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Összeállítás a FEKSZ történetéből

A kiáltvány sem ég el
A Walpurgis-éj után a Sátán, Woland, hogy telje- menttel" beszéltek erről és egész húszas évek eleji
sítse Margarita kívánságát, elővarázsolja szerel- tevékenységükről mint fiatalkori szertelenségről.
mét, a Mestert. Woland látni szeretné a Mester
Kozincev Ajilmszalag nem ég el című memoárjáregényét.
ban nosztalgiával vegyes mentegetőzéssel emlé"Sajnos, nem tudom megmutatni - válaszolta
kezik erre. Az alábbiakban, Bulgakova tanulmáa Mester. - Elégettem a kéziratot.
nyában idézett levelében, a kései interjúkban 7
- Már engedje meg, ezt nem hiszem el- mondpedig nem győz csodálkozni azon, hogy ma kota Woland. - Ilyesmi nem létezik: kézirat sosem moly tudósok elemzik akadémikus módszerekkel
ég eí.:"
azt, ami annak idején maga volt a lázadás az
Erre hivatkozik Kozincev, amikor azokra a akadémizmus és a hagyományok ellen. Furcsállfilmekre emlékezik, amelyek a húszas években ja, hogy az olasz L'Europeo című lap (Olaszornem arattak ugyan osztatlan sikert, de később új szágban a legélénkebb az érdeklődés az excentéletre keltek, és immár évtizedek óta újra nézik rizmus iránt, valószínűleg a futurizmussal való
és vitatják őket.
rokonság miatt) a szovjet film "enfant terrible" "A kézirat nem ég el - írja Bulgakov. A film- jének nevezi őt, hiszen szerinte akkoriban természalag sem ég el, ha átszellemíti a művészet."?
szetes volt, hogy az ember 17-18 éves korában
Kozincev és Trauberg ' filmjeinek többsége
önálló műhelyt nyitott, kísérletezett, meg akarta
ilyen értelemben "nem ég el". Jelentős némafilváltani a világot és a művészetet. Nem állt egyemek után (Ördögkerék 1926, A kopeny 1926, Sz. dül, s nemcsak ő volt ilyen fiatal. Trauberg, amiV. D. (Szojuz Velikovo Gyela, Nagy Ugy Szövetkor elkértük tőle a kiáltványt a Filmkultúra szásége) 1927, Új Babilon 1929.)4 ők készítették a mára, szintén csodálkozott, hogy ez ma még érhíres Maxim-trilógiát",
mely a két Vasziljev Csa- dekel egyáltalán valakit. Szerinte mindössze népajev című filmje mellett a harmincas évek legrephány példány van már' csak belőle (a könyvtári
rezentatívabb filmje. Emberek millióira hatott.
köteles példányokon kívül). Moszkvában TrauMaximot élő alaknak képzelték, sorsát a kollekberg saját példányán kívül még egy, egy Lenintív fantázia továbbszőtte, a háború éveiben a film grádban, a Kozincev-archívumban,
és egy még
folytatását kővetelték", Maxim dalát ma is nép- valahol, talán Londonban ... Ez úton is köszöndalként éneklik. Vitathatatlanul nem avuló eszté- jük szíves segítségét.
tikai érték Kozincev három, már Trauberg nélMegszámlálhatatlanul
sok,
gyakran
kül készített kései filmje: Don Quijote 1957, Hamtiszavirágéletű avantgárd műhely működött a
let 1964, Lear király 1970.
húszas évek elején a Szovjetunióban, az iroda"Nem ég el" avantgárd korszakuk kiáltványa,
lom, a színház és a képzőművészet területén.
az avantgárdok történetének fontos dokumentuEzekben tanult a később filmrendező vé vagy
ma, az Excentrizmus (1922) sem. Ez csoportjuk,
filmszínésszé váló emberek többsége. Másik réa FEKSZ (Fabrika Ekszcentricseszkovo Aktyoszük az ismert filmes csoportokban,
Kulesovéra: az Excentrikus Színész Gyára) hitvallása. Ők
ban, Vertovéban. A színház és a film egy tőről
maguk idősebb korukban mindig "understatefakadt. Volt Káró Bubi csoport, KEM, azaz
3
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Filmkísérleti Műhely (Ermler" szervezte), és
megalakult 1921-ben a FEKSZ is. Tagjai között
volt (a Kozincev említette bohóc, kupléénekes,
táncos, színésznő, akrobata mellett) az ismertebb
művészek közül Szergej Jutkevics, aki 1926-ban
a Kékzubbonyosok
Színházának vezetője lett",
Szergej Geraszimov rendező, Iorgatókönyviró!",
aki a FEKSZ-ben még színészként dolgozott.
Díszlettervezőjük Tatlin volt. A FEKSZ, a Kísérleti Színész Gyára, "Az Excentrikusok Fűtőháza" színházi műhelyként működött, l 924-ig.
" ... társulatunk ekkorra már feloszlott. Serge elment a cirkusszal. Kapler visszatért Ukrajnába.
Jutkevics Moszkvában vállalt díszletfestői állást
Foregger színházában. Egyetlen felnőtt társunk
- Krizsickij - már korábban elment. .. Trauberg
és én pedig lezülöttünk a mozihoz. A darab,
amelyet írtunk, körülbelül hetven jelenetből állt.
Nyilvánvaló lett, hogy művészi törekvéseink a
filmhez közelítenek." II
Kozincev és Trauberg 1924-ben belép a Lenfilmbe. l 924-ben, amikor az új, a forradalom
előttitől gyökeresen különböző szovjet filmművészet még csak születőben van. A későbbi nagyok
közül csak Vertov forgat (híradó- és dokumentumfilmeket, a Filmszemet) és Kulesov (a Mr.
Westet), Eizenstein ekkor mutatkozik be első
filmjével, a Sztrájkkal, eddig színházban dolgozott. Pudovkin színészként tevékenykedik (Kulesov említett filmjében), Dovzsenko karikaturistaként, festőként.
A FEKSZ szellemi arcát meghatározó Kozincev és Tjauberg filmrendezőként évtizedeken át
együtt dolgozott. Egy darabig még FEKSZ-ként
emlegették őket. Filmes stábjuk magja változatlan. Allandó munkatársuk a zeneszerző, Sosztakovics, a díszlettervező, a magyar Jenei Jenő, s az
opera tő r, Moszkvin. Kozincev mindig meleg szavakkal emlékezik meg róluk'>. Intenzív munkakapcsolat alakul ki a FEKSZ és a Leningrádban
dolgozó irodalomtudósok,
Adrian Piotrovszkij
és az "orosz formalista iskola" tagjai, Sklovszkij
és Tinyanov között. Könyvében Kozincev róluk
is részletesen és élményszerűen számol be. Az
irodalmárok forgatókönyveket
írnak nekik (Piotrovszkij az Ördögkerékét, Tinyanov a Köpenyét, és az Sz. V. D-ét), és kritikákat, cikkeket
róluk. 13
A magyar olvasó nagyon keveset tudhat a
FEKSZ-ről, filmjeikről és akkori fogadtatásukról. Ezért közlünk most néhány fontos korabeli
írást. Kozincev memoárjának
részleteit kivéve
ezek a dokumentumok
most jelennek meg első
ízben magyarul. (Sklovszkij és Tinyanov cikkei
teljes egészükben, az Excentrizmus című kiált4

ványból két hosszabb, önálló írást, Nyedobrovo
könyvéből pedig rövid részletet közlünk.) A válogatás során elsősorban az vezérelt, hogya magyar olvasó is megismerhesse az excentrizmus
kiáltványát, valamint a FEKSZ-et elemző és
egyúttal felidéző erejű korabeli, húszas évekbeli,
"el nem égő" írásokat. Ezzel egyúttal Bulgakova
tanulmányát, a mai elemzést is kontextusba helyezzük.
Kozincev memoárjának néhány részletét azért
idézzük - bár a könyv egésze megjelent magyarul
-, mert rendkívül érzékletesen, szernléletesen idézi fel a kor hangulatát, a termékeny kísérletezésnek, az avantgárdok virágzásának éveit és a kor
művészetének legfeszítőbb ellentmondását, Amire
vágy nak a kor művészei: a gyökeresen új, korszerű, forradalmi művészet, az utca és a fejlett technika művészete, a hatás a tömegekre - annak
hiányoznak a feltételei. Nemcsak a műértő kőzönség, hanem az elemi technikai és társadalmi
feltételek is. A szocialista forradalom nem egy
fejlett gazdasággal, civilizációval rendelkező országban győzött először. A művészek éhezve,
fázva, rongyokban toporogva csodálják Tatlin
forgó, többszintes, hipermodern modelljét (a III.
Internacionálé emlékművének tervét), s lelki szemeikkel a közeljövőben látják valóra válni azt.
A terv nem valósult meg. Az avantgárd csoportok Moszkva és Pétervár értelmiségi közönségére
hatottak csupán, nem a hatalmas ország milliós
tömegeire. A művészeti ágazatok sajátosságai
mást-mást tesznek lehetővé. A színházi produkciók el sem jutottak a tömegekig. Az alkalmazott
képző- és iparművészetnek, Rodcsenko grafikáinak, plakátainak, könyvborítóinak, a RüSZT Aablakokba írt Majakovszkij-verseknek
és rajzoknak, valamint a filmnek volt a legnagyobb esélye
a tömegek meghódítására.
(Eizenstein részben
ezért váltott át a színházról a filmre.) Ezekben az
ágazatokban létre is jöttek jelentős alkotások.
Nem minden
bizonyult
később illúziónak.
Sklovszkij cikke szépírói eszközökkel - kihagyásaival, szokatlan képeivel és szókapcsolataival,
kontraszt jaival, ritmusával - utal ugyanarra az
ellentmondásra,
melyet Kozincev érzékeltet.
A cikk erről is szól, nemcsak a FEKSZ születéséről.
Az Excentrizmus című kiáltvány a futurista
manifesztumokra
emlékeztet. Tartalma
is: a
mozgás, a technika, a gép kultusza, minden eddigi tagadása, a polgárpukkasztás
szándéka; stílusa is: vad ritmusa, meghökkentő képzettársításai,
szokatlan kifejezései. A szerzők tagadják a művészet addig érvényes fogalmát: a rendező és a
színész együttes munkájára épülő színházat, a
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A Tatlin-műhely kollektívája a III. Internacionálé emlékművének

első modellje előtt. 1920.
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szas években élő szovjet ember számára s mint
il!~n: ~i~ta, példakép. Ennek gyors ut~lérését
tűzik kl celul. Az "amerikanizálás" jelszava ekkoriban ezt jelenti. A kor illúziói közé tartozik az
is, hogya hatalom megszerzésével, a politikai
forradalom győzelmével, az államosítással ennek
a feltételei létrejöttek, tehát. elegendő néhány év,

par gyors és határozott lépés e cél eléréséhez.

A Ill. Internacionálé emlékművének második modellje a
1925. (Tatlin)

párizsi vitúgkiállitáson.

kép keretén belül maradó képzőművészetet (ez a
valóságba közvetlenül beolvadóval áll szemben),
a szentimentálisnak tartott lélek- és jellemábrázolást, a régi kultúrának a könyvtárakból, múzeumokból álló hagyományos világát. A mindennapi élet részévé, alkalmazott technikává,
hasznossá válni tudó művészetet állítják ezzel
szembe. Az erőteljes, sokkoló hatást tűzik ki célul. Az excentrizmus célja "ritmikus dobolás az
idegeken", eszközei az attrakciók, a trükkök és
a szélsőségesség:mimika helyett grimasz, szó helyett kiáltás, mozdulat és gesztus helyett akrobatikus mozgás. Az addig alantasnak tartott műfajokat becsülik sokra és tekintik elődjüknek: az
akrobatikát, a ponyvaregény t, a plakátot, a cirkuszt, a bűvészmutatványokat, a jazz-t, a musichallt és az új, vonzó látványosságot: a mozit.
Mindez hasonlít a többi európai "izmus" programjára. Az Amerika-kultusz az, ami csak a kor
szovjet művészeti hitvallásaira jellemző ilyen
mértékben. Amerika elsősorban a fejlettebb gazdaság, ipar és technikai civilizáció jelképe a hú-

Amerika a fejlettebb, a csodált, az utolérendő
és utolérhető technikai kultúra, a modern nagyváros szimbóluma Majakovszkij költészetében
éppúgy (a felhőkarcolók), mint a konstruktivisták, a képző-, ipar- és építőművészek terveiben
(gondoljunk Rodcsenko, Tatlin és tanítványaik
gyönyörű, modern, funkcionális használati tárgyaira). OAfilmesek világában pedig különösen
nagy a szerepe az Amerika-képnek. Az amerikai
film maga is minta volt. Chaplint nagyon szerették a szovjet rendezők, sokat és lelkesen írtak
róla a kritikusok. A húszas évek elején az amerikai filmnek volt a legnagyobb sikere és a leglátványosabb hatása a közönségre - ezért Kulesov
megfigyelte, milyen az amerikai filmek montázstechnikája, és ezt fejlesztette tovább montázskísérleteiben. Az amerikai film tanulmányozása
volt a szovjet film montázselméletének és -gyakorlatának kiindulópontja - amiből azután új
gondolati és filmnyelvi lehetőségek születtek, új
minőség, a nagy szovjet filmművészet jött létre.
Mind Kulesov, mind Eizenstein hangsúlyozza!"
az amerikai filmjelentőségét mint kiindulópontét
ebben a folyamatban.
Kulesov a montázselv mellett néhány műfaji
sablont is egyszerűen átvehetőnek vél, megpróbál
átültetni szovjet talajra (a kalandfilmét: Mr.
West kalandjai a bolsevikok országában), és rajong az amerikai irodalomért. A törvény nevében
Jack London novellájának megfilmesítése.
Dziga Vertov is úgy látja, hogy míg az addigi
európai (köztük a forradalom előtti orosz) film
sablonjai, intenciói, megoldásai egyértelműen
csak el- és megvetendők, addig az amerikai filmesektől van mit tanulni (sebességet, vágástechnikát).15 Természetes, hogy az excentrikusok is
Mark Twaintól választanak jelszót, meghirdetik,
hogy: "Tegnap - Európa kultúrája. Ma - Amerika technikája", és az egész kiáltványban hangsúlyos Amerika mint minta. A német expresszionizmus (húszas évek eleji avantgárd irányzat!) éppúgy a meghaladni való európai kacatok lomtárába kerül, mint a klasszikus művészetek. Kozincev
45 évvel később'" is úgy ítéli meg, hogy anémet
expresszionizmus cseppet sem érintette meg őket.
Csakis és kizárólag az amerikai film hatott akkoriban rá és társaira.
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A FEKSZ-ről szóló írások és az Excentrizmus
kiáltványa mellé olyan cikkeket válogattunk a
kor bőséges szakirodalmából, a húszas évek második feléből, melyek Kozincev és Trauberg jelentős filmjeit elemzik és az irodalomtudósokhoz
fűződő kapcsolatukat dokumentálják. 1926-27re Vertov, Eizenstein, Pudovkin filmjeiben kialakult egy sajátos filmnyelv és filmtípus, mely a
fiatal némafilm-művészeten belül csak a szovjet
filmre jellemző. Ennek egyik jellegzetessége a
montázs: a tárgyak és a filmképek összekapcsolásának az a módja, mely gondolati és érzelmi
többlettel ruházza fel az ábrázoltakat. Ezen belül
Kozincev és Trauberg eredeti, a többiekétől különböző filmstílust teremt. Nehéz lenne eldönteni, hogy az orosz formalista iskola irodalomtudományi elvei, módszerei közvetlenül hatottak-e
a filmrendezőkre, vagy "csak" közvetve, a munkakapcsolat és a szellemi közösség által, de a
kapcsolat ténye kétségtelen.
Nyedobrovo szerint, aki 1928-ban könyvet ír
a FEKSZ-ről, filmstílusuk sajátossága összefügg
a formalista iskola egyik alapelvével. Sklovszkij
fogalmazta meg először az "osztranyenyije" (különössé tevés, elidegenítés) elvét mint az irodalom
egyik eljárásáét. Ha az ábrázolt tárgya t kiszakítják megszokott kömyezetéből,
kontextusából, új
összefüggésbe helyezik, akkor ezzel jelentése
megváltozik vagy gazdagodik, mivel megszűnik
az olvasó addig automatikus érzékelése. A tárgy
új megvilágításba kerül, különössé válik, újra
felhívja magára a figyelmet. Nyedobrovo kimutatja, hogyan alkalmazza Kozincev és Trauberg
ezt az eljárást a filmben. A megszokottól eltérő
kapcsolat lehet például a helyszín kiválasztása (az
Ördögkerék szerelmi története hullámvasúton
játszódik, a Nagy Ügy Szövetségében a felkelés
hátterét egy mulató világa idézi fel). Máskor embereket és tárgyakat új módon kapcsol nak össze,
például az Ördögkerék szereplőit egy óriási szimbolikus óra mutatója forgatja a számlapon, a
Köpenyben a kicsi ember szinte elvész a hatalmas
íróasztal és a mindent elborító akták tömegében.
Másutt a szereplő érzelmeit tárgyakkal vagy a
színésznek a megszokottól eltérő mozdulataival
érzékeltetik.
Nyedobrovo könyvéből egy rövid részletet
közlünk, ahol a szerző érzékelteti, mi a sajátos
Kozincev és Trauberg rendezői módszerében.
Nem magukat a tárgyakat, a formákat torzítják
el a szereplő érzelmeinek vagy a rendező fantáziájának megfelelően (mint például a német expresszionista film), hanem az emberek és a tárgyak
valóságos formáit mutatják, de új összefüggésbe
helyezik őket. A környezethez való viszonyban,

A Patyomkin páncélos című film plakátja.
csenko)

1925. (Rod-

a méretekben, az arányokban, a szokatlan összekapcsolásokban van a "torzítás", s ezzel a művészi formálás, ebben fejeződik ki az alkotók szemlélete. A módszer emlékeztet ugyan Eizensteinre,
főleg a Régi és új című filmre, a hatalmas írógépnek és a kicsi embernek, a kulák felnagyított,
hájas nyakának és a kérő paraszt apró figurájának montázsára, de míg Eizensteinnél a mérettorzítás csak egy eszköz a többi között, addig
Kozincevre és Traubergre az jellemző, hogy ez a
látásmód válik a film stílusát meghatározóvá.
A különössé tevés e fajtája felel meg a filmben
annak az eljárásnak, amit Sklovszkij az irodalomban mutatott ki. Nyedobrovo a továbbiakban részletesen elemzi a FEKSZ színészének
munkáját, mely szintén eltér a kor nagy iskoláitól, például a kulesovi műhely intencióitól.
Különösen inspiráló volt a FEKSZ filmrendezőinek kapcsolata az irodalomtudósokkal, ha
irodalmi művek megfilmesítésére került sor, így
1927-ben Gogol Köpenyére. Ekkoriban túl vannak már a klasszikusok megtagadásának az
7
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A Kino-fot cimű konstruktivistafo/yóirat
( Rodcsenko)

borítója. 1922.

avantgárdokra jellemző szélsőségén. Nincs már
szükség annak bizonygatására sem, hogy a megfilmesítés egyáltalán lehetséges, sem pedig annak
hangsúlyozására, hogy nem elég a sztori elbeszélése, hanem saját világot kell teremteni a filmvásznon, meg kell találni a sajátos filmes eszközöket. Tinyanov nemcsak irodalomtörténész
volt, hanem Író is. Történelmi regényeiben kitűnően idézte fel a XIX. század elejének hangulatát, a történelemnek a dekabrista felkeléshez vezető mozgatórugóit (a Nyesett szárnyak című,
Küchelbakerről szóló és A követ halála című,
Gribojedovról szóló könyveiben), kisregényeiben, novelláiban pedig a cári önkényuralom, a
bürokrácia fojtogató. abszurd világát (A viaszfigura, Tetik hadnagy). Tinyanov, a forgatókönyvíró' számára természetes, hogy a miklósi korszak
légkörét kell felidézni, s gogoli hangulatot kell
teremteni. S ha ehhez szükséges, akkor szabadon
fel lehet használni más Gogol-novellák motívumait is. A Köpeny librettó ja című cikkében ismerteti forgatókönyvírói koncepcióját, a Kozincevidézet pedig a vizuális megjelenítés módját. Tinyanov látásmódja érezhetően hatott Kozincevre
és Traubergre, akik így az irodalmi művek megfilmesítésében is eredetiek lettek, rátaláltak a nekik megfelelő módszerre, a csak rájuk jellemző
hangulatra, képi világra. Eizenstein főiskolai
óráin gyakran eljátszott a gondolattal, hogyan
elevenítené meg filmen egy-egy regény valamelyik jelenetét, 17például a Köpenyt is18. Érdemes
összevetni: teljesen mást emelne ki, másképp
nyúlna hozzá, más film lenne belőle Eizenstein
kezében.
"Már engedje meg, ezt nem hiszem el - mondta
Woland. - Ilyesmi nem létezik: kézirat sosem ég
el. - A Behemóthoz fordult: - Gyerünk, Behemót, add csak ide azt a regényt.
A kandúr leugrott a székről, s ekkor mindenki
meglátta, hogy vaskos kéziratkötegen ült. A legfelső példányt mély meghajlással nyújtotta Wolandnak. Margarita izgatottan felkiáltott, és szemét újra elfutotta a könny:
- Itt a kézirat! Megvan a kézirat!"19
A vaskos kéziratkötegből egy vékony füzetnyit
nyújtunk most át az olvasónak.
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1922

EXCENTROPOLIS
(ex-Petrográd)

A cirkuszi bohóc
NADRÁGBA

BÚJT ÜDVÖZÜLÉS

EXCENTRIZMUS
SZABADALMAZTATV
A
1921
5 december 5
A "SZABAD KOMÉDIA" SZINHÁZ
HELYISÉGÉBEN,
PETROGRÁD.

Az Excentrikus

színház kiáltványábál.

Négyet füttyentünk:
l. a színésznek - az érzelemtől a géphez, az
erős fölindulástól a trükkhöz. A technika
- a cirkusz. A pszichológia - tótágast állni.
2. a rendezőnek - maximális képzelet, rekord
találékonyság, a ritmusok turbinája.
3. a dramaturgnak - trükkök összekapcsolása.
4. a díszlettervezőnek - ugrándozó díszletek.
Az ötödik füttyre ~ a közönségére
- készen állunk
És emlékezzetek: az amerikai Mark Twain
azt mondta:
"Inkább legyek fiatal kutya, mint öreg
paradicsommadár" .

Grigorij Kozincev:
AB!
A CIRKUSZI

BOHÓC PARÁDÉJA

A .Roszta'' élcek nélkül, Max Linder
cilinder nélkül, Brockhaus Efron nélkül
- mi ostobább ennél?
1921. december 5. (történelmi nap)
Kozincev, Krizsickij, Trauberg

A HUSZADIK SZÁZADOT HÍJÁVAL
találták ...
LISTA
... "És a cirkuszi bohóc nadrágj a, mely mély,
mint egy öböl, ahonnan ezer rakománynyal fog elő törni a nagy futurista vigalom".
Marinetti

. .. "a színház mint olyan számára ez a romlást jelenti, hiszen ezzel területeit elhódítja
a music-hall excentrizmusa".
Lunacsarszkij
... "Uj-juj-juj!"
Serge, a clown
Hiányzik az
EXCENTRIZMUS
(névjegy)
Music-Hall Kinematografovics
Pinkertonov,
kora l év???
A referenciákat 1. alább

1. A TÉNYEK KULCSA
1. TEGNAP - kényelmes dolgozószobák.
Kopasz homlokok. Mérlegeltek, .
határoztak, gondolkoztak.
MA - Jelzés. A gépekhez! Szíjak,
láncok, kerekek, kezek, lábak,
elektromosság. A termelés ritmusa.
TEGNAP - múzeumok,
székesegyházak, könyvtárak.
MA - gyárak, üzemek, dokkok.
2. TEGNAP - Európa kultúrája.
MA - Amerika technikája.
Ipar, termelés csillagos zászló
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alatt. Vagy az amerikanizálás,
vagy a temetkezési vállalat.
3. TEGNAP - Szalonok. Hajlongások. Bárók.
MA - A rikkancsok kiabálása, botrányok,
rendőrbot, lárma, kiabálás, dobogás,
rohanás.
A tempó ma:
A gép ritmusa, amelyet Amerika összpontosít
és a boulevard visz bele az életbe.

"

2. MŰVÉSZET - NAGYBETŰ,
PIEDESZTÁL
ÉS FÜGEFALEVÉL NÉLKÜL
Az élet olyan művészetet követel,
me ly eltúlzottan nyers, meghőkkentő,
idegőrlő, nyiltan gyakorlatias, pillanatnyi és
gyors,
különben nem hallják meg, nem látják meg,
nem állnak meg. Mindez összegezve egyenlő
- a XX. század művészetével,
1922
művészetével, az utolsó másodperc
művészetével
az EXCENTRIZMUSsal.

3. A SZÜLEINK
Parade - allez!
Szóban - a sláger, Pinkerton, az árverési
kikiáltó harsogása, az utcai káromkodás.
Festészetben - a cirkuszi plakát,
a ponyvaregény boritója.
Zenében - a jazz-band (néger zenekar
- riadalom), a cirkuszi indulók.
Balettben - a zenés kávéházak amerikai tánca i.
A színházban - a music-hall, a mozi, a cirkusz,
a zenés kávéház, a boksz.

4. MI VAGYUNK
A MŰKÖDŐ EXCENTRIZMUS
l.
2.
3.
4.

....•.

Az előadás - ritmikus dobolás az idegeken.
Csúcspont - a trükk.
A szerző - találékony feltaláló.
A színész - a gépesített mozgás, nem koturnusok, hanem görkorcsolyák, nem maszk, hanem
lángba boruló orr. A játék - nem mozgás,
hanem affektálás, nem mimika, hanem grimasz, nem szó, hanem rikoltás.
CHAPLIN FARA DRÁGÁBB NEKÜNK
ELEONORA DUSE KEZÉNÉL!

Sztvepanova

rajza, Kino-fot , /922/3.

5. A színdarab - trükkök halmaza. 1000 lóerős
tempó.
Üldözések,
vágtá k, menekülések.
A forma - divertissement.
6. Dagadó púpok, puffadó pocakok, égnek álló
bohócparókák
- ez az új színpadi kosztüm
forrása. Az alap a szüntelen transzformáció.
7. Szirénák, lövések, írógépek, füttyök, dudák excentrikus zene. A csicsotka (= orosz tánc a szerk.) az új ritmus forrása.
EGY AMERIKAI
TÁNCOS
DUPLATALPÚ CIPŐJE DRÁGÁBB NEKÜNK
A MARIINSZKIJ
SZÍNHÁZ
ÖTSZÁZ
HANGSZERÉNÉL.
8. Az akrobatikus, a sportos, a táncos, a konstruktívan mechanikus mozgások szintézise.
9. Kánkán a logika és a józan ész kifeszített kötelén. Az "elképzelhetetlenen"
és a .Jehetetlenen" át az excentrikushoz.
10. A fantasztikum tól a kézügyességhez. Hoffmann tól Fregolihoz. Amerikai alvilág: "New
York rejtelmei", "A kacagó álarc".
ll. Kezet az általános
iskolakötelezettségre.
Sport a színházban.
Bajnoki szalagok és
bokszkesztyűk.
Parade allez - teátrális abb
Harlekin grimaszainál.
12. Az amerikai reklám fogásainak felhasználása.
13. A vidám parkok, az óriáskerék és a hullámvasút kultusza, amelyek megtanít ják a felnövekvő nemzedéket a kor IGAZI TEMPÓJÁRA.
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A csicsotka ritmusa. A mozi recsegése. Pinkerton. A hullámvasutak robaja. A bohóc csattanó
pofonjai. Poétika - "az idő pénz"!
.
A MI VÁGÁNYAINK
Párizs, Berlin, London
_.
a romanticizmus,
a stilizmus,
az egzotizmus,
az archaizmus,
a rekonstrukció,
a restauráció,
a katedra,
a székesegyház,
a múzeum
MELLETT ELHALADNAK!
Az egyedül nélkülözhetetlenek - csak a mieink!
A SZÍNHÁZ AMERIKANIZÁLÁSA
oroszul
EXcentrIZMUS
AZ EXCENTRIZMUS
ÜDVÖZLI
Nat Pinkerton, a nyomozók királya kalandjainak első számát
A,,,Vescs" (= Dolog) című folyóirat első számának megjelenését
Moszkva
Berlin

/

JUTKEVICS

SZERGEJ
E XCENTRIZMU S F ESTÉSZE TREKLÁM
"Mindenki a szállítás frontjára"!
1909,

a régi művészet elhanyagolt lóvasútjait felváltva
száguldanak a Futurizmus zabolátlan sárga, vörös villamosai,
1921

és íme már sután, égnek álló kerekekkel, hevernek a Modern Művészet remízeiben,
1922

Az Excentrikusok Raktárából előáll az Új Festészet Motorbiciklije.
Győzedelmesen dübörgött végig a Festészet
Forradalma, de mi maradt belőle ma a vidám
motorkerékpárosoknak, ha nem:
.Jngres hagyományai" (Picasso), a régiségek
lomhalmaza a "Mir iszkussztva" (= A művészet világa) két kis boltocskájában (az egykori
.Káró Bubi" és egyéb Benois-k),
a szuprematizmus kézimunkái és az elrohadt elméletek számtalan bálája, ahol minden megtalálható a metafizikától kezdve egészen a matemati.kai képletekig, de ahol egyetlen szó sincs A MI
12

MESTERSÉGÜNKRÖL. Hogy tettünk szert
ilyen örökségre? Egy lépés a múltba:
impresszionizmus
.
pointillizmus
kubizmus
expresszionizmus.
A forma és a tartalom elemeinek feldarabolása.
Teljes elszakadás az élettől. A mű szüzséje a forma. Az európai kultúra hajója oldalára dől.
A fuldoklók hasztalan próbálnak megkapaszkodni a miszticizmus és a szimbolizmus szalmaszálaiban.
De hatalmas üvöltéssel tör be az esztétizáló
művészet illatos budoárjaiba il Modernség elektromos szirénája! Egyre követelőbben és makacsabbul hangzik a felszólítás: ki kell lépni a kép
kereteiből és közeledni kell
A KONKRÉTSÁGHOZ, AZ ÉRZÉKELHETÖSÉGHEZ, A TÁRGYHOZ.
Cézanne-tól Picassóig - a szüzsé tárgyiasítása.
Csendéletek, tájképek, cégérutánzatok, tárgyak
ragasztása a vászon felületére. A képek nem lé-
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Sztvepanova:

Chaplinjár. Kino-fot, 1922/3.

teznek - a keretből sarkok, vetődések, tárgyak,
színek meredeznek elő.
A KIFEJEZŐ, FIGURATÍV JELLEGNEK
BEFELLEGZETT.
A pünkösdi király, a Szuprematizmus akaratán
kívül "gyakorlati" és "hasznos" lett, amikor átvándorolt a kávéházi kisasszonyok retiküljeire és
a "jobb házak" újjászülető szalonjainak párnáira. A konstruktivizmus a sík felület tagadásával
állt elő és meghirdette a jelszót:
AZ ANYAG FELT ÁRÁSÁN KERESZTÜL
AZ Új DOLOG FELÉ.
MA NEKÜNK, FIATAL FESTŐKNEK ÚJRA FEL KELL EMELNÜNK AZ ÚJ FESTÉSZET ZÁSZLAJÁT!
Éppolyan céltalan a sík felület haszontalan ságát hirdetni, mint a mozi gyakorlati hasznát tagadni azért, mert .nincs film az új francia elnök
fizionómiájával.
A sík felület és a kifejező, figuratív jelleg nem
halt meg, de feltétlenül és gyökeresen felül kell
vizsgálnunk a művészethez való viszonyunkat.
Nem az Élet elhanyagolása a művészet kedvéért,
hanem az új világnézeten keresztül
AZ ÉLET MINT TRÜKK
az új Művészet felé. Mindenkit felszólítunk, hogy
lépjen ki az Intellektus labirintusaiból a Modernség befogadása felé!
Elég az öntetszelgésből, tendenciát és utilitarizmust követelünk a Művészettől!
A tegnapi forradalmárok, a mai akadémikusok, milyen gyorsan elsajátították az érdemes
"mesterek" modorát és a fiatal művészetnek a

Sztyepanova:

Chaplin elindul. Kino-fot 1922/3.

saját receptjeiket ajánlják, mint egyedül helyeseket. De minket figyelmeztettek, mi látjuk: a polgári szalonok falán
Szomov helyett Jakulov függ.
Kijelentjük: korai még a babérokon pihenni!
A FORRADALOM FOLYTATÓDIK!
"NEW YORK REJTELMEI", "A KACAGÓ
,&\LARC"
MOZIFILMBEMUTATÓ
OSZSZSZK
2.

MI
A MŰVÉSZETET FÁRADHATATLAN FALTÖRŐ KOSNAK TEKINTJÜK, MEL Y POZDORJÁVÁ TÖRI A SZOKÁSOK ÉS A DOGMÁK FALAIT.
De nekünk is vannak elődeink!
ÍME:
A mozi-, a cirkusz- és varietéplakátok zseniális
alkotói, a nyomozók és kalandorok királyainak
kalandjaihoz készült könyvborítók ismeretlen
szerzői; elrúgjuk magunkat, mint egy rugalmas
trambulinról, a Ti művészetetektől, mely olyan
szép, mint egy bohócfintor, hogy végrehajtsuk
vakmerő Excentrizmus-szaltónkat!
Az egyetlen, ami elkerülte az elemzés és az
intellektus megrontó műtőkését,
a PLAKÁT.
A szüzsé és a forma elválaszthatatlan. Mit énekelnek meg bennük?

.'

rajza: Chaplin. Kino-fot, 1922/3.

Sztyepanova: Ember a propelleren. Kino-fot 1922/3.

Sztyepanova

A kockázatot, a vakmerőséget, az erőszakot,
az üldözést, a forradalmat, J-z aranyat, a vért,
a .hashajtókat, Charlie Chaplint, a szárazföldi,
vízi és légi baleseteket, a különös szivarokat, az
operett primadonnákat, mindenfajta kalandot,
a korcsolyapályákat, az amerikai cipőket, a lovakat, a harcot, a slágereket, a kerékpáros szaltót
és ezer meg ezer olyan eseményt, ami széppé teszi
a Mánkat!

4. A faktúra az anyag megmunkálásának feszültségi foka.
5. A "faktúra" fogalommal nem csak a vászon
megmunkálásának feszültségi fokát jelöljük,
hanem a trükk megmunkálásáét is (szüzsé).
6. A trükk faktúrája megköveteli a formák
egyenlő faktúráját.
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A NÉMET EXPRESSZIONIZMUS
FILOZÓFIÁJÁNAK MIND A KÉTSZÁZ
KÖTETE SEM ADJA MEG NEKÜNK EGY
CIRKUSZI PLAKÁT KIFEJEZŐ EREJÉT!!!
EGY PINKERTON-KÖNYV
BORÍTÓJA
DRÁGÁBB NEKÜNK PICASSO KOHOLMÁNYAINÁL!!!
Nem kívánjuk új receptekkel tömni a fiatal
festészetet, de tudjuk,
HOGY:
1. A.mű anyaga - a szüzsé, a forma.
2. A szüzsé helyett mi a trükk mellé állunk.
3. A trükk - a maximális feszültség az anyag
felhasználásában.
14

MI
A MAI KORT REKLÁMOZZUK!
A mai kor a váratlanságában elkápráztató trükk
= a Ma festészetének egyetlen formája:
AZ EXCENTRIKUS PLAKAT.
A régi festészet magától meghalt. AZ EXCENTRIKus PLAKÁT MEGSEMMISÍTI MAGÁ T
A FESTÉSZETET.
JAVASOLJUK:
1. A tegnapi festészet valamennyi formájának a
boulevard-izálását. A kubizmus - futurizmus
- expresszionizmus a lakonikusság - expreszszió - pontosság - váratlanság szűrőjén keresztül.
2. Az olcsó képnyomat, a plakát, a ponyvaköny-

s-
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vek boritóinak, a reklámoknak, a betűtípusoknak, a címkéknek maximális felhasználását.
3. Az excentrikus plakát MINDENT LÁT MINDENT TUD! A festészeti fogások felhasználása agitáció és propaganda céljára.
A legújabb találmányok, újdonságok, divatok.
4. A pillanatnak dolgozó festők műfajának felkarolását. Karikatúrák, torzképek, revue.
5. A mozdonyok, autók, gőzhajók, motorok és
hajtógépezetek tanulmányozását.
TANITSUK MEG AZ EMBEREKET
SZERETNI A GÉPET!
A "Művészet" cég termékei NEM ALKALMASAK FOGYASZTÁSRA.
MINDENKINEK MEG KELL GYŐZŐDNIE:
, ,~AZÉLET" A LEGJOBB CÉG A VILÁGON.
Óvakodjatok a hamisítványoktól!
SZÜKSÉGÜNK VAN AZ ÉLETRE, EL KELL
ÉRNÜNK,
HOGY AZ ÉLETNEK
SZÜKSÉGE LEGYEN RÁNK!
Gépek, hidak, épületek - várnak Benneteket,
konstruktivistákat] Music-hallok, cirkuszok, felhőkarcolók falai - állnak szabadon és várják
óriási ecseteteket, excentrikus festők!
EXCENTRIZMUS
FESTÉSZET
REKLÁM
MINDAZOKNAK, AKIK MA ÉLNEK!!!

Sztyepanova: Chaplinnek nem kell más jelmez.

U. i.: A tiszteletre méltó teoretikusoknak, kritikusoknak, művészettörténészeknek, akik jóindulatúan, selypítve emlegetik lángoló fiatalságunk
hibáit, Marinetti mondását vetjük oda: "Az öregek mindig tévednek, még akkor is, ha igazuk
van, a fiataloknak pedig mindig igazuk van, még
akkor is, pa tévednek!" .
Fordította: Berkes Ildikó

Sztyepanova: Chaplin meghajol. Kino-fot 1922/3.

JEGYZET
l. Excentrizm. (Excentrizmus). Önálló kötetkéntjelent
meg Pétervárott 1922-ben.Kozincev és Jutkevics írását
teljes egészében közöljük. A mindössze 20 oldalas
könyvecske ezeken kívül Krizsickij és Trauberg írásait
tartalmazza. A Cinemae avanguardiain UnioneSovieti-

ca (Film és avantgarde a Szovjetunióban), szerk.: Giusi
Rapisarda. Officina Edizioni, Roma, 1975. című kötetnek a FEKSZ-szel foglalkozó része a kiáltvány teljes
szövegét közli. Dokumentációs fordítása a Magyar
Filmintézet könyvtárában olvasható.
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VIKTOR SKLOVSZKIJ: A FEKSZ-EK SZÜLETÉSÉRŐL
ÉS ÉLETÉRŐL 1
Abban az időben történt, amikor az
Még élt az irodalmi hagyomány,
átfázott menetoszlopok útközben a
mely nagyon erős volt Pityerben.
mozdonyokból
ittak, mint a szaSok író maga is élő emlékműként
movárból.
járt-kelt.
Amikor az Ermitázs előtt gorodA kísérletezés a hagyomány ellen
kit játszottak.
irányult. Lev Tolsztoj Az első szeszAmikor a Nyári Kert kis tavában
főző című darabjának kiválasztása
és átdolgozása cirkuszi előadássá fürödtek és az Urickij téren, a Sándor-oszlop körül nyulakat legeltet- . kihívás volt.
tek.
A hagyomány megváltoztatásáAmikor Pityer zászlóként lengett
nak szükségessége a tradíció megaz emlékezés és a jövő emléke: a
kopottságából és a régi gondolkoreménység között.
dásmódhoz való szokványos kapA zászló vörös volt. Nem füstölcsolatából következett.
tek a gyárak, a nyomdákban a szeAlekszandr Blok a Tizenketten
dés felett remegtek a befagyott henelőtt "a kupléénekesekhez járt tagerek, az ég kék volt tavasszal és
nulni". Gyakran megfordult a Népi
télen.
Komédiában.
A levegő forradalommal volt teA "Népi Komédia" számára írta
le. Az egész város Október lobogóMakszim Gorkij egyik valószínűleg
ja alatt úszott. A forradalom azok
nem publikált, de bemutatott davitorláját is dagasztotta, akik nem
rabját, A serény Szlovotyekovot. 5
értették meg.
Az orosz, német, francia és angol
Leégtek a kerítések. Az utcák elnyelvü felhívásra a FEKSZ műhevesztették házaikat, a házak nyájlyébe elsőként egy kupléénekes jött
ként vonultak.
el, a rongyos müfaj színésze, azután
Valószínűleg
inni mentek a NéSerge, a cirkuszi akrobata és Tovához, otthagyva a befagyott vízvekoshima, a japán zsonglőr.
zetékeket.
A FEKSZ első rendezése a HázAz Október huszonötödike
sugárút kihalt. A Könyvesházzal
szemben a Kazanyi székesegyháznak és az Anyicskov-híd lovainak
klarinétoz egy zenész.
A falra ráfagyva a Zsizny iszkussztva- és a FEKSZ-ek négynyelvű kiáltványa.
Ez volt az az idő, amikor a fiatalok apja és unokája - Mejerhold éppen elindult délről.
Amikor Blok a Nagyszínházban
Lear királyról beszélt, a futuristák
pedig plakátokat ragasztottak ki a
Gogol: A revizor. Diszletvázlat. (R.:
tereken.
Mejerhold)
A Népházban Szergej RadlovNépi Komédiája működött.
E színház
előadásaiban
sűrűn
szerepeltek cirkuszi elemek.
Nem sokkal korábban, vagy ezzel egyidejűleg mutatta be Jurij
Annyenkov Az első szeszfőzőt.4
Pityer (akkor még nem Leningrád), mint lövedék a Föld és a
Hold között, súlytalanul lebegett a
jelen és a jövő között.
Gogol: A revizor. Elászínpad. (R.:
Ez lendületet adott a kísérletezésMejerhold)
nek.
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tűznéző6 volt. Ez az 1922-es Háztűznéző Eizenstein és Szergej Tretyakov
Bölcséhez7
kapcsolódik
(harc Osztrovszkijjal) és szembeáll
Mejerhold 1926-os Revizor" rendezésével, bár közös bennük, hogy
mindegyik klasszikusokat
dolgoz
át.
A FEKSZ-ek és Eizenstein ízekre
szedték a klasszikusokat,
Mejerhold pedig felújította. Kozincev és
Trauberg Háztűznéző rendezésével
egyidejűleg vagy csaknem egyidejűleg Moszkvában Foregger? bemutatott egy excentrikus művet: Szeressük a lovakat! Az előadás díszlettervezői Szergej Eizenstein és Szergej Jutkevics voltak.
Ma még nehéz lenne megmondani, hogy Eizenstein, a FEKSZ-ek és
részben Mejerhold révén miért éppen az excentrizmus teremtett új
módszereket az októberi művészet
után.
Talán azért, mert az excentrizmus hívta fel a figyelmet arra, hogy
az anyagnak magának is van konstrukciója. A jelentéshordozó
motívumok attrakciós montázsának elmélete mindenképpen összefügg az
excentrizmus elméletével. Az excentrizmus az erőteljesen ható mozzanatok kiválasztás án és azok új,
nem automatikus összekapcsolásán
alapul. Az excentrizmus harc a
mindennapi rutin ellen, az élet hagyományos szemléletének és ábrázolásának elutasítása.
Érdekes, hogy éppen azok az emberek tudtak bánni az új anyaggal,
akik az excentrizmus útján jártak.
Az excentrizmus - nem mint az
anyag ábrázolásának módszere, hanem mint az anyag meghatározott
területe - ma már csak történeti
jelenség.
Éppúgy szükség volt rá, mint az
oszloprajzolásra a perspektíva törvényei kidolgozásának korában.
Az abszurdba hajló Ördögkeréken, A köpenyen és a mai Testvérkén át jutottak el a FEKSZ-ek, elvágva az ellenség hadtápvonalait. a
Nagy Ügy Szövetségéig, a Szovjetunió legelegánsabb filmjéig.
Ezt az. új anyag feletti uralom
tényeként lehet üdvözölni. A forga-

JEGYZETEK

Vszevolod Mejerhold

Majakovszkij:

Buffó misztérium.

1921. (R.: Mejerhold)

tókönyv írója, Jurij Tinyanov Nyesett szárnyak és A követ halála círnű
regényeiben megmutatta, hogy az
új módszer még megszilárdult pozícióiból is kiszoríthatja a régi művészetet. Természetesen a Nagy Ügy
Szövetsége az egyik legjobb történelmi film.
Nagyszerűen megcsinált film, de
a FEKSZ-ek a jövőben jelenkori

vagy aktuális történelmi témát kívánnak feldolgozni, a Zsidó földműves telepekről vagy A párizsi
komműntiú-? készülnek filmet forgatni.
Mert Lessing a Hamburgi dramaturgiában ezt mondta: "Nem érdemes mindazt megcsinálni,
amit
nagyszerűen meg lehet csinálni" .11
(Fordította: Bárdos Judit)

1 Sklovszkij
cikke
Nyedobrovo
FEKSZ
című
monográfiájának
(Moszkva-Leningrád
1928.) előszavaként jelent meg.
2 Zsizny iszkussztva
(Művészeti
élet): a húszas évek egyik legjelentősebb folyóirata. Színházi, film- és
képzőművészeti kritikákat, tanulmányokat közölt.
3 Szergej Radlov
rendező 1920ban nyitotta meg "Népi Komédiáját". Eleinte saját "cirkuszi komédiáit" vitte színre. Az olasz commedia dell'arte hagyományainak
felhasználására törekedett, előadásaiban sok volt az improvizáció. A későbbiekben is színházi rendezőként
dolgozott.
4 Jurij Annyenkov
festő, díszlettervező. 1919-ben az Ermitázs Színházban rendezte Lev Tolsztoj Az
első szeszfőző című meséje alapján
készült darabot.
5 Valóban
nem publikálták, és
színházban is csak néhányszor játszották.
6 AHáztűznéző
(Leánykérő),
A bölcs és a Revizor a korszak emlékezetes, kiemelkedő és színháztörténetileg jelentős előadásai. Gogol
Háztűznézőjének színpadi változatáról a továbbiakban majd Kozincevet idézzük. Ilf és Petrov Tizenkét
szék című regénye erre a filmbetétekkel tarkított, meghőkkentő, sokkoló előadásra kalauzolja el szereplőit, mert éppen ezt tartja Pétervár
szellemi életére'jellemzőnek, hangulatát felidézőnek.
7 Szergej
Eizenstein és Szergej
Tretyakov Bölcs című rendezése a
moszkvai Proletkult
Színházban
Osztrovszkij Na vszjakovo mudreca
dovolni prosztoti (A négylábú is
botlik, más fordításban: A bölcs is
tévedhet című drámájának
önálló
feldolgozása,
Kozincevékhez
hasonló szabadsággal. A darabot aktualizálták, átmontírozták,
attrakciók montázsával tették sokkoló bbá, filmbetéttel gazdagították. Ez a
rövidfilm, Glumov naplója Eizenstein első filmje. Lásd erről részletesebben Eizenstein Moja pervaja filma (Első filmem) cimű cikkét 1928ból. Izbrannije proizvegyenyija v
sesztyi tomah l. kötet (Moszkva
1964.) és az Eizenstein, a forradalom művésze című tanulmányköte-

· tet (Magyar Filmtudományi Intézet
Budapest 1964), mely részletesen
elemzi Eizenstein és a színház kapcsolatát.
8 Vszevolod Mejerhold, a szovjet
színházmüvészet
egyik legkiemelkedőbb egyénisége sem éppen hagyománytiszteletéről
volt nevezetes. Csak a szélsőségesen avantgárd, excentrikus előadásokkal lehet "szembeállítani".
Gogol Revizorában nemcsak a miklósi Oroszország szatíráját látta, hanem hiperbolaként fogta fel és a fantasztikumot is érzékeltette. Sklovszkij
"szembeállítása" nemcsak viszonylagos, hanem még ilyenként is csak
nagyon rövid időre érvényes. Az
utak találkoztak: Eizenstein dolgozott Mejerholdnál, sokat tanult tőle. Másrészt a FEKSZ-ek éppen ezt
a kettősséget, a reálisnak és a fantasztikusnak a már Gogolnál meglévő kettősségét, pontosabban sajátos
egységét tették müvészi koncepciójuk alapelvévé A köpeny megfilmesítésekor. (Ebben nagy szerepe volt
Tinyanovnak is.) A Háztűznéző is,

a Revizor is, A köpeny is Gogol-mü
adaptációja.
9 Nyikolaj
Foregger
színházi
rendező. Mühelyében dolgozott a
későbbi filmesek közül Jutkevics,
Bamet, Fogel, Macseret. Parodizálta a hagyományos és a nem szélsőségesen avantgarde színházat, így
többek között Sztanyiszlavszkijt is,
Mejerholdot .is. Színházi paródiái
tették ismertté. Kozincev és Eizenstein ekkori felfogásához hasonlóan ő is abban hitt, hogy a színház
a múlté, a jövő a filmé és a music
hall-é.
10 A párizsi
kommün ről szóló
film készült el l 929-ben. Új Babilon
címen vált ismertté.
II Sklovszkij
cikke - mint Nyedobrovo monográfiájának előszava
- itt véget ér. Sklovszkij 1928-ban
megjelent
Gamburgszkij
szesot
(Hamburgi
számla) címü tanulmánykötetében azonban hozzáfüzi
a következő kiegészítést (és így természetesen a későbbi gyüjteményes
kötet, a Za szorok let (Negyven év),
Iszkussztvo, Moszkva 1965. is a teljesebb változatot tartalmazza):

"A forgatókönyvírók
haragszanak
a filmgyárakra. Azt mondják. hogy
figyelmetlenül olvassák el a forgatókönyveket.
Én is haragszom. Figyelmesen olvasnak, de átdolgoznak. A Művészeti Tanács bármelyik átlagos tagja nem engedheti meg magának,
hogy nem dolgoz át.
Egy beállításokra osztott forgatókönyv biztosan nagyon védtelennek látszik. Másfelől (ahogy az újságokban mondják) - miket küldenek a szerkesztőségekbe?
Egyszer hoznak egy forgatókönyvet a Revizorból.
A szobában ott ül V. Pudovkin.
Anélkül, hogy kinyitnám a forgatókönyvet, megkérdezem Pudovkint:
- Hogy kezdődik egy dilettáns forgatókönyv a Revizorból?
Pudovkin így válaszol:
- Egy disznó a cölöphöz dörgölőzik.
Kinyitom a forgatókönyvet, és olvasom:
"l. Premier plan. Egy disznó a cölöphöz dörgölőzik".

KOZINCEV: A FILMSZALAG NEM ÉG EL (RÉSZLET)
kétségem afelől, hogy éppen most
Megérkezésem (Kijevből Pétervárjött el a müvészet ideje. Ez a művéra - a szerk.) másnapján arra lettem
szet merész kell hogy legyen, és kífigyelmes, hogy az Október 25-e suméletlen mindenhez, ami régi. Ádáz
gárút és a Mihajlovszkij tér sarkán
vitát folytatva a ,jelenkor ritmusánagy tömeg áll egy üzlet kirakata
ról" meg az "ipari kőltészetről", fát
előtt. A járókelők megálltak a rehasogattunk, és befűtöttünk a kis
pedt kirakatüvegnél, és a ROSZT A
vaskályhába. .. Dermedt ujjakkal
kézzel írott táviratát
olvasták ...
megfogtuk az ecsetet. ..
A plakátok egy csapásra lenyügözNem messze a müteremtől, ahol
tek. Valamilyen vidám erő sugártanultam, egy magas, üres helyiségzott róluk. A formákat mértani
ben kiállították a III. Internacionáegyszerüség jellemezte,
de nem
lé emlékmüvének a modelljét. Abvesztették
el tárgyszerüségüket.
lakfüggönyből
varrt nadrágban,
Mulatságos, gyermeki egyszerüség
volt ez, a tárgyak fő vonásainak . katonai derékszíjjal összehúzott,
nem rám szabott bekecsben álltam
találó ábrázolása ... Azt láttam eze- sok hozzám hasonló fiatal művész
ken a plakátokon, ami önkéntelevolt abban az időben - és néztem a
nül vonzott: egyszerü népi színeket,
Tatlin készítette tornyot. A lehelet
expresszív kifejezési módot, örömteli életérzést. .. (41. o.)
megfagyott a levegőben, ... toporogni kellett... Tulajdon szememA "Szabad Állami Müterem" ...
melláttam a jövő világát: egy spirál
vidám közösséget alkotott. .. Sem a
vonalú hatalmas fém tornyot belsehideg, sem az éhség nem nyugtalajében három, egymás fölé tornyonította őket. Az élet lenyügözően
suló üvegépítménnyel.
Tatlin ...
érdekesnek látszott, és nem maradt

inkább munkásra hasonlított, mint
müvészre -, ráérősen magyarázta,
hogy ez az üvegkocka forog majd a
fémspirál belsejében (évente egy
fordulat), abban kapnak helyet a
Köztársaság törvényhozó szervei.
A fölé emelkedő gúla alakú épületet
a Titkárság foglalja el; a Titkárság
havonta egyszer fordul meg a tengelye körül. A torony hegyében lévő üveghenger (naponta egy fordulat) a Tájékoztató Irodának ad helyet ...
Szentül hittem, hogya toronya
legközelebbi jövőben felemelkedik
majd a város fölé, diadalmaskodva
Rossi és Rastrelli fölött.
A városban pezsgett a müvészeti
élet. Csodálatos, hogy ezekben a
nehéz években mennyire szerették
az emberek a müvészetet. Romos
termekben rendeztek kiállításokat,
a vitákon tombolt a szenvedély.
Különféle - megszámlálhatatlan
irányzatot képviselő költők felolva-
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sásokat tartottak műveikből, rengeteg új név jelentkezett, és még
azok is írtak, akiknek legendák fűződtek a nevükhöz ... (42-43. old.)
A Népház esztrádszínházában
láttam Alekszandr Blokot. ..
A Művészetek Házában Majakovszkij basszusa dörgött, és mi vörösre tapsoltuk a tenyerünket.
A Moszkvából érkezettek "színházi forradalornról"
beszéltek.
Minden színházi hír, vita középpontjában Mejerhold neve állt.
Higgadt véleményeket nem hallott
az ember. (43-44. old.)
Mejerhold a moszkvai színpadról letépte a mennyezetfüggőnyöket, amelyeket valamikor ő is kedvelt. A színpadháttér koszos téglafalára festetlen díszleteket raktak.
Az OSZSZSZK Színház pódiumára fényűző ruhás komédiások helyett a biomechanika munkakőpenyes instruktorai jöttek ki. Puskaporfüst, nyerítő lovak, naturalizmus minden formában ... A plakát
alján a következő szöveg: "Előadás
alatt szabad ki-be jámi, fútyülní és
tapsolni." Megszűnt a függöny, a
pszichológia, a rivalda, a sminkelés,
a kép, a dramaturgia. (45 old.)
Vannak időszakok, amikor a fiatal festők magát a vásznat is elavultnak tartják. Az új életérzést amely még teljesen zavaros - más,
új vásznon kell kifejezni. A heves
természet meggondolatlanul darabokra tépi a régi anyagot, viszont
minden olyasmi, ami azelőtt megengedhetetlen, a művészettől idegen volt, most belekerül az immár
új anyagokból készült dolgok
struktúrájába. A régi darabjai, maradványai átkerülnek - gyakran paródiaként - az ellentétes állományba.
Ez a folyamat akkoriban volt a
legerősebb. A festmény már régen
megvetemedett; a kivitelezési mód
felcserélhetővé tette a vásznat; a
festők tapéta-, újság-, fényképdarabokat ágyaztak bele a kompozícióba. A szobrászok elvetették a márványt és a bronzot, domborműveket készítettek vakolt felületből, fából és vasból. Az ipari költészetet
az utca nyelvének költészetellenes
szótárában keresték. A prózai színműveket zenével, tánccal, agitációs
szónoklattal, pantomimmal vegyitették.

Grigorij Kozincev

Valamilyen dinamikus színpadi
látványosságot szerettünk volna
létrehozni. Ádáz gyűlöletünk az
"akadémizmus" iránt, amely azt
tartotta, hogy a forradalom semmit
sem változtatott a művészetben, azt
sugallta, hogy hangoljuk valószínűtlenre a kőzismert színművet. ..
Az úgynevezett "magas" művészetet lenézték a fiatalok. Viszont a
nem esztétikus anyag elragadtatást
váltott ki belőlünk: például a
nyomdai betű, az akrobatikus mű-

sorszám, a technikai fotók, a reklámplakátok. És természetesen a
legcsodálatosabb volt számunkra a
népszórakoztatás legalacsonyabb
formája: a mozi, amelyet az "akadémikusok" meg az "esztéták"
mélységesen megvetettek. (51-52.
old.)
Pétervárra jöttek a régi barátok:
Jutkevics, aztán Kapler. Egy felnőtt ember is csatlakozott a társaságunkhoz: G. Krizsickij rendező.
Egyik nap a vita hevében kimond19
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tuk azt a szót, hogy "excentricitás",
ez bizonyult a legkifejezőbbnek. Elhatároztuk, hogy világgá kürtöljük
művészeti terveinket, és egy nézetet
valló társakat keresünk ...
Még Kijevben, a csendes utcákon
sétálva, rajongtunk az "urbanizmus
dinarnikájáért"
és a "music-hall
költészetéért. " Persze nagyvárost és
music-hallt egyikünk sem látott
még. De a sajátosságok, amelyek
kifejezték - ahogyan akkor mondtuk - a korszerűség leglényegét, világosak voltak a számunkra: energikusság, lakonikusság, éles ellentétek, szigorú ritmus. Mindez már
megvolt a festészetben és a költészetben. A színházban is eljött az
ideje.
A "színházi stúdió"
kifejezésre
utálattal gondoltunk: fecsegés az
"alkotásról" és a "szent művészetről". Mi megnyit juk az excentrikus
színész üzemét. Neve, az igazán

korszerű kifejezésekhez hasonlóan,
feszesen tömör lesz, erőt sugárzó:
FEKSZ ...
Jelszónkat,
amellyel
harcba
akartunk indulni, Mark Twaintől
kö!csönöztük. Ezzel kezdetét is vette az új müvészeti irányzat. Felírtam egy hosszú tapétának a hátlapjára: "Inkább legyek fiatal kutya,
mint öreg paradicsommadár!";
a
jelszót felakasztottuk a karnis alá,
abban a szobában, amelyben összegyűltünk. Természetesen egy ócska
vasunk sem volt, de azért elhatároztuk, hogy:
I. Vitákat rendezünk.
2. Gyűjteményes kötetet adunk ki.
3. Műhelyt nyitunk.
4. Darabot viszünk színre.
5. Kiállítást rendezünk.
A program négy pontját megvalósitottuk. (46-48. old.)
... megfordult a fejemben, hogy
színpadra viszem a Leánynézöt.

Megőriztem a vázlataimat: kosztümös, erősen sminkelt figurák - bohózat szereplői. Mindegyiknek adtam valamilyen mutatványos jelleget. .. De ezek csak a legelső, még
igen bátortalan lépések voltak. Aztán meggyorsultak a lépések, úgy is
mondhatnám, hogy futásba mentek
át. Ez már eszeveszett rohanás volt.
Valahol messze hátul, a ködös - és
"akadémikus" - múltban elmaradt
a színház mellett működő
stúdió,
maga a színház, a gogoli színmű, a
mű meséje, a jellemek ... Mondhatni, hogy lassan - ahogy egyik átdolgozás követte a másikat - csak egy
sovány váz maradt a darabból.
A közismert helyzetek mind visszájukra fordultak, minden összekeveredett, a szöveg távirati nyelvre zsugorodott,
esztrádszámokká
vagy
vizuális metaforákká alakult át a
vígjáték. Most már nem az volt a
feladat, hogy színpadra vigyük a
darabot, hanem az, hogy - az akkori évek nyelvén szólva - felingereljük a darabbal a színházat.
Az udvari tanácsos balul sikerült
háztűznézése ráérős
történetének
szélsebesen kellett peregnie, eszelös
népünnepély kezdetét kellett illusztrálnia a győzedelmes villamosítás
tiszteletére, ahol a népi mutatvány
összeötvöződik a jövő technikájával. Úgy képzeltem el, hogy az előadás csak kezdet lesz: a látványosság természetesen túllép a rivaldán,
kiáramlik az utcára, körüljárja Tatlin spirális emlékmüvének a talapzatát, mert a premierre valószínűleg
elkészül az emlékmű."
(50-51.
old.)
Az excentrikus színház programjában (1921. dec. 5.) ezt írtuk: az
előadásnak magas fokú akrobatikus, komikus, mechanikus mutatványokból kell állnia, a darabot
"mutatványok láncolata" helyettesíti. Mindebben - a rnusic-hall műsorrá változtatott klasszikus vígjátékban, a darabrészletek, akrobataszámok, film- és esztrádjelenetek
parodisztikus
montázsában
könnyen fellelhetők a közös vonások A bölcs is tévedhet cimű darabbal. .. (53. old.)
A színpad hátfalát telefestettem
dicsőítő képekkel; volt rajta városrészlet futurista módon pingálva,
egy Chaplin-portré, Tatlin híres toronyépülete. Némelyik díszlet áttet-

sző volt, mögöttük lámpák villogtak a two-step és a ragtime ütemére,
amelyet a társulatunkhoz
tartozó
szteppel ő vert ki a zongorán, kürt-,
kereplö-, csengettyű- és füttykíséret
közben. A figurák - az akkori formalista festők kedvenc színeiben ebben a villogó és kattogó háttérben váltogatták egymást kiáltozva,
aktuális jelszavakat
ismételgetve,
kuplékat énekelve, furcsa pantomim- és táncmozdulatokkal,
akrobatikus számokkal színesítve a szöveget. A gogoli kérők (rendes színpadi külsővel) összevegyül tek a
színpadra kigördülő szerkezetekkel. .. Aztán a villogó háttér hirtelen vetítő vászonná változott (az
előadás mozihelyiségben folytatódott), Chaplin elinalt a rendőrök

elől, akik megjelentek a vásznon
(ugyancsak jelmezben, kifestve), és
beleépültek a darabba: a filmvetítés
kiegészítette a színpad előterében
folyó játékot. Kigyúltak és kialudtak a díszletelemek, a cirkuszi bohócok lelkes kiáltásokkal végezték
a halálugrást, valamit kiáltottak a
nézőtérről, és a színpadról válaszoltak a színészek ...
Ha a dialógusokat és a dalokat
figyelmen kívül hagyjuk, akkor ez
az egész inkább hasonlított fantasztikus balettra: az átmenetek a vizuális képek ritmusán és váltakozásán, a mozgás ellentétein alapultak.
Ebben a zagyvaságban
maga
Gogol is szerepelt. Hiába, nem jó
elhallgatni a ballépéseket, akármilyen régiek is. Azt viszont meg kell

mondanom, hogya "vétkes" éppen
hogy betöltötte tizenhetedik évé t.
(54. old.)
EI kellett szakítani a színházi hagyományok kötelékét, amely még
mindig rá volt tekeredve a filmrnűvészetre, csakhogy a fiatal művészek ezt rendszerint nem olyan
- hogy úgy mondjuk - illedelmesen
tették, ahogy például egy kiálli tás
megnyitásán elvágják a szalagot.
A hagyományok
elleni harc
gyakran a hagyományokból,
de
másmilyen hagyományokból
való
tanulássá változott. (141-142. old.)

(Fordította: Bárány György
Megjelent a Gondolat Kiadónál
1976-ban)

."'
:>"

-,

VLAGYIMIR

NYEDOBROVO:

A FEKSZ az Excentrikus Színész
Gyára.
A történet adatai:
1921. december 5. Disputa az excentrikus színházról a pétervári
Független komédiában. Három előadás: Grigorij Kozincev, Georgij
Krizsickij, Leonyid Trauberg.
1922. július 9. Az Excentrikus
Színész
Gyárának
megnyitása.
A vezetőségben az "excentrikusok
fűtőház"-a:
Grigorij Kozincev, Georgij Krizsickij, Leonyid Trauberg,
Szergej Jutkevics.
1922. szeptember 25. A Pro1etkult termében az Excentrikus Színész Gyárának első fellépte. A színen háromfelvonásos
trükk:
a
"Háztűznéző".
Az előadás gépészei: G. Kozincev, L. Trauberg.
1923. június 4. A Zenés komédia
termében. FEKSZ Demonstráció:
Külkereskedelem az Eiffel-tornyon.
Az előadás gépészei: Grigorij Kozincev, Leonyid Trauberg.
1924. december 9. Az excentrikus
filmkomédia premiere: Oktyabrina
kalandjai. Munka a FEKSZ filmműhelyében. Szerző-rendezők: Grigorij Kozincev, Leonyid Trauberg.

*
Elfogadott, hogy az excentrizmusról a következőket gondolják: széles, kockás nadrág, zöld haj, benyo-

A FEKSZ-ek EXCENTRIZMUSAl

mott cilinder, kék frakkos néger,
foxtrott vagy box.
Az excentrizmus ilyen értelmezése vulgáris. Bár van talaja. A talaj
terméketlen és az áfonya alacsony
bokrát táplálta. Ez a bokor tovább
terebélyesedett.
A zöld haj a music-hall tó és a
varieté tő I ered. Marinettin keresztül, tranzitként.
Marinetti a varieté színház tökéletesítését javasolta, a meghökkentő és rekord színházává változtatva
azt. Ezért javasolták az énekesnőknek, hogy dekoltázzsal
díszítsék
magukat, mindenféle színűre fessék
kezüket, különösen hajukat. Beethoven szimfóniáját a végétől kell
előadni. A teljes Shakespeare-t egy
felvonásba kell sűríteni. Hernani
szerepét olyan színészeknek kell adni, akik félig gúzsba vannak kötve.
Az excentrizmusnak ez a formája
a legvitatottabb, a legféktelenebb, a
legostobább.
A music-hall és a varieté színház
excentrizmusa a tárgy reális formájának
deformálásával
kezdődik.
A tárgynak karikaturisztikus, ostoba, valószerűtlen formákat adnak.
Magának a tárgynak a faktúrája
torzul el.
A FEKSZ-ek excentrizmusa nem
a music-hall excentrizmusá, Kérik,
ne tévesszék össze.

A FEKSZ-ek az excentrizmus értelmét másban látják. Eredetüket és
lehetőségüket tekintve törekedne k
arra, hogy ezt az értelmet másokhoz is közelítsék.
Azokat a dolgokat nem vesszük
észre, amelyek állandóan
körülvesznek bennünket. Öntudatlanul
hajtjuk végre a megszokott cselekvéseket, miután elveszítettük képességünket, hogy gondolkodjunk róluk.
A dolog gyakori látványa egy
meghatározott kontextusban automatizálja a látványt. Már nem különböztetem meg az íróasztal omon
lévő dolgokat és összességükben érzékelem azokat. Nagyon sok idő
eltelhet, amíg észreveszem, hogy
valamelyik tárgyat ellopták.
Ahhoz, hogy a dolgokat meglássák, ki kell vonni azokat automatizációjukból. Új módon kezdjük látni a dolgot és más, nem megszokott
tárgyakkal való kombinációjában.
Az usszuri vidék egyik tudósítója
írta: "A tigrisek zavarják a szövetkezetek befizetésének összegyűjtését. A pénzbeszedő több mint egy
napot ült az őrházban, amíg a tigris
nem legyintett egyet a mancsával és
el nem ment."
Sklovszkij más alkalomból idézte
ezt a példát. De nekem itt kell. Számunkra ugyanis a tagbefizetések
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halogatásának megszokott jelensége kiemelkedik az automatizációból, mégpedig a tigrissel történt
összekapcsolással. Bár a helyi kőrülmények között az ilyesmi megszokott lehet, s maga a tudósító is
automatikusan érzékelheti.
De nem illik a leningrádi
FEKSZről beszélve az usszuri vidékre kalandozni.
Azt lehet mondani,
hogy a
FEKSZ-ek excentrikus eljárásának
értelme: a dolgok és fogalmak kiragadása
az
automatizmus ból.
A FEKSZ-ek
arra törekednek,
hogy a dolog érzékelését "a látványon, s ne a felismerésen keresztül"
adják vissza. Excentrikus eljárásuk
a "nehézzé tett forma" eljárása.
Amikor a néző érzékeli a dolgot, a
"nehézzé tett forma" időben megnyújtja és összetetté teszi az egész
befogadási folyamatot.
A FEKSZ-ek a dolog különössé
tételén dolgoznak. A különössé tevés a dolog kiemelése az automatizációból, a rnűvészetben különbözö
módon
lehet elérni. Sklovszkij
A próza elméleté-ben mutatta be
ezeket a módokat, s azt a művet
azok, akik nem fukarok és nem lusták, megvásárolhatják s elolvashatják.
A különössé tételnek csak egy
módjáról szólok. Ezt a módot alkalmazzák a FEKSZ-ek is munkáikban.
A FEKSZ-ek különössé tevő eljárása abban áll, hogy a dolgot
azoktól a tárgyaktól elkülönítve jelenítik meg, amelyek a dolgot körülveszik. A dolgot kiveszik megszokott kontextusából
és másik
környezetbe helyezik.
A tárgy realisztikus formái érin-
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tetlenek maradnak. A tárgy azonban új szomszédokat kap.
A FEKSZ-ek a leegyszerűsített
és durva excentrizmustól az összetett és pontosabb excentrizmus felé
fejlődtek.
Az
Oktyabrina
kalandjaiban
szándékosan alkalmazzák a házgondnoki iroda leegyszerűsített berendezéseit. A FEKSZ-ek
reális
dolgokat vettek, írógépet, tintatartót, íróasztalt, stb., s mindezt egy
motorbiciklire vitték át, a hivatalt
mozgóvá tették.
A dolgokat a nem odaillő környezet tette különössé. Nem szoktuk az írógépet motorbiciklivel őszszekapcsolni.
A dolgok reális formája azonban
érintetlen marad. A tárgyaknak
csak a más tárgyakhoz való viszonya változik.
Azt látják, hogy ezzel a montírozás mozzanata jelenik meg. A montírozásról azonban később szólok.
A legkülönbözőbb dolgokat mutathatjuk meg excentrikus összekapcsolásban.
Az Ördögkerék-ben a FEKSZ-ek
a megszokott szerelmi témát nem
odaillő környezetbe vitték át. Sorin
matróz és Valja szerelmi bonyodalmai hullámvasúton zajlanak.
A lírai motívumot prózai anyaggal lehet excentrikus kapcsolatba
hozni.
A Testvérkében a lírai jelenetek
egy elhasznált teherautó és az autó-mentő anyagára épülnek. Korábban úgy vélték, hogy a teherautót
nem lehet emocionális színezéssel
körülvenni.
Elképzelhetetlennek
tűnt, hogy ezt az anyagot líraként
mutassák be.
Szükségképpen excentrikus ha-

tást lehet elérni az ember és a tárgyak összekapcsolásakor
is.
A köpenyben a FEKSZ-ek excentrikus módszerrel alkották meg
Gogol és Miklós korának szellemét. Ezt a kicsi ember és nagy környezete bemutatásával érték el.
Akakij Akakijevics aprócska figuráját hatalmas bronzemlékművekkel hozták kapcsolatba.
Ugyanígy jellegzetes a csinovnyik kis figurájának összekapcsolása a hatalmas rablókkal. Vagy az
óriási hómezővel,
ahol elragadták
Akakij Akakijeviestől köpönyegét.
Az SZVD-ben a felkelés elfojtását a dobos kicsiny figurájának és a
masszív ágyú knak és katonaoszlopoknak az excentrikus szembeállításával mutatják be.
Ugyanott az ember és az atmoszférikus feltételek is összekapcsolódnak. Epizódok egész sorát mutatják be embereknek a hóviharral és
a széllel vívott csatájaként.
A dolgok excentrikus összekapcsolása eljárásaként jellemezhető
minden olyan eljárás, amely a tárgyat kiemeli megszokott környezetéből, és nem hozzáillő környezettel
hozza kapcsolatba.
(Fordította: Kelemen Tibor)

JEGYZETEK
l Részlet Nyedobrovo:
FEKSZ című monográfiájából. Ennek előszava Sklovszkij fenti cikke. A könyv
1928-ban jelent meg. Kozincev és
Trauberg egész addigi munkásságát
elemzi, a színészi munka sajátságait
különösen alaposan. Ez utóbbi fejezet is olvasható magyarul Kelemen Tibor dokumentációs fordításában, kéziratként (a Magyar Filmintézet könyvtárában), jegyzetekkel
ellátva, néhány más korabeli szovjet cikkel együtt. A Cinema e avanguardia in Unione Sovietica; Film és
avantgarde a Szovjetunióban cimű
olasz tanulmánykötet (szerk. Giusi
Rapisarda. Offizina Edizioni, Róma, 1975.) az egész könyvet kőzli,
két Sklovszkij és egy Tinyanov cikkeI együtt. Ennek dokumentációs
fordítása szintén megtalálható az
Intézet könyvtárában.
2 Tyeorija prozi (A próza elmélete) 1925. A formalista irodalomtudományi iskola egyik alapműve.
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JURIJ TINY ANOV: "A KÖPENY" CÍMŰ FILM LIBRETTÓjAl
A köpeny című film nem Gogol híres elbeszélésének filmillusztrációja.
Az irodalom illusztrálása a film számára nehéz és hálátlan feladat, mivel a filmnek megvannak a maga
módszerei és fogásai, melyek nem
azonosak az irodaloméival. A film
csak arra törekedhet, hogy a maga
módján öntse új formába és értelmezze az irodalmi hősöket és az
irodalmi stílust. Hát ezért nem egy
Gogol nyomán készült elbeszélés
áll itt előttünk, hanem egy Gogol
modorában készült filmelbeszélés,
ahol olyan síkon bonyolítottuk
a
mesét és dramatizáltuk a hőst, ami
Gogolnál nem úgy van, de amit
mintegy sugallt Gogol modora.
A filmelbeszélés bonyolítása arra
a gogoli képre épül, ahogy A köpeny fogalma messze túlnő a naturalista tárgyon, "a vastagon vattázott köpönyegen" . "Ettől kezdve
mintha egész élete tartalmasabbá
vált volna, mintha megnősült volna, mintha valaki más is együtt élt
volna vele, mintha nem lett volna
egyedül, hanem valami kedves, bájos élettárs vállalta volna, hogy vele
együtt halad tovább az élet útján és ez az élettárs nem volt más, mint
az a vastagon vattázott, nyühetetlen, erős bélésű köpönyeg">. A másoló-automatává lealacsonyított és
emberi arculatát majdnem elvesztett pétervári tisztviselő álma tehát
nem egyszerüen egy köpeny, hanem
egy olyan köpeny, amely egyben
kedves, bájos élettárs is. A filmelbeszélésben ez a metafora természetesen két szemléletes képre esik szét.
Az egyik a lány, a "kedves, bájos
élettárs", akiről minden pétervári
tisztviselő álmodik
ifjúkorában.
A másik a köpeny, amely kedves
élettárs az öregségben, pontosabban abban a meghatározatlan életkorban, amelybe a pétervári tisztviselők közvetlenül az ifjúkor után
kerülnek. A "kedves, bájos élettárs" álma (Akakij Akakijevics "ifjúsága") ugyanúgy meghiúsul a ',jelentéktelen ember" miatt, ahogy később "regénye" a köpennyel hiúsul
meg a "tekintélyes személy" miatt.
Az álmok beleütköznek a sötét, ostoba rendbe, Miklós cár Pétervárjának életrendjébe .. A groteszk iroda

rendjébe, ahol az ostoba papírok
mögött szörnyű társadalmi igazságtalanság bújik meg, a Nyevszkij sugárút rendjébe ahol végtelenségig
kiégett, mintegy csak külsejükre redukált ficsúrok és hölgyek lézengenek, Gogol rettenetes Nyevszkij sugárútjának
rettenetes
rendjébe,
amelyet az utcát bodorító és kipirosító cukrász és fodrász ural. Az álmok beleütköznek Miklós cár fővárosának holttestébe.
A filmelbeszélés a Nyevszkij sugárúton kezdődik. A fiatal Akakij
Akakijeviös a Nyevszkij sugárúton
hömpölygő
gondtalan
tömegben
lépdel, bajszok - micsoda bajszok! -,
bársonyos pofaszakállak és.atlaszba burkolt derekak között, melyek
semmivel sem vastagabbak egy palack nyakánál.
Itt, a Nyevszkij sugárúton találkozik azzal az ismeretlen lánnyal,
aki miatt álmodozni kezd egy kedves, bájos élettársról. Az ismeretlen
lánynak valami szélhámos int és
egy fiatal tisztviselő ered a nyomába A ,jelentéktelen ember", aki egy
osztályon szolgál Akakij Akakijeviccsel, bátran fut a lány után. Akakij Akakijevics nem tudja utolérni
a lányt, a "Nyevszkij sugárút" elszakítja tőle. Hazatérvén elálmodozott a papírjai fölött, tévedésből a
"nyugalmazott
őrnagy"
helyett
"égi látomást" ír. Odamegy az ablakhoz és a szemben lévő ház ablakában megpillantja az ismeretlent.
Ez az ismeretlen lány azonban
sokak "kedves, bájos élettársa".
A szobájában sötét és kétes alakokból álló társaság gyűlt össze; nemhiába intett neki a szélhámos. Ez a
szélhámos, a rejtélyes "külföldi
Ivan Fjodorov" szobákat tart, ahol
gazságokkal foglalkozik. Ott egy
földbirtokos, akinek valami ostoba
ügye adódott: ez a földbirtokos úgy
összeveszett a barátjával, mint Ivan
Ivanovics Ivan Nyikiforoviccsal. 3
Az "ügy" eljutott Pétervárig, és a
földbirtokos azért jött, hogy "eltussolja". Át kell írni a papírokban az
ő .Pjotr" nevét .Provra" és az ügy
ezzel máris hosszú évekre elodázható. Nemhiába vonzza hát szobái ba
a szélhámos a fiatal hivatalnokokat. A szélhámos és a földbirtokos

egyből bevonják az "ügybe" a ,jelentéktelen embert". A szemben lévő ház ablakában a ,jelentéktelen
ember" megpillantja a "kedves élettársat" bámuló Akakij Akakijevics
profilját. A földbirtokos ügye éppen Akakij Akakijeviesnél van másolásra, és a ,jelentéktelen ember"
tud erről. Megmutatja a szélhámosnak Akakij Akakijevicset.
Akakij Akakijevics elszundított a
szobájában.
Álmot lát: parádés
hintó érkezett érte, elviszi a bálba ugyanahhoz az ismeretlen nőhöz.
A bálon csupa csillogás, mindenütt
apródegyenruhák,
mindenki tábornok és tábornok. Valahol a távolban felvillan a "kedves élettárs";' de
ahogy a valóságban sem tudta őt
utolérni Akakij Akakijevics, úgy itt
is félretolják és kigúnyolják.
Akakij Akakijevics felébred, kinyitja a szemét - és egy szobainas
áll előtte. Az ismeretlen nőhöz hívja. És íme Akakij Akakijevics már
ott is az ismeretlennél - testet ölt a
"kedves élettársról" szőtt álma. De
abban a sötét világban, ahol a ,jelentéktelen ember", az ügyes és
szemtelen pétervári piperkőc hivatalnok boldogul, nincs hely Akakij
Akakijevics számára, aki veleszületett zavart értetlenséggel nézi a külvilágot.
Ez a világ sodorja Akakij Akakijevicset abba a bűnbe, mely a [eg-,
rettenetesebb egy olyan hivatalnok
számára, aki szeretettel másolja a
papírokat. A betű ellen követ el
bűnt: töröl.
Ezt a törlést Akakij Akakijevics
a félautomata értetlen iszonyatával
hajtja végre. És ezt a zavart értetlenséget nem tudja megbocsátani
neki a gogoli "Nyevszkij sugárút"
sötét világa. Kacagva és gúnyolódva dobja ki őt megszokott környezetéből. Az ügyosztályon vár rá a
csapás; hívatják
a főnökségre,
A főnök megmossa a fejét. Akakij
Akakijevics már azt hiszi, hogy kiderült a törlés. De a főnöke nem
ezért szidja meg. A szórakozott
Akakij Akakijevics elálmodozva
"égi látomást" írt "nyugalmazott
őrnagy" helyett. A törlés tehát nem
derült ki, de ez a történet a "kedves
élettárssal"
végképp
kikészítette

Akakij Akakijevicset. Ettől kezdve
abban a meghatározatlan
korban
és meghatározatlan állapotban jártkelt a világban, amilyenben Gogol
elbeszélésében találkozunk vele.
A ,jelentéktelen ember" már régóta "tekintélyes személy" lett, és a
"kedves, bájos élettárs" eltűnt, mint
a ~ámfor, az örökös címzetes tanácsos pedig egyre csak másolt és másolt. Az osztályon nem tanúsítottak
iránta tiszteletet, a fiatal hivatalnokok kinevették, és még rongyos köpenykéjét is a kellemetlen "hacuka"
csúfnévvel illették.
Egyszercsak megalázott életében
ismét felcsillant valami a távoli
évek- tényéből, az álom az új kőpenyről, a "vastagon
vattázott,
kedves élettársról, egy erős bélésű
kőpenyről". És ismét testet öltött a
hivatalnok álma: a vatta, bélés formájában. Akakij Akakijevics vállán a "hacuka" helyett - új köpeny.

És társai még meg is ünneplik ezt a
jelentős változást az életében. De
éppúgy, mint először, most is eltűnik "kedves élettársa". Akakij Akakijevieset kirabolják. Jól ismerjük
Akakij Akakijevics további bolyongásait és sorsát. Elkullogott a
"tekintélyes személyhez" (aki fiatalkorában a ,jelentéktelen
ember"
volt) és az kegyetlenül lehord ta.
Akakij Akakijevics egy szempillantás alatt szívrohamot
kapott és
meghalt. Lázálmában a "tekintélyes személyt" üldözte. Akakij Akakijevics télen halt meg. Fütyülve fúj
az éles szél, havazik. És a hóvihar
elsöpri a "tekintélyes személyt", a
rendőrőrszernet és Péter emlékművét is, elsöpri a Miklós korabeli
Oroszország minden kísértetét. Az
egész filmvásznon őrülten kavarog
a hó, és a lámpagyújtogató, aki az
ördőgre hasonlít, eloltja a lámpát.
(Fordította: Berkes Ildikó)

JCOZINCEV: A FILMSZALAG
Tinyanov Gogol Pétervári elbeszéléseinek mintegy a sűrítményét
akarta bemutatni; a forgatókönyvben
A
köpenyt
egyesítette
A Nyevszkij
Proszpekttal. .(121.
old. Tinyanov mesterien használta
Gogol vázlatait, más műveinek
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JEGYZETEK
l A cikk eredetileg
a Leningradkino reklámirodájának
kiadásában
jelent meg 1926-ban. Újabb kiadása az Iz isztorii Lenfilma (A Lenfilm
történetéből) című sorozat 3. kötetében
(Iszkussztvo,
Leningrád
1973.) olvasható.
2 Gogol: A köpönyeg című novellájának ezt a részletét és a későbbiekben néhány, Gogol stílusára jellemző kifejezést Makai Imre műfordításából idézünk.
3 Utalás
Gogol: Hogyan veszett
össze Ivan Ivanovics Ivan Nyikiforoviccsal? című ismert elbeszélésére.
Tinyanov több Gogol-novella mo-v
tívumait felhasználta
a forgatókönyv írásakor.

NEM ÉG EL (RÉSZLET)

helyzeteit, hőseit, részleteit, Pontos,
bonyolult mozaikművészet volt ez,
csak irodalomtörténész tudta alkalmazni. (122. old.) Gogol ezekkel a
sajátos eszközökkel fantasztikussá
változtatta a valóságot. (129. old.)
. A város képét megpróbáljuk ősz-

sze hasonlító méretekkel, fényfoltokkai és árnyakkal ábrázolni. Hiszen nem az a feladatunk, hogy
minden részletében bemutassuk a
régi építészet szépségeit, .hanem a~
hogy érzékeltessük' a díszes hom-lokzatok emberfeletti hatalmassá-

~

~.
f.'

gá , az ember magányosságát,
elnyomottságát e térségek között.
A film néma volt; az epikát a
vizuális képekben kerestük. Akakij
Akakijevics Basmacskin életének
nyomorúságos színhelyét úgy akartuk bemutatni, hogy alakját kölcsönös összefüggésbe hoztuk a főváros
tereivel, hatalmas hivatali épületeivei, ahol serceg a csinovnyikhadak
tolla, és ahol Basmacskin asztalán
halommá nő a papír, amely élve
eltemeti az embereket. Basmacskin
lázálmának fantasztikus képeit úgy
alkottuk meg, hogy csupán módosítottuk az adott reális környezetben ugyanazoknak a szereplőknek
a helyzetét és viselkedését: halála
előtt Akakij Akakijevicsnak
úgy
rémlik, hogy egy tekintélyes személy nevet rá az irodai szekrény
tetejéről, hogy hahotázó csinovnyikok tömege dobálja írótollal, és a
feje tetejéig elborítja másolópapírral.
Sok vizuális képet közvetlenül ki
tudtunk olvasni Gogol művéből,
igyekeztünk újraalkotni a "végtelennek látszó teret" ... Basmacskin
egészen parányinak látszott a képen. A film akkor még nem ismerte
az alaknak és a térnek ilyen arányait. A rablás jelenetét egy magas
emelvényről fényképeztük. Akakij
Akakijevics egyestélyről ment haza
vattabéléses új kabátjába n - nagynak, telt nek, sőt tekintélyesnek
érezte magát benne -, s egyszerre
csak egy ferde, hosszú árnyék szelte
át az utat a tér egész hosszában ...
A rablók letépték róla a köpenyt és
elfutottak. Egészen kicsinek fényképeztük, totál plánban: ott állt a
letaposott hóban magányosan a félelemtől reszkető vézna kis alak.
Aztán elkezdett futni a kihalt utcákon, kiáltozott bele a semmibe, segítséget kért. .. És ezek között a távolról fényképezett utcák, terek,
emlékművek között tévelygett a pétervári kegyetlen télben vacogó apró figura.
A hatalmasa t és a szilárdat - a

Gogol: Háztűznéző.

192:!. figuravázlat vásári stílusban. (Kozincev)

gránitot és a bronzot - kölcsönös
összefüggésbe hoztuk a morzsányi
és törékeny "egyetlen emberrel", a
nyomorúság végletét a birodalom
fővárosának méretével.
Moszkvin a padlón fekve fény képezte a "Tekintélyes szernélyt": az
éles rövidítés lentről monumentálissá tette az alakot, amikor pedig a

magas rangú ember méltósága magasáról tekintett le Basmacskinra, a
kamerát emelvényre tettük, és meredeken lefelé fordítottuk az objektívot. Akakij Akakijevics így még
kisebbnek látszott a képen, mintegy
a padlóhoz tapadt. (130-131. old.)
(Fordította: Bárány György)
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JURIJ TINY ANOV: A FEKSZ-EKRŐLl
Úgy tűnik, hogy minket kivéve senki a világon nem kétli, hogy jelentős
filmművészetünk van. Nálunk nagyon nagy naiv tisztelet övezi a
nyugati filmeket. Nincs igazuk
azoknak, akik mohón rohannak
minden nyugati filmre, és szinte leereszkedően nézik a saját filmjeinket. U gyanezen nyugati filmek
többségét egyébként leereszkedően
nézi a nyugati néző, aki mohón rohan a mi filmjeinkre. Filmművészetünknek nincs miért mentegetőznie.
Az ideges, zsémbes és nagyképű hazai kritika hol lelkesen dicsér, hol
meg pánikba esve kihirdeti, hogy
"válság" van, és ezzel kizárólag a
saját válságát bizonyítja. Nálunk a
kritika minden egyes filmtől legalábbis zsenialitást vár, elfeledkezve arról, hogy a zseniális művek
általában ritkák.
A forradalom jelentős filmművészetet hozott létre, és nem volt ideje,
hogy ezt észrevegye. Filmművészetünkben akadnak már olyan emberek, akiknek joguk van hibázni.
Feltétlenül szólni is kell két ilyen
emberről - Kozincevről és Traubergről,
vagy
rövidebben
a
FEKSZ-ekről. "Az excentrikus szinész gyára" (Fabrika ekszcentricseszkogo aktyora - FEKSZ) - mit
jelent ez a terminus? .. Egy nyilvánvaló: ott van benne a "kísérlet" szó.
Mielőtt eljutottak volna a filmhez,
a FEKSZ-ek valami nagyon fiatalosat, vidámat és érthetetlent alkottak a színházban, a festészetben és
még másutt is. Én már második
filmjük, a Matróz az Auróráról után
talákoztam velük. Első rendezésük,
amelyre valószínűleg kevesen emlékeznek, de amelyet a FEKSZ-ek
úgy szeretnek, ahogy az ember a
gyermekkorát szokta szeretni. Ez a
kis film az Oktyabrina kalandjai
volt, amelyet nem tudni, hol és hogyan forgattak, és amely nem tartozik az előkelő filmműfajokhoz. Emlékezetem szerint azok benne a legszolid abb képek, ahol emberek háztetőkön kerékpároznak.
Ez a film
mindazon trükkök szertelen gyűjteménye, amelyekig eljutottak a filmre kiéhezett rendezők. És a FEKSZ-ek mégis joggal szeretik Kalandjaikat. Nem a monumentális "epo-

szokon" tanultak, hanem az elementáris "komikus
filmen", ott
ugyanis még nyomaiban fellelhetők
a film mint technikai találmány elemei. Ezek teszik lehetövé,
hogy
minden felesleges félénkség és tisztelettudás nélkül megfigyeljük, kipróbálj uk és megragadjuk azt, amit
a tisztelettudóbbak,
de kevésbé értelmesek tabunak tekintenek: a film
mint művészet lényegét. Itt sajátították el a FEKSZ-ek azt, ami azóta is legértékesebb vonásuk: a műfaji szabadságot. Vagyis, nem tekintik kötelezőnek a hagyományokat, képesek meglátni az egymásnak ellentmondó dolgokat.
Tehát a Matróz az Auróráról
után találkoztam a FEKSZ-ekkel.
A "Matróz" ugyan fiatal, de jó alkotás volt. Egyébként kicsit megváltoztatta a nevét, és Ördogkerék
címmel látta meg a napvilágo t.
Ezen a címen vívta ki a szakértők
elismerését
és szerezte meg a
FEKSZ-eknek az első közönségsikert és a leningrádi kritika első elmarasztalásat.
A FEKSZ-ek az én forgatókönyvem alapján kezdtek hozzá A köpeny rendezéséhez. A köpeny polemikus rnű volt: vitába szállt a Postamester? könnyű és meddő sikerévei; A köpeny új módon vetette fel
a "klasszikusok" megfilmesítésének
kérdését. Színházi hírességek helyett a FEKSZ-ek a főszerepet kollektívájuk egy fiatal színészének adták, és jól tették. Ricsalov nálunk
még olyan gyakori vendégszereplései filmen, provinciális és dilettáns
jelenségnek tekinthetők. A köpenyt
sietve vágták. Ennek ellenére a film
jelentős kísérletnek számított. A leningrádi kritika örömteli hajtóvadászata ezúttal mindent felülmúlt,
amit az átlagolvasó el tud képzelni.
Az egyik kritikus arcátlan írástudatlan
fráternek
nevezett,
a
FEKSZ-ekkel kapcsolatban pedig,
ha nem tévedek, azt javasolta, hogy
vasseprűvel takarítsák el őket. Ez a
kritikus, úgy tűnik, annak a főiskolának a diákja volt, ahol tanítottam. Most dicsér. A másik így
okoskodott: a klasszikusok a nemzeti vagyon részei; a forgatókönyvíró és a rendezők meghamisítottak

egy klasszikust. Tehát az ügyészségnek perbe kell fogni őket a nemzeti vagyon megkárosításáért.
Hol
van most ez a kritikus, nem tudom,
de félek, hogy él és dolgozik.
Eljártam a FEKSZ-ek műhelyébe A köpeny forgatási munkálatai
idején, és előadást tartottam a színészeknek Gogolról. Megértettem,
honnan fakad a frissességük: szoros, fegyelmezett és összeszokott
csoportként dolgoznak. Moszkvin
operatőr "ötletekkel" és "titkokkal" teli mester, a díszlettervező Jenei takarékosan bánik a filmes eszközökkel, a színészek képzettek és
komolyak.
A kritika nehéztüzérségének ostroma hatott, a FEKSZ-ek hajója
megfeneklett. Egy olyan szükségte-len és szürke filmet 3 rendeztek,
ahol, úgy tűnik, bebizonyosodott,
hogya régi és rossz autó jobb az
újnál. Aztán ismét összeszedték az
erejüket,
és megrendezték
az
Sz. V. D.-t (Nagy Ügy Szövetsége).
Amikor J. G. Okszmannal ennek a
forgatókönyvét írtuk, a Dekabristákban4 látható egyenruhák, ízléstelenség és parádé ellensúlyaként a
dekabrista mozgalom szélsőbal os
vonalát
akartuk
megvilágítani.
A FEKSZ-eknek ebben a forgatókönyvben a húszas évek romantikája tetszett meg, és ami sikerült
nekik, az nem a dolog dokumentumszerű és történelmi oldala, hanem valami más; a filmi pátosz.
A felkelés képe, ahol gondosan és
kiszámítottan használnak fel és játszanak ki minden szituációt, a legjobb, amit a FEKSZ-ek alkottak.
Itt megbirkóztak az egyik legnehezebb dologgal: a fokozatos és hiteles hangulatteremtéssel.
Emellett
világos, hogy vonzódnak a festői
anyaghoz. Ez különbözteti
meg
őket a .fotogenitás" híveitől, vagyis azoktól, akik általában a szép
anyagokat hajszolják. A FEKSZeknél ez az anyag mindig a szüzsé
valamelyik fordulatához kapcsolódik, és ezt a fordulatot színezi át
valamilyen módon ez az anyag.
Új rnűvüket, az Új Babilont még
nyers
formájában
láttam.
A FEKSZ-ek azoknak az embereknek a bátorságá va I, akik nem vesz-
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tették el munkakedvüket, a külföldi
történelem anyagát próbálják feldolgozni (a film szüzséje az 1871-es
Kommün). Az anyag filmi felépítésének rájuk jellemző "költői", nem
pedig "prózai" értelmezése tette lehetővé, hogy erre a nehéz feladatra
vállalkozzanak. Nekem úgy tűnik,
hogy ezt a filmet nem a történetisége teszi fontossá. Ennek a filmódának az új eszközei a tisztán költői
képek, a metaforák, amelyek a "ko-

mikumból" származnak és más műfajban hiperbolaként
szerepelnek.
Nem hiszem, hogy a FEKSZeket olyan embereknek nevezhetnénk, akik a "történelmi műfajban" dolgoznak.
Mindenekelőtt
mert ilyen műfaj sem a filmben, sem
sehol másutt nem létezik. Ha viszont történelmi anyagról beszélünk, aligha vitatható ennek az
anyagnak a szükségessége és korszerű sége. Szüksége van rá a néző-

JEGYZETEK

net. Film), Nauka, Moszkva 1977.
című kötetében található.
2 Jurij
Zseljabusszkij
Puskin:
A postamester című novellájából
készített filmet 1925-ben. A klasszikusok megfilmesítésével kapcsolatos vitákban később is, mások is

nek, mert aktuálissá teszi, közelebb
hozza és megvilágítja annak a kornak a genezisét, amelyben a néző él,
és ily módon segíti eligazodni.
Szüksége van rá a művésznek, mert
rákényszeríti, hogy túllépjen a kitalált meséken és azok örökös "háromszögein", hősein és csábítóin, és
helyettük olyan pontos feltételeket
szabjon a mesének, amelyeket nem
a művészeti hivatal, hanem a történelem vizsgált felűl.
(Fordította: Berkes Ildikó)

t

,
l A cikk először a Szovjetszkij
Ekran círnű folyóirat 1929/14. számában jelent meg. Újabb kiadása Tinyanov: Poetyika. Isztorija lityeraturi. Kino (Poétika. Irodalomtörté-

gyakran hivatkoznak rá mint a cselekmény pontos követésének, a fantáziátlan, filmszerűtlen feldolgozásnak az iskolapéldájára.
J Tinyanov
itt a Testvérke című
filmre utal.
4 Alekszandr
Ivanovszkij filmje
(1927).

Figyelmébe ajánljuk
Jitilij)
az Akadémiai Kiadó ősszel induló új sorozatait"'·II•

.

KÉRDŰJEL
Sorozatszerkesztő Ungvári Tamás

"Változatos témák, külőnböző szenvedélyű szerzők, akiket az köt egybe, hogya
tudomány és gondolkodás fejlődésében a helyesen feltett kérdést többre tartják, mint
a gyakran viszonylagos értékű választ."
Berend T. Iván
SZOCIALIZMUS

ÉS REFORM

Juhász Gyula
A HÁBORÚ ÉS MAGYARORSZÁG

1938-1945

Gáti István-Egyed Jenő
A NŰ ORVOSI SZEMMEL
Fekete Sándor
SAJTÓ ÉS SZABADSÁG

Mindegyik kötet papírkőtésben, 35,- Ft-os egységáron jelenik meg.
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Sorozatszerkesztő Kuczka Péter

"Titokzatos dolgokról, eseményekről, emberekről szólnak a sorozat kötetei. Olyan
témákról, amelyek a szorosan vett műveltség határain helyezkednek el, a történelem,
a társadalom, a tudományos és művészeti ismeretek peremvidékén. "
: ~.'

Mandics György
REJTÉLYES íRÁSOK

Gonda Zsuzsanna
FÉRFI? NŰ?

.,

Önismereti tesztek férfiaknak és nőknek
A kötetek papírkötésben, 35,- Ft-os egységáron jelennek meg.
A fenti kötetek borítékba tett megrendelőlappal megrendel hetők a MAGISZTER
Akadémiai Könyvesboltból (1052 Bp. Városház u. 1.)
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források és összefüggések
"Kedves barátom!
Régóta tervezem, hogy írok Neked, mindig valami vidámat és derűset akartam jelenteni - de az
ördög úgy akarja, hogy semmi ne jöjjön össze
ebben a nemes műfajban ...
Mégis valami a humor rovatból. Nemrég eljutott
hozzám a hír, hogy Velencében (!) lesz egy ötnapos konferencia (!l!), amelyet a FEKSZ-nek szentelnek. Valami 'Drámai kísérletek-nek nevezett
francia-olasz központ szervezi. Mintha álmodnék. Lenyűgözően mulatságos, hogy rendkívül
akadémikus lesz az egész: előadások 'A FEKSZ
színházi előadásairól', 'A FEKSZ-ről és az OPOJAZ-ról' stb. Valaki a szervezők közül már diszszertációt is védett az anyag alapján ... Úgy vélem, itt az ideje, hogy ismét divatba jöjjenek a
FE KS Z-stílusú sapkák, és· a kortársak emlékei
alapján restaurálni kellene azt az Bizensteinplakátot, amely a stúdiónkban függött és amely
miatt majdnem elkergettek minket onnan."!
Ezt a levelet 1971. november 5-én küldte egy
professzor, Grigorij Kozincev egy másiknak,
Szergej Jutkevicsnek.
Miért és minek fordulunk még mindig ezekhez
a botrányt kavaró kiruccanásokhoz,
amelyeket
az akkori "teenagerek" tettek Szovjet-Oroszország forradalmi avantgárd művészetében? Mi
hajt minket újra meg újra az archívumokba a
húszas évek poros újságjaihoz és az összekarcolt,
részben már hiányos filmkópiákhoz? De mindenekelőtt mi ösztönöz minket arra, hogy találkozzunk annak a kornak az embereivel?
Kész, vitathatatlan formulák és válaszok nem
kerülnek át minden további nélkül egyik korszakból a másikba. A régi színpadi előadások és
eredeti filmváltozatok felújításai már anakronisztikusnak hatnak ...
És mégsem csak a tisztán archivátori érdeklődés és a rendszerezés igénye, a húszas évek egy
viszonylag kevéssé felkutatottjelenségének
feltárása késztet minket ma arra, hogy visszatérjünk
az akkori FEKSZ félig elfeledett kísérleteihez,
hanem mindenekelőtt a jelen művészi gyakorlatának és elméletalkotásának
aktuális problémái.
A FEKSZ sokáig a szovjet film nagy jainak
árnyékában állt, vizsgálata a kontextus alapos
átböngészését követelte meg. Mégis - ez még a
szerzőket is meglepte - egész sor olyan gondolatot, indított el, amelyeknek látszólag már csak
feliételesen van közük tulajdonképpeni eredetükhöz.
28

192I-ben alakult meg az "Excentrikus színész
gyára", rövidített nevén a FEKSZ, amely 1928/
29-ig Grigorij Kozincev és Leonyid Trauberg
vezetésével működött Leningrádban.
Egy agitshow létrehozásával kezdte tevékenységét. Ebben különböző ábrázoló művészetek mosódtak
össze az excentrizmus művészetéről vallott saját
elképzelésük szellemében. A FEKSZ-színház
azonban nem sokáig működött, mert nyilvánvalóan nem találta meg keresett nagyközönségét.
A proletár nézőnek túl extravagánsak, abszurdak és elit-beállítottságúak
voltak ezek a "színpadi szertelenségek", a NEP-közönségnek
viszont túl politikusak és szakmailag nem eléggé
szórakoztatóak. A hasonló ambíciójú szakmabeliek pedig már néhány előadás után kielégítették
kíváncsiságukat.
Az erősen megváltozott színház terén végzett
kísérleteinek anyagi bukása után, amelyet meggyorsított a NEP-korszak beköszöntése, a műhely a filmre állt át. Itt lehetőséget látott excentrikus programjának folytatására egy olyan új mű- .
szaki tömegkommunikációs
eszközben, amely
még maga is kísérlet volt. Az Oktyabrina kalandjai (1924) és a Miska Jugyenyics ellen (1925) még
szoros rokonságot mutattak a FEKSZ-színházzal. Az Ördögkerék (1926) után azonban a csoport határozottan irányt váltott, és a filmspecifi- •
kum első elemeinek kidolgozására
törekedett.
A FEKSZ a filmet a tiszta stabil műfaj művészetének tartotta, ezért a melodrámához
fordult.
A formalista iskola hatására azonban ez a műfaj
kifinomult "irodalmiaskodásba"
és stilizálásba
csapott át.
Egy ilyen koncepció megvalósításához
különös színésztípusra volt szükség. A csoport szerint
a színész egy excentrikus és stilizált kifejezésmód
fő hordozója.
A színháztörténészek figyelmen kívül hagyták
a FEKSZ-t. Az avantgárd kutatóinak úgy tűnt,
hogy ez a csoport túl kevéssé illik bele a funkcionális esztétika koncepciójába. Maga a műhely
kívül maradt azokon a vitákon, amelyeket a Proletkult, Arvatov, a LEF, a RAPP stb. folytatott
az új proletár kultúráról, és inkább a gyakorlati
kísérletezések talaján állt. A FEKSZ kidolgozta
a dramaturgiai és taglejtéses beszédmód ok új
formáinak ábécéj ét. Ezért nem véletlen, de nem
is abszolutizálható későbbi közeledése a formalista iskolához.
A csoport tehát csak a filmtörténet hatásköré-
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be tartozhatott.
Az azonban, bármily paradoxonnak tűnjön is, soha nem foglalkozott e "gyár"
tulajdonképpeni
jelenségével,
a színésszel.
A filmtörténészek többnyire az uralkodó montázselmélet befolyása alatt álltak. A FEKSZ által
kidolgozott és alkalmazott struktúrák szembetűnően eltértek a szovjet forrradalmi avantgárd
némafilm struktúráitól. Ez utóbbi ugyanis maximálisan szoros kapcsolatot tartott a jelennel, és
a filmi kifejezésmód legtágabban értelmezett dokumentarizmusára
törekedett. Ez a koncepció
oda vezetett, hogy radikálisan szakitottak az örökölt műfaji és szüzséstruktúrákkal
és az egyéni
hőssel mint cselekményhordozóval.
Ezáltal a hivatásos színészeket is elutasították a tömeg és az
amatőr szereplők kedvéért.
A művészi folyamat intenzív átértelmezése következtében a művészek eljutottak a művészet
funkcionális hatásmechanizmusai nak fokozatos
lemeztelenítéséhez. Végül is a forradalmi művészet ezáltal képes feltárni a "társadalmi gépezet"
mechanizmusait. Itt a rendezők két szélsőséges
véglet egyesítésének problémájával
szembesülnek. Az egyik a dokumentáris
ábrázolás maximális hitelessége, a másik az elvontan érvényes
modelljelleg megteremtése, amely Eizenstein Tőke-tervében érte volna el abszolút beteljesedését.
Ezért kerül egyre inkább minden vita középpontjába a montázskoncepció.
A FEKSZ-csüpürt a történelmi film területén
tevékenykedett, mégpedig mindig tudatosan behatárolt műfajformákban. Itt a színész maradt a
legfontosabb cselekményhordozó: ezért nem utasitották el az egyéni hőst a fabulával együtt.
A kollektív hőssel, a tömeggel és az amatőr szereplőkkel a műhely nem foglalkozott. Nem játszott döntő szerepet a FEKSZ stilizált filmjeiben
sem az abszolút formájában vett montázsprobléma, sem a dokumentáris ábrázolásra való törekvés.
Színészek, elbeszélő struktúrák,
műfaj, atmoszféra és stílus - ezeknek a "különleges ismertetőjegyeknek" az összessége és az, hogy 1926-tól
eltűnt fílmjeiböla közvetlen kapcsolat a jelennel,
önálló és semmivel össze nem téveszthető helyet
biztosított a műhelynek a húszas évek filmes
avantgárdján
belül. Ez vezetett végül ahhoz,
hogy hosszú ideig nem megfelelő (a montázsfílm
elméletéből vett) paraméterek segítségével elemezték és rendszerezték.
Majakovszkij azt mondta nekik: "Arról akartük meggyőzni, hogy színészetek, Arnold, akivel
tegnap biliárdoztam, francia kommünár, .. "3
A Forradalmi Film Egyesülete (ARK) a következő ellenvetést tette: "Süha nem fügjuk bevenni,

hogy egy filmsztár megszemélyesíthet egy komszomolistát, mégha tábori zubbonyt húz is magára frakk helyett. "4
Két elképzelés találkozott itt. Az egyik a dokumentáris elv, az ábrázolás elutasítása (ebből született meg később a "típusfigura" koncepciója),
A másik az antisztár gondolata (amely döntő
tényező lett a húszas évek szovjet filmművészetének "színésztelen" korszakában). Eközben pedig
a színházban alaposan átértelmezték a szereplők:
funkcióját és alakját.
Paradoxonnak
tűnhet, de a típusfigurát - a
"szüciál-biülógiai hieroglifát" (Eizenstein)" mint
a tömeg képét, mint valóságos tényt, amelynek
a szüzsé alkotórészévé
kell válnia - a montázs
segítségével dolgozták ki. Mégpedig annak az
"átmenetek nélküli" és "felbüntütt" játéknak az
elve alapján, amelynek gyökereit Eizenstein a
.rendkívül emelkedett Kabuki színházban pillantotta meg. 6 U gyánakkor e valóságos arc mellett
Einzenstein filmjeiben mindig felvillant az excentrikus is. A FEKSZ tagjai első speciális
színésziskolájuk
létrehozásánál
Lev Kulesov
mellett a kor avantgárd színházmodelljeire támaszkodtak. Így színészük összekötő kapocs volt
az abszurdba hajló szinház" és a némafilm között. Filmszínésznek szánták, de az akkori színpadi színész módosulását tükrözte és konzerválta
egyben az utókor számára, hiszen konkrét játékmodoráról semmi más nem maradt ránk.
Az új technikai kommunikációs eszköz lehetővé tette, hogy egészen másként bánjanak az emberrel a filmvásznon. Képének hitelessége és a
plánozás kikényszerítette, hogy újra átgondolják
az ábrázolás szervességét és természetességét.
A celluloid szalagra vett ember technikai elidegenedése - kétdimenziós, fekete-fehér és néma lett érezhető távolságot teremtett az eleven színész és
az általa eljátszott figura között, ami lehetőséget
adott a stilizálásra, és arra, hogy újfajta érintkezésre kapcsolatot teremtsenek a nézővel. Es iti
merült fel először az a máig sem teljesen megvitatütt kérdés, hogy min alapul a film hatása és
befogadása: a felismerhető, leképezett életformákkal való azonosságon-e vagy talán léteznek
még más törvények is, amelyeket a formalisták
a "film poétikájával" vitatkozva a belső beszéd
törvényszerüségeivel
hoztak kapcsolatba?"
Az
emberi test és az egyes játékfázisok feldarabolása
és montázsa új módszereket tett lehetővé egy
szerep eljátszásánál. A kor általános követelménye, hogy új hőstípust találjanak, tovább ösztö• Szó szerint: feltételes (bedingt
színház. - A fürd.

uszlovnij)
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nözte afilmi ábrázolás specifikumának keresését.
A művészetek arénájába egy olyan hős lépett, aki
eddig nem jelent meg aktív és vezető szerepben,
de most társadalmilag relevánssá vált: a proletár,
a paraszt, a bolsevik. Nem a szimbolizmus bábja
volt, nem egy akarat nélküli, disztingvált esztéta
(a forradalom előtti orosz színház és film uralkodó hőstípusa), hanem egy aktív, teljes ember,
akinek lélektana kezdetben valamiféle mágikus
"black box" volt a művészet forradalmárai szemében. Ezért testesítették meg eleinte bizonyos
elvontsággal, ezért formálták meg főleg plasztikusan és fizikailag érzékelhető mozgásjelekkel.
Ezáltal új szemszögből kerültek előtérbe a kifejező mozgásnak már a századforduló óta hevesen
vitatott problémái.
A színházban a színjátszás művészetének elvileg új modelljét dolgozták ki. Ez a maga szintjén
megvalósította a konstruktivista
formaértelmezés általános törvényszerűségeit: Mejerhold biomechanikája, Eizenstein koncepciója a kifejező
mozgásról, Ferdinandov metro-ritmusa stb.
A FEKSZ tagjai lemondtak a Sztanyiszlavszkij-iskola lélektani "beleéléséről". A művészi alkotó folyamat leleplezésének és demisztifikálásának általános tendenciája a színész munkájára is
kihat. Lemeztelenítik a színjátszás technikáját.
A mimus azzal nyilatkoztatja ki technikai ábrázoló képességét, hogy az excentrikusságig összesűríti és olykor akrobatikus halálugrásokkal helyettesíti.
A FEKSZ a színház terén olyan színészekre
támaszkodott, akik más iskolákban tanultak Mejerholdnál, Radlovnál, Foreggernél vagy pedig egyenesen a cirkuszbóljöttek -, és így közvetlen kapcsolatba kerültek ezekkel a modellekkel.
A FEKSZ filmszínésze azonban sajátos specifikumával tűnt ki: fokozott érzéke volt a műfajra
orientált kifejező mozgásra; erős érzelmi expreszszivitás jellemezte és excentrikusból stilizátorrá
tudott átalakulni. A műfaj pedig az ábrázolásmód döntő stílusmeghatározó tényezője lett.
A FEKSZ tagjai állandó társulatot alkottak,
híven követték filmről filmre kiképzőiket és rendezőiket, és eközben átvették és többnyire be is
tartották a szilárd szerepkörök elvét, amely a
konvencionális színházból ered: Szergej Geraszimov játszotta a titokzatos rosszembert, Pjotr
Szobolevszkij a romantikus szerelmest, Szofija
Magarill volt a vezető színésznő, Andrej Kosztricskin pedig az excentrikus komikus.
A szerepkörnek ez a tudatos kezelése persze
érdekes megfordításokhoz is vezet: Kosztricskin
Easmacskin szerepében (A köpeny-ben, 1926);
Jelena Kuzmina, az excentrikus naiv kislány mint
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Vlagyimir Majakovszkij 1924. (Rodcsenko fotója)

patetikus
kommünár
(Új
Babilon,
1929).
A FEKSZ egy speciális próbarendszert dolgozott
ki, amely az automatikus mozgásszabadság és a
végsőkig fokozott kifejező erő elérésére törekedett. A színész feladata itt nem az élet utánzása
vagy egy érzelem "átélése" volt, hanem annak
szuggesztív közvetítése magának a nézőnek.
A harmónia felbontása egyes alkotórészeire,
az érzelem elhatárolása megnyilvánulásának mechanizmusától, az érzés áttétele "olvasható mozgásba", ezek képezték a FEKSZ rendszerének
alapját és stilizált filmjeik különös sajátságának
szükséges előfeltételét.
A FEKSZ-színészek nem fejlődésben lévő jellemet, nem is társadalmi típus t ábrázoltak, sokkal inkább egy meiodrámai, statikus hőst, akit a
montázs segítségével mozgósítottak cselekvésre a
legkülönbözőbb állapotok során. Ezen a ponton
találkoztak Eizenstein és a FEKSZ különben
alaposan eltérő koncepciói, abban tehát, hogya
játékon túllépve közvetítsék a hős által végigjárandó fejlődési és változási folyamatot.
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A FEKSZ olyan hős t teremtett, aki kevéssé
illett bele a korba, amelybe beleszületett. Így jött
létre egy állandó filmtársulat, egy a munka folyamatában állandóan érlelődő és hatékony műhely
elképesztő példája.
A színház világában nemzetközi irányzattá
vált a törekvés, hogy kitörjenek a naponta funkcionáló játéküzem kényszereiből és alkotó műhellyé alakuljanak át (mint Dario Fo a Théatre
du Soleil, a Truppe 7, valamint a stúdiószínházak
mozgalma a Szovjetunióban). A szovjet film gyakorlatában azonban együtteselv már régóta nem
található meg, eltekintve Szergej Geraszimovtól,
aki összehozza az oktatást és a gyártást, és rendszeresen új színésznemzedékeket mutat be a filmvásznon (Az ifjú gárda, 1948; A tánál, 1970; Lányok és anyák, 1975), de anélkül, hogy eközben
követné a szilárd szerepkörök elvét.
Csak Nyikita Mihalkovnál ismerhető fel egy
ilyesfajta módszer újjáéledése. Szilárd szerepkörű
színészek csoportját teremtette meg magának és
e konstelláció keretén belül próbálta meg öt filmjében a legkülönbözőbb szüzséket megformálni
- a forradalmi westerntől, az orosz némafilm és
sztárjai korának stilizálásától kezdve Csehovon
és Goncsarovon át egészen az ötvenes években.
játszódó Öt esté-ig.
Mihalkov valószínűleg nem gondolt közben a
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FEKSZ-re, most mégis fordulóponthoz érkezett.
A "nem-esztétikus jelen" feldolgozásának azzal
a problémájával szembesül, amelyet egykor, ötven évvel ezelőtt a FEKSZ csoportnak nem sikerült megoldania.
Két akkoriban megoldatlan alkotási kérdést
hagytak ránk: létezik-e a modern hangosfilm ben
excentrikus, ill. stilizáló színész?
Amikor a hatvanas évek végén csökkent a
dokumentarizmusra
való törekvés, és az új vizuális érték követelménye a színésztől is fokozott
formaérzéket kívánt, néhány új választ adhattak
erre a kérdésre Szergej Paradzsanov filmkölteményei, az ukrán, a grúz iskola, Tarkovszkij túlhajtott stílusgyakorlatai,
amelyek a mindennapok
béklyóiból egy filmparabola desztillált konstellációjába emelik a színészt - és Jancsó Miklós filmbalett jei.
A példák megválasztása önkényesnek tűnhet,
de a legfiatalabb művészet viszonylag rövid egyetemes története, különösen az elmúlt húsz évben,
bebizonyította, hogyafilmspecifikum
egyre nyitottabbá
vált és különféleképpen
bővíthető.
A .fílmszerű" fogalma dinamikusari túllép a Cinéma vérité és az Új Hullám esztétikáján, és ez
megint újonnan átgondolt, egyre tágabban értelmezett játékmódokra kényszeríti a színészt.
A némafilm excentrikusainak örökösei a hangosfilmben, mint a Marx-fivérek, Stan és Pan,
Jacques Tati, végül felvetették a kérdést: Chaplin
vajon film vagy pedig Chaplin filmkamerával
rögzített excentrikus színész?
Némi bizonyossággal állíthatjuk, hogy az első
két FEKSZ-film az excentrizmus celluloidon rögzített színháza volt. A Chaplinnel kapcsolatos
kérdésre azonban már nem tudunk minden további nélkül egyértelmű választ adni.
Mindig rendkívül óvatosan próbálták meg bevonni az excentrikusokat a jelenben játszódó vígjátékokba. Mejerhold egykori színészeinek, Igor
Iljinszkijnek és Eraszt Garinnak alaposan "hétköznaposítaniuk"
kellett egykori excentrikusságukat. Jutkevics, hogy kikerülje ezt a problémát,
bábbal helyettesítette az élő színészt (az excentrikust) a Majakovszkij nevet című filmjében (1975).
Majakovszkij néhány forgatókönyve a cselekmény excentrikus kiélezettsége miatt ma egyenesen trükkfilmek alapjául kívánkozik. 8
Ennek ellenére nem maradnak abba a kísérletek, hogy excentrikus beállítottságú színészeket
vigyenek be nem excentrikus filmek be, legyen azInna Csurikova Panfilov műveiben vagy Jack
Nicholson a Száll a kakukk fészkére című filmben. Ez már persze nem az a tiszta excentrikusság, hiszen áthatják a miliő motivációi és a lélek-

tani árnyalatok, amelyektől keverékformává válik.
A FEKSZ színházi modelljének régóta nem
szenteltek figyelmet. Két nyilvános botrányt kavart előadásának (Háztűznéző, 1922 és Külkereskedelem az Eiffel-tornyon, 1923)emléke elhomályosította valóságos vívmányait.
Érdekes, hogy ez a botrány .mindenkít, szó
szerint mindenkit" egyesített, mint Kozincev írta
nővérének, Ljubov Ehrenburgnak Berlinbe egy
nappal a premier után a plakát hátára - az egész
Alekszandrinszkij színházat Jevtihij Karpovval,
a Szabad Komédiát Nyikolaj Petrovval, Szergej
Radlovot, Nyikolaj Jevreinovot, "a színpadiasság morfinistáját", Jurij Annyenkovot... "Megköszöntem a közönségnek botrányos rendezésünk botrányos fogadtatását. Győztünk, egyértelműen győztünk ... "9
Egy debütáns túlhajtott eufóriája volt ez, vagy
valamivel több?
A FEKSZ-színház figyelmes vizsgálata lehetővé teszi, hogy többet fedezzünk fel a programban, mint megvalósításában (amely ráadásul
minden anyagi eszköz, tapasztalat és állandó társulat nélkül történt). A FEKSZ színháza olyan
korszakban jött létre, amikor a konvencionális
színház kezdett alapvetően megváltozni: a forradalom egyrészt a valóság új területeinek feltárására, másrészt pedig a színpadi művészet társadalmi funkciójának átgondolására kényszerített.
Ebből adódott a fokozott hatóerő szükségessége,
amellyel, úgy tűnt, eddig nem élt eléggé a forra.dalmi művészet.
A színház jellege megváltozik: döntő befolyása
volt ebben a feltörekvő filmnek és a tömegszórakoztató művészeteknek, mindenekelőtt a cirkusznak és a music-halInak, melyeket a forradalom művészei egy alacsonyabb, demokratikus
nagyvárosi kultúra formáinak tekintettek.
A szórakoztatóiparnak ezeket az Egyesült Államokban és Európában már régóta kifejlődött
ágazatait a forradalmi agitáció, propaganda és
felvilágosítás szolgálatába állítják, mert társadalmi hasznosítás szempontjából mobilak, könnyen
érthetőek, látványos ak, operatívak és hatásosak.
A városi esztrád polgári hagyományait az
orosz folklórral és a futurizmussal kapcsolták
össze. Szergej Radlov cirkuszkomédia színháza,
Nyikolaj Foregger reklám-agit-hallja, Mejerhold
kísérletei érdekes próbálkozások voltak a műfajok összemosására, és sok szempontból előkészítették a FEKSZ-színházat.
A műhely nemcsak az ábrázoló-illuzionista hagyományos művészet ellen lépett fel, hanem az
avantgárd szuprematista beállítottsága ellen is -

az avantgárd művészet szélesebb körü demokratizálása érdekében, amelyet a FEKSZ a futurista
momentumok és a bulvárművészetek -ötvözetének tartott. A FEKSZ kiáltványában"?
a népi
színjátszást és a karnevált, a cirkuszt és a musichalIt, a filmet, a kolportázst és a krimit, a reklámot és a vásári mutatványokat jelölte meg az
excentrikus művészet alapjaként. Ezzel nemcsak
a fennkölt és a triviális művészet között emelkedő falat akarta ledönteni, hanem általában a művészet és a közönség között lévő gátat is.
A trükk ebben a rendszerben olyan momentum, amely kiszakítja megszokott menetéből a
mindennapi jelent és excentrikussággá, groteszkké vagy koncentrált expresszivitássá sűríti.
Ezért a FEKSZ tagjai megpróbálták áttörni az
érzékelés hagyományos formáit, megragadni a
forradalmi valóság új anyagát, és a valóságos
elemeket ábrázolásuk feltételes ductusával egyesíteni.
Az excentrizmus a csoport számára a XX. század demokratikus, proletár,könnye(bbe)n érthető, nevettető kultúráját jelentette.
Ez beilleszkedett abba a komszomolista karneválszerű agitációs kultúrába, amely ugyan nem
volt olyan egyetemes, mint a középkori népi karnevál Bahtyin által vizsgált nevettető kultúrája,
de politikai éllel nevette ki az éppen felszámolt
társadalmi rendet és annak szemléletes hordozóit.
A FEKSZ későbbi műveiben alig találjuk meg
ennek a korai excentrikusságnak a nyomait.
Mégis ezzel indultak el A köpeny groteszkjéhez és
később az Sz. V. D. (Nagy Ugy Szövetsége) és az
Új Babilon stilizált emelkedettségéhez vezető
úton. Az excentrizmus programjába bekerült a
művészet technizálásának a követelménye is,
mert a technika új excentrikus lehetőségeket tárt
fel.
A FEKSZ színházi rendezéseiben olyan szintetikus látványosságot nyújtott, amelyben szórakoztatónak szánt, komikus-excentrikus formákba öltöztették az elemi, utilitarista felvilágosítást.
Oroszországban, ahol a század elejére erősen
megnövekedett a proletariátus, alig volt iparilag
és kommerciálisan terjesztett szórakoztató művé-'
szet. Ennek a kultúrának az asszimilációs folyamata ezért felgyorsulva ment végbe, és a forradalom után együttjárt az importált formák parodizálásával és politikussá tételével.
A FEKSZ tagjai megpróbálták e kultúra mintájára építve megalapozni demokratikus, avantgárd és politikus művészetüket.
A szórakoztató formák és a politikai tartalmak összekapcsolásának problémája, a rock és
a békemozgalom, az, hogy az énekmozgalom a
33

,.

fokozott hatékonyság érdekében teatralizált formákhoz folyamodik az NDK-ban - mindezek
olyan kérdések, amelyeket nem csak a "Dal és
színház" műhelyben vitattak meg 1980j81-ben
Drezdában.
.
Az olyan csoportok, mint a "Schicht" és a
"Schwarze Pumpe", a nyugat-európai utcaszínházak, a nyugat-berlini színházmanufaktúra
és a
kölni .Floh de Cologne" , mai próbálkozásaikkal
és munkakérdéseikkel új megvilágításba helyezik
a FEKSZ-kísérletek korai tapasztalatait.
A FEKSZ-Iátványosság
legfontosabb kompozíciós elve a "trükkfüzér"
(Kozincev)"! volt.
A trükköt az előadás molekuláris egységének
tekintették, a trükkök összekapcsolása (montázsa) pedig, amely nem szükségszerűen a cselekményt szolgálta, jelentette első színházi és filmalkotásaik új, a FEKSZ által kidolgozott konstmkciós sémáját. Ez utóbbi egy évvel megelőzte
Eizenstein elméletét az attrakció k montázsáról,
és elemként be is került abba. Eizenstein korai
elmélete a hatás új művészetének esztétikai alapelvét körvonalazta: az attrakció nem csak az előadás molekuláris egysége, hanem a színház "agresszíveleme" is, amely szinte fiziológiailag hat
a nézőre.
A trükkfüzér és az attrakciók montázsa két
lényeges ponton érintkezett:
a dramaturgiai
struktúrák felbonthatóságának
gondolatában és
a különböző hatáseszközök hierarchiájának nivellálásában.
Mindkét koncepció a nézővel való új kommunikációra törekedett, amely aktivizálja annak befogadói magatartását, és erős ráhatás segítségével kirántja a közönyösség, a politikai részvétlenség és az analfabetizmus állapotából.
A FEKSZ ezt az új elvet az előadás felépítésére
tett, gyakorlati konstrukciós kísérletek szintjén
próbálta ki, mint Majakovszkij és Mejerhold,
Radlov és Foregger is, míg Eizenstein megtette a
következő lépést. Ő a kérdést a lélektani hatás
szintjére emelte, és ez később elvezette ahhoz a
problémához, hogy hogyan hozható létre a pátosz.
Mi van akkor azonban, ha az attrakciók montázsára nem csak úgy gondolunk, mint Eizenstein korai elméletének történelmi jelenségére,
amely "még hosszú ideig ideges rángás okat váltott ki azokból, akik a mértékletesség és a pontosság hívei voltak a művészetben'T'?
Ez a tétel eltávolodást jelentett a "kerek" szüzsétől, amely egy tematikai motívumra koncentrál- a storyhoz már nem közvetlenül kapcsolódó
kitérők felé. Egy lépés a hagyományos elbeszélő
struktúrák felszámolása felé.
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Krzystof Kieslowski amátőrfilmese egy ironikus paródiában a kompozíciós törvények betartása "nélkül", egymást követő egyes részletekben
filmezi le a körülötte lévő világot. Egy ülés képeit, egyablakpárkányon
ülő galambot és a vécéhez vezető folyosót vágja össze. Ez megdöbbenti
a főnökét, de elbűvöli egy zsüritag esztétikailag
iskolázott szemét, aki az elbeszélés tudatosnak
tűnő szabadságát tételezi fel benne.
Ez az elmélet szakított a teljes, lekerekített
téma, gondolat, szüzsé vonzerejével - noha az
attrakciók montázsa és a trükkfüzér egy elemi
tartalom, egy jelszó kifejezésére szolgált.
. De egy önmagában vett jelenség hatásának az
elve az, hogy lemondanak a jelenségekre adott
kommentáló reakció bemutatásáról, és azt magának a jelenségnek a közvetlen bemutatásával helyettesítik, amelynek - a montázsban egy másikkal összekapcsolva - meghatározott asszociációsort kellene kiváltania, a film későbbi fejlődését
valószínűleg jelentősebb mértékben befolyásolta,
mint feltételeznénk. Mindazonáltal
az egyértelmű, előre kiszámított hatású, agitációs-funkcionális montázsfilm minden későbbi elutasítása
nyilvánvalóan ehhez a gondolatilag nyitottabb
filmesztétikához kapcsolódik. A látszólag esetleges galamb, mint a teve az Oktyabrina kalandjaiban, újra meg újra meg fogja próbálni, hogy
fenekestül felforgassa a hagyományos szüzsét, és
"kifullassza" a kritikusokat.
Érdekes módon éppen Kozincev és Trauberg,
akik gyakorlatilag szándékosan megsemmisítették a szüzsét a színházban, tértek vissza később
a klasszikus sakktábla-dramaturgiához
a filmben. A nem kommersz beállítottságú
szovjet
filmben elsőként törekedtek a hagyományos szüzséminták elsajátítására.
A szovjet irodalom
számára megoldatlan
probléma volt a mesével rendelkező regény.P
Csak nem sikerült a mesét és az új szovjet hétköznapokat összehozni. Ez csak a forradalmi-történelmi vagy az utópikus anyagoknál oldódott
meg. A FEKSZ ez elől a történelembe tért ki,
amelyet kalandos cselekménnyel szőtt át.
A harmincas években megpróbálták megmenteni a nagy forma szerteágazó elbeszélő műfaját.
Az átalakulás valóságából (iparosítás és kollektivizálás) vett új anyagok alapján olyan elbeszélő
struktúrák alakulnak ki, amelyek fokozatosan
stabil narratív mintákká fejlődnek és egymást
váltják történetileg determinált változataikban.
A harmincas évekbe átlépve, amikor a tömegek meghódítása lett a program, az akkori filmminiszter, Borisz Sumjackij nem csak Alekszandrovra és az ő Hollywoodban szerzett tapasztala-
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Majakovszkij: Felfedezem Amerikát cimű verseskötetének borítója. 1926. (Rodcsenko)
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ban vitatkoztak a "kasszasiker a szocializmusban" problémájáról':',
először megrémültek.
Dosztojevszkij bulvárszüzséiben kerestek vigasztalást, és a filmalkotóknak azt tanácsolták, hogy
a filozófia egy részét a Sztalkerből vigyék át a
Katasztrófa földön-égen című filmbe, a XX. század kalózai-t pedig a jövőben a nemzetközi terrorizmus és kábítószerkereskedelem porondjánjátszódó politikai krimivé alakítsák át, és a lélek
tolsztoji dialektikáját Dumas meséivel kapcsolják össze. Eközben pedig a Moszkva nem hisz a
könnyeknek című filmet 100OOOOOOnéző nézte
meg... Az e tekintetben páratlanul sikeres harmincas évekre visszapillantva a kritika olyan bevált recepteket keres, melyek biztosítják a mozik
látogatottságát, és olyan hőstípus és story után
kutat, amelyek ráéreznek a legszélesebb közönség érdeklődésére és érezhetően ki is elégítik azt.
Noha a nézők elvárásai és a közönség összetétele különböző a Szovjetunióban és az NDKban, itt is problémaként jelentkeznek a tömeghatású filmstruktúrák, elbeszélésmódok és hőstípusok.
Paradox módon a FEKSZ két momentumot
kapcsolt össze: mind az említett "galambot"
(a teve formájában), mind a szilárd mesevázat.
Mégis néző nélkül maradt egészen a M .akszim-

taira támaszkodott, hanem a FEKSZ-re is, amely trilógiáig.
Az ábrázoló művészetek kölcsönhatásainak
nemrég még a kritika könyörtelen kereszttüzében
állt formalizmusa miatt. Kozincevnél és Trau- problémája elméleti jelentősége mellett ma minbergnél felfedezte a mesére való hajlamot, amely denekelőtt gyakorlati jelentőséggel bír. Ez a legmost követelménnyé vált, és amely mindig lénye- szorosabban összefügg a három nagyhatású műges alkotórésze volt a FEKSZ programjának a vészet (ill. kommunikációs eszköz) - színház,
film, televízió fejlődési perspektívái vaI, és beledemokratizált művészet megteremtésében.
tartozik abba a nagyobb problémakörbe, ami a
Hiszen tulajdonképpen mi a Maxim-trilógia,
művészetet és az ideológiát, a művészetet és a
ha kiszűrjük narratív alapstruktúráját?
Az együgyű Ivanuska meséje, aki cárevics lett technikát, a művészetet és a tömegkommunikáciazzal, hogy találkozott a szép és bölcs Vasszili- ót érinti.
szával. Ez a film arról szólt, hogy egy elmaradt
Az ábrázoló művészetek gyakorlatát jelenleg
munkás, megismerkedve a maga Vassziliszájával, egyre inkább az formálja, hogy gyártói (szerzők,
egy szép és bölcs szociáldemokratával, forradal- rendezők, színészek) különböző audiovizuális
márrá, vezetővé és végül miniszterré lett.
kommunikáció eszközökkel dolgoznak egyszerCsapajev mellett ez volt a legnépszerűbb hős és re. Ez a mindenkori hatáslehetőség és ábrázolásfilm a harmincas évek filmművészetében. És ép- mód specifikumának átgondolására kényszerít.
pen ebben az összefüggésben érdekes, hogy
Az egyes kommunikációs eszközökön belüli
mindkettő csak nemrég jutott az emberek eszébe: specializálódás mellett ma növekvő szerepet kap
az elmúlt három évben a szovjet film kezd átálIni a különböző ábrázoló művészetek konfrontálóa tiszta, biztos hatású műfajokra. Ennek nem dásának és összeolvadásának a tendenciája.
utolsósorban az állandóan csökkenő nézőszám A FEKSZ különösen hálás anyagot nyújt ahhoz,
az oka, amely észrevehető hiányt idézett elő a hogy e problémakört eredetében vizsgáljuk meg,
nyereségre kötelezett iparág nagyságrendjébe mégpedig nemcsak a műhely életrajzi fejlődése
tartozó forgalmazási rendszer tervteljesítésében. alapján.
Krimik, melodrámák és hazai katasztrófafilmek
A színház és a film kölcsönkapcsolata a nagy
töltik meg egyre inkább pénzzel a mozik pénztá- társadalmi változások és a film mint új művészet
rait. A kritikusok, akik a Lityeraturnaja Gazetá- kialakulása, ill. előretörése korában rendkívül
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tanulságos. Annál is inkább, mert ebben a folyamatban mind a szintézis, mind a differenciálódás
tendenciája kirajzolódott. A tömegpantomim, az
attrakciók montázsa, a mindennapok bemutatása - ezek a színházban született koncepciók, amelyek szétfeszítették a hagyományos színház kereteit, a filmben folytatódtak és valósultak meg
tökéletesebb formában.
Rendszerint a lélektani-naturalista
színművészet és a film kapcsolatából szoktunk kiindulni.
Körülbelül úgy, hogy az élethűség maximális illúziójának megteremtésében a színpadon elértek
egy pontot - de akkor jött Lumiére, és a színház
megszabadult az ábrázolás hitelességének komplexusától.
Ezt a koncepciót még az is erősítette, hogy a
film akkor futott be, amikor a színházban a naturalizmust felváltotta a szimbolizmus.
Az abszurdba hajló színház és a szovjet montázsfilm közeledési folyamata egyes filmi elvek
laboratóriumi kidolgozásához vezetett - még a
színházon belül. Végül ez ösztönözte és tette lehetővé Eizenstein, aFEKSZ, Jutkevics, Savcsenko
és mások átlendülését a színháztól a filmhez.
Ez a közeledés azután abban csúcsosodott ki,
hogya színház "merényletet" követett el a film
tárgyi világa és valóságfeldolgozó technikái ellen.
A filmet asszímilálta a színház, amelyben az
úgy funkcionált, mint kitörés az életbe, mint hiteles dokumentum, mint tény és bizonyíték. Nemcsak az inzerteket, a dinamikus rendezést, a színpadi megvilágítást vették át, hanem teljesen újonnan és mélyebben gondolták át az interiőr és
alkotórészei, az ember és a tárgy, az első és a
második cselekményszint viszonyát.
Ez a "színház mozisításának" nevezett folyamat a húszas évek Szovjet-Oroszországában
viharos fejlődésnek indult. A magát antiteátrálisnak valló montázsfilm az abszurdba hajló színház esztétikájából nőtt ki. Emellett különösen
jellemzőek a következő momentumok:
a) A színház mozisítása csúcspontja lett annak
a dramaturgia történeti fejlődésnek, amely során
beteljesedett a hagyományos dráma szétesése.
Alapvetően megváltozott
a színházi előadás
konstrukciós elve: egysége már nem a szüzsén
vagy egy figurán alapult, hanem az események
montázsán.
b) A film viszont megteremtette a dokumentárisra való törekvést, és ez ahhoz vezetett, hogy
táviratokat és front jelentéseket, újságkivágásokat és dokumentumfelvételeket
dolgoztak bele a
rendezésbe, vagy igazi autók, kerékpárok, aratógépek tűntek fel a színpadon.
A színház megpróbálta felölelni a tömegmozgal-

makat és á valóságos tárgyi külvilágot, amely a
film specifikus tárgyköréhez tartozott. c) A színházi hatáselvet (a jelenségekre adott,
ábrázolt reakciók "átélt" eljátszása) az új hatáselvvel váltották fel (attrakció k montázsa), ami
magával a jelenség közvetlen bemutatásával hatott, hogy aztán a montázsban egy másikkal öszszekötve meghatározott
asszociációsort váltson
ki a nézőben.
Ez az új hatáselv alkotta a szovjet montázsfilmesztétika alapját.
A húszas évek elejére a két művészet már kölcsönösen hatott egymásra. Eközben a film specifikumát még nem ismerték fel teljesen, és a színház számára ez a korszak a színház és a film
területének átfedését jelentette.
A húszas évek közepén kibontakozó differenciálódási folyamat azonban mindkét művészetet
újból rákényszeritette specifikuma tudatosítására. Megszületnek a szovjet némafilm első klasszikus alkotásai, és véget ér a színházban a merész
kísérletek korszaka: a színház visszatér a maga
medrébe.
l 927-29-ben a némafilm az intellektuális montázs kidolgozásával és kipróbálás ával egyrészt
eléri csúcspontját, másrészt azonban a lehetséges
analitikus felbontás határait is. A harmincas
évek elején a színház statisztikailag tudatosan
folyamodott a film technikáihoz (Nyikolaj OhlopkovaRealista
színházban).
Amikor
a színháztól
áttértek
a filmre
(a FEKSZ és Eizenstein), a két koncepció differenciálódott. Az utóbbinál ez az áttérés végleges
szakítást jelent az öröklött műfaji és szüzséstruktúrákkal. A FEKSZ tagjai pedig arra törekszenek, hogy bevigyék a filmbe a közkedvelt elbeszélő struktúrákat.
Az ábrázoló művészet specifikumának azok a
sajátságai, amelyeket a húszas években spontánul ismertek fel az attrakciós színházban és a
montázsfilmben, még ma is ösztönzően hathatnak az elméletalkotásra.
A színház és a film kölcsönhatásának
folyamata a húszas évek vége óta sokat változott és módosult, ami a film technikai forradalmával függ
össze, és a különböző társadalmi körülmények és
szellemi áramlatok hatása alatt áll. A hangos-,
a színes és a háromdimenziós film, valamint a
különböző vászonformátumok
egymást követő
kialakulásával új viszony jött létre a színház és a
film között. Végül pedig megváltozott kölcsönhatásuk formája: legyen az bár a színház, a színészek alakításainak konzerválás a filmen, amit ma
főként a televízió végez; a színház tudatos "mQzisítása"; a film legkülönbözőbb formákban törté-

. I

'.

-c
I

nő színháziasítása vagy a különböző kölcsönös
gából Eizenstein Rettegett Ivánját vagy Coppola
adaptációk.
Apokalipszis most című filmjét, valamint ForA dokumentárisra vagy megfordítva, a hangmant, Jancsót, Jutkevicset és Paradzsanovot,
súlyozottan megjátszottra való törekvés - a fo- vagy Egon Günthert.
kozott társadalmi hatékonyság igényével összeA szovjet avantgárd olyan csoportját elemezfüggésben - a kölcsönhatások kérdését nemcsak
zük itt, amelyben megvan e mozgalom néhány
a színház és a film vonatkozásában
veti fel. Fel- alapvető és lényeges vonása: a művészet funkciómerül ez a színházban és a filmben megjelenő
jának átértelmezése; az emelkedett és a triviális
dokumentáris és fiktív mozzanat viszonylatában
művészet közti falledöntésének kísérlete; a .Jekéis. Tehát az ábrázoló művészet alfajai közti kappezően illuzionista művészet" elutasítása; a moncsolatokról van szó, annál is inkább, mert a kü- tázzsal elért hatás; az excentrikusságra való hajlönböző keverékformák a rádióban és a televíziólam; a kísérletező szellem; provokáció stb. Másban széles körű fejlődésnek indultak.
részt viszont ez a csoport megmaradt a szüzsé és
A húszas években Eizenstein és Vertov még a műfaj hagyománya mellett. Így jutunk el az
kibékíthetetlenül vitatkoztak a dokumentáris és avantgárd differenciálásának problémáj ához - és
a fiktív pontos megkülönböztetéséről,
melyeket
nemcsak az európai futurizmus, dadaizmus és
semmi esetre sem szabad egymással keverni. Ez szürrealizmus kontextusában, hanem mindeneka vita a következő évtizedek során eleinte paraelőtt a szovjet baloldali művészeten belül.
dox, majd tudatos átalakuláson ment keresztül.
A FEKSZ akkor lépett a színház területére,
Eizenstein Októberének beállításai .felísmeretamikor véget ért a hadikommunizmus
és bekölenül" függtek a moszkvai Forradalmi Múzeumszöntött a NEP-korszak, amikor különöfen igéban, mint az októberi felkelés hiteles kordokunyelték a revüszerű, szórakoztató
formákat.
mentumai. Ma Jutkevics és Bondarcsuk tudatoA csoport széthullása más fontos dátumokkal
san vágja bele ezeket a részeket, mint hatásos
esik egybe: az első ötéves terv kezdete, a kollektiidézetet, a Lenin Párizsban és a Vörös harangok
vizálás előkészítése, a jobboldali elhajlás felszácímű filmek be.
molása, Trockij száműzése külföldre.
A szinház és a film kölcsönhatásának
probléA húszas évek vége nehéz átmeneti, átállási
mája mindartnyiszor új aspektusban jelenik meg, időszakot jelentett a csoport számára. Az, hogy
mert kapcsolatuk állandó mozgásban van: a szín- a némafilm elvesztette képnyelvét a hangosfilm
ház stilisztikai mozisítása ma együttjár a film technikájának
bevezetése következtében,
része
nem kevésbé tudatos stilisztikai teatralizálásával.
lett az avantgárd általános megtagadásának.
Ez utóbbit tágabban kell értelmeznünk, mint
Az első ötéves terv után olyan átalakulási fohogy kizárólag a harmincas években megcsonkílyamat kezdődött a társadalom politikai, gazdatott film nyelvre vonatkoztassuk, ami összefügg a sági és szociális struktúrájában,
ami a lakosság
hangosfilm korszakának beköszöntésével, vagyis
sokkal nagyobb részét érintette közvetlenül, mint
amikor mozdulatlan kamerával filmezték le a maga az októberi forradalom, és amelyet ezért
beszélő színházat, és teljesen lemondtak a monnem ritkán "második forradalomnak"
neveznek.
tázsról.
A kultúrforradalom
első szakasza érezhetően
Ezt a megmerevedés t nemcsak a neorealizmus,
növelte az általános írni, olvasni tudást, ami miaz Új Hullám vagy a "cinéma verité" törte át,
nőségileg új viszonyhoz kellett vezessen a művéhogy új szinten térjen vissza a dokumentarizmus
szeti avantgárd és a tömegek között,
programjához. Az addigi fejlődésen belül már
A kultúra területén kialakult az a pártpolitika,
végbement a filmnyelv evolúciója, amely többek
amely a szocialista realizmus egységes platformközött előkészítette az Új Hullám esztétikáját.
ján akarta egyesíteni a művészeteket.
(Emlékezzünk itt csak Orson Wellesre.)
Az avantgárd művészet és az átalakulóban
A film színháziasítása itt nem a .filmi vagy lévő élet fokozatosan két külön részre esett szét.
nem filmi" vita szinonímája. Ez a tendencia a Az avantgárd bonyolult hatásrendszere egyre infilmes kifejező eszközök gazdagodásával
jár
kább belebonyolódik az analitikusan felbontó
együtt, mégha azok olykor látszólag el is távomegformálási módszerek kidolgozásába,
pedig
lodnak .normafogalmunktó!".
A film hagyomáközben már egyre erősödik a társadalomban az
nyos fotografikus természetével látszólag szemúj szintézis igénye. Ebből egyre drámaibb konfliktus keletkezett.
ben álló "nem filmi" formák merész beépítése
nélkül, mint az opera, a balett, a kabaré vagy a
A művészek elé azt a feladatot tűzték, hogy egy
nyilvánvalóan teátrálisan felépített díszletek, el- új, az építés aktuális jelenéből vett tartalom alaphamarkodottan
kizárnánk a film lehetséges vilá- ján kapcsolják össze a művészetet és a valóságot,
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és nyerjék meg a tömegeket, ami a forma általános leegyszerűsítésével járt egyűtt.
A XIX. századi realizmus örökségének vívmányai alkalmasabbnak tűntek erre, mint az avantgárd kísérletek.
Az új társadalmi kereslet feltételei között a
művészet korlátozottnak és életképtelennek bizonyult. Az összefüggés művészetük és a valóság
között kezdettől fogva nagyon feltételes volt. Azt
a széles körű demokratikus közönséget, amelyet
egykor a FEKSZ tagjai kerestek, nem találták
meg.
Noha stilizált melodrámáik
"hermetikusan
zárt" keretfeltételei között szervesen össze 'tudták
kapcsoini a színész konkrét művészetét a magas
fokú absztrakcióval, az elit művészet és a tömegek értetlensége közti konfliktus a harmincas
évek elejére a FEKSZ számára is egzisztenciális
kérdéssé vált. 1929-ben felbszlott a műhely, és
tagjai beállítottsága egyénenként megváltozott.
Az avantgárd problémaköre körűl időről időre
fellángol a vita, és mindannyiszor új szempontokkal gazdagszik. De viharos újrafelfedezésének
és kiásásának korszaka már a múlté. Az egyes
kutatók érdekei egyre inkább azt kívánták, hogy

38

elforduljanak
az avantgárdtól! s: Sztravinszkij
neoklasszicizmusa, Tinyanov regényeia harmincas évek elejétől, Paszternak prózája stb. Ezzel az
alkotók életrajza is változni kezdett, és Kozincev
számára ez nemcsak a húszas évekből a harmincas évekbe jelentett átmenetet, hanem egyben a
huszadik századból átlépett az orosz tizenkilencedik századba - Cervantes és Shakespeare után.
Naplójában ezt írta röviddel halála előtt:
"Állandóan azon gondolkodom,
miért esik
egyre inkább nehezemre élni és válik egyre elviselhetetlenebbé, hogy dolgozzam?
Megváltozott a filmművészet? Vagy én maradtam el reménytelenül?
Fiatal éveimben könnyű és vidám volt dolgozni, amikor éreztük rokonságunkat a filmmel, ezzel a gyermeki csodálatos elektromos vásári mutatvánnyal, és átvettük Mack Sennett, Louis
Feuillade és Griffith melodrámáinak
stafétáját.
Aztán jött egy nap, amikor megértettem, hogy
nem a komikusok és a bajuszos rendőrök szertelenségei, nem a tetőn folyó üldözések és a huszadik, az amerikai filmévszázad az én örökségem,
hanem az orosz tizenkilencedik, az orosz művészet minden elviselhetetlenül nehéz lelkiismereti
terhével, Gogol és Dosztojevszkij kínjaival, Blok
méltóságával, szellemi világuk erőszakosságával. ..
De hogy viseljem el ennek a rokonságnak a
terhét?"16
Kozincev óriási, ritkaságokban gazdag könyvtárában az egyik megrakott könyvespolc előtt
egy kis FE KS Z-plakát lóg, emlékeztetőül egy
akkoriban túlhaladott és most "újrafelfedezett"
kultúrára.
Az excentrizmus látszólag spontánul lángolt
fel, mint a legfiatalabb és legneveletlenebb gyerek, mint "a XX. század utolsó másodperceinek
művészete", ahogyakiáltványban
állt. De valójában mély és messzire nyúló hagyományai voltak a folklórkultúrában,
az ókori vígjátékban,
a középkor karneváljaiban stb., amelyekkel egyre átfogóbban foglalkozott Kozincev élete utolsó
éveiben.
Kozincev azt írja, hogy egykor nagyon megsértődött Sklovszkij 1928-as cikkén ("A FEKSZ
születéséről és életéről"!"), mert Sklovszkij semmit sem írt a filmjeikről, hanem ehelyett, isten
tudja, miért, a fagyoskodó Petrográdról és arról
beszélt, hogy nem volt se kenyér, se tüzelő, és
hogy a FEKSZ-plakát, amely négy nyelven akart
szólni az egész világhoz, odafagyott egy ócska
deszkakerítéshez ...
És mégis valószínűleg ez marad a leghitelesebb
cikk, amelyet a FEKSZ-ről valaha is írtak, mert
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megvan benne a legfontosabb: annak a kontrasztokban és pátoszban annyira gazdag kornak és
annak az országnak a légköre, amely története
legerőszakosabb átalakulásán ment keresztül, és
ez a légkör hatotta át a FEKSZ-et is.
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Hogyan ítéljük meg a magyar filmmüvészet helyzetét? Sokan válságról beszélnek, s ezt a válságot
mindenekelőtt a filmgyártás gazdasági helyzetével hozzák kapcsolatba. Nem tagadom, hogya
gazdasági tényezők szerepet játszanak, de gondolom, nem elsősorban minőségi, hanem menynyiségi szempontból. Kétségtelen, hogy csökkent
az elkészült filmek száma, s ez hozzájárulhat ahhoz, hogy szűküljöna választék és a kísérletezés.
Mégis, az igazi probléma szerintem nem itt
keresendő, hanem mindenekelőtt abban, hogy
tartalmilag merre kíván menni a filmművészet?
Megítélésünk szerint napjaink magyar játékfilmjeire váltózatlanul jellemző a közéleti elkötelezettség, az érzékeny humanizmus, az egyéni és
újszerű látásmód, a filmnyelvi megújulás igénye.
Természetesen nem minden egyes filmre érvényesek ezek a megállapítások, de a kiemelkedő
alkotásokban jellemzik a magyar filmek orientációját. És itt hadd mondjuk azt, hogy ezek a
kiemelkedő alkotások találkoztak a közönség
helyeslő véleményével is, tehát nincs szükségszerű ellentmondás művészeti érték és közönség között. A magyar film helyzetét ezzel együtt sem
tekinthetjük tartalmi-eszmei szempontból megnyugtatónak.
A filmek jó részében csak ritkán jelennek meg
azok az alapvető értékek (a munka, az egyén és
csoport fokozott felelőssége, a cselekvő ember),
amelyek elfogadtatása jelentős mértékben hozzájárulhatna a reformfolyamat kibontakoztatásához.
A magyar film sokat tett egy egészségesebb,
árnyaltabb történelmi tudat kialakítása érdeké• (Elhangzott a Magyar Film- és Tu-művészek
Szövetségének 1986. október 25-i közgyűlésén)

ben. Kétségtelen érdeme a "közelmúlt" történelmének középpontba helyezése. A kezdeti nyitottság, őszinte feltáró szándék azonban elősegítette
egyes alkotásokban bizonyos klisék kialakulását
is, amelyek a közelmúlt negatív folyamatait vagy
jelenségeit emelik ki, elfedve a megújulás szándékát, eredményeit és a nemzetközi hátteret.
A közéleti gondolkodás továbbélése mellett
filmjeink egy részében megfigyelhető egy ellentétes irányú mozgás is. Helyesnek tartjuk, hogy a
magyar filmalkotók vizsgálják a társadalomban
élő személyiség "privát világát", hiszen csak az.
ilyen vizsgálódás tárhat ja fel, miként épülnek be
a személyiségbe a társadalmi érték- és viszonyrendszerek, hogyan fejlődik a személyiség a külső
körülmények között is. Ha azonban a befelé fordulással hőseike t megfosztják valóságos társadalmi kontextusuktól, menthetetlenül sérül üzenetük általános jelentősége.
Jelentkezik egy olyan, talán inkább nemzedéki
probléma, amely szemléletet és magatartást indikál, s ez a csalódottságé és a kiábrándulásé.
Vannak olyan filmek, amelyek ezt az életérzést
tragikusan és általánosítva
fogalmazzák meg,
vannak
azonban
olyanok
is, amelyek ezt
öniróniával teszik. Nem egyértelmű jelenségről
van tehát szó, de érdemes elgondolkodni az eszmei és etikai következményeken.
Mindezek a jelenségek nem önmagukban értékelhetők, hanem a filmművészet társadalmi hatása szempontjából: az értékek ama zavarában,
amely társadalmunkban
megmutatkozik, a művészet aktív tényező lehet, a maga eszközeivel
különleges feladatot tölthet be a humanista értékek és értékrendek erősítésében. Mindezt nem a
kritikai hangvétel ellen mondjuk; a társadalombírálat nagy humanista hagyománya mindig az
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értékek jegyében ítélt, s gyakorlatunk bebizonyította, hogy nem a negatív jelenségek feltárása
ellen szólunk, nem ez ellen szól a politika sem,
amely már régóta nem kívánja saját cselekedeteinek apologetikáját.
Ezek az orientáció s problémák, szeretném
hangsúlyozni, nem egyedül a filmművészetben
tűnnek fel. De a mi filmművészetünkre hosszú
időn keresztül, a 60-as, 70-es években az volt a
jellemző, hogy legjobb alkotásai igyekeztek megragadni a társadalomban végbemenő fontosabb
jelenségeket, néha még a politikai tudato sítást is
megelőzték és hozzájárultak az utóbbihoz. Az
elbizonytalanodás jelenségeit meg lehet érteni, de
épp az említett tapasztalatok alapján jó volna
feltételezni, hogy filmjeink képesek szembeszállni
azzal, amit ma nemcsak a szocializmus, hanem
általában az emberi haladás és az emberiség ellenségének tartunk. Ebben a helyzetben ugyanis
az a meggyőződésem, hogy nem a tragikus tudatot érdemes táplálni, amely az adott hazai és
nemzetközi körűlmények között könnyen kap
tápanyagot, hanem arra kellene törekednünk a
kultúrában általában és a művészetben különösen, hogy védjük és tiszteljük meg az embert,
védjük értékeit és lehetőségeit, erősítsük benne a
reményt, azt a reményt, hogy érdemes élni.
A .minden egész összetörött" hangulatában az
egésznek a keresése, hadd tegyem hozzá, az értelem alapján, a közösséghez, a néphez, a nemzethez való tartozás alapján, azért, hogy az értékek
képviseletével békességben legyünk önmagunkkal és a világgal, úgy érzem, ez a mai idők lappangó, de felszínre hozandó követelménye. A világ kultúrájában ma kétségtelenül előtérben állnak a válság megnyilvánulásai, de folyik egy
olyan konzervatív-neokonzervatív ideológiai rekonstrukció is, amely a renaissance óta kialakult
nagy értékeket vonja kétségbe. A magyar filmművészet azzal, hogy a legjobb alkotásaiban társadalmunk nagy kérdéseivel az aktív humanizmus szellemében foglalkozott, választ keresett
egyes világjelenségekre is, s a válaszadáshoz a
maga hozzájárulását adta. Ma arról van szó,
hogy a baloldaliság, a humanizmus, a megújuló
szocializmus problematikájának feltárása az igazi intellektuális feladat. Én azt hiszem, hogy ennek a kihívásnak megfelelni olyan kötelezettség,
amelyet a szép hagyományok és a nemzetközi
elemzés alapján el lehet várni és teljesíteni lehet.
Mindenesetre azt javaslom, hogy amikor a magyar film helyezetéről beszélünk, akkor ezekről a
tartalmi-eszmei kérdésekről is szóljunk.
A második kérdés, amelyhez szeretnék hozzászólni, a film és a közönség kapcsolata. A nézők

20%-a magyar filmet néz, s ez 14 millió mozijegyet jelent évente. A legsikeresebb filmeket
600 OOO-től1,2millióan tekintették meg. Ha csak
ezeket az adatokat vesszűk figyelembe, talán még
elégedettek is lehetnénk. Az igazság az, hogy
filmjeinknek egy részét nagyon kevesen nézik, s
ez nem egyszerűen azzal függ össze, hogy a közönség éretlen, nincs megfelelő vizuális kultúrája
vagy elfordult az érdeklődése a filmtől. Az úgynevezett művészi filmek egy része valóban szűk
közönséghez szól, s ha ez csak a termés kisebb
részére vonatkozna, különösebb gondot nem is
jelentene. A probléma az, hogya magyar filmművészetben hosszú időn keresztül visszaszorultak
az úgynevezett populáris műfajok. Éppen ezért
örömmel üdvözöljük azt a változást, amely ma
már az alkotók szemléletében is jelentkezik, hogy
ti. maguk is úgy látják, szűkség van a szórakoztatást is szolgálni olyan alkotásokkal, amelyeknél
nem szűkségszerűen kell lemondani a színvonalbeli követelményekről. A magyar szórakoztató
kultúrának is vannak jó hagyományai. Lehet
vitatkozni, hogy miként értékeljük ezeket, de emlékeztetek arra, hogy a múlt század végén, e század elején még egyűtt haladhatott a szórakoztatás a "nagy művészettel", akár az irodalomban,
a színházban vagy az éppen kibontakozó magyar
filmgyártásban.
A szétválasztás a két világháború között politikai-ideológiai orientációkkal is összefüggött, a
konzervatív vagy a reformer oldalon egyaránt.
Úgy vélem, meg kellene szabadulnunk bizonyos
kliséktől - például attól is, hogy a vidámságot
szembeállítsák az igazmondással -, és tudomásul
venni azt, hogy a szórakoztatás természetes
igény, és hogy a mi társadalmunkban olyan szórakoztató kultúrára van szűkség, amely a mi
világunkhoz áll közel. Gondot jelent ugyanis az,
hogy a nyugati szórakoztató kultúra nem egyszerűen szórakoztat, hanem idegen életmintákat,
életérzéseket is terjeszt, amelyek befolyásolják a
széles közönség mentalitását, és a maga olcsó
eszközeivel leszoktatja a közönséget a szellemi
hozzájárulást igénylő befogadás ról.
Ha demokratikus kultúráról beszélünk, akkor
a populáris műfajokat nem hagyhatjuk figyelmen
kívül. Ha tekintetbe vesszűk, hogy a fogyasztói
kultúra "univerzális hatalomra" törekszik, s ez
ellen Nyugaton is sokan tiltakoznak, akkor azt
is látnunk kell, hogyerőfeszÍtéseink eredményei
nemzetközi visszhangra is találhatnak. A populáris műfajok jelentőségének hangsúlyozása egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne volna szűkség a
más műfajok iránti érdeklődés tudatos felkeltésére, az igények alakítására, a vizuális kultúra isko-
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A dotáció emelésének a szükségességéről az illetékes kormányszerveket idejében tájékoztattuk.
A válasz az volt, hogy minden jelentősebb emelés
csak a filmgyártás struktúrájának megváltoztatása után lehetséges. Erre az adott alapot, hogya
gazdasági szervek szerint filmgyártásunk
nem
működött és működik elég gazdaságosan és takarékosan. Sok év óta erős bírálat érte a szakma
részéről is a stúdiók gazdasági tevékenységét és
a Mafilm szolgáltató munkáját. A kritikát el kellett fogadnunk. Megkíséreltük a stúdiórendszer
részleges átalakítását, és igényeltük a Mafilm belső gazdasági mechanizmusának
ésszerűsítését.
Sajnálatos módon ez utóbbi esetben a helyes
elvek alapján, széles körű egyetértéssel elindított
munka a gyakorlati megvalósítás módjában
rossz irányba fordult és bizalmi válságot váltott
ki. A vélemények a válság okairól eltérnek, a
szubjektív jellegűeket - úgy véljük - kiküszöböltük, a változatlanul fennálló objektív gondok
megoldása azonban közös feladat, s ebben szeretnék támaszkodni a szakma segítségére.
Az új struktúra koncepcióját - amint azt Önök
is jól tudják - hosszas viták után alakítottuk ki.
Ezeknek a valóban demokratikus viták nak a során, amelyekben mindenki véleményét meghallgattuk, csak az alapkérdésekben tudtunk egyetértésre jutni; még sok - főleg gazdasági és szervezeti - részletprobléma megoldásra vár. Ilyen körülmények között azt tudom bejelenteni, hogy
amennyiben 1986 végéig az új struktúra bevezetésre alkalmas első formái a filmgyártásban kialakulnak, a pénzügyi kormányzat vállalja, hogy
60 millió forinttal felemeli a filmgyártási dotációt. Emellett még idén segít a Mafilm gazdasági
nehézségeinek megoldásában.
Az új struktúra kialakításának
alapelve az,
hogya stúdiók produceri feladatokat vállaljanak
és gazdaságilag is érdekeltek legyenek. Ez azt is
jelenti, hogy újszerű kapcsolatokat kell kialakítani a szolgáltató vállalatokkal, amelyeknek viszont igazán vállalatszerűen kell működniük. Reméljük, hogy ezeknek az elveknek az alkalmazása áttekinthetőbbé teszi a gazdasági viszonyokat
és világossá az érdekeltséget.
A filmterjesztésben jelentős átalakítást tervezünk oly módon, hogy megvizsgáljuk, a mozi hálózatot hogyan kell módosítani, hogyan lehet
jobban összekapcsolni a közművelődést, az oktatási intézményeket és a filmvetítés lehetőségeit.
Reméljük, hogy a gazdaságtalan mozik megszüntetése, de ugyanakkor a mozgókép-nézési lehetőségek más módon történő biztosítása dotációs
forrásokat szabadít fel, amelyek egy részét a filmgyártásban tudjuk felhasználni, a játékfilm és az

lai és közművelődési terjesztésére. Az oktatásban
arra törekszűnk, hogy egy esztétikai nevelési
blokkot alakítsunk ki, amelyben megfelelő helyet
kap a vizuális kultúra s ezen belűl a film is. Az
új. tankönyvek már reálisan érvényesítik ezt az
igényt, a korrekciós tantervek és tankönyvek kialakításában számítunk a filmtudomány és filmművészet segítségére. Az iskolák vizuális kultúrát
terjesztő tevékenységének bővítése és elmélyítése
érdekében indítottuk meg a videotechnika bevezetését. Az újonnan létrejött Filmklub Szövetség
egyik legfontosabb feladata, hogy az iskolán kívüli felvilágosítás és képzés bázisa legyen.
Harmadjára szeretnék szólni az animációs, a
dokumentum- és gyermekfilmgyártásról
is, mindenekelőtt abban a vonatkozásban,
hogy ezek
helye is változott a kulturális életben, vagy legalábbis kellene hogy változzék, mert egyetértek
azokkal, akik ezt kívánják. Animációs filmjeinknek is van jelentős nemzetkőzi sikere. Eppen
azért, mert ez a műfaj mindenütt a világon fejlődik és szélesedő kőzönségre talál, el kell érnünk,
hogy a mozi, a video, a tv forgalmazásában és
természetesen magában a gyártás ban is kedvezőbb feltételekhez jusson. A dokumentumfilmgyártás előtt is új lehetőségek nyílnak meg, mind
politikai-történeti,
mind a társadalomismeret,
mind pedig a tudományos-ismeretterjesztés
különböző szféráiban. Úgy vélem, itt is arról van
szó, hogy az igények megváltoztak, és van lehetőség arra, hogy az iskolákkal, a művelődési intézményekkel, a társadalmi szervezetekkel együttműködve a fejlődés új útjait keressük. Ehhez kell
az új vállalati struktúrát is formálni. A gyermekfilmgyártásban helyeseljük a fejlesztést, a televízióval való szorosabb együttmunkálkodást,
a terjesztés új módszereinek bevezetését. Nemrég áttekintettük az 1987-es filmgyártási és filmterjesztési
terveket, s azt állapítottuk meg, hogy magában
a filmművészetben
sok olyan kezdeményezés
bontakozik ki, amely az említett irányokban halad. Mindezért a magunk részéről nem vagyunk
pesszimisták a magyar film jövőjét illetően, de
talán az elmondottakból is kitűnik, hogy tisztázó
folyamat elején állunk, amely történelmet, műfajt, gazdaságot, művészetet egyaránt érint.
A negyedik kérdéscsoport, amelyről szólnom
kell, a filmgyártás és a filmterjesztés gazdasági
helyzete. Közismert, hogy az állam több mint 800
millió forint dotációt fordít e két területre. Ebből
ebben az esztendőben 227 millió a filmgyártás
dotációja. A költségek növekedése miatt ez az
összeg nem elegendő arra, hogy azt az átlagos évi
20 játékfilmet el lehessen készíteni, amely menynyiség az elmúlt 10-15 esztendőre volt jellemző.
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animációs film mellett gondolunk a rövidfilmgyártás és a Balázs Béla Stúdió támogatására is.
A központi irányításban is változtatásokat tervezünk. Tovább növeljük a stúdiók önállóságát,
ezzel együtt felelősségét, ugyanakkor pályázatok
útján lehetőséget teremtünk arra, hogy ne csak a
stúdiók által tervezett filmek készülhessenek el,
illetve, hogy bizonyos kiemeit feladatokat központilag is tudjunk finanszírozni. A dotálás alapelve mind a gyártásban, mind a terjesztésben az
értékek támogatása.
Nagyobb figyelmet kell fordítanunk a befogadás kérdéseire. A filmkultúrát a kultúra egészében kell elhelyezni, és ehhez az oktatási és a
közművelődési
intézményrendszernek is nagyobb segítséget kell nyújtani. Fontosnak tartom, hogy a Magyar Televízióval közösen alakítsuk ki álláspontjainkat a mozgókép-kultúra fejlődését érintő kérdésekben, és megfelelő együttműködés és munkamegosztás alakuljon ki közöttünk.
Végül a Szövetséggel való együttműködésről
szeretnék szólni néhány szót. Ugy hiszem, elmondhatjuk, hogy az elmúlt években korrekt,
tárgyszerű és szoros együttműködés alakult ki a
Művelődési Minisztérium és a Szövetség vezetősége között, annak ellenére, hogy súlyos vitás
problémák és ellentétek is felmerültek. Az új gazdasági helyzetben - igaz, elkésve - meg kellett
kezdenünk a kulturális mechanizmus átalakítását, s ez nem ment simán a filmgyártás és -terjesztés területén sem. Néhány eredményről beszámolhatok. Kialakult a filmalkotók és a filmgyártásban közreműkődők
érdekeltségi rendszere,

amelyet illeszteni fogunk a filmterjesztésben dolgozókéhoz; a filmforgalmazás értékorientációját
szolgáló intézkedések születtek, önálló vállalati
formákban szerveztük meg az animációs műfaj
és a szinkron tevékenységét, kialakultak a videojogszabályok, és létrejött - jó két évtized után az Országos Filmklub Szövetség.
Ez a puszta felsorolás is azt bizonyítja, hogy
sok mindent tettünk közösen, és persze azt is,
hogy erre a közös munkára támaszkodva sokat
kell még tennünk annak érdekében, hogya filmgyártás és filmterjesztés akut kérdéseit meg tudjuk oldani. Mindezt végeztük a már régebben
megkötött együttműködési magállapodás alapján, amelyet most megújítunk és kibővítünk. Azt
hiszem, a kölcsönös bizalom, a közös érdekek és
célok jegyében jogosan várhatjuk azt, hogy ez a
megállapodás jó kereteket ad a közös munkálkodáshoz.
Kívánom, hogy filmművészetünk újabb lendületet vegyen, hogy itthon és külföldön sokan érdeklődéssel nézzék ez alkotásokat, hogy ezek
erősítsék a szocialista-humanista értékrendeket,
és reális képet adjanak rólunk a világnak.
Bízom abban is, hogy meg tudjuk oldani a
legsürgetőbb gazdasági és technikai problémákat
az erők összefogásával, a szakma erősödő egyetértésével, a még szorosabb együttműködéssel.
Hiszem, hogya fő feladatban egyetértünk: a
filmművészet eszközeivel is szolgálni a szocialista
társadalom további fejlődését, a kultúra gyarapítását, az ember öntudatosodását, életének értelmesebbé, szebbé tételét.
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Köpeczi Béla

A magyar film helyzetéről és a filmszakma
ú]ászervezéséről
(Tervezet)
Napjainkban mind többször és mind élesebb formában esik szó a magyar film válságos helyzetéről. Úgy gondoljuk azonban, hogy ez a megítélés
nem pontos. Nem, illetve nem csupán a magyar
filmgyártás került kritikus helyzetbe, hanem az
egész filmszakma szervezete jutott el a válság
állapotába. Igaz, tüneti kezeléssel ez az állapot
még sokáig fenntartható, de aligha lenne célszerű
anyagi és szellemierőket pazarolni ennek érdeké-

ben. Tudomásul kell venni, hogy az elmúlt két
évtizedben az egész magyar filmszakma, elmulasztotta azokat a folyamatos intézkedéseket,
amelyekkel alkalmazkodni tudott volna mind a
gazdaságban és a gazdaságpolitikában végbement és végbemenő változásokhoz, mind pedig a
maga területén jelentkező átalakuláshoz: a mozi
monopol filmközvetítő szerepének végleges megszűnéséhez, a nézői szokások jelentős módosul á-
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sához, az új mozgóképi médiumok megjelenéséhez és széles körű elterjedéséhez.
Mindehhez kapcsolódott a magyar fílmgyártáson belül is zajló folyamat:
- a hatvanas évek második felében társadalmi
hatásában és nemzetközi fogadtatásában
egyaránt elért csúcsponthoz képest visszaesés jelentkezett;
- a hazai közönséggel már-már ijesztő mértékben csökkent a magyar film kapcsolata.
A helyzetet tovább bonyolították azok az átszervezések, amelyek csak növelték a nyugtalanságot, a rossz közérzetet, de a lényeget illetően
inkább csak elterelték a figyelmet a valódi problémákról, semmint hogy megoldásukhoz közelitettek volna.
Mindebből egyenesen következik: a művelődéspolitikai irányítás továbbra is fontosságot tulajdonít a magyar kulturális életben a filmnek, s
ezen belül privilegizáltan a nemzeti filmgyártásnak. Ezért olyan gyökeres újjászervezésre van
szükség, amely minden területen, azok összefüggésében kívánja megteremteni
a filmszakma
egészséges működésének, fejlődésének feltételeit.
Mégpedig - figyelemmel az ország gazdasági
helyzetére - az eddigi ráfordításokat nem, vagy
nem jelentősen meghaladó anyagi támogatás
mellett.
A filmszakma megújítására tett, eddig megismertjavaslatok elsősorban a szervezeti kérdésekre koncentrálnak. Ahhoz, hogya problémák e
területen legalábbis enyhüljenek, e kérdés komplex vizsgálatára van szükség: a művelődéspolitikai irányításnak meg kell határoznia a gyártás és
a forgalmazás átfogó és hosszabb távú koncepcióját. Továbbá: az irányítás, a szabályozás és a
szervezet egymással szoros összefüggésben lévő
kérdéseit kell együttesen, a kölcsönhatásokra
is
figyelemmel, felvázolni és megoldani. A szakmának olyan irányú változásokra van szüksége,
amelyek megadják a művelődéspolitikai és a gazdasági érdek együttes érvényesítésének szervezeti
és szabályozási kereteit, és lehetőséget teremtenek a közös stratégia kialakítására és a fejlesztések összehangolására.

I.
l. Közismert az a folyamat, amely az elmúlt
évtizedek során a világ nagy részében végbement,
és a mozik közönségének rendkívül nagyméretű
csökkenését eredményezte. A mozi elvesztette
monopolisztikus helyzetét a legpopulárisabb kulturális termék - a film - közvetítésében. Széles
társadalmi rétegek vagy másképpen fogalmazva:
egész korosztályok hagytak fel a rendszeres mo<1<,
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zilátogatással, a közönség szerkezete lényegesen
megváltozott.
Mindez természetesen a mozistruktúra jelentős átalakulását is magával hozta.
A filmszínházak megszünése tömeges folyamattá
vált, ugyanakkor új mozitípusok alakultak ki.
A tágas nézőterű .filmpalotákat"
felváltották a
több kisebb teremből álló "bokormozik",
amelyek a választék bővítésével és az üzemeltetési
költségek csökkentésével törekedtek életképességre. A nagyvárosokban eközben létrejött a mozihálózat bizonyos specializálódása, éppen a kialakult különféle igények kiszolgálása érdekében.
A mozi szerepének csökkenése természetesen
- ha időlegesen is - zavarokat keltett a filmgyártásban. Ez előbb a legtöbb országban a készülő
filmek számának jelentős csökkenését okozta.
A mozi válsága - amely még ma sem tekinthető
véglegesen befejezettnek - hosszabb távon azonban nem hozta magával a filmgyártás krízisét. Az
Amerikai Egyesült Államok - amely a film területén is privilegizált hatalmi helyzetben van a
tőkés világban - az elmúlt évtizedben új filmgyártási stratégiát alakított ki, amely tudomásul véve
a megváltozott mozihelyzetet, a legdirektebb
módszerekkel célozta meg a megmaradt mozikőzönség igényeit. Ez - lokálisan - meg is állította
a mozik nézőszámának csökkentését, sőt az elmúlt időszakban bizonyos növekedést eredményezett, és a nemzetközi piacokon is visszaállította, sőt meg is erősítette az amerikai film korábban is meglévő hegemóniáját. Meg kell említenünk azonban, hogy ebben az időszakban kis
költségvetésű,
speciális közönséget és forgalmazást megcélzó művek létrehozását is lehetővé tették.
Az érem másik oldalát tekintve meg kell állapítani, hogy a mozi beli nézőszám csökkenése korántsem jelentette a filmek iránti érdeklődés elvesztését. Részben a válságot előidéző televízió
révén, részben a legutóbbi időben a mind nagyobb szerepet betöltő új médium, a video valójában mérhetetlenül megnövelte, szinte kiszámíthatatlanul megsokszorozta a filmek tényleges nézőszámát. Sok ebből következő konzekvencia
egyike: egy sor kisebb országban megerősödött
a filmgyártás, elsőrendűen a televízió mint támogató-megrendelő közreműködésével,
2. Alapvető jelenség tehát a moziközönség
csökkenése, ha nem is azonos súlyossággal, mint
nem egy nyugat-európai országban, de lényegében nálunk is végbement. Az 1945-60 közötti
rohamos növekedés megállt, sőt csakhamar
ellenirányúvá vált. A csúcseredménytjelentő
140
milliós nézőszám apadni kezdett, és mintegy

,
másfél évtized alatt a látogatók több mint ötven
százalékát elvesztettük. Ezen a szinten azonban
(több különböző okból, amelyek közül feltétlenül meg kell említeni a mozik filmválasztékának
növekedését) ez a nézőszám többé-kevésbé stabilizálódott. A mozikban évente bemutatott közel
200 film összességében 65-70 millió nézőt vonz.
Természetesen a már említett folyamat másik fele
is érvényes nálunk, hiszen a televízióban bemutatott, megközelítőleg hasonló számú film (a számot itt természetesen az eredetileg moziforgalmazásra szánt művekre szűkítve) megsokszorozta a filmmel rendszeresen találkozók számát.
A mozi ra vonatkoztatva
a nézőrétegek átstrukturálódása nálunk is végbement. A legutolsó mérési adatok szerint a lakosságnak mintegy
harmada tekinthető rendszeres mozilátogatónak,
ezen belül azonban a 75%-ot a huszonnégy éven
aluliak teszik ki. A tizennégy éven felüli mozilátogatók társadalmi megoszlása sem elhanyagolható: 44% kerül ki a munkások közül, 21% szellemi foglalkozású, 13% tanuló (a közönség igen
számottevő részét jelentő tizennégy éven aluliak
természetesen ezt az arányt a valóságban jelentősen módosítják a tanulók javára), 13% nyugdíjas,
5% háztartásbeli és mindössze 4% mezőgazdasági dolgozó.
Ez a statisztikai adatsor azonban korántsem
tükröződik mozihálózatunk elrendezésében. Egy
évtizedekkel ezelőtti mozifejlesztési koncepció
ugyanis azt tüzte ki célul, hogy az ország minden
lakott településébe kerüljön mozi. Ez másfél évtized alatt meg is valósult. Csakhogy ez a fejlesztés
nem volt arányos a településhálózattal. Míg minden községben létrejöttek vetítési helyek (amelyek többségét mozinak már ekkor sem lehetett
minősíteni), a városokban és a fővárosban nem
zajlott le hasonlóan arányos növekedési folyamat. Sőt, az elmúlt évtizedekben például Budapest mozihálózata jószerével a felére csökkent.
A változó körülményeket a mozitelepítésben
nem követte semmi/yen stratégiai változás. Bizonyos
fokú moziszám csökkenés - spontán módon végbement. Az 1963-ban üzemelő mintegy 4500
mozi 1985-re 3745-re csökkent, miközben egyfajta belső átrendeződés is végbement. A 35 mm-es
mozik száma majd egynegyedével növekedett, a
16 mm-es technikájúak mennyisége körülbelül
ugyanilyen arányban csökkent. Ám ez a mozihálózat még most is jókora aránytalanságot takar.
Ezt bizonyítja, hogy változatlanul uralkodó modell az "egy település - egy mozi", hiszen a városiak 60%-ában csak egy mozi van, s az is, hogy
a filmszínházak alig öt százaléka "hozza" a nézők majd 60 százalékát, ugyanakkor a 70 százalé-

kát kitevő keskenymozi hálózat alig 11 százalékkal járul az össznézőszárnhoz. A jegybevételek
arányában e kép még torzabb. Globális adattal:
a mintegy 25 százalékos részesedésű 35 mm-es
mozipark eredményezi a bevétel 91%-át.
3. Kétségtelen tény, hogy a magyar filmgyártás
az 1956-ot követő konszolidációs időszakban, a
művészeti élet különböző területeit tekintve az
élvonalba került. A hatvanas évek derekán - bár
a volumen ben viszonylag csekély méretű növekedés állott be (az 1950-55 közötti évi hat-tíz játékfilmmel szemben nagyjából évi húsz produkciót
hozott létre), a magyar film mégis egy sor igen
jelentős alkotást mondhat magáénak. Ez filmjeink társadalmi hatását idehaza és nemzetközileg
egyaránt megnövelte.
Az ezt követő időszakban azonban bár vitathatatlan, hogy időről időre valóban számottevő,
művészileg értékes alkotások készültek - a magyar filmnek ez a szerepe jelentősen megcsappant, és szinte már elérte a kritikus határt. Ez
elsősorban a hazai közönség csökkenésében figyelhető meg, és azt látszik bizonyítani, hogy
filmgyártásunk elvesztette feltehetően legfontosabb bázisát: a honi publikum spontán érdeklődését. Ennek tényét az irányítás, a forgalmazás
számos manipulációval
igyekszik elfedni, ám
ezek a lényegen mit sem változtatnak.
Nem segítette a kibontakozást az az "álvita"
sem,
amely
az
"értéktermelés"
kontra
"kommercializálódás"
vagy másképp fogalmazva, a .művész" illetve "szórakoztató" filmek poláris szembeállítása körül folyt. A valódi helyzet
jellemzésére e kérdésben sokkal inkább elfogadhatjuk a személyes alkotói gyakorlatával is illetékesnek tekinthető Szabó István megállapítását:
"Be kell vallani, hogya magyar filmek pozícióvesztését játékfilmjeink egy részének színvonala
is okozza. A társadalmat izgató kérdések tartalmas elemzését és azok érzelemgazdag, átélhető
ábrázolását sok esetben atelié-jelleg, a megcélzott
közönségréteg számára sem követhető kísérletezés váltotta fel. A magyar film iránt érdeklődő,
azt pártfogoló
közönségtől
való elszakadást
helyre kell hozni, s nyilvánvaló, hogy az egyetlen
út: rendezőinknek ismét meg kell találniuk közönségüket, a nézők nyelvén beszélő, érdeklődésüket színvonalas eszközökkel felkeltő filmekkel,
amelyek a nézettséget nem az esztétikai érték és
gondolat kárára ambicionálják."
Tegyük hozzá: a hanyatlási folyamat ellensúlyozását nem segítette az újra jelentkező átszervezések sorozata, amely csak arra volt alkalmas,
hogy permanens nyugtalanságban
tartsa a magyar film alkotói szféráját, de egy lépéssel sem
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tudott közelebb jutni- egyetlen lényeges kérdés
megoldásához sem. Csak arra volt alkalmas,
hogy elterelje a figyelmet olyan igazi problémákról, mint a stúdiók érdekeltségének hiánya az
általuk létrehozott filmek eredményeiben vagy
bukásában. Ez azután tovább fokozta filmgyártásunk esetlegességét, adós maradt a közönség
fentebb vázolt átalakulását, rétegződését tudatosan figyelembe vevő tervezéssel, ösztönzéssel. Ennek következtében a tényleges nézői igények kielégítésének jó részét kénytelenek vagyunk átengediii olyan ideológiákat hordozó műveknek,
amelyek aligha szolgálják társadalmi céljainkat.
E folyamattal párhuzamosan fokozatosan növekedtek a magyar filmgyártás strukturális és
gazdasági problémái. A MAFl LM korábban kizárólag a magyar játékfilmgyártást szolgálta. Ez
a szervezet, részben megkérdőjelezhető összevonások, de főként a nemzeti játékfilmgyártáson
kívül eső nagymértékű szolgáltatások következtében erősen felduzzadt. Önfenntartási költségei
állandóan emelkedtek, és ezek növelték a játékfilmgyártás terheit is.
A nehézséget tetézte, hogya magát nagyvállalatnak tartó filmgyár a magyar ipari modellnek
megfelelően túlcentralizált. Működésében által ánosan érvényes normatívák at kíván alkalmazni,
s ahelyett, hogy hangsúlyozta volna termékeinek
egyedi jellegéből fakadó sajátos előállítási igényeit, munkaszervező tevékenységét bizonyos sorozatgyártásra törekvés jellemzi. Ennek eredményeképpen a filmek gyártási paraméterei erősen
hasonlítanak egymáshoz. A mozifilm világszerte
közepes nagyberuházással, de kézműipari módszerekkel készülő egyedi termék, előállítás ánál a
normatív irányítási modell szempontjai csak hátrányosan alkalmazhatók.
A szolgáltatás maga alá gyűrte az alkotói munkát, az diktálta ennek feltételeit. A stúdiók - amelyek elvileg a filmek gazdái - nemcsak a folyamatos hatósági beavatkozás, de a filmgyárhoz való
integráns tartozásuk eredményeképp kialakuló
gazdasági kényszerpálya következtében sem lehettek - semmilyen értelemben sem - önállóak.
Mindez együttesen kritikus helyzetet teremtett,
amelynek legfontosabb jele a játékfilmek számának csökkenése, egyre szűkülő anyagi feltételek
között. Pedig a sikeres kibontakozásnak,
a közönség visszanyerésének egyik lényeges feltétele
éppen az, hogy javuljanak a filmek gyártás ának
körülményei, és hogy a választék bővítése érdekében több film készülhessen.
4. Külön kell szót ejtenünk afilm és a televízió
- produkciós szempontból értelmezett - anomáliájáról. Aligha kíván sok magyarázatot,
hogy

egy ilyen kis lélekszámú, gazdasági és technikai
kapacitású országban megengedhetetlen
könynyelműség a gyártási tevékenység nálunk meglévő összehangolatlansága. Pedig jónéhány európai
országban a televízió a filmgyártás ban valósággal galvanizáló szerepet vállal. Nálunk viszont az
együttműködés teljesen esetleges, csupán alkalmi
társulásokra vonatkozik, és - az átgondolatlanság természetes következményeként
- ezek is
gyakran inkább ellenkező hatást váltanak ki.
Különösen súlyos károkat okoz ez a rövidfilmstúdiók esetében, ahol az összehangoltságnak
és
együttműködésnek hiánya szinte a képtelenségig
köti gúzsba a munkát.
Ez a merev paralellitás szinte párat/an a világ
gyakorlatában. Majd mindenütt - a szocialista
országokat is beleértve - a racionális együttműködés a jellemző: a filmstúdiók nem pusztán
technikai eszközöket szolgáltató bérmunkát végeznek (mint nálunk), hanem tényleges produkciós tevékenységet folytatnak a honi televízió
számára. A rövidfilmgyártás, forgalmazás viszonya mutatja leginkább, hogya művelődéspolitikai irányítás mennyire nem vette figyelembe a
rövidfilmek megváltozott lehetőségeit és funkcióit.
Közvetve ehhez kapcsolódik, hogy felkészidet/enek vagyunk a legutóbbi időben nálunk is egyre
erőteljesebben növekvő (és a nemzetközi trendek
ismeretében bizonyosan
feltételezhetően
még
erősebb ütemű fejlődés előtt álló) videózás területén. Nincs kialakult elképzelésünk, de még érvényes jogszabályunk sem e médium rendkívül gazdag lehetőségeinek fel- és kihasználására. Miközben a helyzet spontán alakulásának eredményeképp kivirágzik a kölcsönzői feketepiac, gombamód szaporodnak
az ellenőrizhetetlen
videojátszási helyek, és nagyobb és kisebb közösségeket érintően egyaránt növekszik a kábeltelevíziós
hálózat.
5. A honi mozihálózat struktúrájáról mondottakhoz kapcsolódik a moziűzemi vállalatok hálózata, amely közigazgatási tagozódás szerint létesült, és ennek megfelelően tanácsi irányítás alatt
egy fővárosi és tizenkilenc megyei vállalatot foglal magába. Feladatuk a területükön található
mozik üzemeltetésének irányítás a és műsorok kialakítása, bizonyos helyi propaganda és szervezési tevékenység, valamint mindezek adminisztrációja. Létalapjukat a viszonylag nagy összegű állami dotációból rájuk eső rész képezi.
A bemutatásra kerülő filmek válogatása, forgalmazási arányainak meghatározása,
a moziüzemi vállalatok közötti szétosztása és a bemutatáshoz kapcsolódó
reklám-propaganda
tevékenység a MOKÉP feladata. Állami dotációban

nem részesül, fenntartását a tényleges moziforgalom után beszedett kölcsöndíjakból
látja el.
A magyar filmeket kötelezően átveszi, kópiáit
elkészítteti, megoldja premierpropagandájukat,
felhasználásukért bizonyos jogdíjat, illetve látogatószám szerinti részesedést fizet a MAFl LMnek. Képződött nyereségének egy jelentős részét
korábban a magyar filmgyártás közvetlen támogatására fordította, jelenleg - a főhatóság által
elhatározott elvonás következtében - ez a pénz
a központi támogatási rendszerbe került át.
A MOKÉP által kiválasztott és megvásárolt
filmek import j át, a részben a Külkereskedelmi
Minisztérium irányítása alá tartozó Hungarofilm
Vállalat bonyolítja. Ugyanez foglalkozik a magyar filmek exportjával. a fesztiváli részvételek és
magyar film hetek lebonyolításával. Tevékenykedik a külföldi filmgyártási bérmunkák megszervezésében és megszerzésében. Részt vesz a koprodukciós vállalkozások létrejöttében. Korábban
az MTV számára, az ott bemutatásra kerülő filmek behozatala is feladata volt, ez a jogkört
azonban az MTV vette át.
Afilmgyártás teljes egészét a MAFILM végzi.
Négy gyártási telephelyén történik a magyar játékfilmek és rövidfilmek (valamint a heti híradó)
gyártása, a külföldi bérmunkák lebonyolítása, és
az MTV megrendelésére, annak produkciójában
készülő tévéfilmek és tévéjátékok gyártási-technikai lebonyolítása. A MAFILM keretein belül
ajátékfilmgyártás (beleértve az itt készülő hosszú
dokumentumfilmeket
is) a négy játékfilmstúdió
hatáskörébe tartozik. E stúdiók évente meghatározott állami dotációt kapnak, amelyből bizonyos számú (jelenleg négy) film elkészítésére kötelezik. A meghatározott összegű dotáción felül
a stúdiók különböző forrásokból további kiegészítéshez juthatnak. A stúdió valójában elsőrendűen dramaturgiai műhely, híszen a gyártásba
kerülő filmek forgatási tevékenységét a MAFILM apparátusa látja el, ez rendelkezik mind a
technikai eszközökkel, mind a kiszolgáló műheIyekkel és a szakalkalmazotti
gárdával. Így azután a stúdió a filmek elkészülési költségeinek
alakulásába csak a forgatókönyvek megválasztásával (azok költségigényességének figyelembevételével) folyhat bele, a gyártási költségeket a
MA,FILM határozza meg. A stúdiók a filmek
sikerességében vagy sikertelenségében alig érdekeltek, alaptevékenységüket
a dotáció garantálja.
A rövidfilmeket - hasonló feltételek mellett további négy szakositott stúdiában készítik.
A filmgyártáshoz és forgalmazáshoz nélkülözhetetlen laboratóriumi
munkákat
egy külön,

részben az Ipari Minisztérium alá tartozó és ennek megfelelő rendszerben tevékenykedő üzem,
a Magyar Filmlaboratórium Vállalat végzi. Piaci
szabályozó rendszerben működvén, költségeinek
emelkedését árainak megrendelői felé érvényesített emelésével kompenzálja, tekintet nélkül arra,
hogy a filmgyártás dotációja és a forgalmazás
pénzügyi feltétele változik-e vagy sem.
A Pannónia Stúdió ez év július l-től immár két
vállalatként működik, A szinkron és video stúdióban készülnek a bemutatásra kerülő külföldi filmek szinkronizálási munkái, illetve feliratozásuk. Ugyancsak ez látja el a televízióban bemuta.tásra kerülő filmek szinkronizálásának túlnyomó
részét. Önállóvá lett Pannónia Stúdió néven az
animációs filmek műhelye, amely ugyancsak
részben állami dotáció ból tevékenykedik, önrészesedésének aránya a gyártási költségekben
azonban jóval jelentősebb, mint a játék- illetve
rövidfilmgyártásban.
A filmszakmai vállalatok sorába tartozik az
ipari kategóriában működő FITE (Filmtechnikai
Vállalat) és a közüzemi Diafilmgyártó Vál/alat,
de ezek - a filmgyártás szempont jából- elhanyagolható tényezők. Ugyanakkor
nyilvánvaló,
hogy a FITE közüzemi vállalati kategóriába való
sorolása további működésének
nélkülözhetetlen
feltétele.
6. A magyar film financiális helyzetét illetően,
az állami dotáció összege, mind a forgalmazás,
főként pedig a filmgyártás tekintetében az elmúlt
időszakban lényegében nem emelkedett. Ez a
nominális szinten maradás --:a gazdasági körülmények figyelembevételével - valóságosan egyre
csökkenő értéket képvisel. A forgalmazás területén a mozihelyárak alakítása ezt ideig-óráig valamelyest kompenzálja. A gyártásban azonban (a
jelenlegi szisztémában és a magyar film fentebb
vázolt helyzete következtében) ilyen ellensúlyozó
tényezők nem jelentkeznek. Ez azzal jár, hogy
már ebben az esztendőben is jelentősen csökken
a tervezett magyar játékfilmek száma, nincs biztosíték arra, hogy ez a csökkenés megálljon, vagy
éppen - ami valóban szükséges lenne - növekedésbe fordulhasson. Kétségtelen, hogy ez a körülmény a filmgyártás feszítő problémáit tovább
növeli, a filmgyártás alkotó erőire is béní tó lag
hat, lehetetlenné teszi az oly kívánatos választékbővítést, a műfaji szélesedést. Ám az is bizonyos,
hogy szükséges átgondolt, de a lehetőség szerint
sürgősen megvalósítandó reorganizáció s folyamat nélkül - önmagában a dotáció emelése nem
lenne képes megoldani semmilyen problémát, talán még, a filmszámok lényeges növekedését sem.
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Mindezeket végiggondolva - az alábbi javaslatokat tesszük a magyar filmélet reorganizációja
érdekében.
Hangsúlyozni
kívánjuk azonban,
hogy a különböző területeken végrehajtandó intézkedések, a szakmában meglévő energiák csak
együttesen járhatnak eredménnyel. Ellenkező eljárás és módszerek feltehetően nem javítanák a
helyzetet, hanem növelnék a zűrzavart.

A NEMZETI FILMGYÁRTÁS
KONCEPCIÓjÁRÓL
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l. Tendenciaszerűen, a nemzeti filmgyártással
kapcsolatban az elkövetkező években, az ezredfordulóig a következő társadalmi, kulturális és művelődéspolitikai
igények fogalmazhatók
meg,
egyaránt mérlegelve a belső, hazai és a külső,
nemzetközi esélyeket. Alapvető célnak tartjuk,
hogy a nemzeti filmgyártás egyrészt közelebb
kerüljön a művelődéspolitika elveihez, a művészetek társadalmi funkciójához, másrészt sikeresen elégítse ki az adott időszak hazai és nemzetközi igényeit.
a. A filmgyártás tengelyében olyan műveknek
kell állaniok, amelyek minden komponens magas
művészi színvonalával értékhordozók és érdeklődés-felkeltők, amelyekben a gondolat ereje erőteljes formai keretben realizálódik; amelyek a
progresszió t, a szocialista humánumot, a nemzeti
karaktert általános emberi üzenetként tudják
megragadni. Ez a tendencia megkülönböztetett
figyelmet érdemel az előkészítésben, preferenciát
a gyártásban és a forgalmazásban, illetve a propagandában.
b. A magyar film életképessége, jövője elképzelhetetlen a szórakoztató műfajok válságának
leküzdése nélkül, ezért ez az ügy nagyfokú szellemi és anyagi koncentrációt igényel. Nem zárhatók ki e törekvésből a speciálisan hazai jelenségvilágra reflektáló - éppen ezért határainkon túl
nem eléggé piacképes - vállalkozások
sem.
Kulcsfontosságú azonban, hogy ne a világ filmtermését és forgalmazását meghatározó etalonok, .zainták", hanem a mai emberek egy általános életérzését megcélzó szórakoztató filmek szülessenek. Minden ösztönzést meg kell adni ah.hoz, hogy az ebbe a minőségbe sorolható törekvések számszerűen, az arányokat tekintve is fejlődjenek, ezeknek különös támogatást kell kapniok (beleértve az új iskolateremtési próbálkozásokat is!) minden gyártási periódusban.
c. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a
rendszeres mozilátogatók jelentős részét kitevő
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14 éven aluli korosztályok speciális igényeinek
kielégítésére a különböző műfajokban, így hangsúlyozottan az animációs filmek tekintetében.
d. A mindenkorí jelenre figyelő dokumentarista
műfajok (ún. budapesti iskola) bizonyos fokú
"kifutottságát", de kétségtelen szakmai sikereit is
mérlegelve, meghatározott keretek között ajánlatos a folytonosságot fenntartani; e filmek, művek
elsődleges színterének a televízió t és a társadalmi
szervezetek nyújtotta nyilvánosságot kell tekinteni.
• e. Ha szerényebb keretek között is - de ismét
csak folytatni kell- a keveseknek szóló, művészileg azonban figyelemre méltó törekvéseket, valamint kísérleteket, ezekben esélyeket kell adni azelsőfilmes, pályakezdő szándékoknak.
Ehhez kapcsolódóan vissza kellene állítani a
Balázs Béla Stúdió eredeti funkcióját, amelyet
korábban nem az ezoterikus kísérletek jellemeztek, hanem a szakmai utánpótlás számára biztosított alkalmas bemutatkozási lehetőségek, megkönnyítve ezzel a rendezői utánpótlás kiválasztását.
f) Ez afilmprogram és összetétel évi 30--35 teljes
hosszúságú mozifilm és a jelenleginél több rövidfilm elkészítésével valósulhat meg. Ez a filmszámnövekedés kedvező pozíciót jelent a magyar film
számára a filmterjesztés versenyében itthon és
külföldön, és lehetővé teszi a különböző műfajok
és filmtípusok jobb arányainak a kialakítását.
(Lehetövé teszi az évi 2-3 kiemelkedő, 18-22
átlagos költségvetésű film, továbbá lehetőséget
ad 3-4 hosszú dokumentumfilm,
körülbelül
ugyanennyi experimentális film elkészítésére, s új
elemként 6-8 20--40 perces kisjátékfilm gyártásának pénzügyi fedezetét is nyújtja. Végül egy egész
estés és egy tévésorozatokból kialakítandó moziforgalmazású animációs film gyártása is megoldható.)

A FILMGYÁRTÁS

SZERVEZETÉRŐL

l. A filmgyártás területén a két legfontosabb
célkitűzés:
a) a jelenlegi stúdiókat stúdióvállalatokká kell
átszervezni, mert felelősségüknek és önállóságuknak, valamint érdekeltségi rendszerüknek kialakítása csakis így garantálható.
b) A filmgyártási szolgáltatások monopolhelyzetéből következő hátrányos következmények
megszüntetése, a szolgáltatások terén versenyhelyzet kialakítása.
Ennek érdekében a filmek létrehozásával foglalkozó stúdióvállalatokat függet/enné kell tenni
a filmek elkészítéséhez szolgáltatásokat
nyújtó

vállalatoktól éppúgy, mint a döntési jogkörüket
formálissá tevő főhatósági beavatkozástól.
2. Stúdióvállalat
.
a) önállóan dönt a rendelkezésre álló minden
anyagi eszköz felhasználásáról;
- önállóan dönt a forgatókönyvek elfogadásáról, azok gyártásbavételéről,
költségvetési kereteiről;
- szerződést köt a filmek megvalósításához
szükséges szolgáltatások nyújtására azzal a szolgáltató vállalattal vagy partnerrel, amely a megfelelő feltételeket a legkedvezőbb körülmények
között tudja biztosítani;
- az elkészült filmek szerzői jogainak megvásárlásával a filmek kizárólagos birtokosa;
- a filmek belföldi és külföldi terjesztését illetően szerződéses viszonyba lép a filmforgalmazással.
b) A stúdióvállalat induló tőkéjét az állami
filmgyártás dotációja adja. Ezt egy meghatározott időszakra (pl. 3-5 évre) igényelheti és veheti
igénybe.
Az időszak alatt elkészültfiln-ijeik eredményessége (mozi- és exportbevételek, nemzetközi fesztiváli szereplés, kritikai fogadtatás) alapján az
időszak lejártával a dotációból már nem egyenlő
arányban, hanem teljesítményük szerint részesülnek. Ugyancsak az egyes filmek eredményessége
alapján kaphatják meg a forgalmazásból visszaáramló részesedésüket. (Megközelítőleg évi 150
millió Ft-ot.) Ezt egészítik ki a központi filmszakmai alapból finanszírozott pályázatok.
Ez a rendszer megteremtheti a stúdióvállalatok
érdekeltségét az általuk létrehozott művek eredményességében. Megalapozná a jelenlegi .Jutbizományi" forma helyett organikus fejlődésük,
illetve - sikertelenség esetén - visszafejlődésük
folyamatát, ösztönözné az egészséges verseny kialakulását, és teret engedne a rosszul működők
helyére lépő új csoportosulások számára.
c) Indulásul célszerü lenne fenntartani a jelenleg működő négy játékfilmstúdiót mint vállalatot,
megerősíteni a vezetésüket, kiegésziteni személyi
állományukat a megfelelő gyártási és gazdasági
részlegekkel.
d) A fenntartási és ügyviteli költségek csökkentése érdekében .célszerű lenne a négy stúdióvállalatot egyesülésként működtetni.
3. Szolgáltató vállalatok
A joggal kifogásolt monopolhelyzet megszűntetése érdekében szükséges a jelenlegi egységes
filmvállalat telepeinek, szakemberállományának
és eszközeinek megfelelő szétosztásával három
önálló szolgáltatási egység létrehozása. Mégpedig:
.

a) li MAFltM Lumumba utcai és fóti telephelyei.bőLfőprofillal a játékfilmek és a külföldi bérmunkák ellátására, mely működhet a négy stúdió:vállalattal közös, leány- vagy önálló vállalatként, de részvény társasági formában is elképzelhető;
b) a jelenleg a MAFl LM II. telepen működő
egységek összevonásával célszerü létrehozni az
egységes és önálló Dokumentum és Közművelődési
Stúdió és Szolgáltató Vállalatot. Ez a vállalat
egyben a hosszú dokumentumfilmek gazdájává is
válna.
c) Apasaréti létesítményekből Telefilm néven,
elsősorban a televízió számára végzendő munkák
ellátására az MTV és a stúdióvállalatok közös
vállalatát, vagy a stúdióvállalatok
leányvállalatát kell kialakítani.
d) Mindhárom szolgáltató vállalat (szabad kapacitásának terhére) a főprofilján kívül eső feladatokat is vállalhat a megrendelők érdekeinek
megfelelően és versenyhelyzetet teremtve.
4. Alkotói Alap
Miután az új filmszakmai szervezetben a rendezői és operatőri személyi állomány fenntartása
nem hárulhat sem a stúdió, sem pedig a szolgáltató vállalatokra, és mert a magyar foglalkoztatási
és bérezési viszonyok között a szerződéses rendszer permanens létbi.zonytalanságot eredményezne - szükséges az Alkotói Alap létrehozása,
amely állandó munkaviszony keretében folyositja
a rendezők és operatőrök alapbérét (mintegy garantálja megélhetési minimumukat). Ennek gazdasági alapját a mindenkori költségvetéséből
(vagyaMAFILM
jelenlegi bérállományából) elkülönített összeg fedezi. A foglalkoztatott filmművészek tevékenységi idejére eső munkabért a
produkciók az alapnak fizetik be.
Az alap felvételi, elbocsátási - általában a foglalkoztatás időtartamára vonatkozó - kérdéseiről, a jövedelmeknek a nyugdíjképzésbe való beszámításáról az alapító statutumnak kell rendelkeznie.
5. Az 1986. június l-jével létesített Pannónia
Filmvállalatot változatlan formában és profillal
célszerű működtetni.

A FILMTERJESZTÉS
KONCEPCIÓjÁRÓL
(Filmnézés és filmellátás)
A film és közönség kapcsolatrendszerét
már ma
is az jellemzi, hogy a mozi mellett nemcsak megjelentek, hanem széles körben elterjedtek az egyéb
filmközvetítő eszközök is. Az országos televízióellátottság (mind a készülékek, mind a vételi lehe49
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tőségek szempontjából) teljes körűnek tekinthető. A színes készülékek aránya is növekszik, s a
közeljövőben számottevő műsorkínálati bővűlést
jelent a műholdas műsorszórás
megjelenése.
A kábeltelevíziós műsorok már 27 város 150 ezer
Iakására terjednek ki, s a mostani ellátottság a
tervidőszak végére várhatóan megduplázódik.
Ennél gyorsabb ütemű a home-video terjedése:
5-10 éven belül a készülékek száma várha tó a n
meghaladja az 500 ezret.
A jól körvonalazható tendencia: a mozi - bár
jellegét, hatását és lehetőségeit tekintve valószínűleg nem veszíti el semmivel sem pótolható sajátos szerepét - de csak az egyik filmközvetítő lesz
a vizuális eszközök között.
Ennek megfelelően a filmellátás fejlődésarányai a következők:
l. Az alapvetően a hagyományos mozira épülő
filmforgalmazás rendszerét és gyakorlatát komp. lex filmterjesztési tevékenységgé kell átalakítani,
vagyis a film és közönség kapcsolatrendszerében
a mozi mint terjesztési forma mellett, fokozatosan kell felhasználni a televízió, a kábeltelevízió
és a video eszköztárát és lehetőségeit is.
2. A filmterjesztés struktúrájában
ennek megfelelően kell kialakítani a megfelelő szervezeti
felépítést.
a) Felül kell vizsgálni a jelenlegi mozistruktúrát, a nem életképes (indokolatlanul magas ráfizetéssel működő) mozikat meg kell szüntetni.
b) Garantálni kell azonban afilmnézés lehetőségét a megszűnő állami mozik vonzáskörzetében is egyfelől a gazdasági, a társadalmi szervezetek, az intézmények, szükség szerint a magántőke, másfelől az új technikai eszközök bevonásáva1.
c) Egy-egy település (körzet) filmellátásában a
mozi, a video(mozi) és a kábeltelevízió filmközvetítési lehetőségeinek egymásra épülő, egymást
kiegészítő komplex rendszerét kell kialakítani.
3. Változtatásra szorul maga a mozihálózat is.
a) A mozit mint a legszélesebb rétegeket felölelő, differenciált, változatos repertoárral rendelkező kulturális szórakoztatási (és hagyományosan
ennél többet is involváló) célokat szolgáló filmközvetítő eszközt meg kell őrizni mindazon településeken, amelyek nagysága (potenciális közönségének száma) ezt a működési formát lehetővé
teszi. Ez csak a nagyvárosok, a városok, a nagyközségek esetében indokolja a mozi állami fenntartását és fejlesztését.
b) A nagyváros okban elengedhetetlenül szükséges az általános igényeket kielégítő mozik mellett kialakítani az egyes ízlésrétegeknek megfelelő
speciális (pl. filmklub ) és profilmozik rendszerét.

Ezek felvált ják a kis és a nagy mozikat, és felölelik a 35 mm-es, 16 mm-es, illetve a videotechnikai
lehetőségeket is.
Ezen belül kell kialakítani akiemelt premiermozik (nagyvárosok), a premiermozik (városok)
és az utánjátszó mozik (városok és nagyközségek)
rendszerét.
c) Azokon a településeken, ahol kábeltelevíziós filmközvetítés van vagy lesz, úgy kell kialakítani a mozik rendszerét (profilját és műsorellátását), hogy a kettő szerves egységet alkothasson.
d) A nagy és közepes lélekszámú községekben
a helyi igényeknek megfelelően kell dönteni a
mozi illetve az egyéb filmközvetítő rendszerek
megoldásáról, különös tekintettel a társadalmi
formák kihasználására.
e) Á kistelepülések filmellátásánál is a helyi
igényekből és lehetőségekből kell kiindulni, de
technikai lehetőségeik alapvető en a 16 mm-es
vetítési, főként a videotechnikára
épülnek .
A filmterjesztés feladata csak a film- (video-)
ellátás biztosítása lehet.
4. A filmterjesztés minőségi és mennyiségi fejlesz tése és a gazdálkodás feladatai:
a) A filmterjesztés rendszerében változatlanul
primátust kell biztosítani a progresszív haladó
alkotásoknak, de a műsorpolitika tengelyébe a
filmek hatását, megnézhetőségének támogatását,
a figyelemfelkeltést kell állítani, s ezzel összefüggésben a legszélesebb popularitásra kell törekedni. Kiemeit helyet, különös bánásmódot élveznek
a hazai filmgyártás alkotásai.
A filmterjesztés alapvető feladata, hogy valamennyi közvetítő formát ellásson filmmel. A mozik filmellátására évente 170-180 új játékfilm,
mig a video és kábeltelevíziós igények kielégítésére további 100-150 film beszerzése indokolt.
Valamennyi filmellátási forma üzemeltetésénél
meg kell valósítani a televíziószórás filmközvetítéseivel való összhangot is.
A különböző filmterjesztési formákban
így
egyűttesen 600-650 új film kerülhet a közönség
elé.
b) A filmterjesztés rendszerében fokozottan
kell érvényre juttatni a gazdaságosság szempontjait.
A túlméretezett, decentralizált struktúrát centralizáltabb, a gazdaságosságban
érdekeltebb
szervezettel kell felváltani.
- A mozihelyárakat (általában a filmterjesztéssel kapcsolatos árakat) - differenciáltan - úgy
kell alakítani, hogy azok folyamatosan szinkronban legyenek a hazai árviszonyokkal, és tükrözzék a kereslet-kínálat viszonyát is. Az indokolatlan helyárkedvezményeket
fel kell számolni.
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- A filmterjesztés rendszerében csak a nagyvárosi, városi - szükség szerint - a nagy községi
mozikat kell ál/ami kezelésben fenntartani, míg a
kisebb települések filmellátását társadalmi kezelésbe (fenntartásba) kell adni.

A FILMTEIÚESZTÉS
ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL
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FELÉPÍTÉSÉRŐL

A film terjesztés rendszerének
újjászervezése a
gyártáshoz hasonló volumenű intézkedéssorozatot kíván. Itt azonban az egész filmszakmában
kívánatos lépések és változások egy olyan integ)1
rációt igényelnek, amely a lehető legnagyobb
mértékben racionalizálná a különböző tevékeny.•.• ségi formákat ..
Ennek megvalósítása azt eredményezné, hogy
a jelenlegi forgalmazási dotáció megnövelése nélkűl a filmforgalmazás és terjesztés mintegy évi
150 milliós határig lenne képes támogatni a nemzeti filmgyártást, természetesen annak eredményességét is feltételezve.
Mindez a filmforgalmazás és -terjesztés különböző intézményeinek leányvállalati rendszerben
való kialakításával és számos más művelődéspo~
litikai-gazdaságpolitikai
intézkedés kiegészítésé;.l
vel hajtható végre.
l. A filmterjesztési és forgalmazási tevékenység
anyavállalatának szerepét a MOKÉP és a HUNGAROFILM összevonásával kialakított új vállalat látja el.
Ennek feladatköre a teljesfilmbehozatal ellátása, a stúdióvállalatokkal
való megállapodás
alapján a magyar filmek hazai terjesztése és ex\.
portja, valamint egy Fesztivál Iroda létrehozásával a magyar filmek nem kommerciális külföldi
megjelentetései. E jogok fejében a filmforgalmazás részt vállal a magyar filmek létrejöttének nagyobb támogatásában, globálisan annyival járul
,
hozzá a filmgyártáshoz, amennyi fele az állami
dotációnak.
A hazai mozistruktúra javasolt átalakítása fe"\ leslegessé fogja tenni ajelenlegi túlméretezett irá-, nyító apparátus, a húsz mozi üzemi vállalat fenntartását.
A húsz helyére hét - területileg szervezett ~1 filmterjesztő vállalat lép, amelynek a MOKÉPHUNGAROFILM
új leányvállalatai.
2. Az új filmterjesztő szervezet nemcsak műkö:~ dési mechanizmusában,
de tevékenysége tartal"
mában is alapvetöen különbözik a korábbi szer_, vezeti struktúrától. E leányvállalatok:
'"
- önálló elszámoló egységek és jogi személyek,
~~
- önálló gazdálkodást folytatnak,
,'
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- nyereségérdekeltségi
rendszerben
működnek.
A működésbeli változások lényege:
- a századfordulóig biztosítható a filmterjesztés komplex
művelődéspolitikai,
gazdasági,
pénzügyi és műszaki-technikai háttere;
- a nemzeti filmgyártás számára a filmterjesztés tőkeerős háttérbázist teremt, és agyártásban
producerként is részt vehet;
- a televízióval közösen a filmközvetítés új,
minőségileg is magasabb szintű együttműködési
rendszerét hozza létre a terjesztés ben.
3. A hét új filmterjesztő vállalat működésétől
várható előnyök:
- A szervezet változtatásával
az irányítási
költségek már az átállás első évétől kezdődően
lényegesen csökkennek. Jelentős bér- és létszámmegtakaritás,
gazdaságosan
működtethető
kiszolgáló és szolgáltató egységek hozhatók létre;
- a film- és kópiaelosztás teljes egészében a
területi filmterjesztő vállalatok hatáskörébe kerül, és megszűnik a mozgóképellátásban
a megyék széttagoltságából
eredő és évtizedek óta
jelen levő feszültség;
- a korábbihoz viszonyítva jelentősen növekszik a helyi közigazgatási tanácsi szervek részvétele a filmterjesztés helyi igényeinek a kielégítésében;
- a végrehajtás és az átállás néhány jelenlegi
szabályozó megszüntetését és új, hatékony szabályozók bevezetését teszi lehetővé;
- önállóságot lehet adni a filmterjesztő vállalatoknak az ármegállapításban,
a helyárképzésben
és a kedvezmények rendszerének a kialakításában, illetve alkalmazásában.

A FILMSZAKMA
VÁLLALATAI

KAPCSOLÓDÓ

A jelenlegi jövedelemszabályozás
nem egyformán kezeli az egyes filmszakmai vállalatokat,
ágazati felügyeJetük sem egy minisztériumhoz
tartozik. A Magyar Filmlaboratórium
Vállalat,
a Filmtechnikai Vállalat az általános, a Hungarofilm a külkereskedelmi, míg a többi vállalat a
közszolgáltatási szabályozás alá tartozik. Eddig
is konfliktusokat okozott a szabályozás fentiek
szerinti differenciálása az egyes filmszakmai vállalatoknál. A hatékonyabb, gazdaságosabb működés, a költségek csökkentése érdekében szükséges ezen változtatni, hogy valamennyi filmszakmai vállalatra a közszolgáltatói szabályozás
legyen érvényes. Ennek érdekében:
l. A Magyar Filmlaboratórium
Vállalatot
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a MOKÉP-HUNGAROFILM
leányvállalataként (amelyben a muszterlaborálás
önköltségi
áron áll a játékfilmstúdiók rendelkezésére), vagy
pedig a MOKÉP-HUNGAROFILM
és játékfilmstúdió vállalatok közös vállalataként célszerű működtetni.
2. A Filmtechnikai Vál/alatot - tevékenységének jövőbeni tisztázásával - a MOKÉP-HUNGAROFILM leányvállalatává kell átszervezni.
3. A Szinkronfilm és Video-Stúdiá Vállalatot a
MOKÉP-HUNGAROFILM
és az MTV közös
vállalataként kell megtartani.
4. Megvizsgálandó a Diafilmgyártó Vállalat
helyzete, hogy a Közművelődési és Dokumentumfilmgyártó és Szolgáltató Vállalat vagy a
Pannónia Filmvállalat részeként működjön-e tovább, vagy más filmszakmai vállalat tevékenységének részeként biztosítható a diafilmgyártás és
terjesztés.

A FILM ELM ÉLETI TEVÉKENYSÉGRŐL
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Meg kellene teremteni a Magyar Filmintézet gazdasági, gazdálkodási, működési alapját, amely
garantálhat ja a zavartalan tudományos
tevékenységét. Ennek középpontjában
a magyar
filmtörténet mellett a jelenkori magyar film folyamatos művelődésszociológiai
kutatása és az
így szerzett ismeretek friss visszajelzése álljon.
Lehetővé válna, hogy a Filmmúzeum valóban
funkciója szerint működhessen, hogy a filmklubok filmtörténeti igényeit jobban kielégítsék.
Célszerű lenne, ha az Intézet gazdájává válna a
.filmszakkönyvkiadásnak
is. (Ami jelenleg ugyancsak teljesen esetleges szerepet kap más könyvkiadók tevékenységében.)

A FILMSZAKMA

IRÁNYÍTÁSÁRÓL

l. A meghatározott szakmai struktúra következtében át kell alakítani a Művelődési Minisztérium
Filmfőigazgatóságának tevékenységét is. Fel kell
oldani a filmszakma irányításában a túlcentralizációt. A minisztériumi filmszervezet tevékenységi körébe a művelődéspolitikai elvek érvényesítése, a hatósági jogkörök (rendeletek előkészítése

stb.) és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése tartozzék.
Az irányítás egyéb területein meg kell valósítani az MSZMP érvényes művelődéspoltikai állásfoglalásainak elveit, amelyek a műhelyek felelősségét és önállóságát szorgalmazzák. A filmszakmában is rá kell bízni a döntéseket a stúdiók
illetve a vállalatok vezetőire, felelősségük teljes
érvényesítésével, változatlanul
megkövetelve a
Minisztertanács ide vonatkozó rendeletének érvényesítését.
2. A filmszakma egész tevékenységének összehangolására, a közös stratégiai irányelvek kidolgozására, a működés közben felmerülő átfogó
problémák megoldására létre kell hozni - az illetékes miniszterhelyettes elnökletével - a Filmszakmai Vállalatok Igazgató Tanácsát, amely
nem csupán konzultatív szerepet tölt be, hanem
meghatározott
jogkörű döntéshozatalra
illetékes.
3. A televízióval való egészséges és célravezető
együttműködés tartalmának tisztázása és formáinak megteremtése hosszabb távú feladat. Ennek
feltárására, a két oldalon végrehajtandó intézkedések kidolgozására létre kell hozni a két terület
vezető munkatársaiból álló Koordinációs Bizottságot, amely - a mozgóképgyártás, -forgalmazás
és a műszaki-technikai terjesztés összehangolásának területén folyamatosan végzi e nélkülözhetetlen fontosságú tevékenységet.
Ennek legalább részleges megoldására, a központi költségvetésből - tervidőszakonként
meghatározott, a vállalatok fejlesztési és beruházási
alapját nem terhelő Országos Filmszakmai Fejlesztési Alapot célszerű létrehozni .
A filmszakma felépítésének és működésének
változtatásával elérhető, hogy a filmgyártás középpontjába
az alkotó tevékenység kerüljön,
a szolgáltató vállalatok produkciócentrikus
tevékenysége jobb gazdasági feltételeket teremt a
filmkészítés számára, ugyanakkor a filmterjesztés
koncentrált rendszere és gazdasági háttere is nagyobb mértékben támogatja a hazai filmgyártást
és filmművészetet, annak révén, hogy a filmterjesztés feladatait is gazdaságosabban és hatékonyabban tudja megvalósítani.
Budapest, 1986. augusztus
Gombár József
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Bódy Gábor a videóról
Bódy Gábor és Walter Gramming beszélgetése
Bódy Gábor:
Videóról beszélve két területet mindenképpen el
kell választani egymástól. Az egyik, hogy ez az
eszköz mennyiben ad új lehetőségeket az alkotó
számára, a másik, hogya nézők számára, a kommunikációban, a terjesztésben mennyiben teremt
új lehetőségeket. Mind a kettőben óriási, ténylegesen minden eddigi lehetőséget megrendítő változásokat fog okozni, és okoz már ma is. A video, ha ezt az idegen szót egy kicsit jobban kifejtjük, a képnek és a hangnak elektromágneses úton
való terjesztése, létrehozása. Nehéz ezt röviden
összefoglalni. Mondjuk azt, hogy nekem mint
kinematográfusnak,
ami szó szerint képírót jelent, az a különbség, hogy film helyett videóval
dolgozom, egy csomó alkotás beli lehetőséget és
korlátozást is jelent. Van, amit a filmmel könynyebben el lehet érni, mint a videóval, ugyanakkor új lehetőségeket is jelent. Másrészről, az
egész pályaképemről és az egész alkotási folyamatrói új gondolati dimenziót teremt meg, tudniillik azt, hogy amit csinálok, ahhoz az emberek
hogyan férhetnek hozzá. Ez a terjesztés oldala.
Nyilvánvaló, ha az ember filmet csinál, akkor
arra kell gondolnia, hogy elég sok pénzből, adott
időpontban, adott helyen sok ember számára
dolgozik. Különben a film sikertelennek bizonyul; lehet, hogya történelemben vagy az idők
folyamán visszamenőleg megkapja az értékelésben a megérdemelt helyet, mindenképpen
bizonytalanná válik, mint a pályának egy darabja,
vagy a kezdése. Tehát a film esetében mindig sok
pénzre és sok emberre kell gondolni. Jóllehet a
film történetében is voltak olyan szakaszok, amikor az alkotó megpróbált kitörni ebből a kényszerből - az experimentális film, az avantgárd
film különböző periódusaira
gondolok. Vagy
részben ugyanez érvényes a szerzői filmnek eleve
felemás és napjainkban végképp krízisbe jutott
vállalkozására. Világos, hogy a müfajhoz való
hozzájutás hideg és koncentrált szervezetet igé-

nyel a gyártásban is és a forgalmazásban is. Ezzel
szemben a video teljesen intim viszonyt hoz létre
az alkotó és a műve között is, és a munka és a
munka nézői között is. És ezen az intimitás on
belül a legkülönbözőbb műfajok és műfajlehetőségek, a legkülönbözőbb alkotás formák virágozhatnak fel elvileg, és úgy látszik, hogy most,a
nyolcvanas években nemcsak elvileg, hanem gyakorlatilag is tanúi lehetünk ennek a kivirágzásnak. Példák nélkül nehéz lesz erről beszélnünk,
de nekem - az Infermentálnak köszönhetően .:_
alkalmam nyílt rá, hogy gyors keresztmetszetet
kapjak arról, hogy az elmúlt négy-öt évben ez a
spontán és intim viszony a kinematográfiához
milyen műfajokat, milyen tendenciákat eredményezett. Gondolom, ez most itt a legérdekesebb,
ezért próbál om ennyire didaktikusan összefoglalni a dolgokat, bár mint alkotónak éppen a
spontán szabadság a leglelkesítőbb, és nem feltétlenül ez a didaktikus osztályozás. Mégis fel lehet
ismerni azért tendenciákat.
Anélkül, hogy hierarchikusan rendszerbe próbálnám szedni ezeket, inkább mondom, ahogy
eszembe jutnak. Először is, van egy nagyon kézenfekvő lehetőség: a már felvett képeket mindenki rögzítheti videokazettáján,
ezáltal újra is
szerkesztheti őket. Sok embernek, művészeknek
is eszükbe jutott, hogy ezzel az újra-artikulációval új értékeket lehet létrehozni. Tudományosan
lehet ezt úgy nevezni, afféle kommunikációs, tudományos alapfogalommal, hogy a tömegmédiák analízise vagy újra-artikulációja.
Természetesen itt nem tudományos vállalkozásokról
van
szó, hanem inkább a képek személyes kisajátításáról, újraértelmezéséről; olyasmi ez, mint a beszéd a hivatalos nyelvhez képest, ahol az ember
elviccel, elgondolkozik vagy elbeszél újra egy
megfogalmazott
mondato t. Sokan dolgoznak
így, például a franciák, ahol Didiere B., aki ismertebb videoművész, aki tévéképeket, kommerszfilmeket vagy Burt Laneaster-filmeket a sa-
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ját személyes, családi mitológiájába próbálja beépíteni, hozzáfűzve a közvetlen érzéseit. Vagy például itt van, amit a Gustav Hamosch és a Krystof
Driere csinált Commercial címen, hogy egy hónap videoadásait, pontosabban egy hónap televíziós adásait esszenciális formává vágták, minden
filmből egy másfél perces sűrítményt, mint a Nescafét, ami ironikusan és ugyanakkor esszenciálisan is tartalmazta a tömegkommunikációs
produktumok szellemét és lényegét. Egyszerre volt
tudományos produktum,
ugyanakkor
nagyon
mulatságo s paródia is. Azóta is állandóan lehet
találkozni munkákkal, amelyek ilyen vagyolyan
szubjektív többletet adnak hozzá a tömegkommunikáció képeihez. Jóllehet ez művészi szempontból egyesek számára talán felületes megközelítése a videón ak, mégis azt hiszem, nagyon
lényeges, és ez a jövőbe vezető út. Hiszen ez
tényleg mindenkinek a rendelkezésére áll, és ha
elgondoljuk a képek nek a ma már technikailag
lehetséges egyetemes tárolási szisztémáját, akár
majd azt - ez egy bonyolultabb technikai kérdés,
most nem akarok belemenni -, hogya digitális
tárolás chipek ben lehetséges, tehát nem is szalagokon, hanem egyszerűen ténylegesen kódszerű
mikroprocesszoros
tárolás, amit egy központi
szatellit-könyvtárból lehet lehívni. Úgy, ahogy az
ember egy szótárból előkeresi a szavakat vagy a
mondatokat; és ezt újrarendezné; világos, hogy
itt a játéktól a filozófiáig, a tudománytól a publicisztikáig gyökeresen új lehetőség nyílik a gondolkodás vagy az alkotás számára. Anélkül,
hogy rangsorolnék, ezt mindenképpen nagyon
jelentős trendnek érzem; egész konkrétan a video
művészeti lehetőségének.
A második vagy a következő lehetőség, hogy
az ember kiszabadul az idő korlátai alól, tehát
mindaz, amit a film és a televízió meghatározott
időstruktúrába
kényszerít a forgalmazással, az
felszabadul - egy műalkotás tarthat egy percig
vagy tarthat hat óráig. Ennek köszönhetően már
most lehet látni, hogy új és nagyon népszerű
műfajok születnek, mondjuk például a musicclips, amit egyesek, pl. Peter Weibel, egy osztrák
művész - médium-művésznek nevezi magát - a
hatvanas, hetvenes évek avantgárdja örökösének
tart. Ez a műforma valóban, mind az avantgárd,
mind a tradicionális elemeknek egy új szintézisét
képes létrehozni. Egy music-clips először is anélkül, hogy a narratív szabályokhoz tartaná magát, örökli a narratív és az elbeszélő filmektől azt,
hogy cselekményes. A music-clipset úgy határozhatnánk meg, hogy abban mindig cselekmény
van, narrativitás nélkül, az elbeszélés szabályai
nélkül. Másodszor a performance-ből
átjön a
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személyes jelenlét, az előadás - a music-clipsben
valaki előadja magát, ez tehát a performance
közvetlen folytatása. Harmadszor ezen a zenei
Gesamtkunstwerken
keresztül szinte az opera
örököse azzal, hogy zenét, szöveget és látványt
egyenlő szinten, egyenlő jelentőségű szinten egyesít. Ezzel a lehetőséggel lehet persze felszínesen
élni, és vannak ezek az indusztriális music-clipsek, amit a televíziós adások sugároznak, azok
között is akadnak rendkívül érdekesek, viszont
az a tapasztalatom
az Infermentálból is, hogy
nagyon sok művész, például Walter is, a Lalolával ezt a dolgot, ezt a műfajt olyan szinten használja vagy alakítja, ahol művészi szemléletű, akár
filozófiai értékek közvetítődnek.
Végül beszélni kell arról, ami a music-clipsgondolatmenetből tulajdonképpen adódik, hogy
a video tényleg az új narrativitás kibontakozására ad lehetőséget. Mit jelent az új narrativitás?
Ezt meg lehet negatívan és meg lehet pozitívan
közelíteni. Negatívan azt jelenti, hogy minden új
narrativitás, ami nem régi, tehát hogy mondjam,
a régi narrativitásnak
a kötöttségeitől, amelyek
szintén a mozi és a televízió gyakorlatában alakultak ki, magát függetlenné teszi. Pozitívan pedig azt mondhatn ám, hogy visszatérés valaminek
az elbeszéléséhez egy fokozottabb jeltudatossággal, tehát nem azzal a jelnaivitással, hogy úgy
mondjam, ahogy a narratív film vagy narratív
televízió dolgozott, hogy tudniillik elmondok egy
történetet anélkül, hogy figyelemmel lennék arra,
hogy az milyen környezetben, kikkel, milyen ruhában, hogyan játszódik, nemcsak valamilyen
naiv közvetlenséggel imitál om a valóságot, hanem az új narrativitástól
az ember feltétlenül
elvárja, hogy mindent, ami valamilyen jeldimenzióban megjelenik, vagy vonatkozása van egy
jeldimenzió számára, azt valamilyen módon artikulálja számomra vagy viszonyul hozzá, egyszóval egy jeltudatosságot jelent. Másrészről természetesen együtt jár az elbeszélés tökéletes szabadságával is. Hiszen hogyha tudom, hogya jeIhasználat tudatos, akkor nem kell konvenciókat követnem, hanem magukat az esszenciális jelviszonylatokat tudom az elbeszélés szolgálatába
állítani. Erre is nagyon sok példa van avideóban,
főleg azért, mert az elmond ottak on kívül még
azért terjesztési okok is közrejátszanak. Nem kell
feltétlenül másfél órás vagy két órás filmet csinálni, tehát az ember megint az időtől, az azonnali
visszacsatolás felelősségétől is mentesül. Mindezt
egybefoglalva pedig azt mondanám, éppen most
egy napja olvastam Jan Woodnak egy cikkét a
videoról, s azért idézem örömmel ezt a cikket,
mert olyasmi van benne kifejtve, ahogy én min-
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dig is gondolkoztam a kérdésről, hogyavideo
végső soron nem merőben új dolog, hanem annak kiterjesztése és kiteljesítése, ami a kinematografikus vállalkozásokban, kezdve a némafilmtől a hangosfilmen át az avantgárd filmig, a televízióig eddig történt, annak kiterjesztése, felszabadítása, ami a kinematografikus vállalkozásokban mint nyelv, mint szabad közlésrendszer benne rejlik. Szóval ezt teszi végső soron a vide o
számunkra lehetővé mint alkotóeszköz, a hozzáférés az eszközhöz mint alkotási eszközhöz, és
mint terjesztési eszköz is.
Azt hiszem, egy fontos dologról nem beszéltem, amikor csak alkotói és terjesztői szempontból közelítettem meg a videó lehetőségeit és műfaji lehetőségeit; eddig nem beszéltem a technikai
és mediális megjelenési lehetőségeiről. Most nem
akarok beletéved ni a technikai utópiákba, amelyek annyiban nem utópiák, hogy rendkívül költséges szinten már léteznek, csak annyiban utópiák, hogy valóban mindenki számára, vagy sokak
számára hozzáférhető eszközök lennének. Már a
felsorolásuk is hosszú lenne, a digitális tévétől
kezdve az interaktív disque-ig - ez egy külön
fejezet. Egy valamit nagyon fontosnak tartok
már a mai szinten megemlíteni, azt tudniillik,
hogy a film - a fotókémiai médium - a video
számára elektronikus méd ium, ezáltal közvetlenül összekapcsolható
a különböző computerszisztémákkal. A terjesztésnél már utaltam rá,
hogy elképzelhető egy computer által rendszerezett képtár, ahonnan képek lehívhatók, ez azonban az alkotás szempontjából is döntő pillanat,
mégpedig már ma egészen használatos: a high
band-rendszerek
mind computer által vezérelt
vágóegységekkel vannak ellátva. Ehhez egy timekódrendszer, azaz az idő pontos regisztrálása is
kapcsolódik; ugyanakkor vannak a rendkívül
fejlett elektronikus, akusztikus hanggenerátorrendszerek, a synthesizerek, ezáltal lehető vé válik
a kép- és a hanganyag elektronikus szervezése
egyazon princípium alapján. Ezt döntőnek érzem
alkotói szempontból, ez valami olyasmi, ami a
Bauhausban még utópisztikus és manufakturális
szinten merült fel ezekkel a fényorgonákkal, és
nem a Bauhausban először, mert a középkorba,
pontosabban a reneszánszba lehet visszamenni
az előzményekért, és aztán a görögökhöz, ahol a
vízfolyás és a szem ... Szóval előzményei vannak,
de ezek manufakturális, mechanikus megoldások
voltak, itt pedig arról van szó, hogy egyetlen egy
anyag, egyetlen egy jelhordozó rendszer lett, lesz
felelőssé a kép és a hang generálásáért. Ez feltétlenül megint egy teljesen új dimenziót nyit az
egész audiovizuális közlésrendszerben, közelebb

viszi az anyagi és szellemi princípium egységét,
ami a festészetben vagy a zenében érvényesül, ezt
az audiovizualitásban
is lehetővé teszi, tehát
anélkül, hogy az ember a legvégső utópisztikus
fejtegetésekbe belemenne, ez már ma közvetlen
adottság, amiről nem lehet egyszerűen hallgatni.
Walter Gramming:
Gábor után persze nem olyan egyszerű bármit is
mondani, hiszen tulajdonképpen
már mindent
elmondott. Természetesen érdekes a video mint
új tömegmédium, és természetesen ugyancsak érdekes lehetőség egy új tömegmédium esztétikájáról beszélni. A szubjektivitásról pedig azért kell
miden képpen beszélni, mert azok az emberek,
akik a videóval kezdtek dolgozni, megtanulták
szubjektív médiumként használni, éppen azáltal,
hogya többi tömegmédium koncentrációját hozták létre, és azok anyagát dolgozták fel vele.
Mivel jómagam nemcsak a video területén,
hanem egyébként is művész vagyok, azt szeretném a mondottakhoz hozzáfűzni, hogy a festészettel vagy a szobrászattai szemben azért képes
mélyebben behatolni a művészetbe a video, mivel
a kollázs elevenebb lehetőségét kínálja, és mivel
a sok különböző médium, például a zene felhasználásával ezek sokkal kreatívabb feldolgozását
teszi lehetővé. A video természetesen már anyagánál fogva is egyszerűsít, ami annyit jelent, hogy
például sokkal elnagyoltabban, nyersebben dolgozik, mint a film. És ezt egész pontosan tudnunk
kell, amikor a videokészítésről beszélünk. A specifikus videoesztétika más, mint a filmesztétika,
ez az esztétika gyorsabb tud lenni, dolgozhat más
fénnyel, és technikailag is képes másként dolgozni. Sokkal gyorsabban tud trükköket produkálni, és elektronikusan megvalósítani. Szerintem
ezért is olyan fontos, hogya videót az anyaga
felől közelít sük meg, ahogyan a filmmel is tettük.
Éppen azokon a területeken, mint a reklám, ahol
a lehető leggyorsabban kell dolgozni, fejlődött ki
az az esztétika, amit a videónak a továbbiakban
követnie kell, például a zenei clipsekben, és minden területen, ahol ezt a médiumot, a videót most
éppen a gyorsasága miatt alkalmazzák. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy gyakorlatilag egyfajta esztétikai gyorsírással van dolgunk. A vide o
esztétikája nagyon sok rokonságot mutat a comicsszal (képregényekkel),
amelyeknek voltaképpen már az előző században jelentős hagyománya volt, hogy csak Wilhelm Buscht említsük.
Vagy például az a nagyon szép comics kiadvány,
arm nálunk, Németországban
jelenik meg: a
Struwwelpeter. Éppen most akarok ezzel elmélyülten foglalkozni, és videóval átdolgozni ilyen
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jellegű filmeket, mert egészen biztos, hogy a videóval folytatódik a comics sajátos jelszerűsége,
ezt egészíti ki, ennek lehetőségeit bővíti a video.
Annyiban képvisel új esztétikai médiumot a video, amennyiben új érzékelési módot tesz lehetővé, hiszen az esztétika és a forma mindig is hatással volt a befogadó tudatára. Amikor video-clipset nézek, egészen másként kezelem például a
zenét, amit vele hallok. A video meghatározott
szinkronitást hoz létre, amit a tudatom esztétikai
jelenségként dolgoz fel, ami azután lehetőséget
ad számomra a továbblépésre.
Nagyon mókás jelenségnek tartom például,
hogyavideo,
a technikai oldalát nézve, egészen
másként bánik például a fénnyel, mint a film.
A film esetében a felső felület oxidálódik, vagyis
elég. Fizikai szempontból tehát a filmanyag felületén energiaveszteség megy végbe. A video esetében, azáltal, hogy gyakorlatilag energiát adunk
hozzá, a fény "dolgozódik fel". A kép létrehozásához tehát elektromos úton nyerik az energiát.
Természetesen ezt filozófiai rendszerré lehetne
bővíteni, ahol is azt mondhatnánk, hogyavideo
az optimistább médium, ennek pedig természetesen megvannak a megfelelő esztétikai következményei is. Ugyanez érvényes például a video terjesztési gyorsaságára, aminek intermediális megközelítését Gábor vetette fel, ami önmagában
nagyon egyszerűen magyarázható. Ilyen módon
és ilyen mértékben a filmet soha nem lehetett
terjeszteni ...
Bódy Gábor:
Nagyon érdekes, amit Walter mondott, hogya
leképezésben is vannak óriási különbségek. Ezek
médiális különbségek, amiknek a finomságát az
érti igazán, aki dolgozik ezzel az anyaggal; tényleg ahhoz lehetne ezt hasonlítani, amit a festészetben az olajfestés felfedezése hozott. Mindent
megváltoztatott a Van Eyck testvérek felfedezése. Vannak finomságok, amelyek alkotói szempontból jelentősek, az anyag érintése szempontjából hasonlítható ez ahhoz, amit a festészetben
a Van Eyck testvérek felfedezése jelent. s amely
az olajfestéssel megváltoztatta az egész leképezési
módot. Egyszer egy durva vicc jutott az eszembe
erről: hogy ugyanarról a dologról készült fénykép és videokép között az a különbség, mint egy
kékre főtt pisztráng és egy véres bifsztek között.
A videoképben mindig van valami csillogóan
erőteljes és természetellenes. Igen, ez az, amit
Walter úgy mondott, hogy energia-hozzáadás
van a rendszer részéről. A természetében van
valami csillogóan szintetizált. Valóban, a filmképben is el lehet érni, ott azonban rendkívül
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nehéz; a videoképnek viszont adottsága. Ez azután továbbvezet oda, ami a digitális video, és
ami kétségkívül a médiumnak a jövője: hogy
végül is a kép minden egyes pont jához hozzá
lehet adni egy energiát, ill. minden egyes pont
energiáját meg lehet határozni. Ez totális különbség a két leképezési mód között. Itt azután meg
is szűnik majd minden áthidalás a film és a vide o
között, amikor ennek a leképezési módnak a
technikai feltételei és a művészi esztétikája megszületik. Technikailag már megszületett, tehát
nem olyanfajta utópia ez, mint amikor arról beszélünk, hogy az emberek majd kerekeken fognak járni, hanem ezek létező eszközök, csak a
használatuk korlátozott még az áruk és az előállítási költségük miatt. Ha még egy kicsit közelebb
jövünk, vannak persze kisebb különbségek is,
például az egész tér képezésében, a tér leképezésében. Nem tudom, hogy Walter vagy mások
hogy vannak ezzel, számomra a film, a filmen
látott kép mindig egy térben elhelyezett kép, mindig elsősorban egy teret érzékelek. Avideóban
pedig ezzel szemben képet, a szó sík- és jelszerű
értelmében. Ez a méretből is adódik. De nemcsak
a méretből, mert a nagyméretű, a nagyvetítővásznas videó knál is a tér mindig legföljebb ilyen
egymásra ragasztott síkokra, két-három sík egymásra ragasztására emlékeztet. Ez valószínűleg
szintén a video egyik leképezési jelensége, ami
magában a sorfelbontásos technológiában
van
benne. A két médium között tehát tényleg olyan
nagy a különbség, mint az akvarell és az olajfestés között, Ebből adódhat azután majd olyasmi
is, hogy van, aki nagyon jól akvarellezik, de nem
tud olajozni, vagy fordítva. Ezek viszont tényleg
részletkérdések, amik inkább a művészek számára érdekesek vagy az esztéták számára. A közönség számára inkább az a fontos, hogy új műfajok
lehetségesek,
újfajta közlekedés
egymáshoz,
a terjesztés módja, az, hogy kis közösségekben
tetszés szerint hozzáférhetünk ehhez az anyaghoz. Én azt hiszem, és azon is dolgozunk most,
és azt remélem, hogyavideóval
az egész kinematográfikus nyelvezet, a kinematográfusi életmód
tényleg hasonlóvá válik a zenész, a festő, az Író
életmódj ához, kifejezésmódjához. És azt hiszem,
hogy ez a felszabadított nyelv a videóval fog úgy.
eljutni az emberekhez, ahogya könyvön vagy a
lemezen keresztül eljut egy zenei gondolat vagy
egy vizuális gondolat. Tehát az intimitás - mindenképpen ez marad a vezényszó, ez marad a fő
kategória az alkotó részéről is, és annak részéről
is, aki ezt megnézi vagy fogyasztja.
(Az interjút készítette

Walter Gramming, nyugat-berlini"

video-művész 1985-ben. Fordltotta: Ungár Júlia)

.

'"

,

,

Uj betétfajta ,
csak az Országos, Takarékpénztárnál
.'

a 35-50

év közötti ügyfeleinknek:

- magas hozam, évi 9 % kamatos kamat
- életbiztosítás
- OTP- nyugdíj kiegészítés, életjáradék
az 50 év fölötti ügyfeleinknek:
- évi 9 % kamatos kamat
- évi 1 % prémium
- OTP- nyugdíj kiegészítés, életjáradék
. Részletes felvilágosítás az OTP-fiókokban

.
>,

"

,

,

"

".

ElOTAKAREKOSSAGI' BETET ElETBIZTOSITASSAb
.. ~

MÉRTÉK

Bárányfelhők a "mágikus mészárszék"
felett, talán
Krzysztof Zanussi: A nyugodt Nap éve

.
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Ha nem a külső körülmények, társadalmi lehetetlenségek akadályoznak és nem is valami etikus(?)nak
vélt cselekedet végrehajtása motivál
abban, hogy lemondj unk vágyunkról, ha pusztán saját döntésünk
alapján nem teljesítjük óhajunkat,
noha ez módunkban állna, akkor
ugyan miért tesszük ezt?
Ezt a kérdést juttatta eszembe
A nyugodt Nap éve, Zanussi most
látott filmje. A történet a második
világháborút
közvetlenül
követő
időszak Lengyelországában játszódik még mindig az országban, mint
kű" amerikai katona - aki egy kivizsgálandó ügy kapcsán tartózkodik még mindig az országban mint
a vizsgálatot folytató testület tagja
- beleszeret a "szép", ,jó" és talán
özvegy (ők maguk sem biztosak
benne), lengyel fiatalasszonyba.
A fiatalasszony hosszú gondolkodási idő után viszontszereti ugyan,
sőt beleegyezését adja, vele megy
Amerikába, mi több, vállalni látszik a bonyolult, veszélyes, anyagi
terhektől sem mentes titkos határátlépést, végül váratlanul (legalábbis, én úgy gondolom, nem elegendő okkal) lemond a már megszervezett, kifizetett útról szornszédnője javára, miközben szerelme
az amerikai férfi iránt egyre erősödik.
Miért? Miért mond le a szerelernről, miért mond le egy más minőségű élet lehetőségéről, a kecsegtétő
jövőről? Miért választja helyette
(szó szerint) a kolostori magányt?
Elmélyedést (hiszen fest, ha dilet-
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táns módon is) az élet helyett, tűnődést a gyermekek helyett. Az ecset
rajzolatát egy papírlapon a csókok
helyett. Sétát a zárda folyosóján a
Grand Canyon helyett. Az emlékezést a tenger habjainak hűs nyal 0gatásának jelenvalóságával
szemben. Miért?
Nem tudom, lehet-e oknak elfogadni, amit a film története kínál.
Homályos,
sokféleképpen
értelmezhető ez a történés.
A hősnő beteg anyjával él, kölcsönös, meleg szeretetben. Az anya
támogatja lánya új szerelmét, hajlandó volna vele menni az új életbe,
sőt örömmel tenné. Ám amikor
megjelenik az embercsempész, és a
beteg állapotát (üszkösödő lábát)
látván kétszeres díjat követel a kétszeres kockázat
magyarázatával
(hiszen ilyen lábakkal csak lassan
lehet haladni), akkor az anya - lánya tudtán kívül - csak egy sze-
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mélyre fizet be. Ami két szempontból is érthetetlen. Az egyik az, tudhatja, lánya nélküle nem mehet
nyugodtan, örömmel, sőt talán el
sem megy. A másik pedig, hogy az
amerikai vőlegénynek egyáltalán
nem lett volna gond kifizetni a hiányzó összeget. Az anya .Jemondásában" még ennél is tovább megy.
Szándékosan megfázik, tüdőgyulladást kap, majd nem adja be magának az oly nehezen megszerzett
penicillint, ami pedig a szöktetés
árának sokszorosába
kerülhetett.
Meghal. És teszi ezt úgy látszik
egyedül a nézők könnyeinek csöpögtetése és zsebkendőjének gyűrőgetése céljából. Ugyanis egy olyan
igazán bensőséges kapcsolatban,
amely - a film története szerint anya és leánya között kialakult, ez
nem történhetett
meg. Egyrészt,
mert egy ilyen horderejű döntés
(meg akarok halni, és ezért nem
veszem be a gyógyszeremet) nem
maradhat titokban olyan emberek
között, akik együtt élnek, egymás
minden apró szokását, észjárását,
ki nem mondott gondolatát ismerik. Lehetetlen. Másrészt, mert egy
ilyen kapcsolatban
az anya nem
gondolhatta, hogy lánya egy könynyen felejt, minden emlékét elhagyva újraszületik. Nem gondolhatta,
hogy a gyász segíteni fogja az új élet
megkezdését.
De az anya meghal. A hősnő találkozik az embercsempésszel, bejelenti, hogy halott anyja helyett
szomszéd nője jönne. Ekkor kiderül, hogy csak egy személyre van

befizetve, és ezért ez lehetetlen.
A hősnő szeméről ekkor hirtelen
eloszlik a köd, ráeszmél, anyja nem
véletlenül halt meg. Micsoda ború!
De közben már "végzetes" ígéret is
kötelezi. Szomszédnőjének (a kurvának - mert hősnőnk igazán nemes lelkű leend) megígérte, együtt
fognak utazni, megváltja kilátástalan, nyomorúságos életéből. Mit tegyen most? Rövid lelki tusakodás
után lemond a szerelemről és az
életről a szomszéd kurva javára.
Utazzon ő! Szép gesztus. Elő a száraz zsebkendőkkell Hősnőnk kolostorba vonul, mint a lovagregényekben szokás (ha nem is esküszik
(öl).
Húsz vagy harminc év múlva jön
egy telefon Amerikából, a hősnő
pénzt és meghívást kap (nem derül
ki, kitől, vőlegényétől vagy szomszédnőjétől),
el is akar utazni, de
mielőtt a taxi megérkezne, meghal
az utolsó (búcsú) táncuk emlékével.
Ezt a történetet én legalábbis
nem tudom komolyan venni, még
vázlatos példázatnak sem vagyok
képes elfogadni. Egyik mozzanat
nem következik a másikból, önálló,
igaz, hatásos helyzetgyakorlatok
egymás mellé helyezése. A történet
nem indokolja a speciális történelmi helyzetet, és a speciális helyszínt

(Lengyelországhoz csatolt német
terület), de nem azért, mert a történet általános érvényű, tehát zseniális, hanem mert érvénytelen. Rettentően elrajzolt figurák vázlatos
környezetben oda nem illő dolgokat cselekednek, és közben többször is sírni kell és felkiáltani, hát
igen, az élet ilyen, ilyen szőrnyű,
szerencsétlen, hálátlan. Ilyen értelemben nagyon profi munka. Bár,
a "szép" képek, beállítások, kissé
impresszionista színhatások, a jó

színészi munka semennyi plusz információt, kellemet vagy figyelemfelkeltő rendezői bravúrt nem tartalmaznak (ahogy egy jó filmnek
illik), ezt így, ahogy van, ugyanénynyire érzékletesen le lehetett volna
írni, semmiféle veszteség nem érte
volna a filmtörténetet, sem Zanussit, ezzel szemben egy jól eladható,
sikeres ponyvával gazdagodott volna az irodalom.
Szántó Éva

Beszélgetés Krzysztof Zanussival
1986 nyarán Udinében részt vettem
a Bruno De Marchi olasz filmtörténész és -kritikus vezette nemzetközi
szemináriumon, melynek témája a
különböző művészeti ágak kapcsolata volt. A szemináriumot záró konferencián - Gaál István mellett Krzysztof Zanussi lengyel filmrendező is jelen volt. Ott készült ez a
rövid beszélgetés.
- Min dolgozik?

- Évek óta dédelgetett tervem,
egy Miksa császárról szóló film
megvalósításán, mely bár történelmi tényeken alapul, univerzális témákról is szólni kíván: a jóról és a
rosszról, az emberi sorsról, a szenvedélyekről. A film amerikaiNSZK-olasz koprodukcióban készül, Talán a télen végre hozzákezd-

hetünk a forgatáshoz. A cselekmény nagy része a trieszti Miramare kastélyban játszódik.
- Eddig készített filmjei többsége
a mai lengyel társadalom legégetőbb
gondjairól, vagyis sajátos nemzeti
problémákról szólt. Miért választott
most .kozép-európai" témát?

- Azt hiszem, ideje lenne már újra meghatározni, mit is értünk
"nemzeti sajátosság" alatt, mi az a
definíció, amelyet ma kulturálisan
érvényesnek tarthatunk. Az az érzésem, megragadtunk a fogalom
múlt századi értelmezésénél. Európából kilépve, Amerikából. az
egész angolszász világból, de Kínából és a Közel-Keletről is, kontinensünk apró szigetnek látszik.
Számukra kicsik, távoliak és megle-

hetősen lényegtelenek vagyunk.
Amerikai tartózkodásom során
döbbentem rá igazán, milyen óriási
problémákat, rendkívüli veszélyeket rejt az a tény, hogy mi még
mindig egymás kőzőtt osztozkodunk. Éppen ezért becsülöm igen
nagyra Szabó Istvánt, aki egy másfajta, inkább közép-európai, mint
nemzeti kulturális azonosságtudatot próbál élesztgetni legutóbbi műveivel, amelyeknek végre sikerült
áttörniük a filmjeink előtt magasodó gátakat. Olyan tapasztalatokat
közvetít, amelyek több országra érvényesek, különösen persze. a mi
országainkra. Mintha egy kicsit kibővített családról beszélne. És ez
nem hiba. Sokkal veszélyesebb, ha
mi, a "vasfüggöny" mögötti orszá59

gok, elszigeteltek maradunk, periferiálisak még Nyugat-Európa szemében is, nem beszélve Ameriká(ól. Persze mindenképpen
nehéz
nem kívül maradni. Szabó tevékenységét tehát nagyon pozitívnak
ítélem. Az a fontos, hogy saját tapasztalatainkról,
egyéni stílus unkról ne mondjunk le. Mert például
Wajda Dantonja Párizsban készült,
mi mégis nagyon büszkék vagyunk
rá. .Igaz, hogy a történet ízig-vérig
francia, ám el tud-e képzelni olyan
franciát, aki a francia forradalom
érvényességét ily módon kérdőjelezné meg? Ha viszont a forradalomból mint olyanból való teljes
kiábrándulás
vezérelne
valakit,
tudna-e ilyen provokatív filmet esinálni? Mert a Danton Franciaországban olyan vitát kavart, amilyenre húsz éve nem volt példa, hiszen '68 óta senki nem vitatkozott
ezekről a dolgokról. De vehetjük
Robespierre alakját is, aki a franciáknál általában egyértelműen pozitív hős volt. Nos, Wajda, a lengyel
tapasztalatokkal
a háta mögött, a

terror megteremtőjét is megmutatta
mégoly tragikus figurájában. Ma a
helyzet egészen más, mint húsz évvel ezelőtt. Akkor még voltak morális autoritások, szilárd hivatkozási pontok. De mi maradt belőlük
mára? Visszatérve a koprodukciókra, a baj akkor kezdődik, ha alávetjük magunkat a kereskedelmi céloknak, és lemondunk saját egyéniségünkről. mint ahogy például Gábor Pál tette.
- De a különböző elképzelések
összeegyeztetése
rendkívül nehéz.
Önnek nincsenek problémái a kűlföldi producerekkel?
- Csak nehézségekkel találkoztam, soha nem lehettem teljesen
szabad. Én például most is "szerzői
filmet" szeretnék csinálni, az amerikaiak viszont ragaszkodnak a saját
elképzeléseikhez.
Például ahhoz,
hogy a film angolul beszéljen, ami
számomra elfogadhatatlan.
Én német-spanyol
szinkront szeretnék,
mert képzelje csak el, milyen hamis,
hiteltelen lenne, ha Ferenc József
angolul beszélne. A színészek kívá-

lasztásával is sok a bajom. Én mindenképpen német színészeket szeretnék a főszerepekre, hiszen - többek között - egy amerikai sztár
úgysem járulna hozzá a német
szinkronhoz.
Elfogadható
német
dialektust sem lesz kénnyű találni.
Ugyanazzal a problémával küszködöm, mint Szabó a Redl ezredes
esetében. De a maszk kal is vannak
bajok. Az amerikaiaknak az a kívánságuk, hogy modern legyen, én
viszont nem szeretném, ha a női
szereplők úgy lennének kifestve,
mint ahogy ma látjuk őket az utcán.
- Ilyen körülmények között sikerült-e már kiválasztania a stáb tagjait?
- Ez nem olyan egyszerű, mert
csaknem minden a koprodukciós
felek tőkerészvételi arányától függ.
A szerződésben azt is kikötik, hogy
melyik ország hány fontos munkatárssai vesz részt a filmben. Tehát
ezen a téren sem rendelkezem teljes
szabadsággal, így jelenleg még csak
elképzeléseim
vannak,
pontosan
semmit nem tudok. Mert ha például az olaszok lO%-kaljárulnak hozzá a költségekhez, megelégszenek
egy föszereppel. Ha ellenben 12%kal, akkor már két helyet igényeinek. Ha pedig nekem egy harmadik
olasz színészre is szükségem lenne
mert mondjuk megfelel az elképzeléseimnek, akkor a németek mondhatják azt, hogy szó sem lehet róla.
- Talált már valami eredményes
módszert ezeknek a problémáknak a
megoldására?
- Tudja, vannak bizonyos játékszabályok, amelyekhez már a mi
filmgyártásunkban hozzászoktunk:
természetesen mindent megteszek,
hogy a film a lehető legkevesebb
kompromisszum árán készülhessen
el.
(Pintér Judit)

A hódítás után
Ange/opu/osz: Utazás Kythérába
Angelopulosz filmtörténeti léptékkel mérhető filmjében, a Megale«
xandroszban, amely a történelemnek szinte teljes csődjéig jut, az em-
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beri leépülést és a pusztulást egyedül a fejlövést szenvedett "Gyermek", "Kis" Sándor éli túl, akiről
az utolsó, a nagyvárosra nyitó pa-

norámában a narrátor elmondja:
"így hódította meg Sándor. a városokat".
Szinte ugyanazon modern város-

kép látványával indul az Utazás
Kythérába tulajdonképpeni
története is, és ezt a képi párhuzamot
nagy erővel húzza alá a film első
elhangzó szava is: Alexandrosz. Ez
a kisfiú neve, aki megtréfálta az őt
üldöző német katonát, s ez a felnőtté, aki látszólag mindent elért: sikeres filmrendező, a teraszra kilépve
lába előtt hever a város. Mindenfajta bombasztikus felhang vagy intellektuális nyűglődés nélkül kiderül,
hogy élete válságba jutott: a reggeli
néma jövés-menés, mikor is senki
nem szól a másikhoz, vagy idegensége saját, éppen zajló munkájában
egyaránt erre vall.
Elhangzik a második név is: Szpirosz. Ez a fiáé és ez az apjáé. Utóbbi
aznap tér vissza harminckét évi
emigráció után a Szovjetunióból.
Alexandrosz várja az apját: a tömegbe sűrűsödő, több tucat statiszta próbafelvételéről távozva - akiknek szemantikailag fontos próbamondatuk: "én vagyok", ezzel éppen az ember elarctalanodását
és
tömegesedését, az individuum elvesztését érzékelteti a rendező nyomába ered valakinek, aki a
megszólalásig hasonlít az öregre.
Olyan
sorstragédia
nyomába
eredt itt Angelopulosz, amely az
utóbbi évtizedek görög történelmének legsúlyosabb meghatározója: a
polgárháború nyomán a népesség
jelentős része menekülésre kényszerült, és évtizedek alatt más országban kellett egzisztenciát alapítania.
A társadalmi, történeti, lélektani és
életvitelbeli változások,
kényszerek, motivációk a legkülönbözőbb
konfliktusokat hívták elő az emigráción belül éppúgy, mint kapcsolataikban az óhazával és a befogadó
országgal egyaránt. A konfliktusok
szövevénye olyan sajátos léthelyzetet alakított ki, amelyből a bármily
irányú kilépés újabb bonyodalmakat, gondokat, ütközéseket tesz elkerülhetetlenné. A történelmi szkizofrénia egy jellegzetes válfaja ez,
amely számunkra sem ismeretlen.
A legutóbbi évek politikai fejleményei megnyitották az utat a görögök visszatérése előtt: de van-e reális lehetőség erre? E bonyolult
problémakör művészi feldolgozása
természetesen nem egy műalkotás,
hanem a történeti, szociológiai, társadalomlélektani
stb. feldolgozá-
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sokra is ráutalt, évtizedekre fogható, nemzeti szintű művészi és szellemi kutatómunka feladata.
A harminckét év utáni nagy találkozás elmarad: a fiú mereven,
ká bán, tehetetlenül fogadja az apát,
aki nem tud szabadulni szorongásaitól. S ha voltak még illúziói,
azok napok alatt szertefoszlanak.
Angelopulosz a (nagy)apa figurájával a valóságban a történelmet
idézi, de a történelem halott. Bajtársával a volt harcostársakat szólongatják rituálisan a kietlen hegyi
sírok közt, Az ő viszonya a görög
múlthoz és földhöz még mitologikus: a múlt és a föld önérték. Az
autón és gyalog érkező ex-falusiaké
pragmatikus: a falut elhagyták, s a
közös földeket is el akarják adni.
Az apa itt fellázad: hogy megakadályozza a föld egyetemleges elidegenítését, kapát ragad, hogy megművelje azt. Lázadása természetesen groteszk és egyben zsarnoki is:
lihegésbe fúl, de az adásvétel meghiúsításához elég.
Innen a film erkölcsi problematikája még összetettebbé válik. Angelopulosz etikai érdeklődésének régi,
hangsúlyozott mozzanata "a népi
hős zsarnokká válása", s ez a Megalexandroszban is oly fontos szerephez jut. Tudniillik az apa a maga
régi történelmi hitelével és karizmájával ma már csak zsarnokká válhat, hiszen egy több évtizeddel korábbi, ideologikus erkölcsi normarendszer alapjára kívánná visszahelyezni a valóságot (nem idegen ez a
gondolkodás ma sem a görög balol-

dal bizonyos szektoraitól).
Ez a
konfliktus a középpontja a film groteszk szemléletm:ódjának. Az erkölcsi karizma időszerűtlensége
és
zsarnoki szétornlása egyik, az illúziótlan valóság lapossága, embertelensége, a humánum léptékének elvesztése a másik oldalon.
Az időszerűtlen, zsarnoki lázadással szemben természetesen a valóság kerül fölénybe: az apát kiutasítják az országból, bár egyelőre
nincs hajó, amelyik elvinné. A kikötőben folyamatosan esik az eső,
állítólagos szakszervezeti ünnepség
készül, de csak bizonytalan egzisztenciákat
látunk
körös-körül.
A gyér szám ú ünneplők részéről a
szolidaritás jelentéktelen
megnyilatkozásai tapasztalhatók, amelyek
- egyre kiábrándító bb módon nem és nem válnak cselekvéssé. Az
apát végül egy kikötői stégen kivontatják a nyílt tengerre, következő utasításig. A rendező kíméletlen
fintora: mindenki, beleértve a fiút
(l) is, téblábol, sopánkodik, senki
nem cselekszik. Hagyják történni a
képtelen eseményeket a maguk elidegenedett módján. A fiú is csak a
telefon ig jut, de az sem sikerül neki.
Az intézkedő közegek (kikötői és
városi rendőrség) agresszivitása is
pusztán tanácstalanságukból
fakad: nem tudnak mihez kezdeni a
napi döntések szintjén egy olyan
problémával, amelyet egy több évtizedes történelmi frusztráció nemzeti szinten is megoldhatatlanná
tesz.
"
Egy ember vanl aki még sorsban
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képes gondolkodni, s azt közösnek
tudja vállalni: az anya, aki harminckét évet várt, s aki most együtt
indul el vele a nyílt tengerre, a biztos megsemmisülésbe.
Ők azok,
akiknek nincs helyük a történelem
nélküli valóságban: a visszatérők
problémája megoldhatatlan,
mert
más emberséggel élnek, mint amilyen a befogadó valóság.
A gond, amelyre Angelopulosz
éppen e történelmi sorscsapás kapcsán figyelmeztet, általános európai
és sajátosan görög: a tradicionális
sorsközösség elvesztése, a társadalmi szolidaritás felbomlása és leépülése. A film e folyamatnak oly szakaszát ábrázolja, ahol már senkinek nincs igaza - de erkölcsi súlya,
emberi léptékű létezni akarása, a
valósághoz való aktív viszonya is
csak az idegenben élt, a hazai realitásoktói elszakadt embernek lehet;
ám a valósággal való szembesülés
ezt is ősszeomlásztja. Ez az apafigurában
koncentrált
emigráns
partizánnemzedék tragédiája: érzékelik a valóság elembertelenedését,
züllött
pragmatizálódását;
amit
azonban szembehelyeznének
vele,
az történetietlen, időszerűtlen, ezért
egykori karizmája híján csak zsarnokoskodásként
jelenhet
meg.
Nincs valódi erő a társadalomban,
.mert az egyéniségüket
vesztett
egyedei re bomlott.
A történelmi és erkölcsi dimenzió
leépülése, kiiktatása az emberi életből: ennyi maradt a várost meghó-

dító Alexandrosznak.
A filmben
mindenki, egyenként magára marad.
Angelopulosz
legkiábrándultabb, szellemileg legkíméletlenebb
filmje ez: következetesen kiiktatott
belőle minden olyan szerepet vagy
mozzanatot, amely újabb illúziók
talaj ául szolgálhatna. Nem véletlen, hogy míg történelmi csődfilmjét, a Megalexandroszt még a gyermeki regény mozzanatával fejezte
be, addig az Utazás Kythérába két,
a végtelen tenger páráj ába foszló
öregember képével zárul. Remény
nemcsak hogy nincs, de nem is lesz.
Angelopulosz következetesen illúziótlan, keserű valóságszemlélete,
pontos
dramaturgiája,
érzékeny
emberábrázolása
éppen kiábrándultsága többletével új művészi lépték eddigi filmes útján. Miért érezzük mégis, hogy e film ereje elmarad a tőbbiétől?
Először is a csalóka távlat miatt:
legutóbbi filmje, a Megalexandrosz
egyszerűen
tökéletes műalkotás,
amely ritkán születik a művészettörténetben.
Másodjára
azonban
van ennek a filmben rejlő oka is.
Angelopulosz új filmjét ezúttal a
reális (nem mitikus vagy mitologikus) valóság szintjén viszi előre
mindvégig, pontos cselekményvezetésseI. Közben azonban a ritmus
lassításával és bizonyos manírok
felidézésével időnként kimozdítja a
filmet ebből a dimenzióból, anélkül
hogy a filmnyelvi metafizika szint jé-

re emelné (mint a Megalexandroszban). Enyhíti, de nem szünteti meg
ezt az ellentmondást Angelopulosz
legbensőbb munkatársának,
Jorgosz Arvanitisznek most is csodálatos operatőri munkája, és a film
vizuális logikája. A jelzett esztétikai
bicegés hangsúlyosabbá teszi a dramaturgia biccenését is (és fordítva):
a film kétharmad ának kíméletlen
valóságértelmezése az utolsó, kikötői harmadban a politikai pamflet
felé mozdul el (noha erkölcsi érzékenységét megőrzi).
További gondot jelent, hogy a
zene, mely oly tökéletesen funkcionális és jelentésbeli többletet adó
volt a Megalexandroszban, most kifejezetten a film ellen dolgozik: a
kiábrándult,
illúziótlan
valóság-·
szemlélettel szemben minduntalan
a melodráma felé mozog.
Helyenkénti filmnyelvi következetlensége
ellenére
nyugodtan
mondhatjuk, hogy az Utazás Kythérába tisztán végiggondolt, .kiérlelt, árnyaltan elemző, figyelemre
méltó filmalkotás - ezt Angelopulosz korábbi nagy erejű művei sem
szabad, hogy árnyékba borítsák.
A történelmi
kiábrándultság
filmjében egyetlen halvány reményre jogosító,
egyébként mellékes
mozzanat van: a közömbös külvilágé. Ez, ha nem avatkozik is közbe
a humánum érvényesítéséért, legalább ellene sem dolgozik, s a maga
normáinak fenntartásával alternatívát érzékeltet. Oldjátok meg magatok, mondja, s ez, ha akarjuk, a
kíméletlen magára hagyás, ha akarjuk, a demokratikus
távlat közönye. Amikor az apát kiutasítják,
először egy angol hajóval akarják
visszaküldeni Ogyesszába. A kapitány azonban ragaszkodik ahhoz,
hogy az csak saját akaratából hagyhatja el az országot. Az apa viszont,
aki a film kezdetén "negyven piros
almáról" énekelt rituális tánca kőzepette, ekkor már csak azt hajtogatja: "rothadt alma". A kapitány
gondolkodás nélkül faképnél hagyja a nyomában igyekvő kikötői
rendőrséget: végül is miért kellene
valakinek
elhagynia
a hazáját,
pusztán mert napok alatt rá kellett
jönnie, hogy a piros alma elrothadt?

Szkárosi Endre
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Magányos haláltánc
Ettore Scola: A bál
Üres bálterem. Két szélről oszlopok, közöttük asztalok, tonetszékek. Az egyik fal mentén bárpult.
Csillogó rendetlenségben
szépen
metszett poharak, földi gyönyört
ígérő italok sorakoznak. Osz hajú
pincér rendezkedik. Az a fajta, akit
meg tudunk szokni, akár egy tárgyat. Helye van, mégis kicserélhető.
Hiánya nemigen tűnik föl. Csehov
ottfelejtett öreg szolgájának, Firsznek a leszármazottja. Gazdaszemmel méri fel a terepet, ellenőrzi a
szállingózó zenészeket. De kívül
van: mindenhez köze lehet, mégsem
a sajátja itt semmi. Tanú, akit sohasem kérdeznek.
A terembe kétoldalt ívelő operettlépcsősor vezet. Szemben, a másik falon óriási tükör. Ha belépek a
táncparkettre,
először magammal
kell találkoznom.
.
Lassan érkeznek az első vendégek. Középkorú,
tán inkább öregedő nők. Magas sarkú cipőik riadtan
kopognak a lépcsőn. Első útjuk a
tükörhöz vezet. Utolsó simítások
egy-egy arc roncsain. A mozdulatokban emlékek kiabálnak. Az első
bálé, egy megőrzött simogatásé,
egy csodáló pillantásé. Szemüveges,
rövidlátó, vaksi nő: belehunyorog a
kameratükörbe; mert nem látja, tán
még a réginek is képzelheti arcát.
Kebleit közszemlére tévő, szomorú
hölgy: kutatja, figyelik-e már, mert
akkor készen van szája szegletében
a mcsoly-hazugság, hogy ő bombanő még mindig. Merev derekú, lelki
fűzőben feszengő, közönséges arcú
nő lép a tükör elé: kiélt vonásai ból
tagadott szerelmi csaták tüze szégyenkezik elő, az arisztokratikus
tartás mögül szétvetett lábakra látni .. És jön a hízásnak indult divatípus, Monroe szánalmas utánzata, a
másik még bekap néhány pirulát,
neurózisát rosszul leplezett kézremegés árulja el. Jönnek sorra a
megtört fényű fénylő szeműek, a
tükörnek vesztes voltukat egyetlen
pillanatra beismerő magányos nők.
Kész a smink, megerősítve a lelki
vakolat. Mindegyik odabilleg egy-
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egy asztalhoz, sokszor kipróbált
pózban leül a kényelmetlen székre.
Várják a rituálé kezdetét.
A férfiak csapatban érkeznek.
Ők is a tükörhöz járulnak, pózt
próbálnak. Főpróba egy rnindennapos tragikomédiához.
Az egyik
sunyin méri föl a terepet, figyeli,
melyik férfi árnyékában szerezhetne magának nőt. A másik húsz évet
tagadna korából, de parókája, az a
szép szőke úrifiús, rakoncátlankodik, mindig félrecsúszik. Bamba képű, hajlott hátú vesztes következik
a sorban, ujjai ritmust csattognak,
madárkarom-görcsbe
rándultan.
Kockás zakójú apacsutánzat és Bogarth-blazirtságot
próbáló
tűnik
fel, mellette egy charme-ját vesztett
Jean Gabin, egy kivénhedt bonviván, egy félszeg prédaleső. Szabályos sorban állnak föl a bárpult
előtt. Nézik a közömbösséget
rnímelő
vagy felkínálkozó
nőket.
Megszólal egy tangó.
A sunyi az egykori szépasszony t
választja, bár annak arcán undor
ül. A bamba az omlatag kurvához
merészkedik, a kopott apacs fölényes mosollyal egyelőre kívül marad, a félszeg a Monroe-inkarnációhoz simuina mind közelebb.
Üres rítus, melyben mindenki a saját szerepét keresi, nincs kon ta ktusa a partnerével. Ősszekapaszkodó
magányok, de nem képesek feloldódni egymásban. Két szempár villan csak össze: a szépasszonyé és
egy jól fésült úré, akik mintha egymásra vágynának, de a szereposztás nem sikerült tökéletesen. A vaksi lány ül egyedül az asztalánál, egy
centiről olvassa a friss filmlapokat.
Megszokta, hogy nem veszik észre,
és alkalmazkodott
ehhez: ő is vak
lett a világra.
Szól a tangó. Nem az utolsó:
mert az élet igencsak fukarkodik az
utolsó tangók katartikus pillanataival. Ez ismétlődő, kiúttalan, sohasem megtisztító rítus.

•
Az egymásra nem találó magányok

tömör, metaforikus táncával kezdődik Ettore Scola unalmas filmje,
A bál. Mely szavak nélkül, táncokban beszéli el fél évszázad francia
történelmét,
kronologikusan
építkező flash back-sorozatban.
A film egy színházi előadás nyomán készült. Ariane Mnouchkine,
a zseniális francia színházi rendező
egykori munkatársa,
Jean-Claude
Penchenat társulata; a Théátre du
Campagnol mutatta be a hetvenes
évek végén egy Párizs környéki kisvárosban, a szabad ég alatt. Cha tenay-Malabry
lakóival készített a
rendező előzetesen interjú-sorozatot, akik elmesélték szubjektív történelmüket a Népfront boldogságától a megszállás rettenetén át a felszabadulás mámoráig, az ötvenes
évek rock-kábulatáig,
az elvetélt
hatvanas éveken át a hetvenes évek
konzum-magányáig.
A városban
beszélik - ez volt az előadás eredeti
címe. De a beszédet táncok, mozdulatok, gesztusok helyettesítették
az elkészült produkcióban.
Ez az a korszak, amikor sok rendező rettenettel ismeri föl, hogy a
hazuggá vált beszéd - "meghaltak
a szavak" - helyébe új jelzéseket
kell tennie a szavak művészetének,
a színháznak. Mert lett légyen kűlönböző
korokban a teátrum az
ősszművészetek kifejeződésének a
helye, az európai színházkultúra
alapvetően mindvégig a szó bűvöletében élt. Ám a második jelzőrendszerről mind gyakrabban derült ki,
hogy inkább szolgál a lényeg elleplezésére, mint a valódi tartalmak
felfedésére. Ha nem ugyanazt értjük a szavak hallatán, akkor kell
keresni egy olyan jelrendszert, mely
primér módon fogalmazva nagyjából egyfelé asszociáltathat mindenkit. Világszerte ekkor kezdenek
erősödni újra a tánc- vagy mozgásszínházak, melyeket még a szó
első komoly európai válsága, a századfordulós avantgárd hozott létre.
Talán a testtel nehezebb hazudni reménykednek a beszédben bizalmukat vesztett alkotók.
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Penchenat
társulata
azonban
prózai színház. Náluk tehát nem a
koreográfia milyensége-újszerűsége
lép elő formáló erővé, hanem az a
feszültség, melyet a szavak hiánya
indukál. Ezért használják a táncot
eredetijelentésében: aszalontáncok
divathullámzását teszik meg a történelmi változások hordozó közegévé. A tánc náluk nem metaforikus szinten jelent meg elsődlegesen,
hanem a beszéd szinonimájaként.
Nem asszociatív kapcsolatot hívtak
elő, sokkal inkább kommunikáltak
a néző vel egy közvetlenül, priméren
is megragadható nyelven.

*

/

A film azonban elsősorban mégiscsak a képek nyelvén szól, tehát a
szavak hiánya messze nem hordoz
olyan feszültséget, mint a színpadon. Scola alapvetően ezt a tőrvényszerűséget hagyta figyelmen kívül, amikor A bált az eredeti társulattal filmre vitte. Nem hozott létre
ugyanis öntőrvényű filmes rendszert, inkább csak leképezett egy
más szabályok szerint működ ő világot.
Természetesen igen messzire ágazó probléma a színház és a film
viszonyának taglalása, hiszen az első némafilmek tulajdonképpen fix,
színházi beállításokból építkeztek,
és a hetedik művészet fejlődése során csak nagyon lassan volt képes
kilépni ebbéli kötöttségeiből. Nem
is szándékom most ennek a változó-periodikus történelmi viszony-
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nak az elemzése: csupán néhány
példa jutott az eszembe a kortárs
filmművészetből, mely talán rávilágít Scola kudarcának okaira.
Az amerikai új mozi egyik emlékezetes alkotása a Mekas-fivérek
The Brig című filmje, mely a Living
Theatre előadása nyomán készült.
Mekasék semmit sem változtattak
az egy térben játszódó előadáson mely egy hadihajó tisztjeinek kegyetlenkedéseit
és a sorkatonák
szenvedéseit üti a gyom runk ba -,
csupán egy kamerával fölmentek a
színpadra, azt is vállalva, hogy a
kamera és az operatőr, Jonas Mekasárnyéka
újra meg újra képbe
kerüljön. Módszerük lényege tehát
az volt, hogy részesévé váltak az
előadásnak, fölvették a kiszolgáltatott katonák nézőpontját, ezzel a
film nézőjét is beültetve a színpadi
iszonyat ok karámjába.
A kézből
forgatott jelenetek olykor esendőek, olykor esetlegesek is: nincs artisztikus távolságtartás. Nyilvánvaló, hogy színpadon vagyunk, semmiféle asszociatív jelzés nincsen,
mármint filmes módon, a hajóra, az
időre, a külső körülményekre. Laboratóriumi
kísérlet a kegyetlenségről és a tűrőképességről: mindannyiunkéról, filmet csinálókéról és
a mozit csak nézőkéről egyaránt.
Hasonlóképpen a nem beavatkozás és a részessé tétel emelte filmként is remekművé Mnouchkine
forradalmi cirkuszát, a felejthetetlen 1789-et. Ő párhuzamosan
nyolc-tíz kamerával vette föl meg-
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szakítás nélkül, nézők jelenlétében
az előadást, hiszen nála a nézőkaktív részesei voltak a megjelenített
forradalmi eseményeknek. (Sohasem felejtem például, ahogy magam
is francia forradalmi dalokat kezdtem énekelni a kör közepén állva,
ahogy boldogan királygyilkoltam,
végre volt egy forradalmam!)
Mnouchkine
kamerái az eseményekkel sodródó tömeget képviselték: a filmet az a kettős tudat működ tette, hogy a művész szemszögét a színházi előadás elégségesen
képviselte, így filmes szemszögnek
önként adódott a másik fél, a néző
vállalása. Az íly módon kinagyított
jelenetek tehát egyszerre őrizhették
teátrális indíttatásukat,
és hathattak filmes megfogalmazásukban
is.
Egészen más megközelítési módot választott például Peter Stein,
amikor filmre vitte egyik legszebb
előadását, a Nyaralókat.
Gorkij
művének színházi változatában azzal hökkentett meg, hogya színpadot teleültette valódi fehér nyírfákkal. E szupernaturális talajon, erdőben járkáltak a szereplők: jelenlétüket
meghatározta
közegük.
Minden kékesfehér színben világított: ebben a színvilágban egy piros
ruha, a kibuggyanó
vér vöröse
olyan kontraszt, mely rögtön jelentést hordoz. A hatás azonban feltételezi, hogya képet mindvégig totálban, változatlanul látjuk a színházban. Ezt filmre vinni oly módon, hogy csak kamerát adaptálok
hozzá: a hatás megszüntetésétjelenti. Éppen ezért Stein, aki egyébként
annak is nagymestere, miképp lehet
a színházi előadást egyszerűen szalagra rögzíteni, Stein tehát ezúttal
valóban filmet forgatott. Kiment a
szabadba,
"eredeti"
helyszíneket
keresett, s ha színpadát túlzsúfolta
naturális elemekkel, a natúrátjelképekké egyszerűsítette. Vagyis meg-fordította a viszonyt a hatásmechanizmuson belül. Nem filmre adaptált, hanem új alkotást hozott létre.
Scola a két módszer között ténfereg. Egyfelől ragaszkodik az eredeti
színpadi produkció rekvizitumaihoz, jelenetezéséhez, formanyelvéhez - de hűvös kívülállóként pillant
végig az eseményeken. Máskor kitágítja a teret, meg szünteti a színpad homogenitását, filmes snittekre
bontja azt, ami egységében hathat

csak - és közben "artisztikusan"
esetleges marad a nézőpontja. Természetesen filmje nézőjének nem
kötelessége tudnia, hogy A bál szinházi előadás nyomán készült. A zavar, ami' tükröződik
a filmben,
mégis ennek a következménye.
Nem tud új feszültséget helyezni a
szükségképpen kioltott színpadi helyébe - vagy az eredetit nem ismerők szemszőgéből: filmjéből hiányzik mindenfajta feszültség .

•
Kivéve a film már leírt nyitó (és ide
visszacsatoló utolsó) jelenetét, mely
a feloldhatatlan magányokat sűríti
tökéletes metaforává. Es éppen ez
jelzi, hogy Scola legsajátabb mondandója innen indulhatna: történelmi léptékben beszélni az elmagányosodás okairól, eredőiről.
A flash back-jelenetek is csak
olyankor izzanak föl, amikor a szereplőket archetípussá csupaszítva a
közösségek pillanatnyi szerveződéséről, majd újra lehetetlenségéről
tud szólni. Ahogya Népfrontos jelenetben a körtánc összekapaszkodása az összetartozást ígéri. Ahogyan a megszállást megjelenítve a
vaksi lányt főszereplövé teszi: ennek a mindenből kimaradó embernek itt lehetne egy pillanata, hogy
főszereplővé válj on, hiszen a német
tiszt őt viszi táncba, őt, az örökké
petrezselymet árulót, de a lány kitapogatja a váll-lapot, és felismerve,
mibe kényszerülne. lemond a tánc
öröméről, inkább ember marad.
Ahogyan az örök rezonőr, a pincérFirsz egy lányt bújtatva a bombázások idején kilép rákényszeritett
magányából, és egyszer legalább
közösséget vállal valakive!'
Sajnos, ezek a ritka pillanatok.
Különben eldöntetlen marad, hogy
Scolát mi érdekli igazán: a történelem vagy a benne élő ember árulása. Talán ezért nem tud mit kezdeni
az ötvenes évekkel, ahol a korai
rock és az amerikanizálódás
képei
'1<Mülnek előtérbe; ezért marad elkapkodott a 68 Párizsát idéző jelenet, ahol nem talált adekvát táncot
egy politikai status quo megérzékitésére. Amikor Scola kilép a magányok ábrázolásából,
és csak a törté-

nelmi allúziókra utazik: unalom
lengi be a vásznat. A szemlélet feladása leleplezi a formai bizony talanságot is.
Ezért nem tud következetes lenni
a figuraépítkezésben sem. Van, akit
meghagy a maga alapfigurájában,
és a történelmet ezzel az alapfigurával ütközteti. Tökéletesen végiggondolt és következetesen végigvitt
például a sunyi spicli alakja, aki
igyekszik a mindenkori győztesekhez alkalmazkodni,
kiszolgálni
őket - ettől lesz kirekesztett. de persze túlélő. Nagyon szép az is, ahogyan konstruál Scola egy párt, akik
minden történelmi korban vágyakoznak egymás felé, de az élet állandóan szétszakítja őket: és mire a
borzalmak elnémulnak, szerelniükvágyuk helyén a félt-szeretett magány mcsolygó-rettenetes
rutinja
marad csak. A többiek alakváltása
azonban nem zökkenőmentes. Scola időnként megfeledkezik típusairól - az eredeti színházi előadás ezt
nem engedhette meg magának, hiszen minden szereplő állandóan
premier planban volt -, az alakváltozások pedig összezavarnak mindent. Néha segít az irónia: így lesz
az apacs-Jean Gabin imitációból
rendőrfelügyelő - máskor azonban
elveszítjük a fonalat, motiválatlanok maradnak az· olyan váltások,
ahogy az egykori kurva úrinővé
vedlik, a monoklis úriember kispol-

gár apává, egykori felesége omlatag
dívává.
Se nem színház, se nem film
A bál. Következetlen formailag és
szellemi nézőpontját tekintve egyaránt. Pedig lehetett volna a magány története, táncórákban elbeszélve.

•
Az utolsó jelenet ugyanis megint
ide tart. Vége a zenének. Szétválnak
az alkalmi párok, mindenki indul a
lépcső felé. Van, aki osonkodik, a
másik fölényes tartást imitál. Nincs
visszaforduló tekintet. Fáradt, rutinos mozdulatok. Semmi emlék: a
rítus holnap úgyis újra kezdődik.
Lehet, hogy egymásra sem ismernek majd.
Kopognak a cipők, vicsorognak
a magányos-szégyenlős
mosolyok,
a vaksit úgy kell kilökdösni. Az élet
megy tovább. A pincér ottfeleiti
magát. Hiszen visszatérhetnek. Es
ha nem? Őt az sem válthatja meg.
Senkit nem vált meg senki. A nagy
ringyó, a történelem sem segít.
Visszafordul a kamera. Mintha
azt faggatná: kik lehetnek a zenészek, akik a haláltánchoz a talpalávalót húzták? Nincs felelet. Csak az
üres,
kopár
bálterem
marad.
A mindennapok magányokat idéző
terepe.
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_' t

,

65

-~·~~~:_i.

J.:' ~:'y;~.

A levegő dicsérete
Robert Stevenson: Mary Poppins
Az elemek közül a legkevésbé "kézzelfogható", a legkevésbé látható a
filmvásznon a levegő. A korai légicsatákkal, repüléssel foglalkozó filmekben a közelikben a színész a
háttérvetítő előtt a stúdióban ül, a
díszletrepülőben a szélgépcsapkodja sálját, haját. Az álrepülőgépet a
stúdiószemélyzet ingatja. A totál 0kat ügyes pilótákkal veszik ról.
A váltakozó plánolás próbálja elhitetni velünk, hogy hőseink valóban
szárnyainak az égben.
A légtér, a szellő, a szél, a levegő
beható elemzése miatt a Walt Disney Productions filmje, a Mary
Poppins alapvető munka, hiszen
mind a történet, mind az akciók
erőteljesen koncentrálnak erre a témakörre.
A két gyerek egy sárkányt követve kószál el.
Mary Poppins egy felhőn ülve
csinosítgatja magát.
A megforduló szélirány kapja fől
a kandalló ba dobott hirdetést.
A viharos erejű szél segíti legyőzni a papa hirdetésére jelentkezők
sorát.
Mary (amikor megérkezik) kezében esernyő-ejtőernyő(?) van.
Úgy kommentálja a gyerekszobában uralkodó rendetlenséget,
hogy "olyan ez a szoba, mintha egy
orkán söpört volna végig rajta."
Mary a levegő madarait kezébe
veszi és úgy énekelteti, míg az apa
utasítja az önfeledten csicsergő madárkákat a normális = rutinéletforma maximális tiszteletben tartására.
A teát pingvinek - tehát olyan
madarak, amelyek nem tudnak repülni - szolgálják fel.
A Bert-féle virágcsokor szirmai
madarakká változnak és elröpüInek.
Madáretetés nemcsak az "Etesd
a madarakat!" című számot kisérő
prevideoklipben van, hanem a nyitó jelenetsorban, és akkor is, amikor elhaladnak a Szent Pál katedrális mellett.
A bankárok úgy csapnak le a fi-
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úcska 2 pennyjére, mint ragadozó
madarak.
Bert úgy írja le az apa helyzetét,
hogy "a papa kalitkában van".
A nagybácsi és az egész kompánia a levegőbe kacagja magát. (Később a bankelnök is)
A hajó egy h~ tetején, a magasban van.
Mary, Bert, a gyerekek a kémények huzatával kerülnek a háztetőre, majd a kémények füstjéből formáit lépcsőn nézik meg Londont.

Onnan, ahonnan csak a "madarak,
csillagok és a kéményseprők" láthatják.
A megértés jeiéül az apa megragasztja a bűnös sárkányt, és hogy
mindenkinek lehetősége legyen
érezni a levegő erejét, a parkban
valamennyien sárkányok zsinegeit
tartják.
Mary, mielőtt a megforduló szélirány miatt vissza kell térjen bázisára, elbeszélget esernyője madárfejével. Ez a meglehetősen alapos kö-

rüljárása e témának szinte egyedülálló a filmtörténetben.
Ebből a
szempontból Hitchcock Madarakja
csak egyetlenegy levegőhöz kapcsolható
motívum
vanacieja.
(Hitchcock egy évvel a Mary Pop-

gó objektumokból, emberekből következtethetünk a szél jelenlétére.
Ha ezt a filmet úgy fogjuk fel,
mint Walt Disney anarchisztikus
Teorémáját, akkor a jelenségeket
nyilvánvalóan két csoportra oszt-

pins előtt fejezte be a Madarakat.)
Spielberg képtelen a levegőt ilyen
finoman (átnyaltan) bemutatni, ő
homokviharokkal,
ködökkel, reflektorokkal
színezi meg, mintha
kutatómérnőkként
kísérletezgetne
egy szélcsatornában.
Az
időmutató
ágyúdörrenés
megrázza a levegőt - a tárgyak kilódulnak megszokott helyzetükből.
Ez az ismétlődő jelenetsor előkészíti agyereklányok
sorának szétzilálását; itt is csak: a hangból és a moz-

hat juk. A család a megszokott életformájával, bankjával, szalonlázadozásaival (pl. szüfrazsett) és Mary
a köré csoportosuló csoda-megváltó levegőelemekkel, szereplőkkel.
A fuvallat fölborítja a rutinéletet,
csakúgy, mint Pasolininál, kívülről,
deus ex machinaként. Kicsiben még
a bostoni teadélután és a Disneygeneráció egyik alapélménye,
a
nagy gazdasági világválság is föltűnik (lásd csődjelenet és a bank alelnökének példálózása a bostoni teadélutánró9·

A film egyik elég jelentős rétege
értelmezhető animációs ars poeticaként. Az animációs fiJmtörténet,
az animációs
fiJmkészítők több
alapvető problémájának magyarázata, oka, indoka van jelen ebben a
műben. Például az emberi mozgások, gesztus-, mimikarendszer átértelmezése tárgyakra, állatokra. Bert
ruháját átalakítva előtáncol a pingvineknek (animátoroknak).
Majd
Maryvel együtt előtáncolnak
az
esernyő-sétapálca duónak. A másik:"
fontosabb probléma: megindokolni
magának az animációnak, ennek a
hihetetlen energiát, időt 'rabló filmkészítési módnak az értelmét; azt,
hogy miért kizárólag animációs
technikával készültek el bizonyos
jelenetek a filmben. Emiatt az alkotók olyan szituációkat teremtettek,
amelyekből következett az animáció szerves jelenléte. Mary rendrakása a gyerekszobában,
a képben
megtett séta és kalandok ezért válhattak olyan egybeforrottá a filmmel. Wal t Disney itt szokása szerint
az animációs film nagy ősrnestereitől idéz. (Pl. TJetsdier: Out of the
tuk weil, E. A. Poster: Fun House.)
A tárgyanimációt, rajzfiimet kombináló jelenetek nem próbálják eltüntetni saját karakterüket, a képben megtett kirándulás hátteréül,
kísérő szereplőiüJ evidens a sík
(rajz) animációs megoldás; csakúgy, mint Tletzberéknél a tolltartóból kisétáló rajzolt figura. Éppen
ezért a különböző filmkészítési módok tágítják a film lehetőségeit,
pontos kollázst alkotva.
G. D' Annunzio
dicsőségének
könyvtárát egy hajóban (a Pugliában) rendezte be. Ez a hajó parkjának, a V. Horiálének közepén állt.
Werner Herzog dél-amerikai indi ánokkal vontat ja a szárazföld közepén gőzösét. Itt is egy város közepén áll a hajó. Ám akármennyire
közvetlenek, kedélyesek is a matrózok, csak a túlzott pontosság és a
drill képviselői maradnak. Tévedésünk tudniillik, hogya kéményseprő harci táncukat ropó hottentották mégsem olyan nagyok, hogy
ágyúgolyóikat könnyűszerrel vissza
ne hajíthatnánk
akármilyen
kezünkbe akadó bottal, pálcával vagy
erre alkalmas tárggyal.

Révész László

MONTÁZS
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".Hogy (ne) írjunk ollóval?
Nem/aha György: Vittorio Gassman

~

Nem éppen szerenesés sorozat a
Kortársaink afilmművészetben: legsikerültebb darabjai - javarészt magyar filmesekröl szólók - halomban
hevernek eladatlanul a könyvesboltokban, tápot adva a könyvterjesztök ama tévhitének, hogy az olvasók nem igénylik a filmes könyveket; a keresettebb kötetek - a külföldi filmrendezökröl s még inkább
a filmszÍnészekrölszólók - közt pedig riasztóan sok a hézagos, pontatlan, összeollózott, odakent dolgozat.
Nemlaha György Vittorio Gassmanról közreadott könyvecskéje
önmagában kritikát sem érdemelne
- lévén kritikán aluli színvonalú -,
ha nem volna a sorozat dernonstrációs "beteg lova": a szerzöi és kiadói igénytelenség kirívó példája.
Gassman több mint száz filmben
szerepelt; ezeknek a magyar közönség- a csak a tévében vetített filmeket is beleszámítva - mintegy negyedét láthatta. Ha Nemlaha közli,
hogy ö se látott többet, söt akár
még ezek közül se látta mindegyiket, és csupán az általa figyelmesen
megnézett filmek alapján vállalkozik a fílmszínészGassman portréjának felvázolására: egy rossz szavam
se lehet rá. Ha közli, hogy az általa
nem látott filmekröl külföldi források alapján Ír, és meg is jelöli a
forrásait: még mindig elfogadható
megoldás. De ha rendre úgy ír filmekröl, hogy néhány kötöszóval
folyamatos szöveggé alakít pár filmográfiai adatot (ezek pontosságáról még lesz szó), ezeket megtoldja

a Gassman önéletrajzában a film
kapcsán olvasható háttérinformációkkal és valamelyik - általában
meg nem nevezett - külföldi filmkritikus vagy tévés, videós filmkalauz értékelésével, amelyet olyannyi-

ra a magáévá tesz, hogy még az
idézöjelet is elhagyja mellöle - hát
ez sok mindennek nevezhetö, de
korrekt szerkesztöi eljárásnak aligha, nemhogy szerzöi munkának.
A szerzönek külön szerencsétlen-

sége, hogy Gassman nemcsak filmszínész, hanem színpadi színész és
rendező is, mi több: Gassman sohasem titkolta, hogy ő a színházat
tartja fontosabbnak,
a filmezést
többnyire csak pénzkereseti lehetőségnek tekinti. Ezek utá:n elkerülhetetlen, hogy a könyvben szó essék
Gassman színházi tevékenységéről.
Esik is, ám jószerivel egyetlen és indokolt elfogultsága okán - nem
egészen mérvadó forrás alapján: ez
is Gassman
önéletrajzi
könyve,
amelyből Nemlaha sajátos, magazinjainkból ugyan sajnos már ismerős, ám könyvkiadásunkban
mindeddig szokatlan technikával idéz:
helyenként kiteszi az idézőjelet,
amikor viszont már maga is megsokallja az idézgetést, egyszerűen elhagyja a macskakörmöket, az egyes
szám első személyt felváltja egyes
szám harmadik személyre, s a forrásszöveget szabadon kezeive, a sajátjaként közli tovább.
És ha még legalább hiteles forrásból idézne; de nem: a 45. oldalon ahol jónak látja végre elárulni
Gassman önéletrajzának
címét azt írja, hogy a kötet címe Életem a
pályán. Márpedig ilyen című Gassman-könyv olaszul nincsen (más
nyelven viszont Gassman semmit
sem írt, nemhogy könyvet). Az önéletrajz címe: Un grande avvenire
dietro le spalle (Nagy jövő áll mögöttem), 1981-benjelent meg a milánói Longanesi kiadónál; még egy
olasz könyv szerzőjeként szerepel
Gassman, holott ez valójában egy
vele készített, kötetnyi terjedelm ű
interjú a színházról (Vittori o Gassman: Intervista sul teatro, Laterza,
Bari, 1982).
Önéletrajzában
Gassman
legalább olyan eredeti és szellemes írónak mutatkozik, mint amilyen színésznek a mozi ból ismerjük. Ezt az

olvasó - aki .itt közvetítő nyelvből
készült, hevenyészett fordításban
kap se íze, se bűze ízelitőt Gassman
könyvéből - legföljebb abból sejtheti meg, ha összeveti a semmitmondó Életem a pályán címet a
blikkfangosan fanyar Nagy jövő áll
mögöttemmel: a két szöveg körülbelül úgy viszonyul egymáshoz,
mint a két cím. Gassman nem ír le
olyan sületlenségeket, mint pl. hogy
a színházi rendező "szerepe művészi és sohasem alkotó" (17. old.);
nem használ olyan kéjgáz és csizmadia
szópárosításokat,
mint
"könnyed dadogás" (39. old.); képes egy teljes mondaton át a számbeli egyeztetésre, és nem ír "könynyed" pongyolasággal
olyanokat,
hogy: " ... ezek között volt néhány
olyan is, melyek a szerzők eredeti
értelmezéseit
(... ) tolmácsolták"
(10. old.).
Továbbá Gassman becsüli annyira a kollégáit, hogy helyesen írja le
a nevüket: nem ír Maltagliati helyett Maltagliattit, Ermete helyett
Ermettét, Toto és a Cinecittá nevéről nem hagyja le az ékezetet, Nanni Loyt nem előkelősíti Nannyvá,
Silvana Pampaninit nem kereszteli
át Silviává; tudja, hogy mi a címe a
daraboknak,
amelyekben játszott:
Adelchi helyett nem emleget Aldechit; Zardi A szájhősök (I tromboni) c. darabjának nem adja A dobok
címet (ha már hangszer kell, a
"trombone"
első jelentése akkor
sem dob, hanem harsona); s ha már
a "filológiai pontosságú drámák
előtérbe helyezését szorgalmazza" ,
ahelyett, hogyadrámák
filológiai
pontosságú
színrevitelét szorgalmazná,
legalább
nem minősíti
klasszicistának Aiszkühlosz Oresztészét.
A helytelenül írt nevek unalmas
listáját sorolhatnám a végtelensé-

gig: Scascia (helyesen: Sciascia, 55.
old.), Solitna (Sollima, 60. old.), Pierro (Piero, 61. old.), Vincent de
Gonzague (Vincenzo Gonzaga, 64.
old.), Pozetto (Pozzetto, 93., 95.
old.), Coechi (Cochi, 95. old.), Il
Messagero (Il Messaggero,
107.
old.), La Republica (La Repubblica, 108. old.), Marini (Maraini,
108. old.), Kréja (Krejéa, 108. old.),
Buzatti (Buzzati, 96. old.), Alessandro-,
Manzoni-,
(Alessandro
Manzoni-, 107. old.).
Hogy az 1980-nal lezáruló filmográfia adatai - akár az eredeti
címek helyesírását, akár a magyar
fordítás pontosságát
tekintve mennyire
megbízhatóak,
ahhoz
csupán egy-egy adalék: a - történetesen megemlített - Lizzani-féle
olasz filmtörténet nyomán agyondiesért Keserű rizs eredeti címe Riso
amaro helyett ebben a könyvben
Riz amer. A Che c'entriamo noi con
la rivoluzione? c. film magyar címe
a filmográfiában: De mit keresünk
a forradalomban? (a föszövegben 83. old. - még De mit akarunk a
forradalomban? volt); a cím földhözragadt fordítása: Mi közünk nekünk a forradalomhoz?
Felmerülhet a kérdés: hogy egy
1986-ban megjelent kötet miért
csak 1981~ig követi nyomon Gassman pályáját; ám ha megnézzük a
Gassman-önéletrajz
megjelenésének évszámát, a válasz nyilvánvaló.
Gassman kedvelőinek azt ajánlom, hogya 22 forintot, amibe ez a
könyv kerül, tegyék félre, és abból
váltsanak jegyet a következő Gassman-filmre. Nem biztos persze,
hogy az remekmű lesz; ám Gassman aligha lehet benne annyira
méltatlan önmagához, amennyire
ez a könyv méltatlan hozzá.
(Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1986.)

Schéry András

I

,.

"'$'

•.

;!~Hűvöskívülállás
.Muhi Klára-Perlaki
Nemrégiben egy filmklubban vetítették Werner Herzog furcsa, őrült
filmjét, a heroikus kudarcokra tekintő, a bukásban felemelő optimizmust fogalmazó Fitzcarraldót.
Felkért előadóként beszélnem kellett a nyugatnémet új hullám második nemzedékének nagy magányo.sáról, a kommunikáció képtelenség
1alán legjelentősebb filmes lírikusáról. Akinek valamennyi jelentős
filmje eljutott a hazai nézők elé: de
egyetlenegy sem a készülődés,
a forrongás évei ből. Pedig Herzog azok
közé a rendezők közé tartozik,
akiknek kísérletei k töredék voltukban is szinte izgalmasabbak, mint a
kiérlelt remekműveik. Élő klasszikusként ismertük meg, pedig mi
sem áll távolabb tőle, mint valamiféle megállított, kimerevített póz.
A változás és a kaland rendezője ő.
A kalandnak azonban általában
csak halvány lenyomata, filozófiai
következtetése jelenik meg a vásznon. Maga a kaland: a filmforgatás. Talán nincs még egy rendező a
század második felének filmtörténetében, akinél a film készítés folyamata erősebben hordozná lényének
megfelelni képtelenségét.
Fellini,
Mihalkov, Wenders, Antonioni: ők
is vallanak sokszor a filmet létrehozó folyamatról, de ezt a vallomás ukat teszik meg filmjük tárgyának.
Herzog azonban kaland történeteket eszel ki - pontosabban ilyenekre talál rá valódi és álmítoszok kutatásakor -, és csupán a vászonra
vetített reflexióiból következtethetünk vissza a lényeget hordozó processzusra, a forgatás kalandjára.
Akárcsak a dolgok állását faggató nagy kortársai, ő is szenvedő személyiségének alteregóit vetíti képpé. De ezeket a lényeket mítoszokba burkolja, lehazudja alterego voltukat. Mégis mindig szíven üt a személyessége: pedig látszólag sohasem beszél magáról. Spanyol kalandor, dél-amerikai opera-megszállott, ausztráliai mérnök, múlt századi vadember, vámpír: barokkosan túlrajzolt figurák és kalandok

Tamás: Werner Hetzog

tündökölnek
elő filmjeiből; de a
törpék, süketvakok és egyéb rémek
világának filozófiai szerkezetét század unk második felének összeroppanó szerkesztetlensége szövi gondolati egységgé.
Herzog tehát az a rendező, akinél
a filmek háttértörténete a lényegre
világíthat
rá. A forgatásairól
szárnyra kelt pletykák, a hiteles
naplók, a pontos életrajzi történések rögzítése az ő esetében nem az
intim szférát érintik: előzményei
vagy éppen meghosszabbításai a filmek egymásutánjából
kikerekedő
történetnek. A Filmbarátok
Kiskönyvtára sorozat róla szóló köte-

tének szerzői tehát hálás feladatot
tűzhettek maguk elé, amikor ezt a
világcsavargó, helyét sehol nem lelő, csak a filmezés során kommunikálni tudó, sámánként mítoszt teremtő figurát tették meg egy kismonográfia ellentmondásos hősévé.
Muhi Klára és Perlaki Tamás bizonyos értelemben meg is felelnek
a várakozásnak.
Könyvük felkészült kompiláció: a Herzogról megjelent szak- és pletykairodalomnak
egyaránt
a birtokában
vannak,
nagyszerű bibliográfiai munkájuk
nyomán semmilyen lényeges adat
nem marad ki. Megbízható lexikonszócikket adnak a kezünkbe.

, ,
Werner Stipetiő, a jugoszláv származású biológus anya és a dús képzeletű, csavargó apa kevés beszédű
fia a szócikk végén Herzogként tűnik el szemünk elől. Megtudtuk neveltetésének körülményeit, megismertük
pályakezdését,
leírattak
filmjei, tudunk pályatársaihoz
és
közvetlen munkatársaihoz
fűződő
kapcsolatairól,
lineáris logikával
végigkövettük pályafutását. Bárkinek haszonnal ajánlható a könyvecske, aki szereti a bővített filmlexikonokat lapozgatni, mielőtt belevetné magát egy-egy alkotó belső
világába.
Objektív kép rajzolódik ki a kötet lapjain. Hűvös távolságtartással
sorjáznak a filmleírások, az interjúés cikkrészletek, az életrajzi adatok.
Herzog titka azonban a tanulmány
olvastán még rejtettebb
marad,
mint volt. Persze nem gondolom,
hogya titkot örök érvénnyel meg
lehet vagy meg kell fejteni: de ha
egyalkotóról gondolkozván én magam nem igyekszem legalább a saját magam számára megfejteni, akkor valóban nem csináltam egyebet, mint fölmondtam
a mások
gondolatait.
Itt hibádzik a könyv. Hogy nem
lép túl a szócikk és a kompiláció
minőségén. Nem tudni, a szerzők

miképp viszonyulnak Herzoghoz és
filmjeihez: ami majdnem képtelenség, hiszen rendezőnk szinte erőszakosan késztet minduntalan
állásfoglalásra. Herzogot - mint általában a jelentős, az elhivatott művészeket - nem tehet objektív nyugalommal mikroszkóp alá helyezni.
Vagyis - mint a könyvből kitűniklehet. Csak nem érdemes, mert akkor a lényeg sikkadhat el. Herzog
arra készteti nézői t, hogy álljanak
valamelyik oldalra: a kalandokat
keresőkére, az álmokat kergetőkére, a beilleszkedni nem tudó örök
vándorokéra, a megnyugvást nem
találó mindig élőkére - vagy a deviánsokat háziállattá szelídítőkére, a
kiemel ked ő t elpusztítókéra, a kivárásra utazókéra, ajövő nevében papolókéra.
Herzog arra késztet,
hogy nap mint nap megkérdőjelezzem a döntéseimet, megerősít vagy
épp elgyengít önmagam végigélni
nem mert kalandjainak újragondolásában. Herzog szembesít a világgal, pedig úgy tesz, mintha csak a
saját helyét keresné-kutatná-szenvedné.
Nem tudom, hogy a dolgozat
szerzőinek mi lehet az álláspontja.
Nem derül ki, hogy választott hősük világképe bennük mit indukál.
Gépies leírásaikból hiányzik a gép

vegen
feltételezett
szubjektum.
Nem az a legfőbb baj tehát, hogy
még Herzogról sincs igazán véleményük - ami igen jól látszik abból,
ahogyan épp az utolsó két film esetében módszerűkben is elbizonytalanodnak, mert ott még kevés a
kompilálható, ráadásul itt mintha
már kilógna Herzog a leírt receptekből -, mondom, ez csak a kisebbik hiányérzet. Sokkal inkább azért
hatástalan a könyvecske, mert szerzői maradtak ki belőle. Két középeurópai intellektust feltételeznénkés gépi adatfeldolgozást
kapunk.
Herzog filmjei objektív létezésükben - engedtessék meg e szemtelenség - abszolút nem érdekelnek.
Csak a hozzájuk való viszony izgat,
ez lehet a fontos, a személyiséget
építő. Ezt maga Herzog sugallja.
A mítoszt nem lehet leckefelmondássá zülleszteni. Még akkor sem,
ha hiányos filmkönyvkiadásunkban ez az első Herzog-kismonográfia.
Azon a filmklubelőadáson
jó
szívvel ajánlhattam e dolgozatot az
adatok ra vágyóknak. Csak szemléletet ne tanuljanak belőle: mert az
kényelmes ugyan, de érdektelen.

Bányai Gábor

A klozeton kívüL ..
A homoszexuális filmek új hulláma
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"New Yorkban már annyi, de anynyi buzit láttunk a filmvásznakon
anélkül, hogy érdemes lett volna
észrevenni őket. De ez csak eddig
volt így." Clarke Taylor indította
ezekkel a szavakkal hosszú cikkét a
Chicago Tribune egyik márciusi
számában. A cikk megjelenését az
indokolta, hogy több kis költségvetésű és homokosok által készített
film futott egyszerre sikerrel a mozikban. Kettőt - Stephen Frear: My
Beautiful Laundrette és Bill Sherwood: Parting Glances - pedig kifejezetten jelentős műnek minősítettek a kritikusok és a közönség.
A címválasztással
egyáltalán

nem szellemeskedni vagy gonoszkodni akartam, ellenkezőleg. Éppen a legjelentősebb homokos művészek és protagonisták választották jelmondatnak
a fenti kijelentést. Az értelmiségi militáns Rosa
von Praunheim úr hirdetett sorozatot ezzel a címmel egy nyugatnémetországi moziban, úgy indokolva a címválasztást, hogy "nem a
homoszexuális ember beteg, hanem
a társadalom,
amelyikben élnie
kell." The Celluloid Closet címmel
írt könyvet Vitto Russo, a homokosfilmek elismert esztétája is, akinek véleménye szerint a hagyományos homoszexuális filmek azért

maradtak másodlagos jelentőségű
művek, mert "általában magáról a
homoszexualitásról
szólnak,
és
nem az emberekről, illetve a velük
megesett történetekről. "
Larry Kardish, a Museum of
Modern Art nagy tekintélyű filmkurátora is osztja Russo véleményét: "A hollywoodi filmek nemigen foglalkoznak ezzel a témával,
Illetve, éppen csak a téma érdekli
őket - olyannyira, hogy itt nagy
T betűvel kellene szedetnem a szót.
Tehát kizárólag a homoszexualitás
és annak megítélése érdekli őket, és
nem a kérdéses személyiségek."
Az új filmek megjelenésével vál-
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zőtársam a partnere fülébe súgja:
,:Mem is értem/hogy asztorinak mi
köze van ahhoz, hogy a két srác
buzi?"
A My
Beautiful
Laundrette
egyébként
az 1985-ös Londoni
Filmfesztivál egyik sztárfilmje volt,
és méltatói szerint "mérfóldkő".
Éppen annak köszönhetően
az,
ahogy bemutatja egy angol és egy
pakisztáni férfi szerelmét.
"A történet, szándékom szerint,
az ázsiaiakról szólt, és nem a homokosokról" - mondja Hanif Kureshi
drámaíró,
aki a forgatókönyvet
jegyzi - "Ezért a homoszexuális
kapcsolat ábrázolása
természetes
kellett hogy maradjon."
"Éppen abban különböznek az
új filmek a régiektől. hogy úgy kezelik a homoszexualitást,
mint az
élet természetes részét, és ennek tudatában indítják az egyes hősöket
és a történet egészét az útjára" vallja Larry Kardish .

•

toznia kellett a helyzetnek, mert éppen a MOMA az a szervezet, amelyik hozzájárulásával segíti a New
York-i Lincoln Center készülő homoszexuális filmsorozatát. Ezek a
filmek nyilvánvalóan mások, mint
a korábbiak, méghozzá alapvetöen
másnak kell lenniük ahhoz, hogy
még a legkényesebb ízlésű ítészek és
intézmények is őszinte szívvel és
nyitott pénztárcával segítsék a forgalmazásukat.

12

Kezdjük Russo véleményével a dicséretek sorát is: "Ezt a három filmet - az említett kettőn kívül, a
leszbikus Donna Deitch: Desert
Hearts című művét április 25-től
kezdte forgalmazni a Samuel Goldwyn Co. - nyilvánvalóan azért készítették, hogy olyan emberekről
meséljenek történteket, akik véletlenül éppen homokosok. Ezzel kapcsolatban furcsa dolog történt velem, miközben hazafelé mentem a
My Beautifui Laundrett
vetítésé- ről. Meghallottam, amint egyik né-

A három film közül egyet volt szerenesém látni, aParting Glances címűt. Ragyogóan elkészített kommerszfilm, és tisztességes. Nem sunyi, nem érzelgős, és nem reklámoz
talmi értékeket, ami pedig manapság nagy szó. Fő érdeme, hogy semmiképpen sem nevezhető dilettáns
filmnek, ami pedig a kis költségvetéssei összehordott "művészfilmek"
leggyakoribb jellemzője, A történet
középpontjában a férfi főbősök szerelmi háromszöge áll. Sem vetítés
közben, sem azóta nem gondoltam
arra, hogy vajon akkor is érdekelt
volna-e a film, ha a hármas egy
vagy két tagja nő? A film hangulata
és stílusa ugyanis annyira egységes,
az ábrázolt világ és a szereplők,
gesztusai annyira harmonikusan
megfelelnek egymásnak, hogy az
alaphelyzetet
nem tekinthettem
szokatlannak vagy furcsának.
Mint minden szerelmi történet,
természetesen ez a film is magáról
a szerelemről szól, illetve a ,játszó
személyek"
feloldhatatlan,
megszüntethetetlen belső magányáról.
Arról tehát, hogy mennyire magányosak vagyunk még a leghevesebb
szerelmi csaták ideje alatt is. Bill
Sherwood szerint nagyon magányosak maradunk még ilyenkor is,
és véleményét, illetve azt a módot,
ahogyan kifejtette azt, én szimpati-

kusnak találtam.
Természetesen
nem megfeledkezve
arról, hogy
nem találta fel a spanyol viaszt, és
a képlet, amit felállított, közhely.
Filmje mégsem lett giccs - holott
nagyon könnyen azzá válhatott
volna -, mert figuráinak gesztusvilága, a filmben bemutatott magatartásformák hitelesek.
Ennek köszönhetően bukkan elő
a film mélyebb vagy legalábbis komolyabban vehető rétege: az amerikai nagyvárosok
homoszexuális
szubkultúrájának
pontos jellemzése, az egyéniségek és a típusok hierarchiájának hiteles megrajzolása.
Felvonultat ja a fekete prostituáltaktól kezdve a hisztérikus diszbuzikon át a különösen tragikus magányosokig az összes típus képviselőit a fiatal szerelmesek előtt (és
persze, előttünk). Többségüket kikacagja (kikacagják), mert tudatosan szerepeket játszanak vagy észrevétlenül merevedtek szerepeikbe.
Tehát elfogadták, magatartásukkal
igazolják környezetük ítéletét. Hőseink viszont csak szerelmesek, és
nem játszanak semmilyen szerepet.
A film legtragikomikusabb epizódjában az egyik fiú álmában vonultatja fel a homoszexuális "társaság"
szánalmasan excentrikus figuráit,
hogy nonkonformista
barátjával
szembesíthesse
őket. A lázadó
álomfigura indiántollakkal és primitív jelekkel kidekorálva, lándzsájával ugrálva rémisztgeti a homokosok klubjának tagjait. A film tehát a természetes életformaválasztást hirdeti, és a koncentrált álomsor eleje nem sokban marad el a
Vörös sivatag esőcsepp-tisztaságú
álomszekvenciájától.
Ami egyébként szintén a természetes életöröm
és életeszmények álmaként került
Antonioni filmjébe.
A nagyközönség számára készített filmek még nem árnyaltak enynyire gazdagon
homoszexuális
gesztusokat, mint aParting G/ances. A nagy művészek erejét nem éri
el ugyan, mint ahogy Warhol Hustlerjének nyerseségétől is elmarad,
de hitelesebb a zseniális Dustin
Hoffman romantikájánál
(Éjféli
cowboy), nem beszélve az Oscardíjas Madárijesztő
tévedéseiről.
Egy bizarr(nak hitt) világ gesztusainak reális árnyalásával készített az
elsőfilmes Sherwood sikerdarabot

Rosa Von Praunheim: It's not the Homosexual
in which he Lives. 1971.

who is Sick but the Society

Bill Sherwood: Parting Glances. /986.
(persze, főként értelmiségi és egyéb
okokból érdeklődő rétegek számára). Művével megszületett a kommerciális-realizmus,
a kom-reál,
amelynek lényege az, hogy minden
természetes és realista módon működik benne, de a nagyközönség
bizonytalansága
éppen ezért nem
csitul a film alatt és után.
Korábban csak transzvesztitákról láttam jó homoszexuális filmeket, leszámítva persze Andy Warhol műveit, amelyek az itt említetteknél jóval komplikáltabb és egyben sokkal egyszerűbb filmek. Leg-

jobban
talán, a csodás Holly
Woodlawn tetszett Paul Morrissey:
Trash című filmjében, amelyben
Woodlawn a legjobb Molnár Ferenc-i szinten parádézik, ironizál és
kesereg a saját helyzete és az élete
lehetetlensége miatt. (A legnagyobb
transzvesztita sztár, Candy Darling
utolsó szavai állítólag így hangzottak a halálos ágyán: "Pedig nem is
éltem.")
Transzvesztita sztárok gesztusai
jelentették tehát eddig az igazi izgalmat, olyan művészeké,
akik
annyira elidegenedtek alkati adott-

73

Stephen Frears: My Beautiful Laundrette.

ságaiktól, hogy ez a helyzet, illetve
helyzetük és nemi érdeklődésük
megoldhatatlansága
vált művészetűk és személyiségük
alapvető
problémájává.
Most azonban ennek az ellenkezője igaz. Vajon miért?

*
Próbálj uk megtalálni az okokat Bill
Sherwood nyilatkozatában,
amelyet aParting Glances jó fogadtatása kapcsán adott: "Szándékaim szerint ez a film hódolat New York
város és a homoszexuális közösség
előtt, amely napjaink AIDS krízise
ellenére is folyamatos életerőről
tesz tanúbizonyságot."
Később így
folytatja: "Boldog vagyok, . hogy
homokos lehetek." Felejtsük gyorsan el Sherwood ingerlő patetizmusát és nevetséges kérkedését nemi
érdeklődésének irányával. Inkább
számoljunk egy kicsit.
AParting
Glances című filmet
40 OOO dolláros tőkével kezdték el
forgatni, amit Sherwood barátai és
kollégái dobtak össze. Ez az összeg
később 250 OOO dollárra kerekedett
- főként homoszexuális és leszbikus
magánszemélyek
és közösségek
adományai révén -, amely összeg
még mindig nevetségesen kevés, ha
összehasonlít juk akár az alacsony
költségvetéssel készített, de a széles
körű forgalmazásba szánt amerikai
filmek költségeivel. AParting Glances viszont odakerült, és Sherwood-
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hoz sorra érkeznek az újabb ajánlatok. Újabb, más típusú filmekre.
AParting
Glances rendezőjének
története tehát tipikus karriertörténet. ..
A filmje sikerének
története
azonban, szerintem, nem az. Egy
létező tendenciát reprezentál. Napjaink amerikai sikerfilmjei egyre inkább a gettókultúrák
termékei.
Vagy onnan vétetnek (Color Purple, Cotton Club) .. vagy onnan jön a
sztori, a fontos résztvevők, és megjelennek az eredeti helyszínek is
(Mixed Blood) ..vagy mindenki onnan jon, róluk szól,' és közöttük
játszódik a sztori (Parting Glances).
A felsorolt filmek közül kiemelkedik Morrissey Mixed Bloodja, elsősorban azért, mert Paul Morrissey a legjobb filmművész a rendezők között. A Color Purple és a
Cotton Club a módszert és él végeredményt tekintve is katasztrofálisnak nevezhető.
AParting Glances viszont valóban a közönségfilmek új típusát
képviselheti. Olyan közösségből
érkezett, amelyik veszélyhelyzetben
él, és mint egykor a popéletforma a
maga forradalma idején, egy titokzatosnak vélt szubkultúra szokásait
teszi elfogadhatóvá a többiek előtt.
Az AIDS megjelenése és az áldozatok gyors szaporodása ugyanis
megváltoztatta a homokosok megítélését az USA-ban.
Fasisztoid

hisztéria veszi őket-körül, és intézményes elkülönítésüktől
kezdve
gyors likvidálásukig a legképtelenebb ötletekkel próbálják primitív,
de hangoskodó rétegek megakadályozni azt, hogy másokkal is érintkezhessenek. Láttam azt a tévéműsort, ahol az egyik riport alany képe
alá csak ezt Írták: Rock Hudson
szeretője. Elgondokoztam
azon,
hogy vajon mekkora anyagi vagy
morális nyomás vehette rá a fiatalembert arra, hogy ilyen megaiázó
titulussal üljön a kamerák
elé.
Nincs kétségem afelől, hogy bizonyos vonatkozásban
,jó üzletet"
kötött, de mégis ... Elképesztő, hogy
egy ennyire jól prosperáló, megnyugodott társadalom
is mennyire
könnyen fasizálható veszélyhelyzetek esetén.
Érzésem szerint ez a presszió
váltja ki a dühöt és a megfelelő
energiát a homoszexuális filmesekből, hogy közhelyes témákból is
őszinte és hiteles műveket teremtsenek. Ez az oka annak is, hogy a
legkommerszebb
moziirányzatok
felé közelednek: integrálódni akarnak a tömegkultúrába,
mert azt
hiszik - legalábbis egy részük azt
hiszi -, hogy ily módon könnyebben integrálódhatnak
a társadalomba is.

*
Nem akarom eltúlozni egy hihetetlenül manipulált filmes nagyipar
egyik marginális mozgalmának jelentőségét. Lehet, hogy csak az igazi mozgás látszatáról van szó, lehet
hogy a konkrét mozgalom tiszavirág életű lesz csupán. Az új hullám
elnevezést, film történeti
értelemben, túlzásnak vélem mindenféleképpen. Lám, Bill Sherwood, a sikerember is más irányok felé tapogatódzik már.
Talán egyes - a filmiparon és a
filmkultúrán túlmutató - társadalmi mozgásminták
illusztrálására
azonban, ez az eklektikus és vitatható .értékeket felmutató mozgalom még alkalmasabbnak
is tűnik,
mint az esztétikai szempontokból
jelentősebb filmiskolák.
Egyébként is, ma már lehetetlen
megkerülni ezeket a filmeket, mert
a klozeton kívül vannak. Ez tény.

Antal Istvan

~Réveteg tisztesség
Krakkó, 1986
A Krakkói Rövidfilm Fesztivál valójában két fesztivál egy fedél alatt,
de egymásután: a nemzeti filmszem'le három és fél napig tart; ezt követi
az a nemzetközi rendezvény, me ly
ugyanolyan szempontok szerint, és
jelentős részben a legjobb hazai filmekből válogatja össze a maga kínálatát.
Ennek a szervezési hagyománynak lehetnek előnyei, de a hátrányai ezúttal sokkal inkább megmutatkoztak: egy fesztivál versenyként, filmes eseményként is úgy kap
nyomatékot, ha jellegét, hangulatát
a résztvevők közösen érzékelik, és
a nyitóünnepségtől
a díjkiosztásig
fokozatosan tudatosul bennük ez a
sajátos érték, mely akkor is a "levegőben van" - legalábbis az utolsó
napokra -, ha nincs is mindenkinek
alkalma leülni a többiekkeí, és közösen fogalmazni meg azt, ami
megfogalmazható. Krakkóban sajnos mindenki éppen érkezik vagy
indul: a lengyelek közül sokan, alkotók, újságírók a nemzeti fesztivál
után már csomagolnak, a külfőldiek jó része pedig, ugyanilyen érthető módon, csak a hét második felében jelenik meg a vetítőteremben.
Nehéz találomra véleményt cserélni, rnivel valamit valaki biztosan
kihagyott, jobb esetben egy-két délutánt, rosszabb esetben a két félfesztivál közül az egyiket. Értelmetlen dolog például azt bizonygatni
bárkinek is, hogy a nemzeti szemle
sokkal jobb volt, mint a szán almasan gyenge nemzetközi; nem biztos,
hogy az illető elfogadja a külön értékelés jogosultságát; és az ítéletalkotó is elbizonytalanodik:
hátha
csak az utolsó napok különösen
nyilvánvaló csalódása
értékelteti
vele túl a hét első napjait?
A lengyel filmek leggyorsabban
azonosítható közös jegye a melankólia. Ez persze rögtön kelt némi
bizalmatlanságot:
évtizedekkel ezelőtti lírai BBS-dokumentumfilmekre kell gondolnunk: sok öregember,
pusztuló táj. dózcrck lctiporta falu.

Fekete-fehér képek; ha színes, akkor alkonyodik. Az ilyen filmeknél
megszoktuk, hogy a szöveg nem
fontos. Általában is hajlamosak vagyunk a kép elsődlegességének
"korszerű és filmszerű" eszméjét
túlságosan
mereven
értelmezni.
Amint azonban odafigyelünk végre
a melankolikus látványt kínáló alkotások monológjaira, párbeszédeire, kiderül, hogy ezek a filmek vagy legalábbis közülük a jobbak nem előtte, hanem utána vannak
annak a kísérleti-dokumentarista
hullámnak, amire mi büszkék vagyunk. Vagy - ez talán az igazságosabb közelítés - egészen más utat
választva, nem a vérszegény filrnlírához tértek vissza, hanem időben
jóval távolabbra:
a harmincasnegyvenes évek legjobb hagyom ányaihoz, ahhoz az angol dokumentarista iskolához, mely jelszavává
tette ugyan a bemutatás alaposságát és más puritán értékeket, de
még innen volt acinéma direct forradalmi szélsőségein.
A beállított,
kamerába néző arcokhoz sok esetben keményebb, tárgyszerűbb szőveg tartozik, mint néhány magyar
dokumentumfilm "becsületesen ellesett" képsorához, melyben éppen
az ellesettséggel kiküszöbölhetetlenül együttjáró - és a hitelességet
elvben garantáló - redundancia-tömeg lehet a dolgok elkenésének legbiztosabb eszköze. Pontatlan, de
közkeletű szóhasználattal: a lengyel
filmek összességükben
merészebbek, formai konzervativizmusuk
esetenkénti "szlávos" elérzékenyülésük ellenére is. A modorosság sem
a manipuláció eszköze; legtöbbször
csak régivágású, ügyetlenül alkalmazott ornamentika.
Az öregasszony-öregembér
elsírja vagy elmondja - mindenesetre
pontosen érzékelteti helyzete kilátástalanságát, kihúzzák a lába alól
a talajt, nem lesz mit ennie. A filmkészítő elfogult. Pontosabban
ő
csak erről készít filmet, így aztán
nem kíván érzékeltetni szélesebb

összefüggéseket, ilyen-olyan szempontok ütközését. Nem takarékoskodik az eszközökkel, a hazai haladottabb gyakorlathoz képest nem
fogja vissza a forma fecsegését.
Csak akkor válik szófukarrá, amikor a mentségek, az "árnyalás" következne. Akkor viszont tökéletesen. Másik film: riport egy munkással, aki egy veszélyes, környezetszennyező üzemben megrokkant.
Hamarosan újabb egészségkárosodások várhatók.
Egyetlen utalás
sincs, mely az esetet legalább annyira félmúlttá - befejezett jelenné tenné, amennyi hagyományos elképzeléseink szerint formailag is indokolt, hogy a film történetté záródjon. A gyár termel, az emberek
megbetegszenek. Ez a múlt, a jelen,
a jövő. A film hangsúlyosan nem
kíván más lenni, mint egy találomra
kiválasztott pillanat lenyomata ebben a körforgásban.
A melankolikus filmek csoportjába még jól illeszkednek, de minden publicisztikus érték, mozgósító
erő nélkül azok az alkotások, melyek, ottani megfogalmazás szerint
"tisztességtelen"
eszközökkel törnek
érdekességre:
valamilyen,
gonddal kiválasztott, rendkívüli figurát tesznek meg egy olyan portréfilm hősévé, melyet legtöbbször
ugyanolyan rosszkedv leng be, mint
az "aktualizáló" típust, csak "magyarosabb" formában, azaz nem lehet rögtön, illetlen egyértelműséggellefordítani. Film készült az öreg
guberáló szerelmespárról,
lepusztult kocsmák közönségéről,
élni
akaró nyomorékról, kinevetett mániákusokról. A díjnyertes filmek js
jórészt ezek közül az "egyemberes"
riportok közül kerültek ki: például
két munkásportré: illő módon párba állítva - a "deviáns" és a "tipikus". Andrzej Fidyk filmje, az Elnök úr nyugdíjas munkása lakásában, mindenféle összehordott kacat
tárgy-dzsungelében
disznókat tenyészt, vagy inkább együtt él velük,
paradicsomi liberalizmusban: mo-
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dellként kínálva saját életmódját az
éhező világ megmentéséért
folyó
harcban. Pawel Woldan hasonlóan
egy figurára épülő filmje a másik
közelítés
lehetőségét
bizonyítja;
Szperlik úr - bár élettörténete tartalmaz nem egy kellemetlenül kalandos epizódot - már-már jelképként jelenik meg a filmben, ő maga
valamennyi lengyel munkást képviseli: a filmben minden szó, gesztus
különleges nyomatékot kap: ilyenek a lengyel álmok, ezek a lengyel
emlékek. A film a Kritikusok Díját
kapta.
Több film is szinte párost alkotva
indult a versenyen: a szemléletitematikus ikerprodukciók
születtek, melyekben semmi plágiumgyanús sincs, sőt mintha az alkotók
közös megegyezéssel indultak volna ugyanazon csúcs megmászására .:
Két fontos "ikerfilm": Irenusz Engler alkotása, a Stadion, és az Éjszaka a Palotában, amit szintén Andrzej Fidyk készített. A Warsói Stadion, a Tudomány és Kultúra Háza
a lengyel ötvenes évek jelkép érték ü
építményei. A két film ezekről az
építményekről szól, és rajtuk keresztül az ország közeltörténeíméről. Mindkét film sötét hangulatokat gerjeszt: a közönséges
szorongás váltakozik csendes rezignációval.
Érdekes a párhuzam: a magyar
film sokszor, sokféle közelítésben
foglalkozott
az ötvenes évekkel,
mégis, épp a tárgyi objektumok,
épületek, szobrok "sorsa" még csak
motívumként sem szerepelt a seregnyi játékfilmben. A dokumentumfilmek kőzül is csak Fehéri Tamás
Modell cirnű, méltatla~ul elfelejtett
munkája szolgálhatna
példaként.
A lengyel filmben azonban ezeknek
az építményeknek, úgy látszik, állandó helye van. Az iskolapélda természetesen Wajda Márványembere.
Az eltérő közelirésre
nyilván több
magyarázat is lehetséges. Valószínű, hogy mi olyan élesen osztottuk
ketté az 1956-os évszámmal történelmünk legújabb szakaszát, hogy
első felének tárgyi objektumait is
() () vagy csak mementóként, vagy csak
a jelen közhasznú
építményei ként
értékeljük. A Népstadiont a mindenkori jelen újra és újra adoptálja:
lehetne, és mégsincs történelmi levegője. Más a helyzet egy olyan or-

His Exce/lency
szágban, mely ugyanezt a negyven
évet nem egy - hanem több kisebb,
vagy nem is annyira kicsi ceruzával
tagolja, így történelemszemlélete
egyszerre szaggatottabb
és folyamatosabb is a mienknél. Ilyen közegben valóban izgalmasnak érezhetjük, ahogy az öreg szertáros
hosszú monológjában néha csak fáradtan, néha fájdalmas iróniával
idézgeti a Stadion egymást követő
korszakait. Emlékeit jól szerkesztett dokumentumképsorok
elevenítik meg. A hazai zsűri a Stadiont
díjazta, párja, az Éjszaka a Palotában. kevésbé volt népszerű. Pedig
nem rosszabb film az előbbinél.
Mindenesetre az eltérő ítélet kitűnően példázza a lengyel és magyar
ízlés közti különbséget, vagy legalábbis a filmdokumentum értékelésének sajátosan eltérő hagyományait. Fidyk filmje a félelmetes épületmonstrum egy éjszakáját mutatja
be: az étteremben borba, kántálásba fulladt, ellenszenves lakodalmi
dáridó: egyébként az egész Palota
kihalt: a folyosókon öreg rendészek
kószálnak; velük egykorú takarítóasszonyok mesélnek a múltról, fiatalságukról, a Palota régi dicsőségéről. majd átmenet nélkül arról,

hogyan roncsolódik szét az öngyilkosok teste, akik a legfelső szintről
levetik magukat. A fekete-fehér képek: a duhaj táncosok, a kövér, izzadt alakok, és a sötétből leselkedő
öreg takarítóasszony magyar dokumentarista képsorokat idéz. De az
azonosság ennél mélyebb: A Stadionban az öreg szertáros politizáló
monológja a legfontosabb - a szorongás csak a megértés után következik; a "magyaros" Palota-filmben fények-árnyak, és fáradt, esetleges fecsegés gerjeszti ugyanezt az
érzést - egyszerre hatásosabban és
homályosabban.
A Fesztivál nagydíj át Andrzej
Czarnecki kapta Patkányfogó című
filmjéért. A film hátborzongató naturaiizmussal
követi végig egy
olyan ember munkáját, akinek az a
dolga, hogy gyárakban, pincékben,
raktárakban,
ahol csak szükséges,
és ahol megbízást kap, kipusztítsa
a patkányokat. A kamera taszító,
ugyanakkor tekintetünket hipnotikusan a vászonra kényszerítő közelképekkel mutatja meg az állatok
"köznapi" nyüzsgését, habzsolását,
végvonaglását.
A "patkányfogó"
folyamatosan
kommentálja
munkáját. A patkányok intelligensek.

neki még intelligensebbnek kell lennie. Olyan ételhez kell szoktatni
őket, melyet jobban szeretnek az
eddiginél. Ez hosszú hónapok munkája. A mérget csak akkor lehet az
ételbe keverni, ha már teljesen gyanútlanok.
A film alkotója nem bízta rnunkáját a véletlenre, vagyis a lehetséges befogadó rejtvényérzékelő képességeire. A fesztiválújság hasábjain nyíltan figyelmeztetett, hogy
filmjében illik megtalálni a metaforát. Nehéz megmondani a lengyel
kulturális közvélemény, a hivatalos
és félhivatalos kultúrpolitika
alapos ismerete nélkül, hogy a film
ezért, vagy ennek ellenére kapta
meg anagydíjat.
Befejezésül illene szólni néhány
szót a nemzetközi szemléről is: nem
többet, csak annyit, amennyi éppen
a szűkszavúság
magyarázatához
szükséges: a filmkínálat színvonala
olyan volt, amit pontosan hallgatással a legméltóbb
jellemezni.
A szürke, jellegtelen mezőny a fesztivál rendezőit, a filmek válogatóit
is elkeserítette. A magyarok is kaptak szemrehányást: a legizgalmasabb magyar rövidfilmek évről-évre
hiányoznak Krakkóból. Természetesen nem derült ki, hogy ez a válogatók vagy a javaslattevők
bűne
elsősorban; tény, hogy a fesztivál
gazdái pontosan látják a folyamatot: ahol a színvonal romlik, oda
egyre "kompromittálóbb"
dolog
filmet küldeni - tehát a színvonal
tovább romlik, mire még rosszabb
filmekkel neveznek be. Némi joggal
az általuk sokra tartott - és ugyanakkor baráti - filmművészetektől.
vagy inkább baráti filmkereskedelemtől várják, hogy akár tudatos
kockázatvállalással
vegyenek részt
a folyamat megállításában: áldozzanak jó filmeket egy gyengélkedő
fesztivál gyógyulása érdekében.
Hirsch Tibor
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A Skála Metro műszaki adás-vétel üzletének
rendkívüli ajánlata:
- kiváló minőséqű

Parrot-floppy lemezek 135 Ft-tól 350 Ft-ig

- lemeztisztitószerek
Flotisz DR 8 - 1200 Ft,
Flotisz DR 5 - 922 Ft.
- számítástechnikai berendezések, alkatrészek. egyéb kiegészítő
cikkek széles választéka.

VARJUK KEDVES VASARLOINKATI
Postacím: Metro-Comp
műszaki adás-vétel
1016 Bp.,

Jókai u. 40.
Telefo;:

121-442
321-563

CONTENTS
Reflector
History of the FECS - compilation
3 Judit Bárdos: The Proclamation
Doesn't Burn
Either
10 Eccentricity (Proclamation)
]6 Victor Sclovsky: Birth and Life of the FECS
18 Kozintzev: The Film Doesn't Burn (excerpt)
21 Nedobrovo: Eccentricity of the FECS
23 Tinianov: Libretto of The Cloak
24 Kozintzev: The Film Doesn't Burn (excerpt)
26 Tinianov: On the FECS
28 Okszana Bulgakova: FECS - scources and connections
The com pila ti on consists of studies and documentaries about the FECS which is one of the most
important Soviet avantgarde workshops. The arti- .
cles besides The Proclamation
of Eccentricity
analyze the films and works of Kozintzev and
Trauberg, two important directors of the FECS.
Exchange of views
40 Béla Köpeczi: Leftism, humanism, renewed socialism.
The study of the Cultural Minister, analyzing the
situation of present day Hungarian films showing
a way of development, was delivered at the general
assembly of the Association of Hungarian Film
and TV makers.
43 József Gombár: The situation of today's Hungarian films, reorganisation of the film industry.
(draft)
The study written by the director of the Hungarian
Film Distribution Company gives a detailed situation report on filmmaking iri Hungary and outlines a precise conception for the future.

Studio
53 Gábor Bódy about video
Interview of Walter Gramming
The ta1ented Hungarian filmdirector who died
young under tragic circumstances, was an expert
in video theory and practice and ha ali kinds of
aesthetic ideas of this new branch of art. He expressed his views in studies and articles that appeared in Infermental, the international video magazine. We can get to know his ideas from this
conversation.
Dimension
58 Éva Szántó: Mackerel sky above the "magical
butchery"
Krzysztof Zanussi: Year of the Tranquil Sun
59 Conversation with Krzysztof Zanussi (Judit Pintér)
60 Endre Szkárosi: After the Conquest
Angelopoulos: Journey to Kytera
63 Gábor Bányai: Lonely danse macabre
Ettore Scola: The Ball
66 László Révész: Praising of the Air
Robert Stevenson: Mary Poppins
Montage
68 András Schéry: How (Not) to Write Wi th Scissors?
György Nemlaha: Vittorio Gassman
70 Gábor Bányai: Cool Outsider Behaviour
Klára Muhi-Tamás Perlaki: Werner Herzog
71 István Antal: Outside the Lavatory
New lI'ave of homosexualfilms.
The article informs about the American homosexual films, eritical reviews, social, sociological
and psychological questions.
75 Tibor Hirsch: Thoughtful tribute
Cracow, 1986.
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GENGSZTEREK
KLUBJA
(The Cotton club)
"A Cotton Club 90 millió dollárba került. Ennek felét már el is költötték,
mielőtt én munkához láttam volna. Egy másik rendező fogvicsorítva kereket
oldott." - nyilatkozta Francis Ford Coppola, a film alkotója.
A Keresztapa rendezője nagy mutatvány ra vállalkozott. A cél: elegyíteni a
hangosfilm kezdeteinek két Iegnépszerűbb műfaját, a gengszterfilmet és a musicalt. Ennek érdekében a cselekmény két testvérpár és két féktelen természetű
asszony története köré összpontosul. A fehérbőrű testvérek, a Dwyerek kőzül
Dixie (Richard Gere) pisztonos, akiből hollywoodi sztár lesz, öccse, Vincent
(Nicolas Cage) Dutch Schultz, a hollandus gengszter testőreként gyilkos golyók
áldozataként végzi.

./

/

r- •

-

\.

A másik páros, a fekete bőrű Williamrek, Sandman és Clay a Cotton Club
táncosaiként keresik az/érvényesülés útját. A két nő Dixije és Sandman barátnői
szintén e furcsa világjellemző figurái. Előbbi, Vera Cicero (Diane Lane) Schultz
kitartott ja, utóbbi. Lila Rose Oliver (Lorette McKee) a klub bárénekesnője.
A,forgatókönyv (társszerző: William Kennedy) a hitelesség jegyében elegyiti
hőseinket a jazzkorszak valóságos alakjaival: Bix Beiderbeckével, George Raftéval, Texas Guinanéval, Lena Hornéval.Néhány
villanásra Duke Ellington is
.., megjelenik.
.
.
.
.- Coppola nem a Cotton Club történeté t vitte vászonra, mely a Lenox és a 141.
. utca sarkánr-Harlemben 1933 és 1936 között élte fénykorát, hanem ezeknek az
s: éveknek a szellemét idézi fel. Amikor Dorothy Parker találkozott Al Caponéval,
-amikor a.jazz tiltot volt; amikor az alvilág megvette Hollywoodot.
Géppisztolysortűz, szaxofonok csillogása, fényesre politúrozott parketták,
frakkok, véi,flitterek és a Crazy Rhythm, az őrjítő ritmus. Egyik oldalon az
. éjszaka és fényei, a másikon a nappal és a rothadás.
Gengszterek Clubja (The Cotton Club)
Rendezte: Francis Ford Coppola.' Írta: F. Coppola és William Kennedy.
Fényképezte: Stephen Goldblatt. Zene: John Barry. Főszereplők: Richard Gere,
" NicolasCage.Triana Lane, Lonette McKee, Gregory Hines, Bob Hoskin's.
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