szuverén, érvényes ábrázolásának,
egyértelműen azt válaszolnám: a művészfilmek esetében csak igen-igen áttételesen. Mert
a rnűvészi alkotás kiindulópont jait nem egy
tudományos fogalomban kell keresnünk; nincs
érvényes művészet, amelyik tudományos meggondolásokból indít. A tudomány tételeit nem
lehet deduktív módon "lef'Jrdítani" a művészet nyelvére - ez még Eizensteinnek sem sikerült.
.; Másként fest a kérdés, ha valaki filmszociológiát művel; ha tehát nem típusokban gondolkodik, a valóságot nem a művészi különös
szférájában jeleníti meg, hanem azzal az igénynyel lép föl, amivel a szociológiai vagy a statisztikai reprezentáció. Itt - úgy vélem - más
törvényszerűségek érvényesülnek, mint a művészi alkotásban, ahol az élmény, az érzelmek,
li típusok érvényessége az alapkérdés, nem szólva a művészi megformálás kérdéseiről. Az úgynevezett szociológiai film - azzal, hogy igényt
tart a tudományos megismerésre - mintegy
arra kötelezi magát, hogy valóban folyamatokat elemezzen, és elemzésében szigorúan ügyeljen arányok, meghatározók fontosságára, hierarchikus rendjére, okszerű összefüggésekre
és teljességre törekedjen. Mert Lukács szavaival: a tudományos megismerésnek - még ha
egyedi problémákra korlátozódik is - arra kell
törekednie, hogy a lehető leginkább megközelítse mindenkori tárgya extenzív és intenzív
teljességét. Az esztétikai megismeréstől csak a
rigorózus - tegyük hozzá: dogmatikus - bíráló kérheti számon ezt a fajta teljességet. Mert
az esztétika tárgya nem az általános: "az esztétikai általánosítás nem más, mint az egyes
tipikussá való emelése, a tudományos általánosítás ellenben akkor jön létre, ha az egyes
eset és az általános törvényszerűség összefüggését feltárják".
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- Úgy vélem - noha ennek dokumentálására
egyáltalán nem vagyok felkészült, mert ez külön elemzés tárgyát kellene hogy képezze -,
hogy e szempontból a Balázs Béla Stúdió filmjei nagyon is ellentmondásos képet mutatnak.
Egy olyan film, amelyik nyolc, tíz vagy tizenkét órán keresztül követi nyomon rendkívüli
részletességgel egy pedagógiai kísérlet történetét egyfelől, és Dárday művészfilmjei másfelől,
jelzik a vállalkozásban benne rejlő kétértelműségeket. Ha az első példánál maradok, kérdés,
hogy az ilyen fajta dokumentálás mennyiben
tekinthető még müvészetnek, és hogy az alkotó
mennyiben végzi el a kiemelés, sűrítés, a művészi tipizálás feladatát. Ha viszont sűrít, tipizál - az arányok pontosabb láttatása érdekében "torzít" -, akkor ezt, úgy vélem, egyértelműbben kell vállalni. Ez azonban másfajta érvényességre tarthat igényt, mert - jóllehet az
igazság oszthatatlan - a szociológiai és a rnűvészi érvényesség nem azonos.
- Nem' értékhierarchiaról van szö, csak a
"bizonyítás" két útjáról, a tudományos megismerés és a művészi alkotás különbözőségéről. Ez az egyik lehetséges kérdéskör.
- A Dárday-filmek esetében - kü1önösen
legutóbbi vállalkozására, a Filmregény-re, e
nagyon izgalmas kísérletre gondolok - viszont
az a kérdés merül föl, hogy a film mint művészet mennyiben gazdagodik azáltal, ha a rendező megpróbál valós élethelyzeteket reprodukálni, megőrizvén a mindennapok "közvetlenségét". Nem vitatom : Dárday e módszer
segítségével új dimenziókkal, vonatkozásokkal egészítette ki a filmvásznon megjelenített
világot. Ez - az ő sajátos alkotói tehetségét ismerve - talán kevésbé sikerül ilyen egyértelműséggel, ha a filmkészírés tradicionális útján
halad. Tehát egyfelől az ember érzi a filmművészet gazdagodásának a lehetőségeit.
- Ugyanakkor azt gondolom - és itt nyilvánvalóan ellentmondok önmagamnak -, ha
Dárday bátrabban sűrít, szelektál, tehát valami módon kombinálódik ez a fajta szituatív
rendezés - egy-egy szituáció mesterséges felidézése - azzal, hogy tudatosan és "önkénye-

sen" lekerekít, kiemel, aláhúz, tipizál, akkor
minden kategória tudományos megalapozotttalán ennek az újfajta szintézís-kísérletnek a ságú, De nem is ezt tartom én a leglényegesebblehetőségeit jobban sikerül realizálnia. Úgy vé- nek. Ezek a szociográfusok pontosan tudták,
lem, a közvetítések nélkül felidézett "közvethogy honnan jönnek és hova mennek. Azaz
lenség" Iehetőségét nem sikerült bizonyítania,
világos volt, hogya feudális-kapitalista magyar
de a valóságelemek reprodukálása ilyen módtársadalom, a rendi-úri világ halálra van ítélve.
szerekkel mégis termékenyítő lehet, ha kon- Tudták, hogy miért harcolnak. Világos volt a
zekvensen számot vet az ilyen megközelítés le- tagadás, világo') volt az állítás.
hetőségeivel és kikerülhetetlen belső korlátai- A világtörténelmi szituációt ma kétségteleval. Filmje így is fontos, felelősségteljes alko- nül sokkal nehezebb áttekinteni; a kapitalizmus és a szocializmus közötti frontvonalak - a
tás. Tarr Béla Családi tűzfészek-je még inkább
szocialista világrendszeren belüli feszültségek
meggyőzött e módszer lehetőségeiről.
és időszakonként jelentkező válságfolyamatok,
- Mindez még kiforróban van; magam sem
gondoltam eléggé végig a Balázs Béla Stúdió . valamint egyéb okok következtében - nemegyúj fejezetét. Mindenesetre érzek egy ellent- szer elhomályosulnak, és ezért sok ember számondást, ami azoknál a filmeknél azután már mára kérdésként merül föl: valóban a szoeiaa mondanivaló érvényességét is érinti, amelyek lizmus jelenti-e az emberiség holnapját. És az
intuitív módon vágnak neki egy nagyon bo- is kérdésként fogalmazódik meg, hogy ha a mi
nyolult valóságelemnek, azt szociológiai rész- új társadalmunkban negatívumok, torzulások
vannak, akkor rninek a nevében kérdezzek rá
letességgel ábrázolják, de úgy, hogy a szenvedély, az emóció, a kritikai indulat a legfőbb e társadalomra? Más szóval annak világos
rendezőelv, és mégis föllépnek azzal az igény- megfogalmazása okoz nehézséget, hogy a rnűnyel, hogy a valóság szerkezeteinek elemzését vészet a közösségi elvű társadalom ma még
kétségtelenül
kiforratlan
mechanizmusait,
tudományos munkára jellemző racionalitással
végzik el.
strukturáit kívánja-e finomítani, a bennerejlő
tartalékokat fölszabadítani, vagy feladata egy- Ennek a legutábbi ellentmondásnak a hátterében
értelműen kritikai; mert a művészet mindig
ta/án éppen a magyar irodalmi szociográfia hagyoellenzéki, nem szólva azokról, akik a polgári
mányát fedezhetjűk föl. ame/y hasonloképpen telítértékek nevében kérdőjelezik meg a "fennve volt hasznos indu/atokkal ...
állót". Talán nemegyszer e kérdések tisztázatlansága magyarázza - túl a módszertani dilem- Igen, csak ne felejtsük el, hogya két háború
közötti magyar szociográfia nagyon sokféle ha- mákon - a filmszociológiákban tetten érhető
gyományt jelent. A Bodor Antal-féle falusze- konfuzitást.
- Az olyan típusú életrnűvekben, amilyen a
mináriurn keretében készült különböző szocioFellinié vagy az Antonionié, határozott filozógráfiákat is. Az igazán pozitív hagyományok
egyrészt irodalmi opuszok, öntörvényű irodalfiai pozíciók rajzolódnak ki. Ezek ugyan elmi alkotások, mint a "Puszták népe". És itt térnek az én filozófiai pozícióimtól, de azt el
a legfontosabb, hogy Illyés nem lépett föl a kell ismerni, hogy mindegyiküknek határozott
fogalmi ábrázolás igényével; ő sajátos tényíroviláglátása van. A mai magyar filmgyártásban
dalmat, dokumentum-irodalmat művelt, s eb- is azok a legizgalmasabb életművek - amilyen
ben számára a rnűvészi alkotás törvényei meg- például Sára Sándoré, Jancs6é, Kovács Andrásé -, amelyekben az egységes világlátás íve
határozóak voltak. Másrészt a tudományos
rekonstruálható. Minél több bonyodalom van
szociográfia hagyományait tekintve Erdei "Futóhomok"-ja vagy Szabó Zoltán "Cifra nyo- a világban - a mi világunkban is -, annál namorúság" -a lehet a példa: az ő írásaikat a szi- gyobb értéke van azoknak az életműveknek,
gorú fogalmi kultúra jellemzi, e művekben
melyeknek alkotói a homályon át is látják és
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láttat ják a vállalt értékeket. Mert amikor min- egyszerű lenne. De jól tudjuk - a saját kuden világos és derűs, akkor nem nehéz a csil- dareainkból is -, hogy ez nem így van.
lagképeket megfejteni.
- Köszönöm a beszélgetést.
- De visszatérve a dokumentarista iskolára,
Életrajz
hadd szóljak még arról, hogy a társadalmi
tény - amit közvetlenül akarnak tetten érni - Huszár Tibor 1930-ban született Veresegyhásokkal ravaszabb dolog, mint ahogy azt sok- zán. Iskoláit Budapesten, egyetemi tanulmászor feltételezzük. Mert a társadalmi tény nem nyait - szovjet ösztöndíjasként - Moszkvában
egyszerűen esemény, "eseménykrónika" . Min- végezte; az Állami Lenin Intézetben szerzett
den társadalmi tény sajátos ellentmondás, a pszichológusi diplornát. 1946 és 49 között az
látszatnak és a lényegnek, az idősíkok egymás- ifjúsági mozgalomban tevékenykedet a VII.
ba játszásának egysége, és még.hosszan lehetne kerületi MADISZ titkára volt; később - 1953
sorolni, hányfajta ellentmondást rejt magába
és 56 között - a Budapesti DISZ Bizottság
egyetlen tény. Tehát a tény a megismerés fo- titkára. 1960-ban védte meg "A fiatalkoru l,,:lgódzója és egyszersmind crr pda is, különösen,
nözés oka a második világháborut követő évha a megismerő nem tudatosítja magában,
tizedben" című kandidátusi disszertációját.
hogy minden tényben valamilyen módon az 1960 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egész tükröződik, hogy tehát a fragmentálistanára. 1963 óta tagja a Valóság szerkesztőban is az egészet kell megragadni, miközben
ségnek. 1968 óta az ELTE Szociológiai Tana részjelenségekből az egész közvetlenül soha székének tanszékvezető tanára. Főbb publikánem vezethető le, hogy itt egy hallatlanul
ciói: "Erkölcs és társadalom" (1965)",Törtébonyolult oszcilláció megy végbe... Ha ez nelem és önismeret" (1968), "Cselekvő ember"
nem így lenne, ha rész és egész, jelenség és (1976), "Fejezetek az értelmiség történetéből"
lényeg közvetlenül átfednék egymást," akkor a (1978).
Nádasy László
tudományos és a művészi megismerés pofon-
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"A nevetés, a szánalom és a borzadás húrjai" .
Figyelemre méltó fejtegetést írt a
műfajok elméleti problémáiról
az Iszkussztvo Kino-ban L. Kozlov, az ismert filmteoretikus.
Megitélése szerint az utóbbi időben megélénkült az érdeklődés e
téma és a hozzá kapcsolódó gyakorlati kérdések iránt mind a
filmalkotók, mind pedig a filmgyártás és a filmforgalmazás
képviselői körében. Mindkét fél
érdeklődését a nézők érdekeinek
méltánylása motiválja, s törekvéseik közös vonását a műfa] hatékonyságával kapcsolatos véleményük jelenti. Ezért fontos újból szembenézni a filmműfajok
problémakörében felmerülő elméleti és gyakorlati nehézségekkel, keresve a legbiztatóbb megközelitéseket e nehézségek megoldásához.
l. "A film spec:ifikuma"
és a műfajok
általános elmélete
A Iilmműfajok elméletét nem lehet elválasztani az általános müfajelmélettől és különösen attól
a műfajtipológíától, amelyet az
irodalom fejlődése alakított ki.
A műfajok irodalmi tipológiája
ugyanis nemcsak specifikusan
irodalmi, hanem az egész művészi kultúra vívmánya, Emellett
a film nem tagadhatja (mivel

nem is teheti igen közeli rokonságát az irodalommal és műfajaival, ami a filmművészet cselekményességében és az élet
konkrét ábrázolása során rá jellemző időbeli dinamikában gyökerezik. A műfajok vizsgálatának elméleti rendszere szükségszerűen többmértékű, többsikú
és bizonyos értelemben a "rendszerek rendszere" kell legyen. Ez
a mai elméletben teljesen tudatosított feltétel abból következik, hogy az egyes művek műfaját különböző, más-más síkú
jegyek kölcsönhatása határozza
meg.
Egyrészt azért, mert a film
így vagy úgy szintetizálja a hagyományos művészetekben kidolgozott esztétikai lehetőségeket és a kifejezés kultúráját. Másrészt, mert a fejlett képi struktúrákban kifejeződő, hagyományosan értelmezett müvészí (többek
közt műfají) meghatározottság a
filmben gyakran problematikussá válik, összeütközésbe kerülvén a mozgófénykép "anyagának - közvetlen vagy közvetett ellenállásával". És végül mert a
film esztétikailag az átlagközönséggel való különösen szoros és
kötelező kapcsolat jegyében született meg és fejlődött. A látványbeli hatásosság
követelménye
mindig szorosan kapcsolódott a

filmhez, és mélységesen törvényszerűnek, sőt bizonyos mértékig
törvényalkotónak
is bizonyult
esztétikai elveire nézve. Különősen meghatározóan kihat ez a
követelmény a műfajok struktúrájára, olyan vonzásokat és preferenciákat teremtve a müfaiok
rendszerében,
amelyeket nem
hagyhat figyelmen kivül az elmélet. És valószínűleg éppen ezzel kell kezdeni a filmművészet
miifaji rendszerének
történeti
megalapozásához
vezető utak
keresését.
2. A rendszer megközelítése
A filmi müfajalkotás történeti és
strukturális tényezőiről van tehát
szó. E téren három igen fontos
összefüggés a meghatározó: a)
hogyan alakul a filmművészet viszonya szükségszerű címzettjéhez, a tömegközönséghez ?; b) milyen a film viszonya az "idősebb", hagyományos művészetekhez, illetve ahhoz a kultúrához,
amelyet a művészi gondolkodás
és annak képi kifejezése teremtett
meg?; végül c) milyen a film vi-·
szonya specifikus anyagának törvényeihez (vagyis ahhoz, amit a
film fotografikus természetének
neveznek). Mindebből a filmi
műfajképződés három tendenciája következik. Az elsőt katar-
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tikusnak, a másodikat
kusnak, a harmadikat
kusnak nevezhetjük.

szintetimimeti-

a) A katartikus tendencia
Közismert, hogy a korai film
alapvető műfajai a melodráma,
a "komédia" és akalandfilm
voltak. Megszoktuk azonban,
hogy e műfajok uralmát csak
ideiglenesnek tartsuk, hangsúlyozni szoktuk "alantas" "bulvár" -jellegüket és
hivatkozni
szoktunk a velük kapcsolatos
ideológiai megállapításokra. És
mégis, most itt az ideje, hogy
újra megvizsgáljuk ezt a következtetés-rendszert.
A filmművészet már korán viszonylagos érettséget ért el, és
legalább egy vonatkozásban világos meghatározást nyert: mint
esztétikai tömegkommunikáció,
mint a nagyközönség képzeletének-érzéseinek generátora, Ez a
filmnek az a keresett kritériuma
és jegye, amelynek alapján a fenti miífaji hármas rendszert alkot.
"A nevetés, a szánalom és a borzadás képzeletünk három húrja ... " Ezeket a húrokat pendíti
meg a vígjáték, a melodráma és
a kalandfilrn. Megkülönbözteté.sük egységes alapja a hatás tipológiája. Ez a három műfaj
mindenekelőtt a közönség emocionális reagálás ának műfaja iként valósul meg. Éppen bennük
vált valóra a legközvetlenebbül
és a legkövetkezetesebben az a
műfajképző tendencia, amelyet
katartikusnak
nevezhetünk.
E műfajok (mindegyik a maga
módján) funkcionálisan arra törekedtek, hogy katartikus hatást
érjenek el a maguk tömegközönségében : a "biztos katarzisra"
mentek.
Hogyan alakult e műfajok
tényleges sorsa?
A komikus műfaj szétágazott,
a melodráma hagyománya a drámai filrnműfajok kialakulását
szolgálta, a korai kalandfilm pe-
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dig - egyenes utóda, a klasszikus
western mellett - sok változatot
hozott létre: a hősi kalandfilmtől kezdve a krimiig és a thrillerig, amely éppen a " borzadás
húrjára" specializálódott.
Persze e korai műfaji hármas
fejlődése nem tekinthető sima,
folyamatos evolúciónak. Új változataik néha a közvetlen öröklés, néha az éles tagadás útján
jöttek létre. A műfajok radikális változásairól szólva Sz. J.
Frejlih helyesen jegyezte meg,
hogya régi műfajok nem tűnnek
el teljesen, hanem módosulnak
az élet új tartalmának megfelelően. Az "alkalmazkodásnak"
ezt a folyamatát még figyelmesen tanulmányozni kell.
A fejlődés során e műfaji hármas érvényességét lehetett és
kellett is tagadni: a műfaji szintézis keresése közben a hagyományos művészetekhez közeledve éppúgy, mint a filmi kifejezés
műfaji (vagy műfajon kívüli) sajátosságának kutatása kor ; akár
a klasszikusok szintjét igyekezett
a film elérni, akár a tényszerű
életvalóság közvetlen megragadására törekedett. De teljesen kiűzni a filmalkotásokból ezeket a
műfaji formákat csak nagy áron
sikerülhetett : a film közőnségre
gyakorolt érzéki-érzelmi - katartikus - hatásának elvesztése árán.
Ezért törvényszerű az érdeklődés
e korai műfaji hármas sorsa és
jövője iránt. A kérdés mélyén a
film és a közönség közti egység
problémája rejlik.
b) Szintetikus tendencia
Ezzel csak röviden foglalkozunk,
mert filmtudományunk
éppen
erre fordít különösen nagy figyelmet már régóta. Kezdetben
ez a tendencia a film azon törekvéséhez kapcsolódott, hogy "helyet foglaljon az Olymposzon",
aztán pedig az irodalom, a színház, a zene stb. hagyományos
műfajainak elsajátítására és in-

tegrálására irányuló folyamatokat jellemezte. Éppen itt születnek meg olyan műfaji kategóriák, mint a filmregény, filmopera, filmoratórium stb. Ez a tendencia valósult meg pl. Visconti
alkotásai ban.
c) Mimetikus tendencia
Ez az életanyag közvetlen megragadásának törekvéséhez kapcsolódik, a valóság olyan direkt
reprodukálásához, amely éppen
a filmi ábrázolás fotografikus
természetében rejlő lehetőségekre támaszkodik. A "mimezis"
(utánzás) terminusa itt nemcsak
és nem annyira a reprodukálás
mint olyan értelmében jogos itt,
hanem az alkotó folyamat sajátosságai értelmében, ahol - mint
Tarkovszkij mondotta - a létrehozott kép az élettény formáit
őrzi. Ennek a híradó- és a dokumentumfilm
esztétikájára támaszkodó tendenciának a fejlődése Lumiére A vonat érkezésévei kezdődik, Vertov filmjein és
(még inkább) Flaherty alkotásain át eljut az olasz neorealistákhoz, és felerősödik a 60-as70-es évek filmművészetének számos olyan jelenségében, amelyek
acinéma direct és a televízió tapasztalatát tükrözik. E tendencia egyik legtermékenyebb momentuma a periférikus, nem kanonizált műfajok alkotó alkalmazása. Ez sajátos feladatokat
ad az elméletnek: pontos, talán
új műfaji terminusokat kell keresni az ez úton született képi
struktúrák jelölésére.
A gyakorlatban, a film valóságosjelenségeinek "testében" ezek
a tendenciák együtt léteznek és
kereszteződnek. Fel kell tételeznünk,
hogy
valamelyikük
"egyeduralma" egy konkrét filmben inkább csak korlátozza e
film jelentőségét és esztétikai értékét. Az önmagában vett katartikus tendencia látványos attrakcióvá mint olyanná alakul át.

A szintetikus tendencia, ha teljesen az határozza meg egy film
rendszerét, akadémizmusba csap
át, ami a színvonalas klasszikusok műveinek megfilmesítésénél
gyakori. És végül ha egy film
struktúrája a tisztán filmi mimezisre épül, az életanyaggal
való közvetlen kapcsolat specifikumára, és csak ettől függ a mű
műfaji hovatartozása (vagy sehova se tartozása), ez a film a
legjobb esetben is csak kisérletielméleti értékű, vagy nincs több
értéke, mint magának az anyagnak. Chaplin filmjei nemcsak
"katartikusak", Visconti filmjei
nemcsak "szintetikusak" és naherty filmjei nemcsak "mimetikusak " . Fel kell tételeznünk,
hogy a műfajképző tendenciák
- mind a három - kölcsönhatása
bizonyos értelemben norma a
filmművészet számára, de olyan
norma, amit gyakran nem tartanak be, és ezért még fontosabb.
3. Műfaji individualitás
A mai film mozgását figyelve
olyan
filmekkel találkozunk,
amelyek szemmelláthatóan nem
férnek bele a megszekott terminusokkal vagy azok összekapcsolásával keletkezett keretekbe.
A műfaj típus-meghatározásai
nem válnak be, és a film úgyszólván egyéni meghatározást
követel. A művész és filmjének

individualitása a legszembetűnőbben a műfaj általánosan elismert és elfogadott törvényeinek megszegésében fejeződik ki.
Az alkotás során a művész talán
nem is gondol a műfajra; olyan
művet hozhat létre, mely "semmire sem hasonlít" és a "műfajoktól
való szabadságával"
nyűgöz le, de végül is az idő távlatában az alkotás nyilvánvalóvá
teszi műfaját, Igazi művészet
aligha lehet műfajon kívüli. Pl.
Gleb Panfilov Szót kérek című
filmjének helyét a műfaji kategóriák rendszerében azzal határozhatjuk meg, hogy a regény és
a riport esztétikai elvei egyesülnek benne. Láthatóan a "regényriport" forma fejezi ki a legpontosabban Panfilov rendezői és
alkotói kereséseit: az adott film
témájának megvalósításában és
tágabban is, a mai életanyag feldolgozásában is. így alakul ki a
rendező műfaji egyénisége.
Akárhogy van is, a műfaj minden egyéb funkciója mellett "a
nézővel folyó játék szabályainak rendszere" marad. A történelem tapasztalata régóta tanúsítja ezt.
4. A műfaj
és a kommunikáció
A mai nyugati (főként az amerikai) kritikában a filmművészetet nagyon határozottan és

kényelmesen "szerzői filmekre"
és ••műfaji filmekre" osztják.
Itt a filmgyártás két világosan
különbözö, sőt szinte összeegyeztethetetlennek látszó területéről
van szó. Az első esetben a müvészi önkifejezés módszerével
van dolgunk. a másodikban a
tömegközönség előtt ismeretes
és elfogadható szabályok szerint
folyó játékkal. Szociológiai szinten ez a felosztás megfelel egy
másik általánosabbnak:
a kultúra ••elit kultúrára" és ••tömegkultúrára"
osztásának.
Ezzel,
mint a mai polgári kultúrában valóban létező. tényleges elhatárolódás konstatálásával egyet is érthetünk. De nem fogadhatjuk el
mint normát és kritériumot,
hiszen a norma: a kultúra egysége. a művészet és a közönség
közti egység. Lehetséges-e vajon
a ••szerzői" és a ••műfaji" film
egysége? Arról. hogy lehetséges.
a filmtörténet
cáfolhatatlanul
tanúskodik. A legmeggyőzőbb,
noha régi példa, Chaplin munkássága ...
Ha a kommunikáció szempontjából közelit jük meg a rnűfaj problémáját a filmben, különösen érthetővé válik a fejlődő művészet természetes állapota: fejlődése közben a művészet műfajon kivül - de ugyanilyen elkerülhetetlenül müfajon
belül jelenik meg.
(Iszkussztvo kino, 1978/II.)

Körinterjú pályakezdő lengyel rendezőkkel
A varsói Kino szerkesztősége
körkérdést intézett azokhoz a
fiatal. filmfőiskolát végzett rnűvészekhez. akik javarészt 194348 között születtek, és a film- és
tévé-szakmában az 1976-77 közötti időszakban ••startoltak" .
Tizennégy fiatal rendező válaszolt a kérdésekre: milyennek
látják a lengyel filmművészet
jövőjét a következő években;

lehet-e beszélni jelenleg egy olyan
létező irányzat ról a lengyel filmben. amely világosan elhatárolható más irányzatoktól ; ők maguk milyen helyet foglalnak el
saját véleményük szerint ebben
a nemzedékben?
Mit jelent Lengyelországban
debütálni? A fiatal rendezők
többsége arról panaszkodott.
hogy a diplomamunkaként ké-

szített film, vagy az úgynevezett
"elsőfilm" általában nem nyitja
meg az utat a pályakezdők előtt.
A fiatal rendezőknek valamilyen
mellékajtókon kell ••beszivárogniok" a szakmába, maga a diploma és a tehetség nem segit.
Állításuk szerint ez nagy elégedetlenséget szül, elveszi kedvüket a filmszakmától, a gyengébb
idegzetűeket pedig eleve kiszűri.
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A szerkesztőség vitát rendezett
ebben az ügyben "idősebb",
már befutott rendezők részvételével, és itt kiderült, hogya dolog
ennél jóval bonyolultabb. A különböző művészeti ágakban természetesen mindig is sokat számitott az egyén tehetsége, kitartása, de az érvényesülést egyéb
tényezők is befolyásolják, például - ahogy J. Morgensztern
az idősebbek képviseletében kifejezte - az, hogy "a fiatalok elkényelmesedtek, azt várják, hogy
valaki a lakásukra vigyen egy
kész forgatókönyvet, és tálcán
kapjanak meg minden kelléket
a forgatásra" .
Ennek ellenére mind a tizennégy "elégedetlen" forgatott már
legalább egy egész estét betöltő
filmet, néhányan ezenkivül rövidebb televiziós .filmeket is.
A fiatalok szerint a tévében még
mindig több az esélyük filmet
rendezni, mint a "nagy" filmszakmában. Ugyanakkor elhangzott az a vélemény is, hogya lengyel filmfőiskolák túl sok diplomás szakembert produkálnak,
ennek tudható be, hogy jelenleg
körülbelül száz végzett filmművész áll munka, szerződés nélkül. A lengyel filmfőiskolák
évente mintegy tizenöt-húsz diplomás rendezőt bocsátanak ki,
akik - természetesen - mind
szeretnének munkát kapni, rendezni. A fiatal rendezők szóvá
tették, hogy szerintük a főiskolára való felvétellel mintegy biztositékot kaptak arra vonatkozólag is, hogy tanulmányaik elvégzése után munkához jutnak.
Egy millió zlotyba kerül egy
filmrendező-jelölt négyévi tanulmányainak költsége; és a tanterv mégis olyan, mintha összeállitói nem tudták volna határozottan, mi is ezzel a céljuk - panaszolták fel a fiatalok.
A fiatal rendezők birálták a
lengyel filmgyártásban jelenleg
működő csoport-rendszert. Minden csoportba tartozik néhány
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rendező, irodalmi vezető, főrendező stb. Egy-egy filmért
együttesen felelnek, együtt döntik el, ki fogja azt rendezni.
Igaz, a csoport-rendszerrel kapcsolatos vélemények megoszlottak ; Feliks Falk például határozottan kiállt a csoportja mellett. Egy másik, ez ügyben rendezett vitában a "Kadr" csoport irodalmi vezetője kereken
ki is jelentette, hogy ha egyszer
akár három remek forgatókönyvet kapna is, bizony egyiket
sem adná fiatal rendezőknek.
nehogy azok "elrontsák". Mert
az olyan rendezőben, aki még
nem bizonyított, nem bizhatnak.
Ugyanez a helyzet a műszaki
felszereléssel - panaszolták fel a
fiatal rendezők. A csoportban
a jóminöségű
felszerelést a "menők" kapják, azok forgathatnak
problémák nélkül, az újoncoknak a gondok maradnak. Így aztán - állitják - sokszor inkább
csak erkölcsi támogatást kapnak a csoportban, nem igazi,
konkrét segítséget. A megkérdezett idősebb operatőr, Krzysztof Winiewicz viszont elmondta,
hogy "valóságos lázálom volt,
amikor kezdőkkel kellett filmet
forgatnom . .. Nem tudták, hogyan kell utasításokat kiadni;
hogy nem lehet egyetlen napon
öt különféle részt leforgatni;
hogy ki a felvételvezető ; hogyan
kell a helyszínen mozogni, filmezni. .. Ha nem lett volna ott
a stáb, maguktól ugyan soha
nem forgattak volna le egyetlen
méter filmet sem."
A fiatalok úgy vélik, hogy
Wajdán, Zanussin és Kawalerowiczon kivül a rendezők/IDem
tudnak megfelelő stábot; t~lálni
maguknak, megfelelő műszaki
felszerelést, szakembereket - igy
az emlitetteknek minden sikerül,
míg a kezdőknek e téren is nehezebb a dolguk. Ugyanakkor nem
tagadható, hogy ebben a szakmában (is) nagy a versenyszellem, amire lényegében szükség

is van. Janusz Kijowski - a
fiatal rendezők körének vezetője - állítja, hogya különböző
szervek által útjukba áIlitott
akadályok veszik el a legtöbbjük kedvét, idejét, energiáját nem maga a forgatás...
Kijowski mellesleg régóta harcol
azért, hogy egy külön csoportot
hozzanak létre, amelyben kizárólag kezdő fiatal rendezők dolgozhatnának.
Slawomir Idziak kereken kimondta: a nézőknek és a kritikusoknak sokkal egyszerűbb "Iebunkózni" a rendezőt egy szerintük rosszul sikerült filmért
- mintsem azt belátni, hogy rossz
felszereléssel, kedvezőtlen kőrülmények között nem jöhetett
létre más eredmény.
Ami a nyolcvanas években
várható lengyel filmeket illeti,
többen arra a belátásra jutottak,
hogy semmi, rendkívüli nem várható, minden megy majd tovább
úgy. mint eddig, ugyanolyan
filmek fognak születni, ugyanolyan vagy hasonló körülmények
között. Lech Majewski szerint
viszont ne is használjuk azt a
kifejezést, hogy "nemzedék" nincsenek már nemzedékek, semmilyen értelemben, a rendezők
nemzedékei közötti határok régen elrnosódtak, a fiatalok sem
egységesek, semmilyen tekintetben sem. Mind szemléleti, mind
rnűvészeti és egyéb téren fényévek választják el őket egymástól.
Radoslaw Piwowarski elsőfilmes rendező felhivta a figyelmet arra a körülményre, hogy
amíg az előző rendezőnemzedékek tagjai általában több évig
"imiskodtak"
asszisztensként
egy-egy nagyobb. már befutott
rendező rnellett, addig ma már
ez a szokás szinte teljesen eltúnt
- a fiatalokat egyrészt azonnal
bedobnák .a mélyvízbe, de javarészt inkább maguk akarnak
rögtön beleugrani a felelősségteljes munka sodrába.

A körinterjúban elhangzottakat áttekintve - foglalja össze
a tanulságokat Barbara Mruklik - kénytelenek vagyunk megállapltani, \ hogy sok rendező
lényegében nem is válaszolt több
kérdésre - pedig válaszuk nyilván érdekes lett volna. Egyet

mindenképpen a javukra kell
lrnunk: nyoma sem volt szavaikban sehol az önreklámozásnak, látszik, hogy mindnyájan
inkább a lengyel film sorsát,
helyzetét viselik a szívükön, azért
harcolnak. Mindenesetre jó lenne, ha megint létrejönne, kiala-

kulna az az újabb"lengyel
hullám" , amely befogadhatná
magába a fiatal rendezők javarészét, és ezek minden energiájukat és kétségtelen tehetségüket
kihasználva alkothatnának jobb,
érdekesebb, tartalmasabb filmeket a nyolcvanas évek nézőinek.
(Kino, 1978. december)

Woody Allen: Interiőrök
" ... (Woody Allen) újra meg
újra komédiákkal
ajándékoz
meg, de mintha ezeket is mindig
életszemléletének
komolysága
motiválná. Humora gyakran azt
az érzést kelti bennem, hogy csak
eszköz, azzal szoritja sarokba a
kétségbeesést - azzal, hogy az
élet komikus, ha nem is épp derűs
oldalait láttatja, s ily módon
őrzi meg a széditően zavarbaejtő világban a kényes egyensúlyt. De mindig úgy érzem, e
gyógyitó komikum ugyancsak
nagy erőfeszitést kiván tőle.
Most azonban, az Interiőrökben, olyan Allen-filmmel találkozunk, amelyben egy szemerke
erőfeszltés sincs; igaz, nevetés
sem. (j maga nem tűnik fel a
filmben. A Hamlet szerepét ö'nmagának engedélyező bohóc nem
az ő műfaja, De rendezőként és
iróként most első izben egyértelműen komoly, sőt, nagyobb
távlatban tragikus az életszemlélete. E film mind ez ideig a
legnagyobb alkotása. Sőt, az
évtized kiemelkedően legnagyobb angol nyelvű filmje" - értékeli a filmet Gordon Gow, a
londoni Films and Filming kritikusa. S e kritikát a lap azzal
egésziti ki, hogya filmet, szokásos osztályozási módszerével,
négycsil/agosnak minösíti, ami
a "semmiképpen nem szabad
elmulasztani!" értékeléssel egyértelmű.
A film témája az emberi életek
kölcsönhatása, kölcsönös füg-

gése, összegabalyodása, egymásra-szorulása, érzékenysége. Ebből bontakozik ki a túlérzékeny,
szépségkereső Eve (Geraldine
Page) és a csupa élet Pearl
(Maureen Stapleton) . természetének ellentéte. Nem harsány
szinekkel ; Pearl is tudja, mi a
fájdalom, s életerejét. elevenségét arra használja, hogy ezt távoltartsa.
A film környezete jómódú.
keleti-parti amerikai otthon; halk
és diszkrét; az öregedő Eve,
az angolszász hűvösség és fegyelem megtestesítője, egy ügyvéd felesége. Életük sima és rendezett csöndjébe, mint a bomba
robban bele a férj bejelentése,
hogy elköltözik hazulról. és új
életet kezd - majd először legnagyobb leányának, később a templomban - feleségének is
bevallja. hogy mást akar elvenni: Pearlt. Az asszony mindent
elkövet, hogy a hir t - élete változását - hűvös fegyelemmel viselje el. de az érzelmei és [ndulatai közbeszólnak : önmaga viselkedésideáljával is szembekerül.
Allen úgy hangszerel i a filmjét, hogy az Eve vágyait tükrözze
- s e vágyak sorra beleütköznek
az élet komor valóságába. Az
ütközéseket képi eszközökkel
fejezi ki. Tökéletesen uralkodik
kifejezőeszközén. S tökéletesen
ismeri alakjait. A főhős, Eve
belső küzdelmét három, hűvös,
elegáns, angolszász lányának élete, véleménye tükrében ábrázol-

ja. Mindent elmond róluk, ami
szükséges, de nagyon kevés szóval mondja el, amit elmond.
A legnagyobbik költői hajlamú
lány, ő örökölt legtöbbet Eve
érzékenységéből, de ő érzi leginkább - vére ragadozó kényszerét. A középső lány szabványosan szexi filmszínésznő, de
épp a legkritikusabb pillanatokban bizonyitja be emberségét.
A legkisebbik, Joey, Eve izlését
örökölte, csak éppen érvényt
szerezni nem tud neki, s ő ad
legszókimondóbban
hangot
Pearl iránti ellenszenvének. Pedig Pearl, éppen mert annyira
más, mint ők, mindannyiukat
vonzza. Pearl a szin az ízlésesen
halk interi őr összehangolt közegében.
A film az ösztönök és az ész
oly bonyolult viszonyának ábrázolásával az emberi problémák lényegére tapint. értelmesen
és együttérzéssel.
Jean-Paul Fargier, a Cahiers
du Cinéma kritikusa, legalább
annyira értékeli az Interiőrök-et,
mint angol kollégája. Rokonságát keresve, Bergman filmjeit emliti. Lélektani mélységét, a film
kiegyensúlyozott tónusát Bergman filmjeihez érzi közelállónak. De ebbe a bergmani képbe
- Eve és a hűvös konforrnitást,
esztétikus viselkedést tudatosan,
de igencsak nagy kinok árán
vállaló családjának világába nem illik bele Pearl. A szerelem
misztériumának ábrázolása, a
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mondanivaló magva Woody Allen e filmjét a francia kritikus
szerint inkább Fellini szemlé-

letmódjával rokonitja.
De a
téma, a szenvedés évszázadok,
sőt, a Bibliáig visszanyúló két

évezred megszakltatlan
mányaiba illeszkedik.

hagyo-

(Fi/ms and Fi/ming, 1979. jan.
Cahiers du Cinéma,1979.jan.)

Mi a vizuális műveltség?
Ha a hagyományos műveltség
és irás tudás azt a képességet
jelenti, hogy tudunk szavakat
irni és olvasni, akkor a vizuális
műveltség és "irástudás"
azt
jelenti, hogy megértjük a nemverbális üzeneteket és létre tudjuk hozni őket. Mint azonban
látni fogjuk, ezzel az analógiaval
óvatosan kell bánni.
A vizuális műveltség több,
mint egy fogalom. Mozgalom
is, kiáltványokkal. országos központtal, nemzetközi szervezettel,
amely évente konferenciákat
tart, tájékoztatást ad stb. A ma
majdnem tiz éve fennálló Nemzetközi Vizuális Műveltségi Szervezet (International Visual Literacy Association) kb. 350 tanárból áll, akik mind hisznek
abban, hogy az iskoláknak mind
vizuális, mind verbális rnűveltséget kellene nyújtaniuk.
Mint a hetvenes évek sok más
mozgalma, a vizuális műveltség mozgalma is a hatvanas évek
társadalmi és intellektuális forrongásában született meg. A
mozgalmat nagyrészt Marshall
McLuhan gondolatai robbantották ki, melyeket a hatvanas
évek elején hirdetett. Az Understanding Media (A kommunikációs eszközök megértése) c.
könyvének témája az volt, hogy
a XX. század új kommunikációs eszközei egy új tudatforma
megfelelői. McLuhan szerint a
nyugati ipari civilizációt az elmúlt négy évszázadban a nyomtatás "lineáris logikája" uralta
és alakította, Az "új kommunikációs eszközök" - fényképészet, film, rádió és elsősorban
a telev1zió - megjelenése azonban veszélyeztette a nyomtatott
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szöveg uralmat, és végül meg
is döntötte azt. Ezek az új kommunikációs eszközök, melyek
kevésbé elvontak, közvetlenebbek és ••ikonikusabbak" , mint
a nyomtatás, már kezdik is átformálni a nyugati társadalom
gondolkodási és viselkedési modelljeit.
És ennek a konfrontációnak a
fő csatatere - az osztályterem.
A nevelést ugyanis hagyományosan a "könyvből való tanulással" azonositották. Most azonban a gyerekek úgy jönnek az
iskolába, hogy előtte csecsemőkoruk óta a telev1zió világában
nőttek fel. Megtanultak egy új
nyelvet, és olyan gondolkodási
és reagálási sémákat alakítottak
ki, amelyeket tanáraik és szüleik
nem ismertek. Hogyan birkózzanak meg az iskolák ezzel az új
tudattal?
A hagyományosan gondolkodó tanárok reagálása az volt,
hogy még nagyobb súlyt helyeztek arra, hogy a gyerekek elsajátítsák az irás-olvasás alapkészségét. A filmet és a tévét meg
lehet tűrni szabadidőbeli foglalatosságként, de az iskolában
legjobb esetben is csak sallangnak tekinthetők, a legrosszabb
esetben pedig elterelik a figyelmet a komoly tanulásról.
Más tanárok, akik közül sokan maguk is a telev1ziós nemzedék tagjai, abban látták a megoldást, hogy elfogadják és üdvözlik a változás elkerülhetetlenségét. Szerintük az iskolában éppúgy, mint másutt - le kell
mondani a nyomtatott anyagok
monopol státuszáról ; ezeknek
az új multi-mediumos környezet
alkotórészeivé kell válniuk. Ha

az iskolák nem alkalmazkodnak
ehhez a követelményhez, egyre
korszerötlenebbekké válnak, és
mind kevésbé fognak megfelelni
a tanulók igényeinek.
Ezek a másként gondolkodók
új tantervet javasoltak a vizuális
műveltség jegyében. Az első országos konferencián,
amelyet
1969·ben tartottak a New York
állambeli Rochesterben, 359 tanár vett részt 31 államból. A hatvanas évek pörlekedő légkörében hamar felforrtak a kedélyek.
A vizuális műveltség ellenzőit
reakciósoknak bélyegezték meg,
akik vakon szelgálják egy elavult
oktatási rendszer konzerválasát.
A hagyományok tisztelői viszont
a vizuális rnűveltség híveiben a
divatnak hódoló, intellektuálisan felelőtlen komédiásokat láttak, akik túl készségesen engednek diákjaik azon vágyának,
hogy az oktatás olyan kellemes
és fájdalommentes legyen, mint
a tévénézés.
A vizuális műveltség hirdetői
két különböző választ adtak erre
a vádra:
l. Ahogy az irástudásos müveltség is egyszerre jelenti a
mechanikus és a kritikus olvasás
képességét, úgy a vizuális műveltség is a kritikus nézés képességet
akarja kifejleszteni - azzal, hogy
megtanít ja a tanulókat olyasmik
tudatosltására, mint a dokumentumfilmben kifejeződő nézőpont.
a tévéhiradó vágása, ,vagy az •
.ahogy egy reklámfilm a fényképezés és a megvilágítás manipulálásával felmagasztal (.~ terméket.
2. Az irástudás egyaránt jelenti az irás és az olvasás képességét. Tehát a vizuális oktatás-

nak egyaránt meg kell tanitania
a vizuális üzenetek létrehozását
és megértését. Az ország több
tucat iskolai vizuális tanterve
azt mutatja, hogy gyakorlatilag
mindegyik tartalmaz fényképezést, filmezést vagy videofelvétel készítését. A cél annak elérése, hogya
diákok "aktiv
alkalmazói, s ne csak passziv
fogyasztói" legyenek a vizuális
kommunikációs eszközöknek.
A mozgalom lassan növekedett, majd a hetvenes években a
vizuális irástudással kapcsolatos vita heve alábbhagyott anélkül, hogy valamelyik fél döntő
győzelmet aratott volna. A rnozgalom biztos, bár szerény helyet
harcolt ki magának az iskolában,
és széles körben elismerték a
vizuális kommunikáció létjogosultságát és hasznosságát. A
nyomtatás mint kommunikációs
eszköz hanyatlására és bukására
azonban nem került sor, mint
megjósolták - különösen az iskolákban nem. Sőt, a hetvenesévekben az oktatás jelentős vivmánya lett az irás-olvasás "elemi
képességének" fokozott tanítása. Ma kevés oktató lenne hajlandó nyilvánosan kijelenteni ha ugyan egyáltalában akadna
ilyen -, hogy a verbális irástudás
lényegtelen, vagy hogy a film
készítésének ismerete ugyanolyan
hasznos, mint annak ismerete,
hogyan kell leirni egy szöveget.
A vizuális műveltség tanitásának indoklása is megváltozott a
nyomtatás e megújulásával összhangban. A nyomtatás végnapjairói szóló apokaliptikus jóslatokat szerényebb érvek váltották fel- a régi és az új kommunikációs eszköz békés egymás mellett élésének kivánatos voltáról. Például, nemrég megjelent
esszéjében, Deborah
Dashow
Ruth a kaliforniai Berkeley Egyetemről arra szólítja fel az angol
tanárokat, hogy "a vizuális és
verbális kifejezésmódokat
felölelő 'kettős írástudás, ill. mű-

veltség' kifejlesztésére koncentráljanak". E "kétnyelvfi" filozófia értelmében az "irástudásnak" ez a két fajtája "nem versenyez egymással, hanem kiegészit ik egymást". Ruth szerint
a tanárok bevezethetik diákjaikat az új kommunikációs eszközök vizuális nyelvébe anélkül,
hogy hűtlenek lennének a régihez: "nem kell választani" a
kettő között. Mégis úgy véli
azonban, hogy a vizuális "irástudásnak" helyre kell állítania
azt az egyensúlyt, amelyet a
nyomtatáson alapuló készségek
kifejlesztésének túlzott hangsúlyozása borltott fel.
Végül, a vizuális .Jrástudás"
mozgalma még azoknak a tanároknak is tud nyúj tan i valamit,
akik szilárd hivei a hagyományos
verbális irástudás tanitásának.
Egy Kodak-brosúra
leirja egy
vizuális-irástudás program drámai hatását a New York állambeli Rochester egyik ••belvárosi"
első osztályában. Amikor elKezdtek jámi ebbe az iskolába,
sok gyerek olvasási képessége
messze elmaradt a normától.
Az év végén azonban "sokan
kőzülük harmadikos szinten olvastak ... és ezeknek az elsősöknek az előmenetele az olvasás
terén átlagosan ötven százalékkal magasabb, mint a kontrollosztályban. " Ezeket a hatásos
eredményeket egy olyan programmal érték el, ahol a tanulók
több rövidfiImet találtak ki,
irtak meg és készitettek el
Kodak-felszereléssel. A filmek
nem voltak öncélúak, hanem ösztönzésül szolgáltak szókincsfejlesztő és olvasási gyakorlatok
egész sorához. Ezek az eredmények persze dicséretesek, de egy
ilyen program messze van már a
vizuális irástudás eredeti koncepciójától.
Ez a legutóbbi példa rámutat
a verbális és a vizuális irástudás
egyik fontos különbségére: mig
az olvasás képességét elég ponto-

san tudjuk mérni, a tanuló
vizuális irástudása szintjének mérésére nincs egyenértékű eszköz,
A vizuális irástudás szabványositott tesztjének kidolgozása általános egyetértést követelne meg.
azzal kapcsolatban, mihez kell
mérni a specifikus készségeket
és képességeket.
Figyelemre méltö,
hogy a
vizuális irástudás mozgalmának
egyik fő törekvése az elmúlt
évtizedben a vizuális irástudás
jelentésének meghatározása volt.
Egy I976-ban Iowaban rendezett
konferencián a résztvevőket felkérték, határozzák meg egyetlen
mondatban, mit jelent számukra e terminus. A 60 különbőző
válasz közt ilyeneket talaunk.
"A vizuális irástudás az ember
azon képességét jelenti, hogy tud
mind vizuális, mind verbális jelképeket közvetiteni és értelmezni,
és meg tudja érteni azokat."
"A vizuális irástudás a képi
elemek pontos nyelvének kialakitása és alkalmazása."
"A vizuális irástudás gyerekek,
fiatalok és felnőttek oktatása
a tömegkommunikációs
eszközök minden formájának megértésére, pl. film, tévé, hang,
grafika, fénykép, komputer stb."
Ezeknek a meghatározásoknak a széles skálája azt mutatja,
hogy ennek a terminusnak nincs
egyetlen, általánosan elfogadott
jelentése még azok körében sem,
akik aktívan részt vesznek ebben
a mozgalomban.
Úgy tűnik,
az illető sajátos hátterétől és.
érdeklődési körétől függ, hogyan értelmezi ezt a kifejezést.
Az írástudás, ill. műveltség
szót nyilvánvalóan inkább politikai, mint pedagógiai megfontolásokból választották: ugyanolyan intellektuális tekintéllyel
akarták felruházni ennek a rnozgalomnak a tevékenységét, .amiIyennel a nyomtatáson alapuló
tudományok
hagyományosan
rendelkeztek az iskolában. A
vizuális képek azonban nem
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egyenlőek a verbális nyelvvel.
A mozgalom tapasztaltabb tagjai készségesen elismerik ezt.
Például Denis A. Dondis ezzel
vezeti be hasznos írását, a Primer
of Visual Literaey-t (A vizuális
lrástudás alapszint je): "A vizuális lrástudás soha nem lehet
olyan világos logikai rendszer,
mint amilyen a nyelv. A nyelvek
ember
alkotta,
szerkesztette
rendszerek. .. Ezért struktúrájuknak
olyan logikája van,
amellyel a vizuális műveltség
nem vetekedhet. .. és akik azon
igyekeznek, hogy a vizuális műveltséget a nyelvvel tegyék analóggá, meddő dologba kezdtek."
Jól példázza, mi történik, ha
az ember nem hallgat erre a
figyelmeztetésre, az Eastman Kodak kiadványa, az Elements of
Visual Literacy (A vizuális írástudás elemei), mely általános
iskolai tanároknak akarja megvilágltani ezt a fogalmat. Itt ad
absurdum viszik az analógiát a
verbális és vizuális lrástudás között. Eszerint "a fotografikus
kijelentés körülbelül ugyanúgy
funkcionál, mint egy kiejtett
vagy lelrt mondat elemei". Ezt
a hipotézist több fénykép szemlélteti, melyeket állit ólag úgy
lehet "olvasni", mint a mondatokat. Egy ilyen fényképet analógnak mondanak a következő
kijelentéssel: "A játékos kutya
kihlvta a dühös teknöst" , mivel
a fényképnek. akár egy mondatnak, van alanya (a játékos kutya), állitmánya (kihívta) és
tárgya (a dühös teknős t).
Összetettebb képeknél azonban teljesen kudarcot vall az a
kísérlet, hogy valamiféle leegyszerűsített képi kódra redukálják a fényképészetet. Még a
Kodak választotta egyszerű illusztráció sem meggyőző. Elte-
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kintve attól, hogy nagyon kérdéses dolog az állatoknak érzelmeket tulajdonItani (talán éppen
a teknős a játékos), a Kodak
"kijelentése" csak egy a fénykép
sok lehetséges lelrása kőzül.
Egyetlen jelentéshez ragaszkodni annyi, mint semmibe venni a
vizuális kommunikáció legjellegzetesebb elemét: a specifikus
részletek gazdagságát, a kompozició és a szemszőg jelentőségét és a képek fantázia-ösztönző
szerepét.
Pontosan a vizuális és verbális kommunikáció e különbségei
teszik fontossá mindkettő tanulmányozását.
Szerencsére elég
nagy irodalom foglalkozik a
képekkel történő kommunikáció módjaival. Az olyan művek,
mint Susanne Langer: Philosophy in a New Key (Filozófia
új megvilágításban), Rudolf Arnheim: Art and. Visual Perception (Művészet és vizuális érzékelés) és Susan Sontag újabb
esszé-kötete: On Photography
(A fényképröl), bár nem kőnnyű
olvasmányok, de szamos példát
adnak arra, milyen összetett és
kifinomult lehet a vizuális kommunikáció.
A vizuális szó használata a
vizuális lrástudásban szintén félrevezető lehet. A nem nyomtatott kommunikációs eszközök
körében csak az álló fényképészetet és a némafilmet lehet
elsődlegesen vizuálisnak tekinteni. Noha a vizuális képi világ
fontos szerepet játszik a filmben
és a tévében, a kizárólag a vizuálisra összpontosltó és a verbális elemeket kihagyó értelmezések nyilvánvalóan
nagyon hiányosak. Az teszi annyira vonzóvá az új kommunikációs eszközöket (és egyben annyira bonyolulttá), hogy "egyaránt használja a szavakat és a képeket

egymás megerősltésére".
Még
az álló fényképeket is általában
képalálrások kísérik, és a némafilmek inzerteket használtak a
vizuálisan nem közvetithető információ közlésére.
Már nem fér kétség ahhoz,
hogy a fényképészet, a film és a
telev1zió elég uralkodó és fontos
lett ahhoz, hogy helyet kapjon
az iskolában. A vizuális Irástudás mozgalmának fontos szerepe
volt abban, hogy tudatositotta
a tanárok ban eme új kommunikációs eszközök hatását diákjaik
életére, és elég ésszerűnek és hasznosnak látszik annak nagy része,
ami a vizuális Irástudás nevében
történik az osztályban. A vizuális
irástudás túlságosan szó szerint
véve azonban veszélyesen félrevezető lehet azzal kapcsolatban,
ahogy a képek a jelentést közvetitik. A verbális és nem-verbális kommunikációk kőzt legalább akkora különbségek vannak, mint hasonlóságok.
Még mindig sokat kell tanulnunk a vizuális kommunikáció
természetéről. A vizuális irástudást talán inkább kérdések és
érdeklődési körök kapcsolódó
sorának tekinthetjük, mintsem
szépen meghatározható készségek rendszerének. Talán még
csak a kezdeténél vagyunk egy
igazi vizuális nyelv kialakulásának, mely nyelvet egy nap minden ember érteni és használni
fog. És talán a komputer és
nem a kamera bizonyul majd az
egyetemes ikon-nyelv lényeges
alkotórészének.
Ha igy van,
mai kommunikációs eszközeink
talán egyszerűen csak előfutárok, melyek egy nap' ugyanolyan durvának és, nehézkesnek
fognak tűnni előttünk, mint a
papírusztekercs vagy a palatábla.
(American

Berkes Ildikó. Nemere István. Göncz Árpád

Film. 1978. június.)
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The late Gábor Thurzó was a well-known writer, the author of a number of film-scripts,
and a highly competent cinematic dramaturge.
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