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REFL-EKTOR

Hamza D. Ákos útja
Ki gondolta volna a harmincas évek derekán,
vagy a negyvenes évek igencsak mozgalmas éveiben, hogy Hamza D. Ákos, a tevékeny filmvállalkozó és rendező egykor mint Brazíliában élő jeles
magyar festőművész látogat haza és lesz Jászberény díszpolgára. .Hazánkfíaí'' különös utakat
járnak meg a nagyvilágban. Az eleve festőnek
induló és most a pálya végén Jászberénynek ajándékozott életmű-gyűjteménnyel munkásságát
megkoronázó művészről hazalátogatása alkalmából sokat írtak az újságok, beszéltek a hírközlő szervek. Emlékezzünk most ennek az eseménydús életnek filmes szakaszára.
Hamza D. Ákos filmes pályafutása is azt példázza, hogy a magyar hangosfilm történetének
első másfél évtizedét nem lehet egy kézlegyintéssei elintézni, alkotóit, munkásait sommásan megítélni. Lám, Hamza is milyen komoly előtanulmányok után kerűlt bele a harmincas évek derekának filmes világába. 1903-ban Hódmezővásárhelyen született. Képzőművészeti Akadémiát
végzett, Csók István és Kisfaludy-Stróbl Zsigmond voltak a tanárai. Jogi tanulmányokat is
folytatott, majd 1926-ban kiment Párizsba, ott
élt 1936-ig. Tevékeny résztvevője volt az akkor
kibontakozó "párizsi iskolá"-nak, René Clair
mellett. Igaz, kezdetben, amint ő maga kedves
humorral megjegyezte, csupán sört hordott a forgatás alatt a mesternek. Mindenesetre tanulságos
évtized volt számára az akkoriban virágkorát élő
francia filméletben való munkálkodás.
1936-ban jön haza és megkezdődik két évtizedig tartó filmes pályafutása. 1938-ban "HamzaFilm" néven önálló filmgyártó vállalatot alapít,
mely 1939-ben kft.-vé alakul át. Az 1938-as év
legszínvonalasabb magyar filmjei Hamzaprodukciók: Megvédtem egy asszonyt, A hölgy

A gép mellett világos kabátban: Hamza D. Ákos
egy kissé bogaras, Döntő pillanat, Gyimesi vadvirág, Tiszavirág. Olyan írókat foglalkoztat, mint

Aszlányi Károly és Bókay János, rendezői: Ráthenyi Ákos, Vajda László, Bolváry Géza.
Rendezői bemutatkozása sikeresen indul, 1940
őszén kezdi forgatni, 1941 augusztusában jelenik
meg a mozikban A Gyurkovics fiúk, Herczeg Ferenc 1895-ben kiadott regényének filmváltozata.
Második filmjének készítésekor már meggyűlt a
baja a cenzúrával. A Bűnös vagyok írója a kitűnő
író, kritikus és színházi ember, Pünkösti Andor,
ekkor a bátran baloldali szellemű Madách- Színház igazgatója. "Franciás hatású magyar újdonság"-nak harangozza be a szaksajtó az emberi és
társadalmi problémákat felvető filmet, melyet a
cenzúra csak vonakodva engedélyezett.
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A Külvárosi őrszoba plakátja, 1942.

A Gyurkovics fiúk plakátja, 1942.
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Pünkösti Andor így nyilatkozott munkájáról:
"Azzal vádoltak, hogy dekadens drámát írtam,
hogy szinte jogcímet kerestem a félvilági élet kiteregetésére, pedig mindössze megpróbáltam egy
lépést tenni az erkölcsi dráma felé." Végül is 1942
júniusában bemutatják a filmet.
Ugyancsak 1942-ben készűlt a Szíriusz. Érdekessége a filmnek, hogy afféle tudományosfantasztikus játék, megelőzve a müfaj napjainkban kibontakozó divatját. (Herczeg Ferenc elbeszélése, melyből a film készűlt, megelőzte H. G.
Wells híres Időgép című regényét is.) A magyar
időgép Mária Terézia korába röpíti vissza a nézőt. Különösen érdekes volt a film vetítése a
Radius moziban, ahol a film egyesjeleneteit fekete-arany-sárga-kék színben vetítették. Az álomszerű és sztratoszferikus jelenetek kékbe úsztak
át, a gyertyavilágos képek aranysárgák voltak
stb.
A Bűnös vagyokban már megpendített morális
problémákhoz, a kisemberek életéhez, Angyalföld társadalmon kívüli világához nyúl Külvárosi
őrszoba című filmjében. BékeffyIstván filmnovellájából Hamza D. Ákos írta a forgatókönyvet is.
Talán mondanunk sem kell, hogy a külváros
embereivel együttérző filmet a cenzúra ezúttal is
hosszú ideig visszatartotta. Hamza végül arra
hivatkozott, hogy a film főhőse rendőr, tehát az
ő helytállása példa lehet a néző számára. Így
sikerült az 1942júliusában forgatott filmet pont
egy év múlva bemutatni. Külön vihart kavart
Karády Katalin alakítása. A nőalak modellje egy
akkoriban jól ismert félvilági zenész, Harmonikás Gizi volt.
Harsányi Gréte főleg folyóiratokban publikált, regényei is megjelentek, bár kevesebb sikerrel, mint testvérének, Zsoltnak. Az ő forgatókönyvéből készűlt 1942-ben az Annamária.
A film érdekessége a maga korában még szokatlan sok külső felvétel, melyeket Kaposvár környékén forgattak. A külső felvételeket Fekete
Ferenc, a belsőket Icsey Rezső forgatta. Akárcsak a film rendezője, ők is, mindketten Brazíliában telepedtek le a háború után, neves filmesekké
váltak, önálló filmgyártó céget alapítottak Cinebrar néven. Még egy filmet forgat 1942-ben
Hamza, A láp virágát, Herczeg Ferencnek a századforduló idején írt elbeszélése és az ebből készült színdarab nyomán. Igényes, színvonalas,
rendezői megoldásai ban a kor hazai átlagát meghaladó a rendező munkája.
Az 1943-as évben Hamza D. Ákos filmrendezői tevékenyége egy bolondos komédiával indul.
Képtelen helyzetek sorából összeálló burleszk,
mely Latabár Kálmánnak adott alkalmat ferge-

Külvárosi őrszoba, 1942, Karády Katalin

teges komédiázásra. Egészen más hangvételű film
a Ragaszkodom a szerelemhez, Bókay János színdarabjának filmváltozata. Az eredeti darabot a
Vígszínház mutatta be 1938-han, a filmet is vígszínházi színészek (Fényes Alice, Ajtay Andor,
Mihályi Emő, Benkő Gyula) játsszák gördülékenyen, kulturáltan. Ismét más hang az ÖrdögIovas, mely Sándor Móric gróf életéből meríti tárgyát. Azoknak a nagy romantikus történelmi
filmeknek az elődje, amilyeneket később Várkonyi Zoltán és Keleti Márton készítettek. Színvonalas, kultúrtörténetileg is teljesen helytálló alkotás, mely ugyanakkor rendkívül lendületesen alkalmazza azt a módszert, melyet ma "western
techniká" -nak nevezünk. Az pedig különös tréfája a történelemnek, hogy az alig leplezett németellenes célzásokkal teli filmet 1944.március 15-én
mutatták be!
Az Egy fiúnak afele 1943decemberében került
műterembe, 1944lett, mire befejezték a forgatást.
Mikszáth Kálmán elbeszéléséből készült a film,
elcserélt csecsemők példáján bizonyítja be Hamza szavaival: "a faji megkülönböztetés tarthatatlanságát, embertelenségét." A filmet katolikus

cég, az Actio Catholica égisze alatt létrejött Pax
gyártotta, de az egyház tekintélye is kevés volt a
betiltás elkerülésére. A vészterhes időkben, 1944ben még egy filmet forgat Hamza, Ez történt
Budapesten címen, a korabeli fővárost jellegzetes
képekben bemutató vígjátékot. A film teljes kópiája a közelmúltban került elő, eredetiségével,
humorával mintha csak a komor, vaskalapos
kornak szánna egy fricskát.
Olcsó, és főleg hamis fordulat lenne azt írni,
hogy volt egy másik Hamza D. Ákos is, hiszen
ugyanarról az emberről van szó, a filmalkotótól
elválaszthatatlan politizáló polgárról. Hamza
már 1929-ben, mikor hazalátogatott, kapcsolatba került a magyar ellenállás későbbi mártírjával, Bajcsy-Zsilinszky Endrével. A Gestapo fogságából időlegesen szabaduló politikus 1944 tavaszán Hamza Feszty Árpád úti lakásán talált
menedéket, innen szervezte a nemzeti ellenállást.
1945 őszén kormányrendelet ismerte el Hamza
D. Ákos érdemeit "a nemzeti ellenállási mozgalomban és a németellenes szabadságharcban."
Hamza már 1943-ban kezdte szervezni, természetesen illegálisan, a Filmalkalmazottak Szabad
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Szakszervezetét, melynek 1945j46-ban azután elnöke lett. Ugyanekkor a MAFl R T egyik vezetője volt, irányításával indult meg a heti híradók
gyártása, agitatív kisfilmeket rendezett. A negyvenes évek végén, ahogy sötétültek az árnyak és
Hamza illegalitásból ismert harcostársai egyre
inkább a koncepciós rágalmak célpont jaivá válfak, a rendező elhagyta az országot. "De annyi
év után is fontosnak tartom elmondani, hogy

érvényes útiokmányokkal,
Vas Zoltán kocsiján"
- hangsúlyozta ezt szinte valamennyi nyilatkozatában.
Olaszország, majd Brazília következett. Még
néhány film rendezése mindkét országban, az
ötvenes évek közepéig. Azután ismét a festészet.
De ennek méltatása már a művészettörténészek
feladata.
Karcsai Kulcsár István

A magyar film állócsillaga
Hamza D. Ákos: Szíriusz
l. -A snájdig magányosság
állapota
Ll. Régi magyar utazók az eltűnt
idők labirintusában
Herczeg Ferenc Szíriusza 1894-ben született, egy
évvel megelőzve H. G. Wells Időgép című regényét. Mintegy ötven év múlva elkészült a filmváltozat, tizenhét évvel korábban, mint Wells regényéé. Megközelítőleg újabb ötven év elteltével találkozunk mi, mai nézők Hamza D. Akos filmjével, ráébredve, hogy a múló pillanatot megörökítő
mozi maga is időgép. A tudományos-fantasztikus
irodalmat és filmet feldolgozó enciklopédiák szerzői Wells regényét tartják az irodalmi műfaj megalapítójának, George Pal filmjét a filmműfajénak
(vö. pl. Rolf Giesen: Lexikon des phantastischen
Films, Frankfurt am Main-Berlin-Wien.
1984.
Bd. 2.349. p.). A korábbi időutasok, olvashatjuk
az egyik enciklopédiában, véletlenül kerültek át
más korokba, és nem maguk választották meg,
hogy hová (The Encyclopedia of Science Fiction.
ed. Peter Nicholls, Granada, 1978. 605. p.). Herczeg regénye, illetve Hamza D. Ákos filmje megítélésünk szerint már minden lényeges elemet tartalmaz. Wells ajövő felé fordítja az időgépet, a végeredmény azonban azonos: mind a múlt, mind a
jövő időutasai despotikus hatalommal kerülnek
szembe és izgalmas nőt találnak az idők labirintusában (pl. George Pal: The Time Machine, Franklin J. Schaffner : Majmok bolygója, Nicholas Meyer: Time After Time stb.).
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1.2.

Szép asszonyok között unatkozva egy gazdag házban,
A cselekmény farsangi mulatságon indul. A következőkben minden a jelmezbál, a maskara, az
illumináció folyománya. Irigységgel elegyes gúnynyal fecsegnek Tibor Ákosról: "Bolond. NeD} való a huszadik századba." A nyughatatlan Akos
csak a szenzáció- és botránykrónikák hőse lehet a
feladat nélküli világban. Test és lélek könnyelmű
kockázatvállalásait az unalom motiválja. (Akos:
"Az élet nem ér olyan sokat. Unatkozom. Nézzen
körül ... ") A kalandor életmegvetése és a csábító
udvarias közönye hiányérzetet fejez ki, a parvenü
társadalomban letűnt erények nosztalgiáját. Don
Quijote-i figuraként mutatja be hősét a film: ő is
ál-lovag, mint a spanyol, szintén bolondnak tartják, az ő romantikus kalandjaira is van környezetének prózai magyarázata, ő is a nők védelmezője,
császári udvari primadonnának véli a modern kispolgári nőt, szintén megharcol a - modern: politikai természetű - démonokkal.
Vadászsiker és fiörtsiker közös nevező je a veszély, a préda, a kaland. Az oroszlánvadászra
nők vadásznak. A fiörtsikereket hajszoló szép
Tárkányi Kata bárónő, a rámenős, kiszámítottan kacér, hideg nő is kerülgeti. Tárkányi Kata,
a profi társaslény mestersége, hogy többnek látszszék, mint ami, a hasonlóan profi Akos számára
azonban épp ezért túlságosan átlátszó, csak a
parvenüknek imponálhat. Kata bárónő és Akos
gróf azonos társadalmi osztályból ,valók, a nő
Akoshoz hasonlóan eladósodott, Akos a saját
problémáit látja viszont, nem megoldásukat ta-

A Szíriusz a Moziújság címlapján. 1942.

lálja benne. Ákos: "NeD} vagyok szerelmes Tárkányi Katába !" Mégis ő az estélyen a legméltóbb
partner. A nőkről az oroszlánvadász nyelvén beszélő cinikus Ákos emberére talál Katában.
A ragyogó Tárkányi bárónő a vad szerepét is
felvállalja, a vadászéra is igényt tart. Ez határozza meg Ákos és Kata vibráló viszonyát. Méregetik, körüljárják egymást, ingerelve és ugratva,
ígéretesen és kitérően, élénken társalogva és semmit sem közölve. Vendég: "Úgy látszik, Ákosnak
nem volt elég az oroszlánvadászat. Izgalmasabb
kalandra vágyik." Kata hátradőlve pózol, kacérsága térben is távolítja, nem jön létre intimitás.
Levegős kistotálokban küldi Akos felé kihívó, de
nem bensőséges mosolyát. Ákos udvariassága
hasonlóképpen fónntart minden lehetőséget, de
semmit sem ígér. Vívni kell, résen lenni. Feloldódni nem lehet. Ákos: .Kíváncsí lennék, milyen, amikor karmol." Kata olyan, mint hősünk,
ami azért nem jó, mert önmagáról sincs nagy
véleménye. Mérsékelt érdeklődéssel ingerlik egymást; a szalonok s a vadászstílus miliőjében
Ákos nem lel méltó kalandra. A túl sok kaland
túl kis kaland, azért túl sok, mert egyik sem
eléggé kalandos. Ez a kalandor látszólagos gazdagságának nyomora, mely megmagyarázza melankóliáját. Ákos így fontolgatja Kata előnyeit,
hátrányait: "Még ha az öreg Tárkányi ki tudná
fizetni az adósságaimat !" A farsangi mulatságon
megismert kiindulópont a könnyelmű, felületes,
cinikus és élősdi típusok eladósodott társadalma.
Karnevál a csőd szélén. 1.3.
"Más hangok, más szobák"
A kissé fárasztó és feszes férfi-nő viszony témáját
feloldó férfimulatság követi, mely magányos, kiábrándult
agglegényként
mutatja be Ákost.
A bálestélyt követő férfiéjszakán kerűl elő a gazdag polgárlányt ígérő apróhirdetés.
Farsangi
maskarában, borközi hangulatban, hirtelen támadt szeszéllyel indul a hitelezők szorongatta
gróf polgárvagyonra cserélni címét, rangját. Bekopog az ismeretlen villa kapuján: "Nem vagyok
, kísértet, csak jelmezbálból jövök." Alt hang bujkál a házban, mint amikor a horrorfilmekben
suttog a ház. A ház csábításaként jelenik meg a
láthatatlan nő hangja, már a parkban hallani,
szétfoszlik és ismét felhangzik, körüllengi a jövevényt, bekísér bennünket a házba. A regényben
frankensteinibb a Szergiusz-villa. A filmben meghatározó a lágy, búgó női hang, mely betölti a
tereket ; az ő birodalma a ház. A részeg jelmezbál
témáját a valószínűtlen villa és abszurd látogató
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kísérteties-irreális találkozója, s végül az őrült
tudós, a horrorfilmi mad icientist témája radikalizálja: a várt zsíros, súlyos, naiv,- könnyen megkopasztható milliomos helyett lázas tekintetű,
szikár öregúr fogadja a látogatót. Számolatlan
milliói persze csak a fejében léteznek. Képzelt
milliókat ígér fejedelmi hozományul, de valódi
nőt kínál. A különös éjszakán egymásra talál a
könnyelműség, a részegség, a kísérteties valószínűtlenség és az 'őrület. Adj hozzá csipetnyit valamennyiből. Karády varázsa még a cselekmény
környékén várakozik, nem avatkozott bele a történésbe, nem a baljós varázsszer alkotóeleme,
sokkal inkább a Másik Recept. A világuralomról
fantáziáló felfedező új emberek, osztályok szimbóluma, azoké, akiknek zsebe tele van pénzzel,
a fejük tele van tudással, ellentétben a kellemes
és elegáns könnyelműekkel. akik már csak a kész
vagyonokat és eszméket élik fel. Nemhiába nézik
görbe szemmel Ákost, tőle sem idegen Szergiusz
"őrülete": őt is bolondnak nevezték a pletykás
vendégek ("Bolond, mégpedig a bolondok középkori típusából. "). Maga Ákos pedig így beszél
Szergiuszhoz indulva: "Aki ezt a hirdetést feladta, bolond. Nem fog megijedni egy másik bolondtól." Integrálatlanok
találkozója a bolond
villa éjszakája. Itt vár az eladósodott és különc
Tibor grófra Rózsa, az őrült tudós szegény lánya.
Ákos és Szergiusz, a kallódó életművész és ~
kallódó zseni, a huszadik század menekült jei,
elszállnak kétszeresen ki 'nem elégítő korukból,
mely nem boldogítja sem az észt, sem a szenvedélyt. A nagyhitű (a fantaszta) és a hitetlen (a
cinikus) exodusa az időutazás, az integrálatlanok
diadalának víziója, menekülés a lehetetlenbe,
mert a kishitűeké a világ, akik abban hisznek,
ami a legvalószínűbb. A kerettörténet úgy jellemzi a XVIII. századi alaptörténetet mint kimenő t
az időből. A kilépés képzetét az alaptörténetnek
kell megtöltenie tartalommal.
így csak a film
végén válaszolhat juk meg, hogy mi a Kimenő
értelme. Mi az, ami időtlen, szuverén, szabad,
teljes, ami nem alávetett, nem kiszolgáltatott,
nem véletlen, nem kívülről jön, teljességgel hozzánk tartozik?
1.4.
"Az időről és a fo/yóról"
Herczeg Jókaitól veszi át a repülés mítoszát és a
székelyek mitológiáját. Mindkét sci-fi klasszikusunkban, A jövő század regényeben és a Szíriuszban is székely repülő szegül szembe az invázióval.
A film hősét, miután kivonult a bálról barátaival,
újabb kivonulás fordulata téríti el a lánykérési

Karády Katalin (Rozina)

és Pethes Sándor (CajJarelli)

akciótól. Az őrült zseni és a híres kalandor egymásra talál, a két férfi lányszoba helyett a teraszra lép. A Szergiusz-villa teraszán áll a Test, a
Dolog, az Alternatíva, mely elcsábítja a kalandort, felvillanyozza a megszállottat, elragadja a
kérőt a még nem ismert lánytól. Herczeg repülőgépét, mely csapkodó szárnyú gépmadárként
emelkedik a Sztratoszférába, még A jövő század
regénye "technikája" befolyásolta. A film időgépe hal, léghajó és rakéta kombinációja, mindenféle úszó, lebegő, robbanó és repülő képződmények, közlekedési eszközök, lövegek, ágyúgolyók
kombinációja, az abszolút test, a szerszámok
szerszáma, a modern sci-fi tipikus közlekedési
eszköze.
Ha a tudós lenne az utazás hőse, partnere
komikus rezonőr lehetne. Mivel Ákos a hős, így
Szergiusz a mulatságo s kísérő, ámbár a huszadik
századi hitelezők elől más évszázadba menekülő
arisztokrata ábrázolása sincs híjával a humor-

nak. Két nagy csínytevő, kivénhedt kamaszok:
Szergiusz a világ visszaútját járja meg, Ákos az
évszázadét. Szergiusz nem adja alább, az idők
kezdetéig repül, Akos kiszáll a XVIII. században,
Szergiusz majd visszajön érte, találkoznak a három nyárfánál. Szergiusz: "Adok önnek nyolc
óra szabadságot." Nyolc óra kimenő a korból,
szabadság az időből!
Az időutas szabadságolt élő. Az idő mint folyam: az alvilág határa. Az időfolyam túlpartján
van a lelkek vagy a lehetőségek birodalma. Szergiusz csak kalauzoló, a halottak birodalmának
révésze, a film Ákos nosztalgiájáról szól, nem
Szergiusz mániájáról. A holtak élnek az eltünt
időben, Ákos meglátja, élőbbek minálunk. Az
alvilág őrei tartják fel a hőst, előbb a postakocsit
kísérő huszárok, később a kastély ellenséges urai,
akik megakadályozzák, hogy visszahozza a talált
nőt a XX. századba. Az időgép : modern csónak
a Léthe vizén.
9

2. Gyászmunka,
múltfeldolgozás
2.1.
Kelet-Európa mint Vadnyugat

A múltba vezető időutazás narratológiai szempontból konzervatívabb sci-fí-modellekhez vezet: a múltban játszódó sci-fi jellemzője régebbi
műfaji struktúrák (western, krimi, kalóztörténet,
lovagi epika stb.) többé-kevésbé pontos, teljes
átvétele. A jövőben játszódó sci-fi hajlamosabb
új narratív modellek kidolgozására. Herczeg Ferenc jobban adaptálta a westernszimbólumokat
(pl. a Pogányokban), mint előtte vagy utána bárki. A magyar irodalom általában azonnal és versenyképesen reagált a külfőld bestsellereire. (Jókai pl. Scott, Hugo, Dickens és Verne műveire,
Nagy Ignác és Kuthy Lajos Sue művére stb.
Erdős Renée megelőzi Nyugat-Európa erotikus
irodalmát. Molnár Ferenc, Lengyel Menyhért
stb. bestsellereire már a külfőld reagál.) Hamza
D. Ákos érzékenységgel és humorral fejleszti tovább az irodalmi alapanyagban adott westerni
elemeket. A magyar XVIII. század egyfajta Vadnyugat. Westerni a postakocsi, szepegő utazás a
"Vad Országban". Westerni a despotikus hatalom, mely kiszolgáltatott, önmagán segíteni képtelen, éretlen világ fölött uralkodik. A westernekben is - kiváltképpen a Nagy Marhatartók
mitológiájában - gyakran egy apa, egy ős a barbár világ középpontja, akit ott is pontosan ilyen
ambivalenciával ábrázolnak. A törvénytelenség,
a terror ellenében marcona típusokkal szemben
kell fellépnie a látszólag védtelen nagyvárosi jövevénynek. Meg kell védenie a nőt, aki rendezettebb, kulturáltabb világról álmodik. Westerni a
hős neveletlensége és a nő dorgáló funkciója.
A humorizáló Ákos légi lóként beszél az időgépről s egzotikus-metaforikus lónevet ad neki. Westerni a nagy párbaj felé haladó cselekmény alapszerkezete.
A múltcselekmény színhelye a Kastély, a Tibor
grófok ősi fészke. Hatásosan inszcenált, látványos vacsorajelenet tárja elénk a megosztott országot. A kurucok éles nyelve és fürge agya áll
(pontosabban ül) szemben a labancok magas
rangjával és szellemtelen konformizmusával. Hires nevek az asztal kuruc perifériáján (Orczy,
Gvadányi), hirhedtek az asztalfőn (Kaunitz, aki
a hazafias mitoszokbanjóval negatívabb szerepet
játszik, mint a valóságos osztrák-magyar és
európai történelemben). A labancok kifinomult
udvari világ képviselői, a kurucok tenyeres10

talpas, lobbanékony, provinciális világé. "Egészség" - mondják a kurucok, ,jómodor" , mondják
a labancok. "Barbárok" - fintorognak a császáriak. A hazafiak Ínorognak: "pojácák"! A film a
labancokat több gúnnyal, a kuruckodó kurucokat is némi barátságos iróniával szemléli: mindannyiuk gyengéje világuk megosztottsága ..Széthúzás, pártoskodó rivalizálás, epés megszólás
emészti az energiákat. Ha nem volna az egész
Kastély kissé nevetséges, utóbb nem válna egészen félelmessé.
2.2
Kurucok és labancok

A xx. századi kerettörténet és a XVIII. századi
alaptörténet úgy viszonyul egymáshoz, mint kisvilág és nagyvilág. Egy tétlen osztály védett édes
életét látjuk a xx. századi kerettörténetben, az
elkényeztetett jótársaság, a felelőtlen osztály és a
fenyegető, kihasználó, korrumpáló külvilág viszonyát a XVIII. századi részben. Feladat nélkűli
embert látunk a xx. században, feladatmegoldó
nélküli problémákat a XVIII. századi képsorokban. A xx. századi miliőben élősdi eleganciával
ismerkedünk meg, a XVIII. századi kulisszák
között lelepleződnek az elegancia mögött rejtőző
nyersebb mozgatóerők. Kissé a kései Viscontifilmek vagy - még távolabbi rokonként - Fellini
Satyriconja felé mutat a hazugságokban dőzsölő
udvar lakomája. A Kastély fojtó-fullasztó légköremegviseli az idegen Zinát. Urizáló póz és megalázkodó talpnyalás elegye az udvaroncok viselkedése. A kulturáltságát oly nagyra tartó és fontoskodva hangsúlyozó labanc udvar szervilis álkultúrát protezsál, mel~ a felül levők intelligensebbjei (a felvilágosult Akos gróf és barátai) számára is elviselhetetlen: még az is nagyon rosszul
jár, aki nagyon jól jár. A szép (Karády) a rút
(a magyar nyelvet kerékbe törő hervatag hercegnő) szépségéről énekel s a valódi Vénusz az álVénusznak adja át a szépség almáját. Minden
hazugság, szemérmetlen hazugság, Akos kitörő
haraggal, Karády-Rozina elfojtott undorral húzódik félre. A herélt szopránénekes és a kinos
(rút) szépségkirálynő az álkultúra groteszk összefoglalásai. Kényszeredett sikkéria, akik többnek
akarnak látszani, mint amik, s többet felélni,
mint ami jut. (Ákos tanúja a Tibor-vagyon nagyszabású elfecsérlésének, melynek a xx. században már csak szerény maradékát szórhatja szét.)
Hősünk kifinomult szaloncinizmusának eredete
az ősök útonálló stílusa, a tékozló könnyelműség, a koncért marakodók, a pillanatban élők
ragadozó erkölcse. A Senkik kisértetbáljára meg-

érkezik Valaki az idők jövőkapuján, hogy oda- vesz a hős hencegése: "Nálunk általában minkiáltsa a marionetteknek: "Takarodjatok vissza dent szabad, mi azt tesszük, még inkább azt
mondjuk, de legalábbis azt gondoljuk) amit akaa skatulyátokba!"
runk." A Szíriusz-filmben a jövő az Akos harciA kulisszavilágban élő Tibor Gergely dédapát
asságában megelevenedő negyvennyolcas magaa film jobb sorsra érdemes típusként ábrázolja.
A regényben az idegen udvart szolgáló, finomko- tartás. "Hallgass és igyál" - mondja Gvadányi.
dó nagyúrról kiderül, hogy közönséges gyilkos. A jövőből érkezett hős, az idők bujdosója azonHamza D. Ákosnál már a dédapa is egyfajta ban tudja, hogy a nemzeti megaláztatást a lázakallódó. Az agresszív virtus szerencsétlenségét dás, a reform és a prosperitás korszakai követfejeziki a XVIII. századi cselekmény kimenetele: ték. Tibor Ákos egy 1848-as l 748-ban, a hat
a dédapa lakodalmán vagyunk, aki az ünnepi évvel 1948előtt készült filmben. A XVIII. századi
éjszaka végén Rozina hálószobájában tűnik fel a cselekmény szuverenitásától megrabolt, bekebehercegnőé helyett.
lezett országban játszódik, melyet a jelen fenyeA viharos században Ákosból lesz a legna- getését a XVIII. századra vetítve, szándékolt
anakronizmusokkal tálal a film. Az ezerkilencgyobb kuruc. Ö vezeti a lázadást a gyarmatosító
diktátorként felléptetett Kaunitz németesítő tö- száznegyvenkettő gondjait a múltba vetítő, ezer-'
rekvései ellen. A fenyegető főminiszter, a legfel-' kilencszáznegyvenkettő barbárságát egy felvilásőbb rendőrként ágáló kancellár és a hízelgő gosodás előtti világ obskurantizmusával azonosító film képzelt jövőbe röpíti nézőjét. mely úgy
udvari költő (Metastasio), a hivatalos kultúra
reprezentánsai hősünk felháborodásának céltáb- haladja meg negyvenkettőt. mint negyvennyolc a
lái. A film duplán - erotikusan (erről többet labancvilágot. A néző a képzelt jövő perspektívákésőbb) és politikusan is - radikalizálja a re- jából, utópikus szemmel nézheti a konfliktusogényt. A filmben a magyar-osztrák ellentét kiéle- kat. Múltba öltöztetett jelen és jelenbe öltöztetett
zettebb, a hős harciasabb. Ákos: "Nem tűröm jövő: korszakok karneválja. A könnyed humorennek a jöttment idegen népségnek a pimaszko- ral pergő fantasztikus fordulatok komoly konkdását ! Azt híszik, az övék ez az ország." lúziója: ha lenni akar még ez a nemzet, egy doA XVIII. század a nagy átalakítás százada, de a logba kapaszkodhat, egy sansza van, s ez nem
más, mint egy új Reformkor ígérete. Ákos nagy
Szfriusz-ban átalakítás-előtti, ásatag és szégyenletes világot látunk, melyben a lehetséges átalakí- reformot tervez: "Ezt a századot radikálisan át
tók épp hogy megtürt emberek, akik csak az kell alakítani!" - fejtegeti. A felvilágosultságára
asztal végén kapnak helyet. Gvadányi és Orczy rászorult, avítt világban akar maradni, mint
a filmben szenvedélyes renitenskedők. (Orczy: majd Wells hőse az újbarbár világvégén. De "Mi, magyarok mind elég jó megfigyelők va- Wells hősével ellentétben - a Szíriusz radikális
gyunk, báró úr, és nemcsak a nyelvünk, hanem reformerét elűzik a zavarosban halászó atyafiak.
a kardunk is éles, gyakrabban is használjuk, igaz,
hogy mi később érjük el a tábornoki rangot, mint 2.3.
Önök.") Teljesen újak a regényhez képest a Har- Európa válaszol
madik Birodalmat froclizó kiszólások. Rozina a
Távoli kultúra leányát hozza a postakocsi, szíregényben: "A gróf úr talán nem is tudja, mínő
fényesnew emberek vannak itt együtt?" Ugyan- nésznő érkezik.a puszta országba, nyers, de lelkes
ez így hangzik a filmben: "Gróf úr, amit itt most szíveket hódítani művészetének. Kurucot és lalát, a Birodalom legjobb társasága." Ákos pedig bancot izgató perverzióként, különös bolondéígy elmélkedik: "Szegény Birodalom, hogy fog- riaként, kihívó szexorgiaként hat Rozina körülnak ezek csodálkozni negyven-egynéhány eszten- ményes tisztálkodása. Fakádban ül Karády, feldő múlva, ha megérik." A "Berlin" szót viszont, tűzött hajjal ül, láthatjuk a nagy sztár nyakát!
úgy látszik, nem volt szabad kimondani. A re- A fürdőző nő megmutatja meztelenségét, sejtelgényben: "Hadik, aki megsarcoita Berlin váro- mes indirekt erotikája csak a szexualitás lehetősát." A filmben: "Hadik, aki megsarcoita a po- ségét idézi fel. A fehér hab feltálalja, amit eltakar,
rosz király fővárosát." Herczegnél a jelen jobb habfehérré nyilvánítja az általa körülölelt kényes
jövőként áll szemben a múlt megaláztatásával.
test titkait. A fürdőzés meglesett exhibicionisztiEz a derűs fölényérzet a filmből eltünik. Az író kus színjátéka egyúttal a védtelen tisztaság kifejehőse büszkén mesél egy felszabadult világról: zése. A tisztálkodás mint rituális póz: kultúra"Nálunk tulajdonképpen minden szabad. Azt szimbólum. Bizonyára a szerelemre való felkétesszük és még inkább azt mondjuk, ami nekünk szülés is, de még inkább a köznapok, az élet
tetszik." A filmben keserűen ironikus fordulatot
lemosása, ami a szerelem ígéretét is emeltebb
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stílus régiójába teszi át. Belejátszik az egészbe az
önnön szépségével foglalatoskodó gondoskodás
infantilis bűbája. Beülni a szappanhabba nagy
igényességet és sok bizalmat feltételez a világ
iránt, sőt szűzi gyanútlanságot. A habfürdő fakádban: világnézet. Az önmegvető nem pazarol
ilyesmire sok időt. Nemcsak a megtisztulás rítusa: a fürdőző szépség rehabilitálja, elismeri, ünnepli, ápolja létezését. Fürdőzése érintkezés önmagával, testével, pontosan ellentéte ez az örömteli berendezkedés érzéki-testi létében annak,
amit a férfiak művelnek, elmenekülve maguk
elől, őrült kalandnak áldozva fel magukat és az
idegen Testre ruházva érdeklődésüket, a fenyegető és diadalmas szerszámra, mely kiröpíti világukból, ismeretlen régiókba ragadja és végül
szétzúzza őket.
Ákos grófnak, aki unott megvetéssel hagyta el
a modem polgárvilág félkultúráját - feslett félvilágot láttunk a jelensíkon, nem valódi, okos és
dolgos polgárvilágot - a régi arisztokrata világban landolva első dolga, hogy beleszeret az itt
található egyetlen polgárnőbe. Az olasz primadonna figurája az udvari és nagyhatalmi Európával szembeállítja a kulturális Európát, a hódító
Európával a csábító Európát. Labancsíkon politikaimportként, Rozináén kultúraimportként
jelenik meg az európaizálódás. "Csak ami paraszt,
az a magyar!" - így pattog a hős, amikor a
bécsiek feldühítik. Később azonban felsóhajt :
"Hanem ebben a században egyedül Rozina ér
.valamit!" Ákos nem elég diplomatikus, a primadonna félti a forrófejű hősködőt, viselkedni tanítja, tánclépéseket mutat, hogyan lehet oldalra
lépkedve előre jutni- A hencegő reprezentáció és
a nagy frázisok Kastélyában, ahol jobban értenek hozzá, hogyan lehet nagy felhajtással és nekirugaszkodással nem jutni sehová, nagyon ősi és
egészen modem értelemben, a hong-kongi akciófilmek technika-fogalma értelmében forradalmi
"technika" Karády lépésmódja.
Kié lesz Rozina (Európa)? Gergely dédapa
zsivány-módszerei
európátlanítják
a Kastélyt,
Ákos unoka vécy meg Európát, de neki is még
kétszáz évig kell várnia rá, mig - a záróepizód
(utópikus!) jelenetében - megkapja. "Keressen!"
- mondja 1748-ban a nő.
2.4.

"Az ünnepségről és avendégekről"
Habfürdőből kilépett nő hál a pusztai kastélyban, senki sem leli nyugalmát a felbolydult éjszakán. Labanc nagyúr és kuruc lovag az esthomályban, hamis kérő és nemes rajongó indul a nő

felé. Férfiak osonnak a folyosón. Felborzong a
film slágere, kibomlott haj csavarodó örvénye a
párnán, Karádyelhanyatlik
az ágyon, mint a
vámpírfilmben a szűz áldozat. Nem az lép be,
akit várt, erőszakolni tör rá az Ákosban is élő
vadkan lelkű ősapa, a nagy vadász. Előbb az
országvesztő labanctársaság ízléstelen önünneplése áll középpontban, utóbb tör ki a finomkodó
kulisszák mögül az archaikus erőszak. Az ünnep
és az őt követő éj oppozíciója jelzi a problémát.
A selypegő, pózoló udvar békéjében előrevetítik
az események éjszakai elvadulását Rozina szorongásai. Fontoskodó szépeigésük előbb komikus oldalról mutatja be az ünnepség vendégeit.
A néző számára, a jövő szemével nézve kissé
nevetségesek. Rozina szorongásai figyelmeztetnek a veszélyre: "Veszedelmesek, mint az alvó
mérgeskígyó. " Komikumuk nem tréfadolog. "Ne
legyen ilyen elővigyázatlan!" - súgja oda védencének Karády. Máskor feltörő szorongással :
.Aggódom,
reszketek magáért!"
A vadkannagyúr ugyanazt akarja megtenni a nővel, amit
az országgal: meggyalázni. Valóban: a barbárok
úgyerőszakolnák
meg ezen az éjszakán Rozinát
(Vénuszt, Európát), ahogy akarják, ha történetesen nem lenne épp a Kastélyban egy időutas.
Azaz: csak a csoda mentheti meg a kiszolgáltatottakat. (Szerb Antal esztétikája és Sárközi
György szép verse ad ebben az időben új értelmet
a csoda fogalmának.)
A regényben a nagyapa tervez orgyilkosságot
az unoka ellen, a filmben Gergely nem a gyilkosok közé, pusztán azok közé tartozik, akik jól
akarnak élni. A két Tibor gróf, Ákos és Gergely
oppozíciójának lényege, hogy aki nem egy sokkal
jobb világ előhírnöke, az egy sokkal rosszabb
világé. Miután a jövőből vendégségbe érkezett
Ákosban az ellenzék vezérre lelt, mozdul az ellenreform. Szemünk előtt játszódik le a pózoló parvenük és hazardírozó dilettánsok kísértetbálján
a véres átmenet, a gyilkosok készülődése a hatalomátvételre. Összesúg a vendégek egy csoportja:
ők is elégedetlenek a dédapai kastéllyal. Gergely
nem tudta megfékezni Ákost. Az összesúgó vendégek új, hatékonyabb közigazgatási módszert
fedeznek fel, az orgyilkosságot. A Szíriusz gyilkos éjszakája, finom érzékkel aktualizálva Herczeg meséjét, bejósolja a nyilas hatalomátvételt :
a gyilkosok a szalonokban készülődnek. A felelőtlenek hatalma belső dialektikával vezet a legfelelőtlenebbek rémuralmához. Pontosan az az
átmenet izgatja a Szíriusz rendezőjét, aki egy szép
szerelmi románc hátterében profetikus lidércálmot inszcenálva előretekintve ábrázolja, amit
utóbb a modem magyar művészfilm legjobb al13

kotásai (Szegénylegények, Mefisztó) analizáltak,
a hagyományos uralmi formák és a totális felügyeleti állam közötti átmenetet. A pusztai labancok parlagi túlkonformizmusa jócskán meghaladja a "reálpolitikai"
szükségszerűségeket.
Keserűen felpanaszolják, hogy újabban a Felség
is kurucokkal veszi körül magát: Első labanc:
"Ezek a magyarok túrhetetlenek!" Második labanc: "És ezek a tűrhetetlen magyarok mostanában. Őfelsége, a Császárnő lieblingjei!" Mária
Terézia, a kegyes felség mítosza jelzi a liberális
kormányzás perspektíváját, a Kaunitz-különítmény a totalitárius rendőrállam alternatíváját.
Az idő játék különös perspektívájában,
a XVIII.
századba vetítve, egy jobb jövővel kontrasztálva
jelennek meg a gyilkosok, akik a film készültekor
a szolidabb múlttal szemben vonultak fel. A múlt
logikája, II reformkor perspektívája jelzi, hogy
felvonulásuk, bármilyen borza1makat hoz, bármeddig tart és bármennyibe kerül, csak kísértetjárás. A Kaunitz-hívek csapata likvidáló különítmény. Ez már Gergely-dédapának
is sok, aki a
békés, joviális, kényelmes hazaárulásban
még
benne volt. A Kaunítz-brigád orgyilkosaiból ő is
kardélre hány néhányat. De a hőssel sem békül.
Gergely: " Védd magad, tacskó!" Ismét békétlenség a közös erővel visszavert banda helyén.
Párbajt vív Ákos a nőért, élethalálharcot az
ősapával. Abszurd párbajt: Ákos sem -halhat
meg születése előtt s nem ölheti meg dédapját
sem. Elviselní sem tudják egymást Ákos és Gergely, mégis egymásra vannak ítélve. Fantasztikus
Oidipusz-komplexus: unoka és dédapa véres viadala a kétszáz éves szépségén, anagyanyányi
Nagy Anyáért. Az időutas utódot, ki megvédte
Karádyt a kéjsóvár dédapától, lovagias tette veszélybe sodorja. Menekülní kell. -Vissza a XX.
századba. A hitelezők közé.

3. A nő mint időgép
3.1.
Az álomnő mint nevelő
A múltcselekmény szerelmi románcet bontakoztat ki a westerni keretben. A jelen (a házibál) az
olcsó örömök színhelye, a múlt (a kastély) a
beteljesületlen nagy szenvedélyé. Az időút románci jelentése rendszerint egy-egy mésalliance
története (pl. Az idógép, A majmok bolygója). Az
időn túli szerető: egy lány más körökből. A fantasztikum fokozza a tiltott szerelem nehézségeit:
a férfi és a nő, akik nem lehetnek egymáséi, nem14

csak más osztályból, más évszázadból is valók.
(A tiltott sZC(.relemmítoszai lényegében nagyító
lencseként emelik ki a "közönséges" szerelem
"normális" problémáit; az abszurd-lehetetlen ehhez képest mintegy újabb nagyitólencse.) A Sz{riuszban a mésalliance duplán bonyolult. Az
összfilmet tekintve a férfi érkezett - későbbi korból - fejlettebb kultúrából, a múltsíkon belül
viszont a nő az, aki a fejlettebb kultúrából Nyugat-Európábólérkezett. A férfi társadalmílag, a nő kulturálisan van fölényben; a férfi gróf,
a nő komédiás, viszont a nő - a gróf és a komédiásnő, illetve a művész és a barbár oppozícióiban
duplán szituálva - Itália presztízsét állítja szembe
a férfi rendi presztízsével. Az emberiség múltját
a grófi család múltjával. Karády lassan gyöngyöZŐ, -mély nevetése, kihívó talányossága és büszke
melankóliája fontos elemet visz a film modemségképébe: a megsebzett bonyolultságot
és kiküzdött harmóniát mint egy felnőttebb világ tulajdonságait. Karády Rozinája türelmetlenebb
izgalommal és sebzettebb lélekkel csügg a jövőn,
mint Herczegé. Rozina elvágyik a XVIII. századból, Ákos nem való a XX. századba. Rozina más
térbő l való, Ákos más időből. A szerencsétlen,
szürke világtól egymást megváltók lehetséges
megváltói a szerencsétlen, szürke világnak. Mikro-megváltás minden tett, gesztus, mely nem
alantas, banális. Ákos és Rozina ígéreteket pitlantanak meg egymásban. Az arisztokrata gróf a
polgári jelenben otthontalan,
a polgárlány az
arisztokrata múltban. Ákos olyan nőben imádja
a múlt asszonyát, aki a múltban a jövőt képviseli,
Rozina abban látja a jövőt, aki e jövőben a múlt
szerelmese. így nőnek össze az idők, ahelyett,
hogy szétszakadnának, kezet nyújtanak egymásnak az idők, válaszolnak egymás kérdéseire.
A kihívó Tárkányi Kata felvetett fejjel tolatott
a csillárfényben. Az öntelten sziporkázó bárónő
által keltett áhítat lanyha és formális. Rozina, aki
nem vadászik rá, valódi rajongást kelt. Aki keres,
az talál, mondja a ravaszkodó közmondás, de
számítása csak a prózai életben válik be, itt megtörik a lélek logikáján, itt aki npn keres, az talál:
a keresett bűbáj talmi varázs és az elvárt hódolat
csak játék. Karády személyisége a XVIII. századba áthelyezve, akárcsak Erzsébet királynéként
egy másik filmben, különös hatást kelt: a távoli
miliő kontraszt-feszültségében
megcsap bennünket modem elektromossága. A hintó homálya,
Karády meleg hangja, Rozina derűs kedélye fogad a XVIII. században. Karády körül minduntalan összeáll a védettség és a béke kIímája, egyegy homályos szobasarokban, elvonulva a társaságtól, vagy kocsiban, csónakban, hálószobá-

ban. Hősünk szétszórtabb, a nő kormányozza
viszonyukat, Már első beszélgetésükbe belesző
burkolt felajánlkozást '("Még' nem vagyok aszszony") .. Szertartásos gonddal készülődik az' esté)yre, a csábításra ("Ma .este szép akarok-lenni. "). Programokat javasol, gesztusai kezdeményezőek, diszkréten adagolt, apró testi érintésekkel ejti rabul a' férfit. Hol csecsemőként, hol kamaszként kezeli, ("Űljön ide mellém és viselje
magát illedelmesen."): Karády mondja el, ki kicsoda. Ö figyelmeztet a viselkedés szabályaira,
végül jámi tanítja Ákost, bevezeti a világba. Miután hősünk mindent megtanult. megszólal a
címlista alatt hallott varázszene. Polgár Tibor ,
zenéje, mely - akárcsak a Valamit visz a vízben,
- 'a drámai szereplővé emelkedő filmzene iskolapéldája. Karády a tóra hívja a férfit. Rozina:
"Nem kívánesi a vízicsodára ?"
I

3,2.

A tó asszonya
A XVIII. századi cselekmény egyik szálon a rokonsággat való összetűzéshez vezet, a másikon a
nővel való, összeolvadáshoz. A film centruma
dekoratív vágyteljesülési vízió, mely a koncepció
rafináltságát és: a kivitelezés szakszerűségét tekintve egyenrangú a korabeli tömegfilm világklasszikusaival. A mámoros farsangi éjszaka
megduplázódik XX. s'zázadira és XVIII. századira. Mind a XX. mind a XVIII. századi maga is
megkettőződik:
mindkettőben 'elhagynak egy
rosszabb mulatságot egy jobbért: a XX. századiban házibált a férfiivászatért, a XVIII. századiban feudális udvari ünnepet a tavi randevúért.
Az egyik éjszaka viszonya a másikhoz az éjszakán belül: a kivonulás.
A szenvedélyes és nagylelkű, hősies és reménytelen, gyötrő és pusztító gyűlöletezerelem közege
a I tenger (Ann of the Indies ), a jóban-rosszban
kitartó, hosszú közös élet felé vezető szerelem
útja a folyó (The African Queen, The River ofno
Return), a nagyszerű hisztérika beteges varázsáé
a mocsár (Raintree Country), az életveszélyes,
démoni fellobbanásé
a zuhatag
(Niagara).
A strand és az uszoda szex-tömegcikk vásárok.
A strand a vígjátékok kisembereinek kínál könynyű nyári szerelmeket, a drága hotelek úszómedencéi pedig meg vannak rakva alkalmi szeretkezésre kész luxusnőkkel James Bond számára. Mi
tükrözhetné jobban a románcszerelem dédelgetett pillanatának
kiszolgáltatott
egyszeriségét,
mint a szárazra vetett vizek idegensége, a tavak
melankóliája? Régi mcsekönyv írta a magyar
tavakról: " Szóval, a Jóisten szomorú volt egy

Karády Katalin (Rozina)és Rajczy Lajos (Tibor
Gergely gró!)
kicsit - majdnem bizonyos, hogy az emberek /
okozták ezt - és pillanatra elmerengett a maga
szomorúságában. S mivel éppen ebben a pillanatban teremtette meg a tavakat, ezeket a mi kis
tavainkat, melyekhez hasonlót bizonyára nem
fogsz találni sehol a világon: azért lettek ezek a
tavak is olyan furcsák és olyan álmodozók, hogy
aki látja őket, önkéntelenül valami szépet és kicsit szomorút kell érezzen." (Wass Albert: Tavak
könyve, Bp. 1943. 5.)
Tánckar: fehér fátylakban ellengő, lidércként
lebegő alakok a vizek fölött. Középen táncospár.
A férfi emeli, -röpűlteti táncosnőjét, kiutat nem
keresve a körülfogó kar által lezárt térből. Az
égen tűzijáték fényei robbannak. Párák, ködök,
parti fáklyák füstje vonulnak, a parton lebegő
tánckart megkettőzi a víztükör. Epedő dallam
Ömlik szét, mely a vízi homály mélyére lök, lanyhulva és felbúgva kísér egy nagy, lampionfüzéres
hajót. Többször indul a nekilendülések és lenyugvások periódusaiban formálódó dallam. Az
első szekvenciában a tánckar dominál, a tüzek és
vizek, parti és vízivilág találkozása. A tánc összeIS

Táncjelenet

áll és szétesik, a tánckar ráérősen lépdel, nem
fegyelmezett görlcsapat, táncuk nem óraműszerű
tökéllyel csörömpöl, nem a kor revüfilmjeinek
gyári és katonai tökélyével. Mintha véletlenül
állna össze, szándék és számítás nélkül, magától,
mintha mindenki azt csinálná, amit akar, és véletlenüllenne belőle tánc. A férfi úgy emeli, forgatja a nőt, mintha dicsőíteni, csodálni akarná,
mint aki nem földi lényt fogott a levegőben,
mintha nem is ő emelné, mintha a nő fenn lebegne és csak lehúzni akarná magához. A kontextuális jelentések adnak erőt egy-egy konvencionális táncmozdulatnak. Az emelt karral lépdelő,
kígyózó kar mintha távolból simogatná a párt.
A pár és a kar összképe, amint összeborulnak és
szétválnak, nyíló és csukódó virágzás totáljaiban
foglalódik össze. Ráérősen leng a zene, ő is kényelmesen lépdel, a felizzó és csendesülő izgalom
képleteként. A szerelmespár csónakja csak a távolból áttekintett, különös módon alig mozgó
táncjelenet élőképét követően lendül neki a víznek. Az ünnepi totálokban egyszer már minden
megtörtént, amikor a second majd premier plánok kimetszik az összképből, elkülönítik és útnak indítják a párt. A csoportképek totáljaiban
megadott témát intim ködökbe merített, homá16

lyok mélyére vonzó second plánok teszik át az
individuális cselekmény szintjére és viszik tovább
a homályból felvilágló nagy premier plánok felé.
Elszabadul a csónak, kileng a sötétbe, lebeg a
fekete vizeken, ettől fogva a pár a középpont, a
háttérben megszédülten merül alá a táj. Rozina
és Ákos lebegő, intim és oldott helyzete a megnyilatkozás állapota. A nő, aki - bár nem becsüli
sokra a világot, melyhez alkalmazkodni tanít
.("Nem az én társaságom. ") - mindvégig érettebben, megfontoltabban viselkedett, most új világról meséltet az időutassal. A periódus csúcspontja Karády mondata: "Lázas, sejtelmes honvágy
epeszt az ön hazája után ," Karády beszél és beszéltet, közel hajol, átadja arcát. Újra a kar tolat
a képeken át, újra átfúrja a homályt a vizek
mélyébe hatoló, kivilágított hajó, kitágul a kép
és elnyugszik a melódia. Ráérő csend.
Az első tavi szekvencia után a labancokat látjuk, a hősök vízi közel kerülése után a kastély
urait a parton: a kastély ura és úrnője elválnak
egymástól a tánc képsora után. Különben is csak
nézők voltak. A férfi kártyázni indul, ahogy
Ákos szintén férfimulatságra indult Katától a
XX. századi síkon.
Újra felborzong a zene, kóstolgató, lagymatag

mozdulatokkal szétlengnek a parton a táncosok
indul a tavi jelenet második szekvenciája. Szomorúfüzek lombjai közé lendül a kamera. A sötétség
kozmikus takarójába már beburkolt párra most
még a növényi függöny, a bio-fátyol is ráborul.
Karády, aki előbb kérdezett, vallani kezd; átvette a férfi sorsát és átadja a magáét. Élveteg, bölcs
Délről mesél a zord kedvű Északon. Az első
szekvenciában vágyait adta át, a második szekvenciában múltját, valóját. Végül felajánlkozik,
mindent ígér, amit még nem adott: "kedvese is
tudnék lenni annak a férfinak, akit szeretek".
A férfi vállára simul, nem ragad rá, nem rakja le
rá fejét, csak illeti, érinti, kóstolja. Karády érintésére beindul a dallam, eddig ismeretlen erőre kap.
A mindig újra lendülő és ismételten szétfoszló,
csúcspontig nem jutó dallam Karády ajkán találja meg véglegeshelyét, széteső kóborlás a és beteljesületlen fragmentálódása után szóvá, személyes
vallomássá válik az új, végső nekifutásban.
A prózai vallomások zenei némasága és a dalszöveg nélküli zene dallamos némasága, a kettős
némaság összetalálkozva megszólal. Így válik
mágikus csúcsponttá a film slágere. A férfi evez,
a nő énekel. "Ma éjjel megtudod ... " Karády keze
kinyúl az arcközpontú szekvenciából, az alant
vonuló fekete elembe merül, megérint egy vízirózsát. A sláger vall: "tagadni most már nem tudom." Vadul felizzik egy flitter Karády ruháján
s dalában a "gyönyör" szó. Karády ringatózik,
a férfi ölelése sem fékezi mozgását, tekintete találkozik a nézővel: "a vágyam összetör". Nem
nyugszik a vad flitter Karády mellén, villogva
lövelli a néző felé az izgalom morzejeleit. Fények
és árnyak vonulnak át a páron, Karády dala
sóhajba hanyatlik, suttogásba fullad. Ezt a fuldokló vágyat Marlene Dietrich vagy Zarah
Leander stílusa sem ismerte, Marilyn Monroe
felé mutat. Karády lihegő szünetekkel, nyögő és
búgó szerelmi hangokkal meri széthúzni, feltördelni, ettől válik a dal robbanó koncentrátummá.
A strófa vége ismét szétrebbenő, súlytalan és
megfoghatatlan összesimulás. Újra csend. "Mire
gondol most?" - kérdi Karády, mint egy szeretkezés után.
A vágyteljesülési vízió - újabb mesterfogásként - metanyelvi szintre lép tovább a csúcsról,
megfogalmazva saját interpretációját. Karády:
"Egy gyönyörű álom emléke szebb, mint a köznapi valóság." A kéj nem ismeri valóságos és
valótlan ellentétét, eme ellentét előtti létmódba
helyez. Az izgalom csúcspontja és a nyugalom
teljessége csakúgy egy a tavi kalandban, mint az
idealizáló vágy sóvár öröme és a bűvöletté fokozott bánat. A tavi világ az ellentéteken alapuló

világ ellentéte. A valóság hatalmai, mint Ákos
dühös felkiáltása jelzi, nagyon is valótlanok lehetnek (Akos: "Ezek itt mind csak lidércek hazajáró lelkek!"). Az álmok,jelzi válaszul Ro~ina
l~tezőbbek lehetnek, mint gondoltuk, s a realitá~
lettelenebb. Azaz: ha a valóságos világ gyilkossá,
életellenessé, kísértetiessé válik, akkor a vetített
világ élőbb és az ember csupán vetítve jó. Karády
dala felidézi a faszcinációt és a dal után Karády
előadja a faszcináció elméletét, hogy befejezze és
megkoronázza a férfi nevelését, melyre csókkal
tesz pontot. Fokozhatatlan pontra érkezünk.
Karády indította, ő vezette és e ponton ő állítja
le a tavi színjátékot. Rozina: "Túlságosan szép
ez az éjszaka, ne várjuk meg, mig elhalványul nak
a csillagok." Legyen akár képzelet vagy netán
valóság a tavi utazás, mindenképpen fel kell ébredni, ki kell józanodni, visszatérni az életbe, a
partra. Evezzen vissza, kéri az okosabb, felnőttebb nő a forróvérű udvarlót a csók után.
A tavi jelenet, mely a regényben a dekadens
udvar jellemzését szolgálta, a filmben tökéletesen
átértékelődik. Az úszó lebegés itt a repülés élményének meghatványozása, végcélja. Mindannak
még csak keresése a repülés, aminek megtalálása
a tavi lebegés. A repülés kiragad a taszító világból, a lebegés pedig baráti világot állít a helyére.
A Szíriusz a víz filmesztétikájának egyik korai
csúcspontja. A Szíriusz szerkezete olyan transzformációs sor, amely áthelyezi a szerelmet a vadászat dimenziójából a halászatéba.
3.3.
A sejte/mes mint esztétikai kategória .

Ismét a jelenben vagyunk. Szergiusz gépe a villa
erkélyéről a park füvére zuhant, a tudóst őrültekházába szállítják. Két olvasata van a cselekménynek, egy fantasztikus és egy prózai. Az utóbbi
szerint az időutazás a hős víziója, mely az öntudatlanságán átszűrődő benyomások foszlányaira
épült. Szergiusz tanár őrült zseni. Kinek a funkciója volt az utazás? Az őrülté vagy a fizikusé?
A belső időben mozdultunk el, vagy a külsőben?
Az idő birodalmában jártunk, vagy az áloméban ?
A kozmosz, vagy a lélek régióiban ? Az orvosok
joggal kételkednek a zseniálistudós józan eszében,
egyikük azonban fejcsóválva kételkedni kezd a"
kétely jogosultságában. Orvosprofesszor : "A világ, uraim, őrültnek tartja a lángelméket, ha lezuhannak. De szívesenelfelejti a saját véleményét és
tapsol a sikernek." Az ősök kardja okozta a hős
fejsebét, vagy a lezuhant masina roncsai? És a folt
Ákos kardján, vér-e vajon, vagy rozsdafolt? Rozina emléke a kesztyű Ákos zsebében vagy egy
17
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felületes flörté a házibálról ? Orvos: "Álom, grófom, lázas álom ... valami illat az orrába csap ... "
A józan szavak közben megszólal a mondén sláger, melyet a XVIII. századi primadonnától hallottunk, a kétszeresen időn kivüli (gép- )madárlátta sláger. Ott az ismeretlen csáberőt jelentette,
mely felkavarja a parlagi világ szendergő érzékeit, itt a legendás idők elveszett kalandját.
A XVIII. században mondén slágerként idegen,
a XX. században a XVIII. századi szerető dalaként. így lesz a film slágere a seholsem kifejezése,
az el is veszett és el sem ért mámor kifejezése.
Rózsa, Szergiusz lánya énekelte kinn Rozina
nagymama dalát, míg hősünk lázálomban fantaziált? A két verzió, a fantasztikus és a prózai
olvasat egyenrangú. A sejtelmes - mint fantasztikus és prózai egységesítése - talánnyá nyilvánítja
a prózát, és a prózai világ alteregójává a fantasztikumot. A képzelt vagy valóságos időutazás
mindenképpen az ősképhez vezet. A jelen lefokozza a románcot, de beteljesíti. A múlt tragikusan felfokozza, s - bár nem engedi teljesülni - e
felfokozott jelentőségteljesség emlékével világítja
meg, az ősképtől visszatérve fedezi fel a jelent.
3.4.
Rózsa vagy a megtalált évek
A kerettörténet nyitóepizódjának lényege a teljesületlenség: nem igazán vonzó nők. Az alaptörténet magva a teljesületlenség: a vonzó, de tiltott
nő. A kerettörténet záróepizódja a teljesülés: a
tiltott nő nem tiltott variánsa, Szergiusz lánya,
Rózsa. Az imádott ősanyát ismét felkínálják az
idők, rokokó csomagolás nélkül, a negyvenes
évek angol kosztümjében, unokaként. A film elején a férfi vágyik a múltba, a film közepén a nő
a jövőbe, a film végén a jelenben találkoznak.
A regényben Rozina is, Rózsa is korát megelőző,
felvilágosult lány, a filmben Rózsa régimódi, elüt
kora frivol nőitől. A múltban a gróf ad hírt egy
modern polgárvilágról, a jelenben a polgárlány
támasztja fel a régi idők asszonyideálját. Elindul
két érzés, két ember, két évszázadból, s kétszer
találkoznak, mindkét században egymásra találnak. Mindkét találkozó alakban egyesül a múlt
és a jövő, mindketten mindent megtalálhatnak
egymásban, mindkét alakban Utópia egyesül
Nosztalgiával. Rozina - aki Délről jött, mint
Mignon vagy Consuelo - térben idegen, Rózsa,
mint kétszáz éve ismert nő felbukkanása a XX.
században, idegen az időben. Mire felépül a hős
partnernője, a megfelelő nő, már kétszeresen idegen a titokzatos nőalak a bemutatott világban.
A múlt elvágyódó Rozinája visszatér a jelenben,
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a jelen Rózsája pedig depresszív: mintha visszavágyna a múltba. Viszonyai is duplán kínosak :
a jelenben elveszít egy apát, a múltban el akarja
rabolni őt egy dédapa. Rózsa olyan, mint az
emlékezetét vesztett. Rózsa az emlékezetét vesztett Rozina. A "film noir" fontos témáját pendíti
meg a Sziriusz, Rózsában, Tárkányi Katával ellentétben, több rejlik, mint amit átad és megmutat. Sokáig mintha bújna, menekülne, titkolózna,
megvonná
magát. Fontos Rózsa magánya.
A forgatókönyvben
még flörtje van egy másik
hódolóval, ami lerontaná Rózsa és Tárkányi Kata kontraszt ját ; így Rózsa is egyfajta Tárkányi
Kata lenne. Rózsa arcán átfut Rozina mosolyának emléke. Elbátortalanodott,
megtört Rozina
lendülete Rózsában ! Az empatikus Rozina után
antiempatikus modern nőként lép fel Rózsa. Magányos, csöndes, szomorú és titokzatos. Az alapszerkezet egész sejtelmességét sikerül belevinni
Rózsába, koncentrálni a nő ben. A fagyos Rózsa
elbocsátja hősünket, aztán leüt pár hangot Rozina csábdalából. A sebesült (vagy a fantasztikus
.értelmezés síkján: megsebzett) férfi kétségbeesett
arccal visszasántít a folyosóról. Ákos: "Zina!"
Rózsa (felvonva szemöldökét):
"Rosszul van,
gróf úr?" Rózsa elzárkózva áll. Nem mer bízni
Akosban ? Túl rossz tapasztalatai voltak talán
őseinek Ákos őseivel? Ignotus Herczeg szemléletének egészségét méltatta a Szíriuszt is tartalmazó Napnyugati mesékről írott recenziójában :
"a Herczeg legtöbb dolga valóságos arculcsapás
a nervozusoknak, akikben az idegesség egy hatodik, hetedik, akár tizennyolcadik érzéket is teremtett, de az eredeti ötöt alaposan megrongálta.
Szomorú, de igaz: Herczeg Ferenc egy egészséges
szamarat többre becsül egy beteg hattyúnál" (Ignotus: Napnyugati mesék. A Hét. 1894. 796.).
A film készültekor nem időszerű az Ignotus által
méltatott "mosolygó fensőség", mely "kiöli magából a szánalmat s az isteni kacagás ban leli
kedvét" (uo.). A film szereplői, ellenkezőleg, egyre "nervozusabbak".
Ignotus képét folytatva el
lehet mondani, hogy a filmben, miközben a szerelem a vadászat miliőjéből a halászatéba transzformálódik, az új közegben azt is meglátjuk, hogyan válhat az egészséges szamár beteg hattyú vá.
Csak látszólag ellentmondás, hogy nemcsak a
múlt sugárzó, erős nagyasszonya válik a jelensíkon neurotikus nővé, az asszony megváltó szerelme a hőst is teljesen neurotizálja. Szilassy László
három alakot játszik el, az elsőt perfekten, a
másodikat kedvesen, a harmadikat igen érzékenyen, nagy erővel: snájdig könnyűéletűt a film
elején, romantikus álomhőst a közepén és megrendült embert a végén. A kezdőképsor megmu-

Karády Katalin (Razina) és Szilassy László (Tibor Ákos gróf)
tatja a magabiztos szalonfiút, aki a múltsíkon
Gergely-dédapában
szembesül a snájdig külső
mögött élő vadkan-lélekkel. A záróepizódban
egészen új Ákost ismerünk meg, a vadkan-lélek
ellen immunizáltat. Az impertinenciából civilbátorság lett és az erotikus játékból szerelem. Az
elesett mai Ákosban semmi sem maradt a könynyű huszártisztből,
az egykor oly magabiztos
férfi, a ragadozó szépasszonyokat lebíró szalonoroszlán önmagából kifordulva vergődik a szürke kispolgári nő szerény otthonában. Az új Ákos
töprengő, bizonytalan, feszülten komoly. Talán
csak utólag láthatjuk teljes jelentőségében, hogy
egy túl magabiztos korban, amelyben mindenki
habozás nélkül verte be a maga vélt igazsága
nevében mások fejét, milyen nemes látomás ez a
szenvedő bizonytalanság.
A történet magva ennyi: hősünk egy este találkozik megszokott könnyelmű élete színterén egy
megszokott szépséggel, aztán egy másféle nővel,
szokatlan miliőben. A film vége kissé az Antonioni-filmek felé mutat. (A vándor és a nő históriája
a Kiáltás. Az eltűnt nő keresése a Kaland. A lelkileg érettebb nő és a férfi vívódása a Barátnőktől
minduntalan visszatér. A megsebzett pár kínlódása az Éjszaka.) Csendes szavú, reménykedő és

szorongó, akadozó beszélgetések, kérdező tekintetek és zavart hallgatások, szomorú pár egy beteg ágyánál, egymástól is, de egymás elvesztésétől
is félve, bizalmatlanul és bizonytalanul. A fantasztikus sík annak artikulálásával küzd, ami e
helyzetben kimondhatatlan varázs.
Akos és Rózsa túl vannak immár Rozina taván és Ákos repülésén. A víz is, a levegő is más
világ, idegen közeg, a világ vége, ördögök és
angyalok tartózkodási helye; mindkettőt ősibbnek képzelték a földnél. Minthogy a kozmikus és
légi magasságot az ős-atyaisten lakhelyének vélték, az alternatív akvatikus ősprincípium kapcsolatba kerül az asszonyiság képzetével. Az anyaság ekvivalense az anyaföld, a vizeket pedig birtokba veszi a sellő, a szirén, a lány. A fenti ég és
a lenti víz oppozíciójából fakad a vizek erotikája.
Mindkét - légi és vízi - közeg megjelenik a szenvedélyek kifejezőjeként : úszás és repülés gyakori
kéjszimbólumok, de nem egyazon kéjé. El, mint
hal a vízben, mondja a nyelv: a lebegés, úszás,
lubickolás az ellen nem álló, körülölelő közegben
kiélt, megkönnyebbült, oldott örömök megnyilvánulása, a repülés ezzel szemben a nagyra törő
szenvedélyé, gőgé, hatalmasságé.
Nemcsak a
folklórban, a hitbuzgalmi és meditatív szövegek19
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ben is világosan megnyilatkoznak a jelzett összefüggések. A "Hal-Emberek", mondja a prédikátor, azok, "kik ennek az életnek háborgó és állhatatlan tengerén eveznek, külömb-külömb
féle
gyönyörűségeken kapdosván" (P. Baranyi Pál:
Imago vitae et mortis. Nagyszombat. 1712.243.).
Ezzel összefüggésben válik a halászat a csábítás
kifejezőjévé: "némelykor a halászok szép apró
halacskákat is vonnak a horgukra, melyekkel a
horgukra csallyák a nagy halakat és megfogják"
(244). Nézzük ahalember ellentétét. Az égre törő, istenekkel versengő szenvedélyek csapdájában a "Madár-Emberek fogattatnak meg, akik
tudniillik a madarakkal a levegő égben akarnak
magoknak lakó helyet építeni" (249.). A madáremberek "kevélykednek és felfuvalkodnak"
(249). A "nagyra vágyódás, a dölyfösség, a felfuvalkodás" következtében a madárember sorsa
hasonló "a füsthöz, ki mennél fellyebb megyen,
annál hamarabb elenyészik" (255.). Karády hősnője általában a vízzel kapcsolatos, a vízből jön
(Valamit visz a víz), vízbe akar ugrani (Hazajáró
lélek), vízre viszi a férfit (Egy szív megáll), tónál
találja meg a boldogságát (Boldog idők) vagy
tönkretett imádój a megy el a vízhez, hogyelúszó
virágok fölött vívódjék a parton (Halálos ta20

vasz). A vízasszony tönkreteszi a földi férfit.
(Valamit visz a víz), és az égi férfi veszélyezteti
a földi nőt (ezért magányos amad scientist a
horrorban és a sci-fíben). A többi Karády-filmben a titokzatos nő kapcsolódik az akvatikus
ölhöz, a Szíriuszban a férfi jön az ismeretlen
égből, az égi férfi, aki már elhagyta a száraz
menyasszonyt, a parti nőt, találkozik az akvatikus tündérrel. Ha mindkettőben van valami démonikus, pozitív értelmet nyer, nem pusztító a
szenvedély démóniája. A sellő és madárember
találkahelyeként a beteljesülés szinhelye a tó.
A Szíriuszban a komplementer integrálatlanok,
a halasszony és a madárember, boldoggá teszik
egymást. A szirén és a madárember, a mélység
úrnője és a magasság ura: a jelenben mindketten
elesettek, szárazon fuldokolva, nehezen találnak
egymásra, annak ellenére, hogy a múlt taván a
sellő-asszony megjósolta, hogy újra találkoznak
és meg fogják egymást érteni.
A férfi-nő viszony jellemzett képlete nem véletlen és nem alkalmi. A kor legnépszerűbb sikerregénye, a Santerra bíboros is madáremberként
mutatja be az - itt megint más értelemben: "égi"
- férfit: aki a hősnő "lelkét úgy viszi magával,
mint egy óriás madár az apró fiókát, és száll vele

Táncjelenet

minden mélységbe és minden magasságba és
megízlelteti vele az elragadtatások legtisztább és
legforróbb borát!" (~rdős Renée: Santerra bíboros. Erdős Renée Osszegyűjtott Művei. Bp. 2.
köt. 163.) A bíboros és a szobrásznő - szintén
művésznő - útja a tópartra visz: "a tó fenekén
állítólag egy aranyos gálya fekszik, amelyet Nero
pokoli ötlete sűllyesztett a kráter mélyébe, egy
arany kéjhajó, tele gyönyörű ifjak és leányok
seregével, akik
azon bortól és csóktól mámoros éjszakán
valószínűleg úgy haltak meg,
hogy nem érezték a halált?" (uo. 165-166.).
A hősnő az akvatikus alvilág lakóival azonosul:
"szívesen aludnék odalenn köztük" (uo.). A bíboros azonban, Herczeg Ákosával ellentétben,
olyan magasságokban "röpül", mint a Sziriuszban csak Szergiusz. A szent amad scientist fordított megfelelője. Így Lavinia Tarsin a terméketlen, hűvös Holdnak adja át a csónak mélyére hanyatló testét a regény utolsó jelenetében.
Ákos régi képet pillant meg a felszállás előtt:
.Rozina Beppo. 1748.". Az ifjú gavallér felköszönti a régi nőt: "Isten éltessen, szép hölgy.
Kissé megkéstem az udvarlás ommal. " Az imént
kísértetnek nézett Ákos a kísértetek óráján megszólít, kihív egy rég holt szépséget, kísértetet.

Nem az élő (Tárkányi Kata), hanem a festett nő
(a velencei kép) vonzza a kerettörténet Ákosát.
Az időút mítosza összekapcsolódik a megelevenedő kép - szintén az amerikai "film noir"-ban
fontossá váló - mítoszával (Fritz Lang: Nő az
ablakban). A szerelem ráismerés, a szeretett nő
egyidejű minden idők szeretett nőivel, nem a kor
felszínének gyors sodrában halad felénk, lassúbb,
mélyebb áramok sodorják. A regényben Rózsa
már az időgép felszállása előtt megjelenik, a filmben csak az idők vagy lázálmok mélyéről visszatért férfi előtt jelenik meg a lány. Egy alt hang a
folyosókon, egy régi kép: fragmentált benyomások mozaikjából, a jelen küldte hangból és a múlt
küldte képből rakódik össze a Nő képe. A film
végére áll előttünk egészben. Az ősanya képe
alatt állnak a fiatalok: Rózsa, Rozina és Ákos
egy beállításban. A mítoszok szükségszerűek s a
Mesterek jó meghallói a - mitikus - törvényeknek, a társadalmi képzelőerő, a kollektív képzelet
logikájának. A múltsík lehetetlenségei a jövősík
lehetőségei : nagyanyák rajongó szenvedélye rezdül az unokák érzelmi húrjain: ezt nevezzük nagy
szerelemnek. A múltdráma a mohó imádó harca
a gyönyörű, érett asszonyért, az epedő szerelmesé, akinek még kétszáz éve t kell várnia és kétszer
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újjászületnie, hogy ilyet kapjon. A vágyak pedig
megérnek az időben a világgal és a nagyapák és
nagyanyák teljesületlen vágyai jutalmaztatnak és
kárpótoltatnak az unokák boldogságában, a Sziriusz, a Cover Girl, a Tánc és szere/em és sok más
film utópiája szerint.
3.5.
Megáll az idő

Nagy anyaságdeficitet kell korrigáini : a jelenben
is csak apát látunk Rózsa otthonában, a múltban
is csak ősapát az arisztokrata kastélyban. A mesék mostohája az igazi anyát leváltó hamis anya.
A Tibor kastélyban a második feleség lesz az
igazi, ő fogja leváltani a hamisat, az utóbbi, akinek menyegzőjét ülik, egyfajta fordított mostoha. Maszkulin miliőből indul a cselekmény. Egy
idősebb férfi (Szergiusz) felajánl egy nőt, egy
másik idősebb férfi (Gergely) meg akar fosztani
tőle. Az alternatív nő (Kata) - mint vadász szintén maszkulin. A kerettörténet alapja a nőktől való dupla elszakadás (az otthagyott bállal és
a félbemaradt, elfelejtett leánykéréssel). A magukra maradt férfiak társadalomtól és anyaföldtől, tértől és időtől elszakadt, egzaltált és féktelen
világba kerülnek. Az elveszett nő lenne a fék, a
szelídítő és kijózanító. Ákos: "Hová? Meddig?"
Szergiusz: "A világ teremtéséig !"
A jövőből érkezettség éppúgy a fölény, a mindentudás szimbóluma, mint a repülés. Az időutas
egyfajta halhatatlan: nem pusztulhat el a múltban, ha a jövőből jött. Olyasmit tud, amiről a
múltban élőknek sejtelmük sincs, olyan dolgokra
képes, ami számukra lehetetlen: mindentudó és
mindenható.
Szergiusz fölénye üldözési mániával párosul.
Szergiusz: "Vigyázzatok, mert kémek vesznek
körül. A világ urai féltik tőlem hatalmukat és
ártalmatlanná akarnak tenni." A büszkén csillogó, harcias gömbölyödő Test az erkélyről a zöldségeskertbe bukfencezik. Romhalmaz marad a
(képzelt?) dicsőségből. Az extrém hatalmasság és
hősiesség vagy az extrém tehetetlenség története?
Az idő kitágulásakor összeszűkül a tér, hőseink
szűk helyen kuporognak a Testben. Már a regény
hőse magzati helyzetben ül a gépben: "lehajolva
kellett ülnie, a lábait sem nyújthatta ki". A bicegő Ákos a jelenben is járni tanul, akárcsak a
múltban. A múltban idétlen kamaszként ügyetlenkedik a társaséletben, a jelenben tehetetlen
csecsemőként, bebugyolálva fekszik Karády
ágyában. Az időutasok - belülnézetből - emberistenekként hajszolják a kaland netovábbját s
közben - kívülnézetből - sebzetten fetrengnek az
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ágyban. Ezen a szinten kibékíthetetlen külső és
belső igazság ellentéte. Csak akkor válik kibékíthetővé, ha az emberistenek mámoros repüléstapasztalatából megtalálunk valamit a kinti világban. Rozina és Rózsa azonossága ez a valami.
A két világ közös eleme, a két igazság közös
igazsága. A lány más körökből, a jól választott
leány, a destruktív, otthontalan viszonyok alternatíváját jelentő elemi emberi viszony, a derűs,
nemes, gazdag, okos Európa kristályosodási
pontja. Az Isteni Öreg egyben Sátáni Öreg. Műve, az idő meghódítása, a világteremtés ellentéte.
Míg a világteremtés azzal ajándékoz meg, ami
még nem volt, az idő utasa azt hódítj a meg,
eleveníti fel, ami már nem volt. A történelem
legyőzője a megfordíthatatlan elmúlás visszacsinálója, a végzet megfordítója. Szergiusz: "Az idő
fogalma megszűnt! Az idő örökké egy, csak a
Föld mozog, a Nap mozog, az ember kopik." De
a végzet megfordításának más módja is van: az
érzelmek alkímiája, amely kapcsolódásra képessé
teszi a kapcsolódásra képtelent. A köznapokba
vissza nem térő Szergiusz az Istennel akar összeolvadni, a visszatérő Ákos megelégszik egy nővel. Szergiusz nagyobb szakaszt repült az időben,
a teremtés tanúja volt, hősünk nem a teremtésig
ment vissza, csak egy ősanyáig, aki elfogadhatóvá tette a világot, bensőséges homályba vitte magával, világ-előtti homályba, gyengéd szavakkal
csitította. Szergiusz és Ákos ugyanott volt, a világteremtő atyaisten s az embert szülő anya egyaránt: Kezdet.
A Női Hang mindig ott bujdokol a házban,
míg az őrült tudós, a szuggesztív öregember, az
egzaltált férfihang hatalomról, uralomról, a határtalanról és a repülésről mesél. Ákos lányt kérni megy, de a gépbe kerül a nő ágya helyett. Az
őrült nemlétező milliókat kínált és a szélhámos
csak a pénzéért akarta elvenni a polgárlányt.
A két csaló egymásra talál, megfeledkeznek a
nőről, az időgép a nő helyére lép, a nőt szorítja
ki a cselekményből, egy Noszty fiú esete Tóth
Marival, Ida regénye vagy Megvédtem egy aszszonyt típusú sztorit visz el a szokott vágányról.
Mégisjelen van a dal amad scientist lázas monológjának hátterében. Mintha a látogatás eredeti
céljára akarna emlékeztetni, de már senki sem
figyel rá. A záróepizódban a kielégítő nő váltja
le a hívogató és fenyegető, talajtalan messzeségekbe kísérő Szergiuszt, ahogy előbb a tanár
kielégíthetetlen, mániákus hódító és lebegő
(lég-)óceáni énje váltotta le a ki nem elégítő nőket. A haldokló Szergiusz átadja az Eszmét, az
Időt és a Nőt: "Most atyai hatalmamnál fogva
Isten és a világ előtt eljegyezlek benneteket egy-

mással." Figyeljük meg: Szergiusz a lezuhant
időgép konstruktőre, ugyanabban a pillanatban,
melyben új gépet', jobb konstrukciót ígér, a nőt
adja át. Szergiusz: "Ide hallgass, fiam. A gép...
hibás! De a tervrajzaim tökéletesek. Át kell nézned a rajzokat és ki kell javítanod a hibákat.
A második konstrukció ... " (Ránéz a fiatalokra)
"Megesküdtetek már?" (Csend).
A jelenidő ből a múltidőbe utazik Hősünk
Szergiusz segítségével, a múltidőből az álomidőbe Rozina társaságában. Az időútnál messzebb
visz a szerelmi utazás, a tavi lebegés. Az időút
közlekedési eszköze Szergiusz masinája, mely végül makrancos lóként leveti hátáról a férfiakat.
Az álomidő "közlekedési eszköze" a másik nem
számunkra elérhetetlennek vagy elveszettnek tűnő példánya. A regresszív-abnormális, fantasztikus időút nem nyújt mást, sem többet sem kevesebbet, mint a köznapi "időgép", a szerelem,
mely visszaröpít, túl az összes elhibázott alternatívákon, megszabadít a kor uralkodó problematikus mentalitásaitól, a számító kufár mentalitástól (gondoljunk Ákos érdekházassági tervére), és
a destruktív, martalócmentalitástól (emlékezzünk Gergelyerőszakoskodásaira). Az érzelmek
titokzatos vonzásai és taszításai alapítanak szubjektív univerzumot, melynek nincs más mértéke,
mint a beteljesedés ösztöne, a személyiségigénye
a megerősítő társulásra. A cselekmény összstruktúrája, a .jelen-múlt-jelen" sorrenden alapuló szuperszekvencia strukturális mintája a regresszió. A regresszió végpontja pedig a tó, a kéj,
a csend. A mozi mítosza olyan képet ad a vágyak
céljáról, a vágycélok értelméről, melyet az elméleti gondolkodásban is megtalálhatunk. Ferenczi
Sándor szerint mind hidegebb és szárazabb helyre vetik az életet a természeti (és hozzátehetjük:
később a társadalmi) katasztrófák, a meleg ősnedvességből, a meleg közegben lebegő őssejt
halhatatlan harmóniájából, a kéj pedig ennek a
mozgásnak pillanatnyi és illuzórikus megfordítása, mely így az anti-temporalitás módján strukturált.
Az akvatikus paradicsomot féltékeny, ellenséges hatalmak őrzik, a támadás, menekülés és
rivalitás régiója veszi körül az összeolvadásét. Az
ellenséges dimenzió acsargó rémei között kell
átmenteni a nőt a hősiesség és idealizáció régióiból a prózai jelenbe, hogy az álomnőből igazi
asszony válhassék. Ákos eleinte tartózkodó módon kerülgeti a nőket, csavarog és hősködik.
Rozina - vagy az álom - bepótolja a gyengédségdeficitet, a férfi kilép a kalandós pózok világából,
Rozina felkészítette Rózsára. Kata után Kata
ellentétét választja (Rozinát), Rozina után Rozi-

na ekvivalensét (Rózsát). A lebecsült nő (Kata)
és a túlbecsült nő (Rozina) után megtaláljuk a
megbecsült nőt (Rózsát).
Minél kegyetlenebb egy civilizáció, annál nagyobb szüksége van az anyaság archetípusára.
A Santerra bíborosban így jellemzi a hősnő t barátnője: "Ezt maguk, drága férfiaim, nem fogják
kifosztani tudni, mert ez nem hagyja magát. Ez
maga az a ragadozó madár, aki lecsap és fölcsemegézi azokat az apró madarakat, akik neki kellenek. Ennek mindegy, hogy maguk komiszak-e,
vagy nemesek, nagylelkűek vagy irigyek, vagy
szentimentálisak, vagy hősök, mert ő mindettől
függetlenül csinálja a maga kis játékait magukkal. Az ő világába maguk betörni nem fognak
soha, mert annak a kapuja sokkal szorosabban
van csukva, mint - no nem mondom meg, mester, mert maga nem szereti a frivol beszédet" (If
köt. 41.). Mindez a mi Tárkányi Katánk jellemzése is lehetne. Erdős Renée hősnője azonban
megcáfolta a barátnét: ha netán ilyen voltam is,
ma már nem vagyok ilyen. Más modellt állít
szembe a Kata-szindrómával, a szerelmes aszszonyt, aki "felolvad az alázatban", aki "nem
óvatos és nem félti magát és nem gondol arra,
hogy ki akarják fosztani, de odanyújtja magát a
kifosztásra" (47.). Úgy jelenik meg most már
ezáltal a Kata-szindróma, mint stádium a nő meg
nem rokkant, meg nem rekedt érzelmi fejlődésében. A Szíriusz a férfi fejlődésében figyeli meg a
stádiumokat, a filmben Akos az, aki végül "felolvad az alázatban", a Rozinától tanult érzékenységet és gyengédséget ő hozza át a jelenbe. Nem
minden korban kell az embernek végigfutni és
kiaknázni összes tartalékait, kibányászni léte
összes titkos rétegeit. Egy jól ellátott, gazdag,
szabad, igényes és öntelt korban egészen más a
szerelem értelme, mint egy feldúlt világban, mely
beletapos az emberek életébe és a fenyegetettek
számára rendkívüli jelentőségre emeli a védelmet,
biztonságot, bensőséget adó viszonyokat. A félelem és gyűlölet világában az anyáskodó szeretet
fontosabb a fanyar amazon-erotikánál.
3.6.
A mozi végnapjai

A XX. századi báléjszakát XVIII. századi követi
s a megkettőzött éjszakát a téli reggel prózája.
Téli fény. Súlyos kabátok. Búcsúzás a kórházban. "Én is bemegyek a városba" - veszi át végre
Rózsa a kezdeményezést. Bekísérteti magát. El"
hagyják a kórházat. Ákos, aki az idő túlpartján
megtanult felháborodni és az innenső partra viszszatérve kétségbeesni, szuggesztíven könyörgő és
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gyengéden hálás. A nő, feszengését legyőzö mozdulattal, egyszerre belekarol. Sült gesztenyét vásárolnak. Rózsa odasimul, felsóhajt : "Ákos!" sebzetten, félénkebben, de Rozina mágikus Karády-hangján.
Ennyi. Kivételesen tartózkodó,
szolid happy end.
"Párizs nem maj szol többé sült gesztenyét az
utcán" - írta Eluard Párizs megszállásakor.
A sült gesztenye a béke, a gyerekkor csemegéje,
otthonos világé, melyben majszolva andaloghatunk oldott órákon, magunkénak érezve a múltat
és jövőt. Ilyen sült gesztenye a Szíriusz is, annak
tanúsága, hogy még lehetséges a melegség, a
megbékélés, a kellemesség, még nincs minden
veszve, még lehet így érezni. A kerettörténet első
része a beteljesületlen otthontalanság
története,
az alaptörténet annak története, ami hiányzik, a
bepótlás története, a kerettörténet záróepizódja
pedig a bepótlás birtokában elkezdett élet, a férfikort felfal ó meghosszabbított kölyökkortól való
szabadulás története. Egy felnőni nem tudott emberrel a felnőni nem tudó világ talán gátlástalanul játszadozhat,
de egy felnőttel már nem.
Rendkívül megnyugtató, biztató a film vége: két
igazi felnőtt indul neki a friss, hűvös, kopár reggelnek, akiknek már nem lesz minden mindegy és
nem lesz bármi jó.
.Szeretem, ha munkámmal sikerül mosolyt
varázsolni a közönség arcára; ha ezt elérhetem,
ez a legszebb jutalmam" - mondta Hamza D.
Ákos az Ez történt Budapesten forgatásakor készült interjúban. "Egyéni szabadság nélkül nincs
magasabbrendű művészet! ... Szerintem az elkövetkező időkben csak a humanizmusnak van jövője! ... és ebből kiindulva kialakul majd egy

vigasztaló, nevelő hatású, megtisztult és salakmentes művészet!» - mondta egy másik interjúban a háború alatt. Ma újra sejtjük, milyen csak kiválasztottak birtokában levő - ihletettséget, szenvedélyt, pontosságot és szaktudást feltételez, hogy a film valóban "arcunkra tudja varázsolni" a mosolyt, s hogy a mosoly valóban jóízű
legyen. Hamza D. Ákos mozijában egymásra
talál a kellemesség és az üzenet, olyan korban,
amelyben elszakadni készülnek egymástól. A pikáns film, a rajongóknak való ínyencfalat, a bensőséges mozi, a mozi mint titkos szobánk és hetedik ajtónk koncepciója helyére más koncepciók
lépnek: részben harckocsiként rontanak a nézőnek az erőszakos propagandafilmek
(a Dr. Kovács István és társai által alapított agymosó-átnevelő filmtípus), s ezen kívül marad majd az egészen igénytelen, szubsztanciátlan blődli, melyet
maguk a készítői is megvetnek, a - mivel a klaszszikus mozit sült gesztenyéhez hasonIítottuk, ismét hasonlatot keresünk - tökmagmozi, később
a rágógumi-televízió. Egy ideig egymás mellett él
a két típus, a mozi mint csemege és a mozi mint
csatabárd. A kor az utóbbinak kedvez, Magyarország belép a háborúba, átkeresztelik a mozikat, az Odeonból Petőfi lesz, a Phőnixből Rákóczi, a Rialtóból Toldi, a Lloydból Duna, a Simplonból Új buda, a Savoyból Csaba, a Hollywoodból Bethlen. Az egykori City új neve: Szittya.
Hamza D. Ákos e szittya világban a nemzeti és
egyetemes kultúra tartósabb értékeihez vonzódik, a magyar "film noir" jelentős képviselőjeként. A Mesterek közé tartozik, akik a filmmel
nőttek fel és mindent tudtak róla.
Balogh Gyöngyi-Király Jenő

SZÍRIUSZ
rendező: Hamza D. Ákos, forgatókönyv: Herczeg Ferenc azonos című kisregénye nyomán Rákóczi
Péter, operatőr: Icsey Rezső, zene: Polgár Tibor, díszlet: B. Kokas Klára, koreográfus: Misley Anna
Szereplők: Szilas sy László (Tibor Ákos gróf), Karády Katalin (Rozina és Rózsa), Baló Elemér
(Szergiusz professzor), Déry Sári (Tárkányi Kata bárónő), Rajczy Lajos (Tibor Gergely gróf), Pethes
Sándor (Caffarelli mester), Nagy lIa (Teresa), C. Turáni Endre (Kaunitz gróf), Hidassy Sándor
(Gvadányi József), Szapáry Sándor (Orczy Lőrinc), Bánhidy Ilona (Szulkovszki hercegnő), Pártos
Gusztáv (Metastasio abbé), Greguss Zoltán, Berczy Géza, Makláry János (Labancok), Szakáts
Zoltán, Harasztos Gusztáv, Fáy Kiss Dóra, Vándory Gusztáv, Bodnár Jenő, Gonda György, Danis
Jenő, Somogyi Nusi, Sugár Lajos, Makláry Zoltán, Ihász Lajos, Kelemen Lajos, Matány Antal
Magyar Írók Filmje. 1942.
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AZ ÍRÓ FILMET ÍRJON ÉS NE IRODALMAT!
- MONDJA HAMZA D. ÁKOS, A "KÜLVÁROSI ŐRSZOBA"
RENDEZŐJE
A kora délutáni nap tűző sugaraival bámul be a Duna-parti művészkávéház hatalmas tükörablakán.
Az egyik sarokasztalnál érdekes
arc- élű, szemüveges úr kavargatja
délutáni feketéjét. Lazán kötött
nyakkendője kicsit félrecsúszott,
haja a szemébe lóg, szája sarkában
cigaretta füstölög, S ha az ablak
előtt nem csörömpölne végig időnként egy-egy sárga villamos, azt
hinnők, hogy a párizsi Döme vagy
Rotonde kávéházban ülünk. Az érdekes úriember pedig, aki ezt a hamisítatlan párizsi "odeurt" árasztja, nem más, mint Hamza D. Ákos,
a legkitűnőbb magyar filmrendezők
egyike. Most mutatják be legújabb
filmjét, a .Külvárosi őrszobá"-t arról beszélgetünk egy kicsit.
- Régen okozott film olyan örömöt - mondja H. D. Á. -, mint
amikor a Külvárosi őrszoba forgatókönyvét kézhez kaptam. Régi
"wunschtraumom" vált valóra ebben a filmben, mert az "egyszerű
eszközökkel felépített sallangmentes téma a legfranciásabb francia
filmekkel is felveszi a versenyt.
Elmosolyodik.
- Tizenhét évig dolgoztam Párisban, nem tehetek róla, de én a francia iskola híve vagyok, körülményeinkhez képest is azt tartom leginkább megvalósíthatónak.
- Miröl szól a film?

- A rendőrről, az egyszerű magyar parasztfiúról, aki messzenéző,
becsületes szemévelőrködik a város
rendje, békéje felett. Ez a város szereti a legjobban a rendőrt és én remélem, hogy ezzel a filmmel róhatom le mindannyiunk nevében az
irántuk érzett hálát.
- Kik játsszák a több szerepeket?

- Legkedvesebb munkatársaimat válogattam össze erre a filmre.
A főszerepet, a kültelki csavargó
lányt Karády Katalin játssza, aki
talán sohase volt ennyire "szinésznő", mint ebben a szerepben.
A rendőrt Nagy István, akit lassan
már Boyer-i mértékkel lehet mérni.
Menyasszonyát második számú
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Ham:a D. Ákos Golf Beával

kedvencem, Csikós Rózsi játssza.
De igen fontos szerepekben excellál
még Csortos Gyula, Somogyi Nusi
és Toronyi Imre.
- Mit vársz afilmtöl?

Körűlményesen rágyújt - kicsit
vonakodik a választól.
- llyesmin nem szoktam gondolkodni ... De gondolom, a film mindenütt megállná a helyét. Teljesen
internacionális tárgyú, éppen úgy
elképzelhető apárisi
"flic"-kel,
ahogya francia a rendőrt becézi,
vagy az angol "Bobby" -val a főszerepben.
- Szával, irodalmi?
- Szó sincs róla - csattan fel. A jó
film éppen olyan kevéssé irodalmi,
mint mondjuk a szobrászat. Érthetetlen a ma divatossá lett örökös
számonkérése az "irodalmi mondanivalónak" . Az irodalmi mindenáron való hajszolása a legjobb esetben művészeti batardizmus. Ez persze nem akar az író félreállítása lenni. Ellenkezőleg. Minden kimondott szó írott munkája legyen: jellemző és elhihető. De az író filmet
írjon és ne irodalmat. Mert mind a
kettő más. A tyúk tojjon tojást, és
legyen jó nyersanyag az Ujházytyúkleveshez, de ne akarjon a paradicsom-madárhoz
hasonlítani.
Hidd el, hogy legtöbbször nem is az

a baj a rossz filmekben, amit mondanak vagy tesznek a szereplők, hanem ahogy mondják, vagy teszik.
Olvasd csak el a legművészibb, a
.Jegírodalmibb" francia filmek dialógusait. Lapos és meztelen közhelyek. De ez nem is baj, mert közemberek köznapi szavain lüktet a film.
Ezek az igénytelen párbeszédek
megfelelően adagolva, jól elhelyezve és helyesen méretezve teszik
plasztikussá az akciót, élővé a figurákat.
Nagyot szíva cigarettából, aztán
elnyomja a hamutartóban.
- Hát körülbelül ilyen a Külvárosi őrszoba is.
Az ablak előtt nyári mámorcsodákba bújtatott hölgyek korzóznak
fel-alá. Időnként kíváncsiskodó, rajongó vagy felvillanó pillantásokkai akceptálják a kitűnő rendezőt.
Búcsúzóul
megkockáztatunk
még egy indiszkrét kérdést.
- Népszerű vagy?

Gesztus.
- Nem tudom.
- Szoktál
kapni?

szerelmes

leveleket

- Néha ... de ez nem számít. Engem nem szoktak szeretni a nők.
(Nono, Ákos, te csalsz!?)
(Mozi Újság, /943.30.)

Külvárosi őrszoba, 1942, Csortos Gyula és Karády Katalin

AMÍG EGY RENDEZŐ ELJUT ODÁIG ...
Hamza D. Ákos érdekes karrierje ajeslőecseltől
A hatalmas, szárnyas ablakon vastag sugárban ömlik be a koratavaszi napsugár. Háttérben, mint egy
monumentális
díszlet, a Gellérthegy emelkedik, szürke sziklái közt
már sarjad a friss, üdezöld fű.
Ebben a békés és idillikus környezetben
beszélgetünk
Hamza
Ákossal, számtalan magyar film kitűnő és sikeres rendezőjével. Derűs
kék szemében tőretlen optimizmus
és hit csillog - pedig igen hosszú út
van már mögötte.
- Hány filmet rendezett idáig?
- Hetet.
- Sorrendben?
- A "Gyurkovits fiúk", "Bűnös
vagyok",
"Szíriusz",
"AnnaMária",
"Külvárosi
őrszoba",
"Láp virága", és "Egy szoknya egy nadrág". Az utóbbi három még
csak ezután kerül bemutatásra.
- Hogyan jutott el az első film jéig?
- Ha pontos akarok lenni, bizony nagyon az elején kell kezde-

ajelvevőgépig

nem. Csók István növendéke voltam a Képzőművészeti Főiskolán.
Megszereztem a tanári oklevelet, és
kimentem Párisba, ahol tizenegy
esztendőt töltöttem. Eleinte ott is
festegettem, önálló kiállítást is rendeztem. Aztán érdeklődésem a film
felé fordult. Mint rajztanár és festőművész díszleteket terveztem a filmekhez.
- Sajnos, igen nyugtalan természet vagyok, és ezt is hamarosan
abbahagytam.
Újságíró
lettem.
A filmhez azonban továbbra is hű
maradtam, mert a politikai és egyéb
riportokon kívül két filmszaklapnak is belső munkatársa is voltam.
Háromévi újságíróskodás után fogtam magam és hazajöttem. Itthon
filmeket
produkáltam,
amikor
egyik nap pecsétes levél érkezett a
párizsi Gaumont-gyártól,
amely
rendezőnek hívott meg. Visszautaztam, de nem kezdhettem meg a
munkámat, mert közben kitört a
háború és én újból hazajöttem. Ek-

kor rendeztem első filmemet, a
"Gyurkovits fiúkat" .
Közben észreveszi akisasztalon
álló, üres po harun kat, gondos házigazdához illően gyorsan betölti.
A hosszú-éves párisi élet eltörölhetetlen nyomokat hagyott Hamza
Ákoson. Minden mondatából a finom francia esprit beszél, minden
gesztusán az elragadó charmeur
udvariassága érződik. Egyike azon
ritka rendezőinknek.
aki nem az
amerikai filmrendezők káprázatos,
spenceres és triplatalpas, külsőségeken múló mámoreleganciáját,
hanem a jó és művészi filmet tartja
legfőbb céljának. Elvitathatatlanul
a legudvariasabb rendezőnk, akitől
a műtermek lázas-izgatott,
túlfűtött, izzó hangulatában
sem lehet
egyetlen hangos szót hallani.
- Tizenegy film van a háta mögött
- folytatjuk a beszélgetést -, árulja
el, ki a legkedvesebb színésze, kivel
dolgozik a legszívesebben?
Udvarias mosoly a válasz.
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Gyurkovics fiúk, 1940. Perényi László. Szilassy László és Turay Ida
- Sajnos, erre nem felelhetek,
mert ha megmondanám
azt az
egyet, a másik tizenöt megsértödne.
Pedig nagyon csodálkozna, ha elárulnám, hogy ki a kedvenc sztárom, mert a művésznőről
a közönség nem is hinné, milyen engedelmes, tehetséges, formálható
színészanyag. O volt pályafutás om
legkellemesebb csalódása ...
Felkel a hatalmas karosszékből
és megindítja a villanygramofónt.
A barnára pácolt szekrény kéből
Rachmaninoff Cisz-moll preludejének csodálatos akkordjai hangzanak fel.
Akaratlanul adódik a kérdés.
- Szereti a zenét?
- Mindent szeretek, ami művészet, de nincsenek kedvenceim,
akiktől minden művet fenntartás és
kritika nélkül elfogadnék.
Aztán visszatérünk a fiimtémához.
- Mint festőművész és újságíró.
mennyiben látja ezeknek a művészeteknek hasznát a rendezésnél ?
- Egészen más szemmel bírálom
el az elémkerülő forgatókönyvet,
díszlet- és ruhaterveket. S ha kell,
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magam is eszközlök rajta változtatást. "A láp virága" című filmem
ruháit például én terveztem egyedül.
- Milyennek látja a magyar filmrendező gárda utánpótlását ?
- Nagyon sok tehetséges fiatal
van a szakmában, akik szép reményekkel
startolhatnak.
Allandó
asszisztensemből,
Máriássy Félixbői például néhány év múlva a legnagyobb magyar rendező lesz.
- Miben látja főrendező úr a magyar film baját?
- Filmjeink legnagyobb
tragédiája az idő - amely nincs. Átlag
tizennégy nap áll rendelkezésre egy
film elkészítéséhez. Mindenekelőtt
tehát több időre lenne szükségünk,
hogy ne kelljen lélekszakadva rohanni a munkával és ne okozzon
végzetes bonyodalmakat
a felvételeknek egy-két nappal való eltolódása. Ilyen körűlmények
között
nem lehet sem kellőképpen elökészíteni, sem pedig megrendezni a
filmet.
- Mi lenne erre az orvosság?
- Még egy műterem. Akkor aztán több filmet is gyárthatnánk,

ami szintén nem bizonyulna rossz
üzletnek.
- A színészek?
- Legtöbbje csak kenyérkérdést
és reklámot csinál a filmből. Kevés
az olyan színész, akinek valóban
szívügye lenne a szerepe, aki legalább annyira törődne vele, hogya
felvételi nap előtt átolvasná szerepét és gondolna arra, hogy mit is
kell majd csinálni, milyen alakot
kell a felvevőgép előtt megformálnia. Így természetesen a rendező
sem produkálhat ja mindig azt, amit
szeretne.
- Mik a további tervei?
- Egyelőre hétfőn megyek műterembe, ahol Bókay János "Ragaszkodom a szerelemhez" című vígjátékát kezdjük forgatni. További
terveket nem csinálok ... nem vagyok mesterember, aki évekre előre
beosztja az életét. ..
Lehet, hogy egyszer felkelek a rendezői székből és elmegyek a Fokföldre - hittérítőnek ...
[Mozi Újság. 1943. 10. sz.)

CSAK A HUMÁNUM BÓL FAKADHAT A TISZTA MŰVÉSZET
- MONDJA HAMZA ÁKOS FILMRENDEZŐ
Budai otthonában látogattuk meg
Hamza Ákos filmrendezőt. A nyári
napfénytől elárasztott, művészien
berendezett szobák méltó keretet
adnak egyéniségének. Öblős, nagy
karosszékben ül velünk szemben és
ijedten várja kérdéseink özönét. Pedig komoly elhatározásunk volt,
hogy nem kérdezünk, csak hallgatjuk és feljegyezzük mondanivalóit.
- Istenem, mit is mondhatok
olyat, amit mások már ezerszer meg
nem mondtak - kezdi hosszú hallgatás után - a tizennégy napról beszéljek, ami alatt egy filmet el kell
készíteni, vagy a nyolcezer méter
celluloid szalagról, ami rendelkezésre áll egy magyar filmhez? Vagy
talán az örökké szidott filmgyártókrói beszéljek, akiket legtöbbször
igaztalanul vádolnak? Mert kérem,
nem igaz az, hogy egyedül ők az
okai a gyenge magyar filmtermelésnek. Tévedés azt hinni, hogya filmeken agyon keresik magukat.
Nem mondom, előfordul, hogy egy
filmnéha kiugrik és akkor jól keresnek, de utána igen sokszor ráfizetnek!
Mert az igazság az, hogya magyar filmgyártás mozgató ereje sajnos a pénzkérdés. A pénz szabja
meg az időtartamot, az anyag
mennyiségét és a technikai kivitelezést. A magántőke nem siet segítségére a filmgyártóknak, mert nem
találja meg a számitását, állami támogatásra pedig hiába várnak. Így
azután nem marad más hátra, a
felhajszolt vagy magas kamattal
szerzett pénzből olyan filmet készíteni, ami a tömeg ízlésének és igényének megfelel.
- Nézzük csak meg az olasz filmgyártás fejlődési vonalát - folytatja
Hamza Ákos - termelésük néhány
esztendővel ezelőtt még borzalmas
művészíetlen és rossz volt. Az olasz
kormány belátta filmexportjának
szükségességétés állami segítséggel
a gyártók támogatására sietett,
akik rövid időn belül hatalmas arányokban megindították nemcsak
számbeli, hanem művészi filmtermeiésüket. Erre volna szükség itt-

hon is, de sajnos, ez csak vágyálom
marad ... Ilyen kilátástalan helyzet
mellett a magyar művészí filmek
gyártásának nincs jövője!
- Ugyancsak pénzkérdés az oka
annak, hogy filmjeinkből hiányzik
a sport. Annak ellenére, hogy erősen 'sportoló nemzet vagyunk, ezt
az irányt ki kell hagynunk felvételeinkből, mert egy ilyen beállítás napokba telik és ez megint megdrágítaná a gyártást. Igaz ugyan, hogy
filmtéma íróink és színészeink nagy
része nem is sportol és ami az egyiknek eszibe sem jut, arra a másikat
rá sem lehet bírni. Ismét kénytelen
vagyok külföldi példára hivatkozni
és így megjegyzem, hogy az amerikai filmgyártásban a színészekkel
kötött szerződés egyik főpontja a
napi sportkötelezettség. Ezért van
azután, hogy a legszebb testű színészeket éppen az ottani filmvilágban
találjuk. A testkultusszal kapcsolatos megoldhatatlan kérdés nálunk
a statisztériával egybekötött táncszámok beállítása is. Az idő rövidsége lehetetlenné teszi az egyöntetű
begyakorlást és bizony legtöbbször
annyit nem tud a rendező elérni,
hogy legalább egyszerre történjenek a mozdulatok. Németországban egy ilyen számot előzetesen hat
hétig gyakorolnak és csak azután
kerül felvevőgép elé.
A dolgok ilyen tisztánlátása után
félve kérdezzük, milyennek látja
Hamza, Ákos, a filmrendező az új
generációt?
- Ez a kérdés engem régen foglalkoztat és közelről érdekel, tehát
könnyen tudok rá válaszolni. Sok a
fiatal tehetség, de tudásuk nagyon
gyenge lábon áll. A hiba valahol a
kiképzésben lehet. Nem tudnak jól
és színpadképesen beszélni. A gesztustól a hanghordozásig igen nagy
az út és ehhez hosszas tanulás szükséges. Nem lehet kérem megtanulni
hónapok alatt a színpadi játszást mondja indignálódva Hamza Ákos
- ha mi, akik az idősebb generációt
képviseljük, tudtunk évekig sokszor nélkülözések mellett tanulni,
akkor nekik, ha komolyan színé-

szek akarnak lenni, ugyanazt kell
tenni. Ezenkívül egy bizonyos szerepkörre állítják be magukat, amit
nem tartok helyesnek, nem szeretem az úgynevezett "beskatulyázást", Jó színésznek intellektuális
képzésre és tudásra van szüksége,
hogy szerepköre több irányú legyen.
- Minden kisiklott a rendes kerékvágásból, minden irányban
nagy változáson mentünk keresztül
- mondja lemondóan és hangjában
szomorúság érződik. Nemcsak a
színművészet, hanem az irodalom
és képzőművészet is lesüllyedt a nívótlanság mélypontjára.
Ennek mindenesetre sokkal komolyabb oka van, semhogy felületesen lehessen róla beszélni. Annyit
azonban mondhatok, hogy amíg az
emberi értéknek nincs megbecsülése, addig nem is lehet más eredményt várni!
Egyéni szabadság nélkül nincs
magasabbrendű művészet!
Az emberek elfáradtak és egy
más élet utáni vágy van bennük,
ami mindenesetre megnyugtató,
mert a vágyak tendenciát is jelentenek, azonkívül igen erős faktorai az
emberi életnek... Csodálatos, hogy
mind gyakrabban találkozunk az
emberek emberi érzés felé irányuló
kívánságával.
Szerintem az elkövetkezendő
időkben csak a humanizmusnak
van jövője!... és ebből kiindulva
kialakul majd egy vigasztaló, nevelőhatású, megtisztult és salakmentes művészet!
Meghatottan hallgatjuk ezeket a
bölcs elgondolásokat és azután még
megkérdezzük Hamza Ákost legközelebbi tervei felől.
- Pillanatnyilag forgatókönyvön
dolgozom és szeptemberben kezdem rendezni Mikszáth Kálmán
"Egy fiúnak a fele" című novellájából készülő filmet. További terveim
pedig a háború befejezésével kapcsolatosak. Szeretnék itthon maradni, de csak abban az esetben, ha
megkezdődnék a fenti elképzelés
szerinti filmek gyártása. Ellenkező
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Ragaszkodom

a szerelemhez,

1943, Ajtay Andor, Benkő Gyula és Fényes Alí::

Egy szoknya, egy nadrág, 1943, Csikós Rózsi, Latabár Kálmán és Mihályi Ernő

esetben visszamegyek Párisba, ahol
életemnek legalább tíz évét töltöttem. Csók István növendéke voltam, és amikor elvégeztem a festőakadémiát, kimentem Párizsba, ahol
az első esztendőkban filmdekorációnál dolgoztam. Később sok film
rendezésében vettem részt és azt
hittem, hogy az ott tapasztalt és

tanult dolgokat majd az itthoni . Mikor a lépcsőházban lefelé haladfilmgyártásban felhasmálhatom.
tunk, arra gondoltunk, mi is történEz csak részben sikerült, mert itt- ne, ha Hamza Ákos, a nagytehetséhon annyian szólnak bele a film gű, müvészlelkű rendező egyszer
elkészítésébe és végrehajtásába,
szabadkezet és korlátlan anyagi lehogy nem marad más számomra,
hetőséget kapna a magyar filmgyármint a megalkuvás...
tásban ...
(Mozi Újság, 1944.6. sz.)

•

(A szöveget a korabeli kézirat helyesirásával közöljük.)
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Élő filmtörténet
Hamza D. Ákos a Magyar Filmintézetben
A Brazíliában élő magyar filmrendező és festőművész magyarországi látogatása során 1987.
június 2-án felkereste a Magyar Filmintézetet,
ahol megnézte az Ez történt Budapesten című
1944-ben készült filmjét, majd az Intézet munkatársaival találkozott és beszélgetett. Az alábbiakban közöljük az Intézet halljában és olvasótermében lefolyt beszélgetések szövegét.
H. D. Á.: Az ember amikor nyolcvanon túl
hazajön, mint múzeumi tárgyat kezelik, mert más
értéke már nincs. Olyan ez, mint amikor az archeológus talál egy törött cserepet, megörül neki,
kézbe veszi, vizsgálgatja, ki tud-e bogozni belőle
valamit a múltra vonatkozóan, ami esetleg ér,dekli. Most én is mint egy múzeumi tárgy állok
előttetek, tessék, kérdezzetek : ha tud még a törött cserép valami felvilágosítást adni, azt boldogan megadja.
G. A.: Amikor filmet rendezett, már festő is
volt. Volt-e valami tudatos kapcsolat, párhuzamosság festői látásmódja és rendezői képi világa
között?
H. D. Á.: Ha a gyerekkoromig visszanyúló

kezdetekre gondolok, a két dolog szorosan összefonódik. Ugyanakkor, 5-6 éves koromban kaptam a festődobozt, amikor az első vetítőgépét,
amit nekem kellett forgatnom, és én ezután hol
festettem, hol forgattam. Szóval hosszú ideig tartott, amig a kettő egyáltalán elvált egymástól.
Később aztán kiépült a tudatos kapcsolat is.
G. A.: A gyerekkori ,.filmforgatástól" hogyan
jutott el a tényleges filmgyártásig ?
H. D. Á.: Mikor elvégeztem a Képzőművészeti
Akadémiát, tanáromnak, Csók Istvánnak a segítségévelösztöndíjat kaptam Párizsba. A párizsi
diákok legkülönfélébb kereseti forrásai között
szerepelt a film is. Barátok, kollégák időnként
hozták a hírt, hogy éppen hova lehet menni statisztálni, s az ember elment, mert akkor egy hétig
megint tudott festeni. Én, mivel már gyerekkorom óra érdekelt a film, szívesen mentem, tudni
akartam, mi van mögötte, hogyan készül. Akkoriban nem lehetett filmezést tanulni úgy, hogy az
ember beiratkozott valamilyen filmiskolába.
Olyan még nem volt, nem is igen gondolt rá
senki. El kellett menni statisztálni; vagy az aszszisztens helyettes asszisztensének lenni, és sört
vinni a rendezőnek. Közben az ember, ha tudott,
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szerzett valahol egy forgatókönyvet, figyelte a
rendezőt, hogy miért csinálta ezt vagy azt, esetleg
eltöprengett, hogyan lehetett volna még, vagy
kellett volna csinálni a jelenetet. A filmezés mesterség volt, amit az ember úgy próbált megtanulni, mint egy kovácsinas vagy szabóinas, vagy egy
bármilyen kézművesinas a szakmáját. Sokkal később születtek meg a filmakadémiák, filmiskolák
és a filmtudomány.
V. J.: A lexikonok említik, hogy René Clair
mellett is asszisztenskedett.

H. D. Á.: Az is ebben a kezdeti időszakban
volt. A segédrendező asszisztensének a segédjeként a maximális tevékenység, ami meg volt engedve számomra, hogy vihettem a rendezőnek
egy pohár sört.
V. J.: Ez a húszas évek közepén volt?
H. D. Á.: Igen; Később, amikor a hangosfilm
kezdődött, már first assistant voltam a Paramountnál.
V. J.: 1936-ban, több mint tízévi párizsi tartózkodás után úgy döntött, hogy hazatér Magyarországra. Mi volt ennek az oka?
H. D. Á.: Nagy része volt ebben Bajcsy-

Zsilinszky Endrének, akit akkor már régen, a
húszas évek óta ismertem. Egy alkalommal, amikor pesti látogatásomból visszaindultam Párizsba, azt mondta: "Könnyű nektek visszamenni
Franciaországba, mi meg itt maradunk és tartjuk
a hátunkat. " Erre mi egy páran magyar fiatalok
hazajöttünk, hogy megpróbáljuk vele együtt mi
is tartani a hátunkat. Hazaérkezésem után nála
dolgoztam a Szabadság című lapnál. Attól kezave szoros barátság kísért bennünket, amit azután
belevittünk a legnehezebb dolgokba is. Szerveztük az ellenállási mozgalmat.i, Ez már azonban
se nem film, se nem festészet, hanem történelem.
V. J.: Hamza D. Ákos a felszabadulás előtti
magyar film kránikájában jelentős szerepet játszott. Tudjuk, hogy a harmincas évek végén filmvállalatot alapított, a negyvenes évek elején pedig
sikeresfilmeket rendezett. Hogyan indult magyarországi filmes karrierje?

H. D. Á.: Akkoriban az volt a szokás, hogy
minden tanárnak joga volt életében egyszer kihallgatásra jelentkezni a kultuszminiszternél. Miután nekem tanári diplomám volt, jelentkeztem.
Gondoltam, kérek egy tanári állást. A miniszter

elküldött Szily Kálmán államtitkárhoz, aki nagyon felvilágosult gondolkodású ember volt. Kifaggatott, hogy mit csináltam addig, majd miután meghallgatott, azt mondta: "Hát ide hallgass, nekünk nincs szükségünk tanárra. Rajztanár van itt tucatjával, de nincs senkink, aki valamit ért a filmhez. Menj a Hunnia Filmgyárba,
majd beszélek az igazgatóval !" A vége az lett,
hogy két hónapi huzavona után alkalmaztak a
Hunniában mint úgynevezett állásnélküli diplomás gyakornokot havi nyolcvan pengő fizetéssel.
V. J.: Gondolom, itt már nemcsak sört kellett
vinni.

H. D. Á.: Valóban nem. Betettek a Bérelszámolási Osztályra, ahol a világosító munkások
heti bérét kellett számolnom. Ez tulajdonképpen
nagyon jó beosztás volt, mert ahhoz, hogy én azt
el tudjam számolni és ellenőrizzem. át kellett
néznem a film teljes gazdasági és kereskedelmi
anyagát, a számlákat, a költségvetést. Ugyanis
olyan zűrzavar volt, hogy másképp nem lehetett
eligazodni. Miközben ezekkel foglalkoztam, rájöttem, milyen hibák vannak. Elmondtam a főnökömnek, aki csodálkozott: "Hát te honnan
értesz ehhez?" "A gimnáziumban megtanultam
számolni" - feleltem. "Jó - mondta - akkor talán
majd kapsz valami más beosztást." Három-négy
hét múlva már költségvetés ellenőrzéssel foglalkoztam. Majd miután kiderült, hogy bizonyos
dolgokhoz értek, produkcióhoz tettek és ideadták egy film gyártásvezetését: "Felelős vagy mindenért, ha a legkisebb hiba lesz, kirúgunk és
többé semmi közöd a magyar filmgyártáshoz, ha
pedig tudsz valamit, hát most megmutathatod"
- mondták. Elkészült a film, és egyike volt azoknak, amelyek fillérre betartották a költségvetést.
Új nyilvántartási rendszert dolgoztam ki, aminek
segítségével már gyártás közben bármikor meg
tudtam mondani, betartjuk-e a költségvetést,
vagy sem. Ezt követően mint a Hunnia gyártási
ellenőre dolgoztam egy sor filmben. A Hunnia
ekkoriban azzal a feltétellel adott hitelt a gyártóknak, ha én ellenőriztem a gyártást. Ezzel egyidőben egymás után több filmnek a gyártását
vezettem, majd saját filmgyártó vállalatot alapítottam. Régi mozis barátom tanácsolta, hogy
önálló vállalat legyen, a bankok ugyanis bizalmatlanok voltak a Kft-kel szemben. Nekem mint
teljesfelelősségű vállalkozó nak első perctől kezdve nagyobb hiteleket adtak. A tekintélyem a bankoknál végleg megszilárdult a Tiszavirág című
német-magyar verziós film készítésekor, mert ennek gyártására a német fél nyolcvanezer márkát
utalt a számlámra. A filmnek egyébként politikai
érdekessége is van. Mégpedig az, hogy a német

verzió forgatása ürügyén sikerült a stábbal néhány zsidó származású filmest kicsempészni a
hitleri Németországból.
Miközben a vállalatomat vezettem, különböző
gyártók kapacitáltak, hogy rendezzek. így ezt is
megpróbáltam. Dióhéjban ennyi a történet.
V. J.: Legendák szólnak arról, hogy akkoriban
milyen rövid ideig tartott egy-egy film forgatása.

H. D. Á.: Sajnos, ez nem legenda. Ez volt a
valóság. Volt olyan magyar film, amelyik tíz forgatási nap alatt készült el. A költségvetések
ugyanis nagyon alacsonyan mozogtak. Az ímént
látott Ez történt Budapesten műtermi felvételei,
ha jól emlékszem, tizennégy napig tartottak, nagyon intenziv munkával, negyven-ötven beállitással naponta. A rendezőnek akkoriban a politikai hatalom után a legfőbb ura és kormányzója
a pénz volt. Túllépni a költségvetést hazaárulásnak számitott. Mindenképpen a költségvetésen
belül kellett maradnia, különben az életben nem
mehetett többé filmműterembe.
V. J.: Átlag mennyibe került akkoriban egy
magyar film?

H. D. Á.: Negyven-ötven évvel ezelőtti számokkal nehéz ezt érzékeltetni. Kezdetben, amikor gyártásvezetőként dolgoztam, egy magyar
film kb. százezer pengő körül forgott. A legalacsonyabb költség, amiről tudok, nyolcvankilencvenezer pengő volt, a legmagasabb száztízszázhúszezer. Ez sok míndentől függött, többek
között a témától, a szereplőgárdától. Induláskor
a gyártónak soha nem volt százezer pengője. Egy
jól szituált gyártó szerenesés esetben tíz-tizenötezer pengővel rendelkezett, de tizezer pengővel
már meg lehetett csinálni a filmet, mert ehhez
hozzájött a Hunnia-hitel, a laboratóriumi hitel,
a nyersanyaghitel. A kölcsönző már ekkor elkezdte eladni a filmet. Egyes vidéki mozik már a
gyártás megkezdése előtt befizettek bizonyos őszszegeket. Sok filmet külföldön is eladtak, ebből
is befolyt nyolc-tízezer pengő. Mikor ezek mind
összegyűltek, neki lehetett kezdeni a film elkészítésének.
V. J.: Az Ez történt Budapesten nem volt nagyon szegény film, hiszen nagy sztár, Muráti Lili
játszott benne, de nem is lehetett nagyon költséges,
mert nem volt sok helyszin, nem volt sok külső. Ez
mennyibe került? S ha nem túl indiszkrét a kérdés,
mennyi volt a rendezői honorárium?
H. D. Á.: Ez valóban átlagos film volt, de

abban az időben készült, amikor az infláció már
nagyon erősen működőtt. Ha jól emlékszem,
száznegyven-százhatvanezer pengőnél forogtunk. Akkoriban mint rendező már én is a legmagasabb gázsit, tizenhatezer pengőt kaptam.
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V. J.: Mennyit kapott az író'! Ma a filmírók
általában keveset kapnak, és szívesen hivatkoznak
a régi gyakorlatra, amikor, mint mondják, az író
sokkal jobban részesedett.
H. D. Á.: Nem hiszem, hogy sokkal jobban

részesedtek. Az író honoráriuma éppúgy, mint a
rendező és a színész gázsija attól függött, hogy az
utolsó filmjének milyen volt a kasszasikere. Jobb,
ügyesebb író ebben az időben általában hatnyolcezer pengőt kapott. Itt az Ez történt Budapesten esetében magasabb összeg szerepelt, mert
ezt a filmet nem az írta, aki a főcímen íróként fel
volt tüntetve, hanem egyik barátom, Nóti Károly. Ezt kettőnkön kivül csak közös barátunk,
Dobos György tudta, aki megtette azt a szívességet, hogy adta a nevét. így csinálhatta meg Nóti
Károly a filmet, akinek munkáit én nagyon szerettem, s akinek akkor éppen nagy szüksége volt
pénzre. Akkoriban gyakran el kellett titkolnunk
a jogos szerzőket, de úgy gondolom, utólag korrigálni kellene ezeket az igazságtalanságokat.
R. A.: Végül is ez volt a magyar filmgyártás
legtermékenyebb időszaka. 1942-ben, 1943-ban és
1944-ben évente közel félszáz film készült. 1943. ban, ha jól emlékszem, ötvenhat filmet forgattak.
Ha úgy tetszik, minden hétre esik egy magyar film.
Mivel Ön gyártásvezető, producer is volt, engem
az érdekelne, hogy mekkora volt a bukás rizikója?
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H. D. Á.: Bukás nem volt. Nem nagyon tudok
ilyen filmről. A kevésbé sikeres filmeket is addig
forszírozták, aztán még reprízben játszották, aztán itt ment, ott ment, hogya végén valahogy
mindig visszajött a pénz.
V. J. : Mennyire számítottak afilmek fogadtatásánál a kritikák?
írnak a lapok?

Mennyire adtak arra, hogy mit

H. D. Á.: A világ legfontosabb dolga volt.
A színész és a rendező reszketett, hogy vajon mit
ír róla pl. Egyed Zoltán. De még attól is félt, mit
ír annak a segédje, akit csak úgy hivtak a szakmában, hogy Negyed Zoltán. Az ő kritikája is
döntő volt. Aszerint lett tele másnap a mozi.
A pesti ember megnézte a kritikában, hogy milyen filmmel áll szemben. A film sikerét a bemutató utáni sajtókritika és a bevételek együtt minősítették. Amelyik jó kritikát kapott és szép
bevételt ért el, az számított jó magyar filmnek.
Mindenkinek erre kellett törekednie.
V. J.: Nem akarok vitatkozni, de pl. Karády
Katalint rendszeresen szidták, birálták, csepülték
a vezető lapokban, mégsem veszített a népszerűségébői.

H. D. Á.: Nem volt általános a csepülés, Karádynak voltak nagyon jó kritikái is. A Halálos
tavasz és a Szíriusz után is nagyon megdicsérték.
Különösen jó kritikát kapott a Külvárosi őrszo-

bában nyújtott alakításáért. Akkoriban volt Pesten egy figura, akit mindenki ismert. Alvilági nő
volt, Harmonikás Gizinek hívták, egy angyalföldi lebujban harmonikázott és énekelt. Nagyon
szép hangja volt, még a városból is sokan jártak
ki hallgatni. Egy kicsit ennek a figuráját csináltuk
meg Karádyval. Amikor a film kijött, a kritikák
nagyon megdicsérték : "Íme milyen remek színésznő, milyen nagyszerűen játssza meg az
apacslányt" - írták róla.
V. J.: Rendezői életművében három Herczeg
Ferenc-regény

megfilmesitése

is

szerepel:

A Gyurkovics fiúk, A láp világa és a Szíriusz.
Látta, minősítette Herczeg Ferenc ezeket a filmeket?
H. D. Á.: E filmek előtt egyik kollégám,

akit igazán nem szeretnék bántani, megfilmesítette Herczeg Ferenc egyik regényét, s ez sok
kedves vicc forrása volt akkoriban a filmszakmában. Herczeg Ferenc ezután azt mondta,
hogy többé egyetlen művének se adja el a
megfilmesítési jogát Magyarországon. Ennek
ellenére mi szerettük volna megvásárolni az
említett regények jogát.
A gyártó felkereste Herczeg Ferencet, aki először elzárkózott, majd hosszas győzködés után
azt mondta: "Hajlandó vagyok tárgyalni a rendezővel és a forgatókönyvíróval. Keressenek
fel."
Herczeg Ferenc roppant merev, szertartásos,
de nagyon érdekes ember volt. Hosszasan vitatkoztunk, áttárgyaltuk az elképzelésünket, végül
így szólt: "Rendben van, kivételt teszek. Kezdjék
el A Gyurkovics fiúkat, s ha ez sikerül, a másik
kettőbe is beleegyezem."
Megcsináltuk A Gyurkovicsfiúkat, aminek sajnos már a cenzúránál balsikere lett. Egy csomó
apró kedves dolgot akartak kivágni belőle. Volt
például egy jelenet, amelyben a vidéki garnizon
fiatal tisztjei virágcsokrokkal kivonulnak az ezredes kacér, elvált felesége elé az állomásra. A cenzúra kivágatta, mondván, hogy ez nem váltana
ki jó érzéseket. Egy másik jelenetben képviselőválasztás volt. Szólásra emelkedik a jelölt, s közben súgva megkérdezi a szomszédjától: "Milyen
programban lépek föl? Kormánypárti?" "Nem,
ellenzéki!" - súgja amaz. Persze ezt is kivágták.
Legkevésbé értettem annak a jelenetnek a kivágását, amelyben egy részeg vidéki földbirtokos,
miközben mások szép keserű nótákat húzatnak
hangosan, harsogva folyton azt énekli, hogy
"Nem akar az ökörcsorda legelni... ". Úgy vélték,
hogy ez meggyalázása a magyar zenének, és én
nem tudom még, minek.
Még aznap délután elmondtuk az egészet

Herczeg Ferencnek, aki látta a filmet, és jónak
találta. Irtózatos dühbe gurult, fogta magát és
még aznap este felment Horthyhoz tiltakozni.
Herczeg kedvenc embere volt Horthy kormányzónak, Horthy nagyon nagyra becsülte. Így aztán a cenzúra egy pár dolgot visszaengedett.
A film sikeres volt, szép kasszát csinált. Herczeg
meg volt elégedve, és ideadta a többi jogot.
B. Gy.: A Szíriusz, az első magyar sci-fi film
bizonyára nehéz technikaifeladatok elé állította a
rendezőt és a stábot.
H. D. Á.: Annál is inkább, mert az egész filmet

műteremben vettük fel. A Hunnia tenyérnyi stúdiójában kellett felépíteni egy tavat és a tóban
egy szigetet, amelyen a filmbeli víziünnepély balettszámát táncolták. Ugyancsak a műteremben
állt az időgép is. Nejlonzsinórok. csigák és görgők segítségével oldottuk meg, hogy megfelelő
pályán felemelkedjen és leszálljon. Mindent nagyon olcsón, fillérekből hoztunk ki. Van a filmben egy jelenet, amelyben a gyönyörűen megteritett hosszú asztal fölött végigkocsizik a kamera.
Ezt például úgy oldottuk meg, hogy két fahrtkocsit egy híddal összekötöttünk és erre tettük a
kamerát. Akkor éppen a Hunniában forgatott
Baky József, aki hallott erről a trükkről és nagyon megtetszett neki. Egyik nap bejött a műterembe, odajött hozzám, bemutatkozott. Addig
ugyanis még nem ismertük egymást. Aztán megkért, hogy az ő hasonló asztaljelenetéhez nem
adnánk-e kölcsön ezt az általunk készített szerkezetet. Természetesen örömmelodaadtuk.
B. Gy.: Valahol olvastam. hogy a film múltban,
jelenben és az űrben játszódó jelenetei más-más
szinűek voltak. A Filmintézet tulajdonában lévő
képia fekete-fehér. Lehetséges, hogy annak idején
virazsírozott* kópiák kerültek forgalomba?
H. D. Á.: Én is csak fekete-fehér kópiákról

tudok, viszont a bemutatón színes, ha jól emlékszem, aranysárga és kék előtéttel vetítették a filmet, és a közönség nagyon lelkesen fogadta ezt
az újítást.
A velencei fesztivál előkészítő bizottsága is
eljött megnézni a filmet, nagyon tetszett nekik.
Az volt a szándékuk, s ezt nekem is megmondták, hogy ennek adják a nagydíjat. Ezt azonban
a németek megakadályozták, mondván, hogy a
film németellenes. Én magam valóban annak
szántam, de senki más nem vette észre addig,
csak a németek. így a díj ugrott. A következő
évben Az ördöglovas című filmemet akartam kiküldeni. A bizottság megnézte, ismét biztattak,
de abban az évben az amerikai partraszállás
miatt a fesztivál elmaradt.

* utólagosan

szinezett fekete-fehér

film
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tünk a pincéből, a lebombázott város közepén
B. Gy.: Az ördöglovas tele van meglepő lovasegy kis mozi megmaradt homlokzatán nagybetűs
jelenetekkel, s a néző alig hiszi, hogy valóságos
felirat hirdette: EZ TÖRTÉNT
BUDAPESugrásokat lát, ügyes filmtrükkökre
gyanakszik.
TEN.
Hogyan készültek ezek a felvételek?
A film elkészülése egyébként egy véletlenen
. H. D. Á.: A filmben Sándor Móric összes hires
múlott. Azon, hogy csak leforgatása után ment
lovastrükkje szerepelt: Sándor Móric átugrat egy
cenzúra elé előző filmem, az Egyfiúnak afele. Ezt
hintón, egy szénás szekéren, felmegy egy hosszú
határozottan és nyiltan németellenes és faji üldölépcsőn, lecsúszik egy meredek sziklafalon stb.
zés ellenes filmként forgattuk. Ennek természeteHónapokig készítettük elő a filmet, s eközben
sen meg is lett a "sikere" már a cenzúránál. Végig
egész Bábolna rendelkezésünkre állt sok világhíse nézték, s nemcsak a filmet tiltották be, de
rű csődörével. A trükköket Tóth Sándor, a Luengem is örökre €iJtiltottak a filmezéstől.
dovika lovas tanára valóban megcsinálta. MinHa a cenzúra nem késik, az Ez történt Budapesten
den trükköt más lóval tanított be. A hintó átugsohase készül el.
ratása volt talán az egyik legnehezebb az akadály
R. A.: A film tele van apró, a háborúra utaló
szokatlan formája miatt. Ennek betanítása heteket vett igénybe. A hintónak először egy mély jelzésekkel: árafelhalmozás. tojásjegy. elsötétítés ...
.H. D. Á.: Igen, és van benne egy jelenet,
árkot ástunk, ebbe állitottuk bele úgy, hogy csak
amelyben Murátit, amikor elrohan az éjszakáa teteje látszott ki. így a ló könnyedén átugorta.
ban.Tegyveres járőr követi. Ettől egy kicsit félMikor már megszokta az. akadály alakját, eltem, hogy ki fogják vágni, de sajnos ez akkoriban
kezdtük napról napra fokozatosan emelni a hinolyan természetes volt, hogy észre sem vették.
tót, mig végül a eredeti magasságában is sikerült
átugornia.
R. A. : A harmincas-negyvenes évek filmgyártá. ez. Á.: Milyen műfajú filmeket szeretett legin- sában kötelező gyakorlat volt minden filmben egy
zeneszám. A rendezők nagy többsége meg sem
kább rendezni?
próbálkozott azzal, hogy ezt filmes ötletté tegye.
H. D. Á.: Rendeztem mindenfélét, és a válaszItt viszont ezt a kötelező zeneszámot két énekesnő
tásnak mindig megvolt filmenként az oka. Erre
jó példa az Egy szoknya, egy nadrág című filmem.
adja elő, aztán visszatér a film végén, és Muráti
egészen másképp énekli, s ettől az egész filmes
Ezt először nem is akartam megcsinálni. Aztán
ötletté válik.
jött Latabár, és azt mondta: "Mit húzódoztok
itt, mit tárgyalgattok? Ezen nincs mit vitatkozni,
H. D. Á.: Az ember minden filmnél próbálkoezt meg kell csinálni. Ez egy nagy és szép feladat.
zott, hogy az alacsony költségvetés és a szegényes
Az emberek itt élnek remegő idegekkel, nekünk
technikai felszereltség mellett mégis csináljon vamost ai a kötelességünk, hogy megnevettessük
lami újszerüt, vagy megoldjon valami technikaiőket." Elgondolkoztunk
ezen és azt mondtuk:
lag nehéz feladatot. Például ebben a filmben van
"Rendben van, most egy pár millió embemek
egy körsvenk abban a jelenetben, amikor a tetőszerzünk egy jó estét, csinálunk ebből egy jó
teraszon Muráti és Hajmássy körben táncolnak.
komédiát."
A kamera itt kétszer is körbemegy velük és sehol
egy lámpa, se egy kábel, semmi nem látszik. Ez
A napokban újra megnéztem a filmet és örülök, hogy megcsináltuk. Van benne Latabámak
Magyarországon
akkoriban nagyon nagy bravúrnak számított. Előtte a kollégáim azt mondegy fantasztikus száma, amelyikben a "vőlegényével" táncol, ez félévszázados távlatból nézve
ták nekem, hogy ez lehetetlen, ezt legfeljebb
is egy Fred Astaire-i szám. Ö maga csinálta a
Amerikában lehet megcsinálni. Azután leültünk,
koreográfiát, ez volt egyik legnagyobb művészi
tanulmányoztuk a helyszínt, rajzoltunk, számolteljesítménye. Ha másért nem, hát azért érdemes
tunk, végül kijött belőle ez, és ráadásul fillérekből. Világosítók voltak elbújva különböző helyevolt megcsinálni ezt a filmet, hogy megmutassuk,
ezt is tudja a magyar filmgyártás.
ken, akik pontosan tudták, hogy mikor arra
megy a kamera, melyik lámpát kell meggyújtani,
V. J.: A beszélgetésünk előtt látott Ez történt
vagy eloltani. Szóval ilyen majdnem bűvészmutatBudapesten volt tudomásom szerint az utolsó Magyarországon készült játékfilmje.
Öridnénk, ha ványszerű zsonglőrködésseloldottunk
meg dolgomondana néhány szót e film készülésének kÖTÜI- kat, hogy úgy nézzen ki, mintha tudnánk filmet
ményeiről.
csinálni, és elérjük azt a hatást, mintha a technikai
lehetőségek a rendelkezésünkre állanának.
H. D. Á.: Ezt a filmet a német megszállás első
napjaiban forgattuk. A bemutatóra pedig akkor
B. Gy.: A korabeli újságokban mint a szakma
kerűlt sor, amikor már Budapest ostroma folyt.
legnyugodtabb, legudvariasabb rendezőjét emlegették. Mivel sikerült ezt elérnie?
Máig előttem a kép, amikor ostrom után feljöt38

Strano Appontamento,

1950, (Enzo Staida)

H. D. Á.: Voltak kollégáim, akik egész nap
kiabáltak, attól a pillanattól kezdve, hogy beléptek a stúdióba. Aminek persze a végén nem lett
meg a kívánt eredménye. A stáb megszokta, és rá
se hederítettek. Amikor én bementem a stúdióba,
nyugodt munka kezdődött, s ha valamiért mégis
felemeltem a hangom, mindenki megrémült.
"Nagy baj lehet, ha Ákos kiabál" - mondták.
Ez persze nem valami előre elhatározott módszer volt nálam. Ilyen volt a természetem.
V. J.: A színészek közül kivel szeretett együtt
dolgozni?

H. D. A.: Általában mindenkivel nagyon jó
viszonyban voltam, még Csortossal is, aki a legnehezebben kezelhető színész volt abban az időben. Az egész csak azon múlt, hogy érzékenységét figyelembe véve, hiúságát kielégítve bánjon
vele az ember. A Bűnös vagyok című filmben volt
Csortosnak egy hosszú, végígbeszélt jelenete,
amit egy beállitásból akartam felvenni. Asszisztensem, Máriássy Félix azt mondta: "Te, ez nem
fog menni Csortossal." "Ne törődj vele - mondtam neki -, csak vegyétek át a szöveget, és ne
lepödj meg, bármit fogok mondani." Erre ők
39
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leültek valahol a műterem sarkában, hogy gyakorolják a hosszú szöveget egyfolytában elmondani. Egy idő múlva megálltam mellettük, figyeltem őket, majd megszólaltam: "Félix, te megőrültél ? Hogy kívánhatod, hogy ez egyszerre lemenjen! Hát hol találsz te olyan színészt, aki ezt
egyszerre elmondja?" Csortos felkapta a fejét:
"Mit mesél itt maga, Hamza! Hát majd én megmutatom, hol talál ilyen színészt" - mondta.
Ezek után mondanom se kell, hogy tökéletesen
sikerült egy beállításban felvenni a jelenetet.
Mint csemegét, elmesélném ennek a történetnek mintegy az ellenkezőjét. Ha jól emlékszem,
Az ember néha téved című film forgatásakor történt, amelyben én gyártásvezető voltam. Tőkés
Annának és PágerAntalnak volt benne egy nagy
jelenete. Páger hosszan veszekszik Tőkés Annával, legalább kétoldalnyi szövege volt, amelynek
a közepén egy helyen Tőkés megszakítja és azt
mondja: "Nem igaz!", majd Páger tovább folytatja a veszekedést. Nagyon félt a rendező, izgult,
hogy hogy megy majd Págernek ez a hosszú szöveg. Páger nyugtatta: "Ne törődj vele, én megtanulom, menni fog!" Csináltunk egy próbát és
tényleg jól ment. Felvételre került a sor és ötször
kellett megismételni, mert Tőkés Anna mindig
rossz helyen mondta be, hogy nem igaz. Páger
tökéletes volt.
V. J.: Mennyire határozta meg egy filmnek a
várható fogadtatását,
hogy sztárok játszottak
benne? A szinészek kiválasztása mennyiben volt a
rendező hatásköre?

H. D. Á.: A színészek kiválasztását általában
gazdasági szempontok döntötték el. A színészeknek is kialakult a kereskedelmi értéke. Egy Karády-filmet biztos, hogy jól lehetett eladni. Nem
rendezhetett akárki egy Karády t, mert azt Karády nem vállalta. Voltak viszont olyan színészek,
akik nem akartak Karády mellett másodrendű
szereplők lenni. ,A Külvárosi őrszoba például
egyike volt azon ritka kivételeknek, amelyikben
Csortos hajlandó volt Karádyval dolgozni, és
nagyon szépen megcsinálták. Előfordult, hogy
valakit nyomtak, de amikor egy rendező már
bizonyos nivóra emelkedett, ebben az esetben
nemet mondhatott.
A szereposztással kapcsolatban Vajda László
filmrendezővel és Békeffy István forgatókönyvíróval volt egy kis kabarészámunk, amit mindig
eljátszottunk egy-egy film indulásánál : együtt ül
a kölcsönző, a filmiroda-igazgató és a gyártó meg
mindenki, aki beleszólhat a filmbe. A szereposztást tárgyalják. A főbb szerepekben hamar megállapodnak: "Ez nem lehet más, mint Turay ... Ez
nem lehet más, mint Csortos." stb. Minden lezaj40

lik, amikor egyikük megszólal : "Ja itt van egy kis
titkárnő, aki egyszer bejön és azt mondja ... Na
nem is fontos, hogy mondjon valamit. Én azt
gondoltam, hogy ez lehetne a Kovács Csöpike."
"Nem, kérlek, az nem jó - mondja a másik -, én
a Szabó Mancikára gondoltam." Végül meghiúsul az egész film, mert a főszereplők nem érdekesek, de a kis titkárnőre, aki semmit se mond, csak
bejön és kimegy, mindenkinek megvan a maga
jelöltje, és senki nem hajlandó engedni.
V. J.: A negyvenes évek végén távozott el Magyarországról. Ennek is bizonyára megvan a története. Amennyire én tudom, ehhez a távozáshoz Vas
Zoltán adott segítséget.

H. D. Á.: Vas Zoltán csak nagyon kedvesen
ideadta az autóját, hogy azzal menjek Bécsig.
Segítséget több helyről kaptam. Például Gerő,
aki akkor iparügyi miniszter volt, de' valahogy a
filmügyek is alá tartoztak, szintén helyesnek találta, hogy menjek vissza Franciaországba. Ortutay Gyulától, aki a Magyar Központi Híradó
elnöke volt, megbízólevelet kaptam, hogy a televízió és telefilm helyzetét tanulmányozzam Franciaországban a Magyar Rádió televíziós osztályának előkészítése érdekében.
V. J.: Ez 1949-ben volt?
H. D. Á.: Nem, l 946-ban.
V. J.: Akkor a magyar filmlexikon téves, mert
abban többek között szerepel egy 1948-as kisfilm.
Akkor ez nem felel meg a valóságnak?

H. D. Á.: Nekem már mások is említették ezt
a filmet, ami a lexikonban Kommunista Budapestért címen szerepel. Azt gondolom, hogy ez azonos lehet azzal a választási propagandafilmmel,
amit a párt felkérésére készítettem . l 946-ban,
amikor a MAFIR T gyártási igazgatója voltam.
A párt propagandaosztályán kaptam a filmhez
írásbeli anyagokat, amelyek alapján dolgoztunk.
Nagyon sürgős volt. Két hét alatt elkészült. Budapest ostromával indult, majd a romba dőlt
országot mutatta be, ahol a Kommunista Párt
vezetésévelés programja alapján indul az újjáépítés. Az elkészült filmet az egész pártvezetőség
megnézte, s fagyos csend fogadta. Ereztem, hogy
itt valami nagy baj van; Gerőhöz küldtek. Gerő
azt kérdezte, hogy honnan vettem az anyagokat.·
Én mondtam, hogy a propagandaosztálytól. Erre
azt mondta: .Köszönöm, maga nem hibás." Az
történt ugyanis, hogy miközben a filmet forgattuk, különböző politikai megállapodások születtek. Többek között elhatározták a négy pártra
épülő választást. Ezekről mi nem tudtunk, s a
film nem ezek szellemében készült el. Azt kérték,
csináljunk tíz nap alatt egy másik filmet, amelyikben a négy párt közösen hirdeti meg újjáépítési
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Quem matou Anabela?, 1955, Ana Esmeralda
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appuntamentót. Volt a filmben egy nagy vihar és
programját. Megcsináltuk. Ez az új változat fuhatalmas eső. Afilmgyártónak
ez különösen
tott mint választási propagandafilm. A Kommumegnyerte a tetszését, mert szerinte éppúgy esett,
nista Budapestért pedig gondolom az első verzió
mint Brazíliában. Rögtön kaptam tőle egy ajánlehet, amit később, 1948-ban elővettek.
latot hat filmre. Így kerültem Brazíliába. Mire
B. Gy.: Hogyan alakult a pályája, miután elutaodaértünk, a filmgyártó apja beszüntette a filmzott Franciaországba?
tervek támogatását. Így csak az első film, a Ki
H. D. Á.: Párizsba én tulajdonképpen
nem
ölte meg Annabel/át? készült el, amelyre már
elmentem, hanem visszamentem. Több mint tíz
konkrét szerződésünk volt. Brazíliában akkor a
évig éltem ott korábban, ott voltak a barátaim,
filmgyártás még nagyon kezdetleges volt. Nem
ott állítottam ki mint festő, ott tanultam meg,
amit megtanultam a filmről. Párizs volt a másovolt jó operatőrük sem, ezért kérésemre ehhez a
filmhez a gyártó kihozatta Icsey Rudit, aki azdik hazám. Párizs mégis nagy csalódást okozott.
után szintén ott maradt és nagyon szép karriert
Szerettem volna megcsinálni ott egy filmet, mely
futott be, rengeteg filmben dolgozott. Közben
életem legnagyobb munkája akart lenni. Jean
megtanította őket fotografálni.
Paul Sartre forgatókönyvéből
készült volna egy
V. J.: Ezzel a filmmel lezárul egy gazdag filmes
angol-francia filmegyezmény keretében. Közben
pálya, s elkezdődik a brazíliai korszak, amelyben
kormányválság volt itt is, ott is. Az egyezmény
már nincsenek filmek. Nem hiányzott a film a
romba dőlt, a film bizonytalanná
vált. Ekkor
kaptam egy meghívást Olaszországból. Ott előkésőbbimunkásságából?
H. D. Á.: Ezután .festettem" a filmeket. Viszször hat rövidfilmet csináltam. Ezek egyikét, a
Cantoria d'Angelit (1949) bízvást magyar filmnek
szatértem a festészethez. Mindenesetre furcsa
helyzetbe kerültem. Festő barátaim azt mesélték
is nevezhetnénk,
de legalábbis olasz-magyar
mindenkinek, hogy milyen remek rendező vakoprodukciónak.
Anyagának összeválogatását
Tolnai Ákos magyar filmíróval és Brelich Mario
gyok, filmes barátaim pedig azt, hogy ez egy
magyar származású íróval végeztem. A kisérőnagyszeru festő.
szöveget Brelich Mario és művészettőrténész öcsV. J.: Hogy lehetett ilyen jól megőrizni a magyar nyelvtudást ?
cse írta. A kísérőzene szólószámait László MagH. D. Á.: Számomra nem az a probléma, hoda énekelte, aki abban az időben a világ egyik,
ha nem legelső koloratúr és drámai szopránja
gyan lehet megőrizni, hanem az, hogyan lehet
volt. A fényképezés Icsey Rudolf munkája, de , elfelejteni. Elég, ha az ember elalszik, álmodni
különböző munkaengedély komplikációk miatt
nem idegen nyelven fog.
.
a főcímen asszisztensének a neve szerepel. Olasz
V. J.: Létezik magyarfilmélet Brazíliában? Élnek kinn ,.más magyar
származású filmesek
?,
reneszánsz szobrokon mutatta be a film Mária
,
ct
,.
H. D. A.: Icsey es Fekete Ferenc eIt kinn es egy
életét, sokat időzve az általam és többek által
laboratóriumi szakember, akivel nem álltam kö(Kodolányi, Tolnai Ákos, Lehel Ferenc stb.) mazelebbi kapcsolatban.
gyarnak vélt Niccolo dal' Arca bolognai mester
művénél. Kameramozgással
mozgó világitással
V. J.: Úgy tudom, Hajmássy Miklós és Szilassy
László is Dél-Amerikában élt.
próbáltunk életet lehelni a nyers, merev tárgyakH. D. Á.: Igen, Argentínában.
Általában a
ba. Ez sikerült is, mert a szobrok ettől egy kicsit
jobboldali beállítottságú filmesek Argentínába
élni, mozogni kezdtek. Egy laboratóriumban
mentek. Egyébként Szilassy korántsem volt anyszinte megmagyarázhatatlan
véletlen folytán rányira jobboldali, mint ahogy ez máig él a köztutaláltam ennek a filmnek a dubnegatívjára, így ez
datban. Amikor én a Szíriuszt forgattam vele, a
most a tulajdonomban van és szívesen elküldöm
legvadabb baloldali negyvennyolcas kuruc maaz Intézet gyűjteménye számára. *
gyar volt. Nemcsak azért, mert a filmbeli szerepe
A kisfilmek után két játékfilmet rendeztem.
ezt kívánta, hanem valóban így érzett akkoriban.
A Strano appuntamento (1950) teljesen elkészült,
Ezután bolond módon beleszeretett Szeleczkybe,
a második, az Il bel Tevere d'oro készülése közakinek úgy akart beférkőzni a kegyeibe, hogy
ben (1951) a vállalkozó csődbe ment és az egész
elkezdett jobboldaliaskodni.
A nyilasok úgyneelkészült anyagot átadta valakinek, és az fejezte
vezett számonkérő székének a vezetője ebben az
be. Miközben ez utóbbit forgattuk, találkoztam
időben egy Szilassy László new százados volt.
egy brazíliai filmgyártóval, aki megnézte a Strano
Az ő rémtetteít, kegyetlen tömeggyilkosságait a
névazonosság miatt sokan a filmszínésznek tulaj• Időközben a Külügyminisztérium Emigrációs Főoszdonították. A történelem nagyon ferdén és súlyotálya közreműködésével Magyarországra érkezett és a
san ítél ezáltal róla, pedig neki semmi köze nem
Magyar Filmintézet gyüjteményébe került a film. ".
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volt ahhoz a Szilassy Lászlóhoz, még csak kinézésre sem hasonlítottak, az egy zömök ember
volt. A filmszínész Szilassy mint tartalékos repülő főhadnagy 1944-ben Szabó László néven bevonult. Ez volt ugyanis az eredeti neve, a hadseregben pedig nem szerepelhetett színésznéven.
Ha ő lett volna a számonkérő széknél, ott is csak
Szabó László néven szerepelhetett volna.
B. Gy.: Mi volt a helyzet Muráti Lilivel?
H. D. Á.: Ez nagyon érdekes, ellentmondásos
dolog volt. Máig nem tudom eldönteni, hogy ő
akkoriban jobboldali vagy baloldali volt, mert
miközben szélsőjobboldali körökben forgott,
szökött francia katonatiszteket rejtegetett. Később Spanyolországban, úgy tudom, egyértelműen jobboldali volt, de 1944-ben filmkörökben az
a pletyka járta, hogy csak azért jobboldaliaskodik, hogy eltitkolja zsidó származását. Feltételezem, hogy amikor a Színház- és Filmkamara
megalakult, ő sem adta be a papírjait, mint ahogy
ezt akkoriban mások is megengedhették maguknak. Így például Csorto sról mesélték a következőt: Megjelent a Filmkamaránál. "Mester, valami papír kéne" - mondták neki. Erre ő méltóságteljes mozdulattal tette az asztalra névjegyét:

Csortos Gyula, a Nemzeti Színház örökös tagja.
"Itt van!" - mondta és végig megmaradt ennél.
G. A.: Most először van azóta Magyarországon?

H. D. Á.: Nem, már egyszer, 1972-ben voltam
itthon. Akkor még éltek az összes régi barátaim,
találkoztam velük. Ma sajnos már jóformán árva
vagyok. Tegnap a régiek közül együtt voltam
Csikós Rózsival és Turay Idával. Szomorú találkozás volt, mert arra készültem, hogy Csikós
Rózsi férjével, Fényes Szabolecsal is találkozom.
Nagyon jó barátok voltunk. Annak idején volt
egy filmes asztaltársaságunk a Belvárosi Kávéház emeletén. Ebből az asztaltársaságból már
csak ketten voltunk életben, amikor készűltem
hazajönni. Gondoltam, most leülünk a Szabolcscsal és végigbeszéljük a múltat. Mire megérkeztem, egyedül maradtam.
G. A.: Nem gondoltak arra, hogy végleg hazajönnek?

H. D. Á.: Feleségemmel negyven éve készü- .
lünk visszaköltözni. Szeretnénk visszajönni, de
84 éves korában az ember már nem tud olyan
könnyen egyik napról a másikra változtatni az
életén.

A beszélgetésben részt vettek: Veress József, Geréb Anna, Czakó Ágnes, Réz András, Balogh Gyöngyi.
A szöveget összeállította: Balogh Gyöngyi

HAMZA D. ÁKOS FILMJEI*
Produkciók

DÖNTŐ PILLANAT 1938. r.: Vajda László
MEGVÉDTEM EGY ASSZONYT 1938. r.:
Ráthonyi Ákos
A HÖLGY EGY KISSÉ BOGARAS 1938. r.:
Ráthonyi Ákos
TISZAVIRÁG 1938. r.: Bolváry Géza
A SZERELEM NEM SZÉGYEN 1940. r.: Ráthonyi Ákos
GYURKOVICS FIÚK 1940. r.: Hamza D.
Ákos
HAVASI NAPSÜTÉS 1941. r.: Ráthonyi Ákos
EGY SZOKNYA, EGY NADRÁG 1943. r.:
Hamza D. Ákos
• Sajnos. kimaradt afelsorolásból Hamza D. Ákos néhány rövidfilmje. amelyek létezéséről eddig nem volt
tudomásunk. s melyek pontos adatainak kideritése folyamatban van.

Rendezések

Magyarországon :
GYURKOVICS FIÚK 1940.
BŰNÖS VAGYOK 1941.
SZÍRIUSZ 1942.
KÜLVÁROSI ŐRSZOBA 1942.
ANNAMARIA 1942.
A LÁP VIRÁGA 1942.
EGY SZOKNYA, EGY NADRÁG 1943.
RAGASZKODOM A SZERELEMHEZ 1943.
ÖRDÖGLOVAS 1943.
EGY FIÚNAK A FELE 1944.
EZ TÖRTÉNT BUDAPESTEN 1944.
KOMMUNISTA BUDAPESTÉRT (választási
propagandafilm) 1946.
Olaszországban:
CANTORIA D'ANGELI (rövidfilm) 1949.
STRANO APPUNTAMENTO 1950.
IL BEL TEVE RE D'ORO 1951.
Brazíliában:
QUEM MATOU ANABELA ? 1955.
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A Képzőművészeti Kiadó mintaboltjai :

KÉPES80lT
BUDAPEST,
GYÖR,
KECSKEMET,
KÖSZEG,
MISKOLC,
SZEGED

Deák Ferenc tér 6.
Arany János u. 1B.
Dobó krt. 5.
Városház u. 3.
Arany János u. 10.
MINI KEPESBOLT
Bartók Béla tér

1061
9021
6000
9730
3530
6720

•

POSZTERHAZ
BUDAPEST, Bajcsy-Zsiliniszky út 62. 1054

PREMIER PLAN,'

Ez lenne a fejlődés útja?
Otar Ioszeliani filmjei
Otar Ioszeliani csendes filmjei majd' szétrobbannak a belső feszültségtől. Ha a grúz rendező .
életművét vizsgáljuk, efféles egyre újabb paradoxonokra bukkanunk. Az eddigi életmű, az 1934ben született művész húszéves filmes pályájának
eredménye: négy film. (Vagy öt? Ősi grúz dal
című, 1969-es keltezésű filmje csak egyetlen újkeletű - filmográfiában szerepel. Remélhetőleg
előkerül a "polcról", ahogy ez a Pasztoráűei is
történt.) S ha a számszerűségnek nincs is köze a
művészethez, mégis elgondolkoztató, hogy a legjelentősebb modem szovjet filmrendezők között
- legyenek bár oroszok, grúzok vagy örmények
- egyetlen sem akad, aki tizenöt-húsz-harminc év
alatt tíz filmnél többet készít(het)ett volna. (Íme
a sor: Sepityko, Tarkovszkij, Klimov, Panfilov,
Mihalkov, Mihalkov-Koncsalovszkij, Paradzsanov, Abuladze, Hucijev.)
Persze mindegyik említett rendezőnek néhány
- kevés - művében is kiépült sajátos filmi világa.
A Ioszelianié művészi paradoxonokkal teli. Három "cselekménytelen" grúz filmje közül az
egyikben (az "énekes rigó" -ról szólóban) számosabb - apró - esemény történik, mint más rendezők több filmjében együttvéve. "Cselekményes",
fordulatokkal zsúfolt francia filmje a szerkesztés
különleges módja révén furcsán "cselekménytelennek" tűnik. Látszólag könnyü (?) dolgom van,
ha megpróbálom vázolni e művek cselekményét:
Niko a főiskola elvégzése után beáll dolgozni
első munkahelyére (technikusként egy borüzembe), ahol "túlzott" lelkiismeretessége miatt konfliktusai támadnak. Beleszeret egy lányba, aki
csak játszik vele. (Lombhullás, 1967)
Gia egész nap rohan, millió emberrel találkozik, néhány ügyet elintéz, millióba fog bele. A fiatalember üstdobos az opera zenekarában. Csak
az előadás végén van szerepe, így a befejezésre
érkezik, de mindig az utolsó pillanatban. Éjjel

fáradtan esik az ágyba. Délelőtt próbára menet
elgázolja egy autó. (Élt egyszer egy énekes rigó,
1970)
Egy apró faluba "komolyzenészek" érkeznek
vendégségbe a városból, hogy nyugodt körülmények között gyakoroljanak és pihenjenek. Ottlétük alatt zajlik a falusiak hétköznapi' élete.
A vendégek néhány nap múlva távoznak. (Pasztorál, 1975)

Napjainkban múlt századok használati tárgyai, műtárgyai "tulajdonost cserélnek", fogynak, törnek, csorbulnak, miközben mai "gazdáik" csalják egymást, prostituálódnak, lopnak, .fegyverkereskednek" , robbantgatnak,
börtönbe zárnak és kerülnek, gazdago dnak és
szegényednek, meghalnak. (A Hold kegyeltjei,
1984)
A Ioszeliani-filmeknek nincs történetük (a szó
hagyományos értelmében). Újabb paradoxon:
úgy érezzük, szétfolyók, kanyargósak, semmitnem-hangsúlyozók, akárcsak az élet. Bárhol elindulhatnának, bárhol befejeződhetnének.Ám épp
ellenkezőleg: ha nem szervez a történet, még
pontosabb, még rafináltabb szerkesztésmódra
van szükség, hogy a műalkotás mint egység megteremtődjön. Ioszeliani filmjeiben ilyen szervezőelem például a tevékenység és az idő.
A Tbilisziben játszódó Lombhullást falusi képsor vezeti be, a szüreti munkafolyamatok dokumentumszerü leírása. A megszokott mozdulato k
nyugalma, egy szó sem hallatszik, egy gyerek
dudorász, egy légy döngicsél. S amikor kezdetét
veszi a bor ünnepe, az öregek tósztot mondanak,
beszélgetnek, mégsem halljuk hangjukat, csak
majd' minden grúz film (különösen a Ioszelianiművek) igazi főszereplőjét : a gyönyörű, többszólamú népi éneket. (loszeliani zajokból, különféle
stílusú zenék töredékeiből szőtt hangkompozíciói külön tanulmányt érdemelnének.) Eme epi45
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lógusban a film egyetlen későbbi szereplője sem
látható. Hacsak a bort nem tekintjük annak: így
készül a nedü, melynek egy részét majd a városban kezelik tovább. Niko azért kerül szembe
főnökeivel, mert szerinte az egyik borfajta még
nem palackozható, várni kéne vele, míg leülepszik. Az üzem vezetői lehurrogják : a tervet teljesíteni kell. Pedig nemcsak a technológus Niko
tudja az igazságot, egy munkás is kimondja:
"Nagyapám ecetet csinált az ilyen borból."
A film végén Niko zselatint öntet a borba.
A "cselekmény" a munkába állás reggelén indul (mintha "történet" lenne). Felirat: csütörtök.
A napokat a film ezután is pontosan jelzi, így
nem nehéz kiszámítanunk : a Lombhullás három
és fél hetet ölel fel, azaz eme időszak nyolc "kitüntetett" napját.
Az Élt egyszer egy énekes rigó Giája örökmozgó fiatalember, s hogy munkaként láthatóan nem
elégíti ki az a néhány dobütés, melyre esténként
módja nyílik, annak (sok egyéb mellett) a film
stílusára is hatása van: kétféle vezérmotívum is
megjelenik benne. (Ezekről később szólok.) Gia
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udvarol, beszélget, iszik, énekel barátaival, varr(na), kottát ír(na), gyerekekkel játszik, vendégségbe jár, nézelődik, orvoshoz viszi egyik barátját. Mondhatjuk tehát, hogy munkatevékenysége
maga az élet.
A film kezdete egy nap délutánja, befejezése
pedig a harmadik nap délelőttje, de gerincét a
középső nap teljes leírása adja felkeléstől lefekvésig. Hihetetlen, mí minden fér egyetlen napba.
Gia otthonán és munkahelyén kívül megfordul
számos lakásban, utcán, könyvtárban, filmforgatáson, építkezésen, konzervatóriumban, laboratóriumban, műhelyben, fürdőben, kórházban,
étteremben. Az idő központi szerepére a dialógusokon kívül ("Nálam percre ki van számítva az
idő") egy jelentős epizóddal és az utolsó képpel
is utal Ioszeliani. Giát egy idős hangszerjavító
barátja figyelmezteti, hogy nem leszjó ez a rohanás. Vele egy műhelyben órás is dolgozik. Gia
halála után (ahogyaLombhullásnak
a kezdete,
ennek a filmnek a befejezése "történetszerű": a
főhőst halálos baleset éri) az órás belép a műhelybe. Majd egy óra nagyközelije: a mester megin-
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dítja az óraszerkezetet, s az ketyegni kezd. Ez a
zárókép és -hang.
A Pasztorálban kétféle tevékenység tér vissza
állandóan: a paraszti munka különböző fajtái és
a zenélés. Többnyire megférnek egymással: az
aratást távolról festi alá a klasszikus muzsika
próbaszerűen meg-megszakadó folyama. Két sokatmondó jelenetben azonban szembekerülnek.
Eduki, a zenészeket vendégüllátó család kamaszlánya kiveszi öregapja kezéből a kapát: "Nem
hallod, hogy játszanak?!" Eduki tiszteli a zenét.
Az epizódot az teszi különösen széppé, hogy a
kapálás nem is zavarta a muzsikusokat. És az
ellentétes párjelenet: a falu .Jiuligánjai" a kukoricásban bekapcsolnak egy traktorzakatolású
gépet, hogy a verandán a zenészek ne tudjanak
próbálni.
E műben az események nagyjából öt nap alatt
játszódnak le. A Pasztorál eleje is (érkezés), vége
is (távozás) olyan, mint egy történeté. Csak amit
a kettő közőtt látunk: nemigen emlékeztet rá.
Akárcsak Ioszeliani első filmjében, munkafolyamat leírását kapjuk a rendező máig utolsó

műve, A Hold kegyeltjei bevezető képsoraiban is:
egy. porcelánkészlet elkészítése, becsomagolása .
tárul elénk. Sajátos módon: csak kezeket és tárgyakat látunk, arcokat, teljes alakokat nem. Így
is következtethetünk
rá: a múltban vagyunk
(mint később kiderül: I78I-ben). Aztán valamelyest közeledünk a jelenhez, .művészí alkotótevékenység" tanúi leszűnk: egy festő elkészíti
hőlgyrnodellje akt ját. (Ioszeliani első színes filmjében a XIX. századi képek fekete-fehérek.)
A "valódi", a mai történetben a bonyolult
szerkesztésmód két tartópillére ironikusan, kifordítottan kapcsolódik a munkához és az indító
képsorokhoz : aprólékos módon bevezettetünk a
tolvajlás mint mesterség műhely titkaiba, eközben a tárgyak, melyek születésénél jelen voltunk,
lassan a semmibe enyésznek. Nyomon követhetjük árverésüket,
megvételüket,
szállitásukat,
használatukat,
ellopásukat, eltőrésüket, szétvágásukat, azaz szó szerinti "elfogyasztásukat".
Amit elmúlt századok megtermeltek, a mienk
csak fogyasztani, tehát elpusztítam tudja. Nem
véletlen, hogy a mai párizsi történetben egyetlen
.\
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.munkaláncnak" követhetjük végig minden fázisát: a fegyvereket elkészítik, adják-veszik és
használják is. A lánc vége megint csak pusztítás.
Látjuk: A Hold kegyeltjeinek is fő motívuma
az idő, de a korábbi filmektől eltérő értelemben.
A szólást továbbfejlesztve : nem az idő vasfoga
harap bele a tárgyakba, hanem a ma embere,
mindent habzsoló étvágyában. Így lesz nehezen
összeállítható mozaikdarabkákká a porcelánkészlet. A festményből addig-addig vágnak le
darabokat, míg arcképpé alakul az akt. Az egészalakos szobornak - felrobbantása után - csak a
lábfeje marad meg.
A munka és az idő mellé még egy harmadik
- az első kettőnél kevésbé formaalkotó - motívum csatlakozik Ioszeliani művészetében: a kö~
zösség. S e háromból következően az alapkérdés:
afejlődés útja. Ha nem nyilatkozta volna is, tudjuk magából az életműből és benne A Hold ke~
gyeltjelből: Ioszeliani Grúzia egyfajta lehetséges
jövőjét próbálta fólmérni francia filmjében. Megint egy paradoxon: a grúz filmek jó részére
jellemző ősi bölcsességgel, naiv bájjal, groteszk
humorral telített népmesei hang, amely enyhíti a
bajokat, lágyítja a kritikát. Ám nem így Ioszelianinál. Az ő grúz filmjeiben is van humor, báj és
bölcsesség, de a mesék hangvétele teljességgel
hiányzik belőlük. Francia művében viszont sok
olyasmi bukkan fel, amivel eddig nála nem találkoztunk. Mesei séma a tárgyak vándorlására felfűzött cselekménymenet, Meseien (szatirikusan,
karikatúraszerűen) legfeljebb egy-két kiugró
egyéni jellegzetességre leegyszerűsítettek a figurák. Nevük sem hangzik el, nevezni sem tudjuk
másként őket: a kopaszodó fegyverkészítő, a
hosszúorrú főtolvaj stb. Nem annyira mai terroristákra, inkább mesealakokra emlékeztetnek az
arabok. Szabó László, a főarab jelmezében kiléphetett volna akár A kis Muck történetéből is. Az
arab szolga felrobbantásának jelenetében termékeny művészi feszültség jön létre abból, hogy a
mondanivaló, a fegyverkészítőre gyakorolt hatás
véres komolysága ellentétben áll a komikusmesei feldolgozással. Az, aki a kezében tartja a
robbanószerkezetet, a gomb véletlen-felelőtlen
megnyomására képileg nem felrobban. Füst támad, és ő nyomtalanul eltűnik. Csak az egyik
papucsa pottyan le az égből. Mindeme meseiség
nem lágyítja, hanem keményíti A Hold kegyeltjei
ábrázolásmódját. Valószínűleg abból is ered a
mese előtörése ebben a filmben, hogy Ioszeliani
(bármennyire is folytatott hosszú előtanulmányokat Párizsban, bármennyire is támaszkodhatott Gérard Brach forgatókönyvíró - Polanski,
Annaud állandó, Ferreri, Antonioni alkalmi al48

kotótársa - tapasztalatára, segitségére) megIscsak idegen, "ismeretlen" közegben készítette.
Szándéka, a sajátos jövőkutatás is magával hozza a mese alkalmazását.
Ioszeliani filmjei vígjátéknak is nevezhetők,
mégis szomorúsággal engedik útjára a nézőt a
vetítés után. A legkeserűbb talán az utolsó, egyben a legkomikusabb. Az életmű vezérfonala a
közösség felbomlása (az első két filmben még van
főhős, a második kettőben már nincs), s Ioszelianival együtt el kell gondolkodnunk: ez lenne a
fejlődés útja? Ábrázolásmódjának mégsem 'lényege a nosztalgia, nem elrévedez: bemutat.
A Lombhu//ásban nem Niko az egyedüli új
munkába álló. Egyszerre kerül az üzembe évfolyamtársával, Otarral. Otar figyelmezteti barátját: "Ne hagyd, hogy a munkások a fejedre nőjenek." Niko hagyja. Technológusként nem játssza
a főnök urat, mint Otar. Megfogja a munka
végét. Aztán együtt focizik, iszik a munkásokkal.
Közülük valónak fogadják el azok, akikkel dolgozik. Ehhez viselkedésén és szakértelmén túl az
is hozzájárul, hogy egykori szeretett munkatársuk fia. Ioszeliani grúz filmjeiben mindig megtaláljuk az emberi együttérzés, a barátság szép pillanatait. Felhők mögül bújik elő a telihold. (Van
ilyen kép a Pasztorá/ban is.) Niko és munkásbarátja megosztoznak "az utolsó cigarettán" a veszekedős feleség ablaka alatt. Ez költészet. De a
"fejlődés" nem kedvez a Nikóknak. A családi,
baráti, szerelmi, közösségi összetartozás értékeit
őrzőknek. Niko orra elől élelmesebbek kétszer
viszik el a kávét, ami neki járna. Igazgatója leteremti. Az igazgató kisfia pedig kioktatja: "Ravaszkodnia kellene. Az én apám is iszik, kártyázik." Még egy öreg kollégája is megjegyzi:
"Rossz helyen keresed az igazságot. Így nem
viszed semmire."
S amikor Niko rájön, hogy a szeretett lány is
csak nevet rajta, bár egy bizonyos határig elfogadja közeledését, megérlelődik benne a váltás.
A kirobbantó ok az, hogy a lány harcias udvarlója megveri, és válsághelyzetében nem lel vigasztalásra senkinél (az egyik barátja nincs otthon, a
másiktól már eltávolodott). Másnap egy monoklis szemű, furcsa viselkedésű Niko jelenik meg az
űzemben. Fölényeskedik a lánnyal, a munkások-.
nak ingerülten parancsolgat. Ekkor öntet zselatint a borba, ráadásul azt mondja, hogy az ötlet
Otaré. Az űzemben terjedő felháborodás ellenére
az igazgató elfogadja a megoldást. "Ha ez kell,
tudok én ilyen is lenni" - sugározza Niko magatartása. Valóban tud? Valóban ez a megoldás?
Ioszeliani nyitva hagyja a kérdéseket: itt befejezi
a filmjét. Azaz mégsem itt. A záró képben a hatal-
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rüli azt a helyet, ahová előző nap a virágcserép
mas hegyekről a kamera átmozdul a templomra,
amely már a film elején is feltűnt, miközben ha- zuhant. Aztán szokása szerint a lányokat bámulrangzúgást hallunk. Mintegy figyelmeztetésül az ja. Hátrafelé néz, nem maga elé, amikor lelép az
úttestre: elüti egy autó.
alapvető emberi értékek "örökkévalóságára".
A két hangsúlyozott vezérmotívum így együtt
Az Élt egyszer egy énekes rigó kétféle, képitartalmi vezérmotívum-rendszerrel él (a többi mintha azt sugallná : a kíváncsiság életveszélyes.
Ioszeliani-filmben is meglévő, már említetteken Ilyen módon talán az is. Említettem már; hogy
kívül). Gia munkába menet belenéz egy földmérő Giának nem elég parányi üstdobosi feladata,
műszerébe. Később filmforgatásba csöppen: egy munkatevékenysége az élet. Ismét paradoxon: az
óvatlan pillanatban belekukkant a kamera kere- élet életveszélyes. Ez az életmód életveszélyes.
A filmben az a gyönyörű, hogy nem tudjuk elsőjébe, az operatőr elzavarja. Egy laboratóriumdönteni: a .modern élet rohanása" öli-e meg
ba tévedve természetesen beles a mikroszkópba.
Este pedig a szemközti szomszéd fiú távcsövén át Giát, vagy a teljes élet vágya?
nézi a saját házukat, édesanyját. A filmes foglalEszembe villan a főhős Ferreri Dillinger halott
kozásra, "mániára" tett finom, ironikus utalás on című filmjében. .Dillínger" (nem így hívják) minkívül ezek az epizódok Gia szűnni nem akaró, . dig újabb és újabb tevékenységbe fog, egyiket
sem fejezi be. Akárcsak Gia Ioszeliani filmjében.
minden iránti kíváncsiságának képi lenyomatai.
Ugyancsak munkába menet egy hatalmas vi- De .Dillinger'' nagyon jól elvan magában. Nincs
rágcserép esik le Gia mellett a földre. Aztán a szüksége senkire. Ot a semmi veszi körül, azért
fiatalember egy baleset körül támadt csődületben találja ki magának az időtöltéseket, hogy elszóranézelődik. Majd szabálytalanul szalad át az út- koztassa magát. Giát a zajló élet veszi körül, az
testen az operához. Egy építkezésen kishíján a emberek. Ők hagyatják abba vele az egyik tevéfejére esik egy téglahalom. Az operában előadás kenységet, megkísértve egy másikkal. Nemcsak
után majdnem belebukik egy színpadi nyílásba. dolgokat hagyott, embereket is, mégis szeretik.
Másnap reggel a próbára menet gondosan kike- Ő is szeret. (Számtalan lánnyal, asszonnyal van
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ilyen-olyan kapcsolata, faképnél hagyja őket,
visszatér hozzájuk, de nem a donjuanok fajtájából való!) Miközben a operai előadás szünetében
zenésztársai megpróbálják védelmezni az ellene
(jogosan) tajtékzó karmesterrel és igazgatóval
szemben, ő elmegy megköszönteni egy idős nőrokonát, s ezzel boldoggá teszi. Gia szabad, mint
az énekes rigó. És persze mégsem. Mert ezt így
nem lehet. Aki az ősi közösségigényt megtartja a
múltból, de a .modemségböl" szerencsétlenül
pont a nagyváros rohanó tempóját társít ja hozzá,
felfokozva, felületes, kedves svihák-módra, halálra ítéli magát. Nem marad utána más, csak a
szög, melyet azért vert a falba, hogy az órás arra
akassza a sapkáját. De a szög legalább megmarad. Ö már meghalt, ám a sapka ott lóg a szögön.
És a falu? A Pasztorálban igen elmaradott
anyagi viszonyok közé csöppen ünk. (Ioszeliani
sosem lakkozott: emlékezzünk például a Lombhullás foszlott konyhájára.)
A tisztaszobában
persze ott a televízió, de a gyarapodásnák nem
sok jele látszik. Igaz, a szomszédban épül a családi ház, melynek ablaka a két család közötti veszekedés tárgya. A városi zenészek és Eduki "idilli",
"pasztorális" kirándulását a falu környékére párhuzamos montázsban látjuk a két porta "perlekedésével". Az idézőjeleket újból csak Ioszeliani
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paradoxonjai kényszerítik ki: akiruccanásban
alig van idill, a perlekedés ben már több.
Nagyapó a kolhoz földjén gyűjt szénát a családnak, mikor megjelenik a lovas őr puskával a
kezében. "Egy kicsit kaszál ok, aztán hazamegyek" - próbálkozik az öreg. De az őr hajthatatlan, a kaszát kéri. A paraszt nem adja neki, hanem a földre dobja, a kolhozőr kénytelen onnan
felvenni. "Ti nem kaszált ok, és másnak sem engeditek" - kiabálja az öreg, .Jetökfilkózza" az őrt,
aki dühöng ("Gyere föl a tanácsba, majd én megmutatom !"), és elviszi a kaszát. "Most aztán jól
megijesztettél" - legyint a paraszt. Nemsokára
megpillantjuk az öreget, amint - az őr távollétében - egy kis sarlóval gyűjti a szénát. A kisember
kicselezi a hatalmat. A bohóc jut eszünkbe, akitől ha elveszik a hangszerét, mindig kisebbet és
kisebbet húz elő: "Van másik !" Ugyanez az őr
természetesen nem lép közbe, amikor egy funkcionárius "orvhalászik".
Még ezek az események is valahogy familiárisan zajlanak. De Ioszeliani két rövid, megrázó
képsorban más szakadást is elénk idéz. Egy vonatot látunk, amint elhalad a szántóföldek mellett. Népzene szól. A parasztok megálltak a munkában, a járműre merednek. Aztán teherautó, a
platóján
fuvarozott
parasztokkal.
Sorompót

A Hold kegyeltjei. 1984

kap. Valamiért a vonat is megáll. Operaáriát
hallunk. Farkasszemet néznek a vonat utasai és
a falusiak. Nem ellenségesen, de idegen világok
küldötteiként.
Ilyen a főszereplő városiak és falusiak viszonya is a Pasztorá/ban. Minden igyekezetük ellenére sem értik egymást. Az' igazi közösséget a
zene teremti. Az egyik zenészlány négykezest játszik Edukival egy hamisan szóló zongorán. "Jól
játszol". Nevetnek. A boldogság néhány pillanata. A nagy távolság, a kölcsönös értetlenség áthidalásában a csúnyácska, kedves kamaszlány,
Edukijut a legmesszebbre, de mit ér vele? A faluban marad.
Az idegen, francia környezet az eddigieknél
felszabadultabb, egyúttal szinte matematikailag
kiszámított játékra ösztönözte Ioszelianit (a forgatókönyvet még Grúziában kezdte írni, de már
az első változatot is olasz felkérésre). A Hold
kegyeltjei figurái tevékenységeik közepette lépten-nyomon egymásba botlanak. Hol kapcsolatba kerülnek egymással, hol nem. Ők nem mindig
ismerik egymást, mi őket igen. A filmben Párizs
egy nagy falu. A véletlenek hihetetlen mennyiségű variációiban szövik össze a szálakat. Közösség mégsem jöhet létre. A közös ivás, a közös
éneklés, ami a grúz filmekben (loszelianinál is)

visszatérő jele a közösségi létnek, itt ritkán adatik
meg. E filmben többé-kevésbé mindenki tolvaj,
de együtt inni és énekelni csak a "kis" tolvajok
képesek. Ők mértékkel űzik mesterségüket. Nem
is kerülnek börtönbe. Csak a "nagyok". Az igazságszolgáltatásban is van mesei elem. Bár véletlenül meghal egy utcalány is, márpedig ezek a nők
is "családias", "falusias" közeget jelentenek a
filmben. Az utcalány megölésekor a valóság legyőzi a mesét.
Otar Ioszeliani csendes filmjeiben munkások
és értelmiségiek, vezetettek és vezetők, városiak
és falusiak ellentétei feszülnek. Az ősi közösségek
még élnek Grúziában, de felbomlóban vannak az
idő szorításában. Újak, újszerűen nem szerveződnek. A munka lassan nem öröm forrása többé. Ez lenne a fejlődés útja? Persze Ioszeliani nem
nosztalgikus és nem pesszimista. Világa emberléptékű világ. Sok figuráját megkedveljük (néhányat még A Hold kegyelt jelben is). Fel is sóhajtunk láttukon (akárcsak más grúz filmeknél vagy
a Rusztaveli Színház ittjártakor) :jó lenne meglátogatni Grúziát. Ioszeliani műveit mindig áthatja -,
több-kevesebb emberi melegség, jelen vannak
bennük az emberi értékek. Csak mintha visszaszorulóban lennének.
Harmat György
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Nem kell vennie, ..
ha sikerül nyernie

LAKÁSNYEREMÉNY-TAKARÉKBETÉT

25 OOO és 50 OOO
forintos cimletekben

SORSOLÁS ÉVENTE KÉTSZER,
az elsö és a harmadik negyedévben

HISTÓRIA

Az első magyar filmrendezőnő
Simonyi Lia: Ennyi!
(Részlet)
.Simonyi Lia volt az egyetlen filmrendezőnő a
felszabadulás előtt, aki tanult is filmet rendezni.
Filmjeiből az derült ki, hogy tehetsége is volt hozzá. Ezekben a filmekben az az első pillantásra
rokonszenves, hogy nincs bennük semmiféle különleges hókuszpókusz,' akár a fakitermelésről, akár
a magtermesztésről, akár a sóbányászatról, akár
a kukoricatermesztésről van szó, Simonyi Lia pontos és szakszerű".
1985 augusztusában jelentek meg ezek a sorok
a Filmkultúra "női számában". "Felfedeztük" Simonyi Liát. Pedig inkább nem kellett volna annyira elfelejteni. Persze nem így lett volna, ha Simonyi Lia játékfilmeket készít és népszerű szinészeket szerződtet hozzá. De a Jó szerencsét! A mun-

ka akrobatái, a Kárpátalja kincse, a Ruszin népművészet, a Tutajosok a Tiszán, az Erdélyország
cimű munkák egy mindig is mostohán kezelt műfaj
- az oktatófilm, ismeretterjesztőfilm, régebbi nevén az ún. kultúrfilm - képviselői. Ez a műfuj pedig
szintén része a magyarfilmtörténetnek.
Am a rendezőnő munkássága nemcsak egy megíratlan történelemkönyv egyik fejezete. Simonyi Lia ma is
dolgozik, Svájcban él, a televízió munkatársa.
Thomas Mannról szóló filmje 1963-ban ezüstérmet kapott a nyugat-berlini filmfesztiválon. Paracelsusról készített munkája épp a múlt hónapban
szerepelt egy orvosi konferencián igen szép sikerrel.
Ennyi! címmel megírta filmes önéletrajzát a
Magyar Filmintézet számára. Ebből közlünk most
részleteket.
(E. Z. Á.j

1938 januárjában, mikor délben felszálltam a
berlini gyorsra, azzal a biztos érzéssel indultam
el: célom elérem!
Poggyászomban német-francia szakos tanári
diplomám, - tehát már valami kézzelfoghatót is
vittem magammal. De ennél sokkal többet: egy
kilenc hónapra szóló Humboldt ösztöndíjat.
Ez az ösztöndíj Alexander von Humboldt nevéhez fűződik, aki korának egyik legjelentősebb
német természettudora.
Az ő emlékére létesült közvetlen halála után
1860-ban az alapítvány, melyből évente kb. ötszáz ösztöndíj kerül kiosztásra, ahogy mondják:
"a szellemi elit részére". A nagyszámú jelentkező
közül csak a legkiválóbbak nyerhetik el az Alexander von Humboldt ösztöndíjat, amely rendszerint hat- kilenc hónapi németországi tudományos kutatómunkát biztosít anyertesnek.
Pályafutásom első nagy akadálya ennek az
ösztöndíjnak a megszerzése volt, mert a Humboldt ösztöndíj kizárólag szellemi tudományok
tanulmányozására szolgál - márpedig a film abban az időben nem számított a szellemtudományok diszcipIínái közé.
Hogy az ösztöndíjat mégis megkaptam, az
nemcsak az első akadály leküzdését jelentette,
hanem az első sikert is célom eléréséhez.
Elutazásom nagy .rőkőnyődést keltett a családban: nem elég, hogy eljegyzésemet felbontottam
egy Igen deréknek ígérkező mérnökkel, de még az
Egerből érkezett apácának is kosarat adtam, aki
tálcán hozta a tanári állást a leánygimnáziumba.
Sem akkor, sem később nem tudtam életemet
másképpen elképzelni, mint a filmmel. Ez nem
volt bennem semmiféle megszállottság, természetesnek vettem választásomat és ma is úgy képzelem, hogy a gének, melyek bennem vannak, vezettek erre az elhatározásra.
Vagy talán nem is egészen a gének! - hanem
Szücs László, a Nemzeti Színház akkori dramaturgja.
Családomban két fő téma uralkodott: a politika - melyet öt különféle pártállású napilap hasábjain követtünk - és a színház.
Sarah Bernhard a Sasfiókban volt Anyám
egyik legnagyobb színházi élménye. Még ma is
látom a színpad bal hátsójárásából előlépni a
sánta, nagy művésznőt, ahogy Anyám leírta és
láthatóvá tette.
Anyám másik bálványa Jászai Mari volt. Nem
győzte élményét mesélni, hogy egyszer összeakadtak egy forgóajtóban és mikor végre sikerűlt
kikeveredni, Jászai Mari milyen finomsággal kért
bocsánatot a kalamajka miatt, holott nem is ő
volt a hibás.

A Petőfi centenáriumi év alkalmával találkoztam először Jászai Mari művészetével kézvetlenül: "Cserebogár, sárga cserebogár", ma is a
fülemben cseng, ahogyan a Petőfi refrainjeit a
szakaszok értelme szerint hanglejtésben, hangszínben variálta. Szavalással tettem az első lépéseket a színház felé, Sternbergben, Morvaországban, ahova Anyám német nyelvtanulásra intézetbe adott, már rendezéssel is foglalkoztam. Valami műkedvelő-előadást rendeztem, ahol magam
is valamelyik szerepet játszottam. Úgy látszik,
sikerrel, mert előadás után felrohant, de tényleg
felrohant hozzám a színpadra egy hölgy, és magából kikelve közölte velem: "Sie sind ein Bühnentalent!" - "Maga kimondottan színpadi tehetség!" - és viszem magammal Bécsbe Reinhardthoz, mert én Reinhardt-színésznő vagyok,
Salzburgban a Jedermannban az anyát játszom",
- még ma sem tudom, mekkora szerep lehet az
anya a Jedermannban, csak azt tudom, hogy nem
mentem Bécsbe, hanem Pestre, a négy polgári
után részben magánúton leérettségiztem, és Pécsre mentem az egyetemre, ahol német-francia szakot választottam.
Tanulni akartam, és most már nem titokban,
a leányintézet színpada alatt, diszletekből összetákolt tanulómühelyemben, ahol zavartalanul
foglalkozhattam a festészettel, az irodalommal és
mindennel, ami a műveltséghez tartozik.
Pécsett már az egyetem termeiben hallgattam
neves professzoraim előadásait. Eredménnyel,
mert az egyik nyári szünidőben megkaptam első
németországi ösztöndíjamat, ezúttal Heidelbergbe. Itt nem Jaspers professzornak, a kor nagy
filozófusának előadásai hatottak döntően életem
további folyására, hanem egy másik ösztöndíjas
ismeretsége.
Ez a fiatalember, Vratarics György, szintén a
színházért rajongott. Megígérte, hogy Pesten öszszehoz Németh Antal felfedezettjével, a Nemzeti
Színház dramaturgjával: Szücs Lászlóval.
Pesten aztán együtt jártunk Vratarics Gyurkával a Nemzeti főpróbáira és így személyesen is
megismerkedhettem Szücs Lászlóval.
Akkor én már az Erzsébet Nőiskolában gyakorIótanárkodtam és csak a tanári vizsgára utaztam vissza Pécsre. így hát jutott időm a Nemzeti
főpróbáira járni.
A Missa Solemnis főpróbáján egyik szünetben
Szücs László bemutatott édesanyjának, amit igen
nagy kitüntetésnek vettem. Nemsokára elő mertem állni kérésemmel, hogy volna-e lehetőség stb.
stb. és nagy köntörfalazás közben megvallottam,
hogy színházrendező szeretnék lenni és még a
Reinhardt-színésznőre is hivatkoztam.

A Filmakadémia

Szücs László egyenesen válaszolt: "erről szó
sem lehet", - (jaj és az a másodpercnyi szünet)és következett a "mert" ... "mert Maga olyan
dinamikus egyéniség, aki nem való a színfalak
közé, - Magának filmrendezőnek kell lennie !" Szücs László így döntötte el sorsomat.
Másnap végigjártam a Museum-kőrút összes
antikváriumát és megvásároltam az összes fellelhető könyvet, amely a filmmel foglalkozott.
Az első könyv, melynek felütöttem első lapját,
az első mondat így hangzott: "filmezni annyi,
mint várni". De sokat ismételtem ötvenéves filmpályafutásom alatt ezt á mondatot !
Most meg kellett próbálni valahogyan a filmmel kapcsolatba kerülni. Az volt a legkézenfekvőbb, hogy az oktatófilmmel kezdjem. Pechemre
az Erzsébet Nőiskolában nem alkalmazták a filmet mint szemléltetési eszközt. Hát akkor hol
kezdjem? ..
Valahonnan kiszimatoltam, hogy két oktatófílm-szervezetvan: az egyik a Budapest Székesfőváros VII. ügyosztály keretében, a másik az állami Oktatófilm Kirendeltség, Dr. Geszti Lajos
vezetésével.

Gesztinél kezdtem, megkértem, hogy fogadjon, fogadott és látható büszkeséggel megismertetett szervezetével, amely tényleg munkájának
eredményét bizonyította. Még azzal is büszkélkedett, hogy milyen jó kapcsolatai vannak a berlini
állami oktatófilm központjával. (Ennek a büszkélkedésnek, vagy mondjuk inkább, dicsekedésnek köszönhetem később Berlinben nagy magamra hagyottan, hogy eszembe jutott ez a "dicsekedés".)
Közben még egy másik vonalon is sikerült
kapcsolatba kerülni a filmmel, most már a játékfilmmel.
Kádas Kálmán, az Iparügyminisztérium államtitkára, akihez a filmügyek részben tartoztak,
fogadott. Akkor már megvolt tanári diplomám
és megkaptam a Humboldt ösztöndíjat is. Így
volt mire hivatkozni, mégis ha kimegyek Berlinbe, illik a magyar filmgyártást is előzőleg megismerni. Kádas rögtön telefonáltatott Bingerth Jánosnak, a Hunnia Filmgyár igazgatójának, az
engedélyt megkaptam, mehettem "tunkolni", így
nevezték az olyan kezdők jelenlétét a műteremben, mint amilyen én is voltam.

ss

Anyám elvált szülőknek legfiatalabb gyermeGertler Viktor egyik filmjének forgatásánál
"tunkolhattam", kint a Gyarmat utcában, a ke, nagyapai támogatással elvégezhette a tanítóHunnia Filmgyár műtermében, 1937 kora telén. nőképzőt.
De hogyan? milyen akaraterővel? Ö volt pélA gyártásvezető Vincze László, a főszereplő
Perczel Zita, az operatőr Eiben István és a hang- dául az egyetlen, aki a zajló Duna partján beült
mérnökLohr Ferenc, szakmailag a legjobbak a ladikba, mely a prepanrandákra várt, hogy
közé kerűltem és egy sarokból figyelhettem azt a átvigye őket a másik oldalra. Kalocsán a felvételi
részemre egészen új világot, hogy hogyan készül vizsgára pontosan meg kellett érkezni. Anyám
megérkezett és én sokszor követtem példáját,
a film, amelynek megvolt a napi szertartása is.
akárhogyan is zajlottak körűl öttem a ,jégtábBingerth igazgató megjelenése titkárnőjével,
az elegáns Hausz Máriával, a forgatások között lák., ...
Anyám rideg asszony volt. Nagyanyám gyönmindég nagy pillanatot jelentett.
.
géd, tele szeretettel. Szép volt, jó volt, művelt volt
E két személynek a jelenléte, mondhatnám
"charm-ja", betöltötték a műtermet és eltűnt és olyan sugárzású, hogy még a gátőr kisfia is
mindenki: a rendező, a szereplők és az egész felmerészkedett a főmérnök úr nyári teraszára a
technikai drum und dran, csak ők ketten léteztek Körös partján, csak azért, hogy a Nagymamához
és fogadták a hódolók, a .Jiabsik" tisztelgését. sompolyogva bevallja: "Maga szép asszony, jó
A habsik, ahogyan Bingerth nevezte a forgató- asszony, jó Nagymama" ...
Igen jó volt a Nagyanyám, nagyasszony volt,
csoport, a stáb minden tagját, legyen az világosító, kellékes, avagy maga a rendező, mindenki kívül-belül, életem legszebb élménye, akiért érdeelbűvölődött ezektől a 10-15 perces látogatásokmes volt megszűletnem. Ezt sokszor elmondtól.
tam ...
Apám, szűletett jó ember, nem több.
Esténként alig bírtam az egésznapi talponál"De genere Huba", a hét vezérek közül a Huba
lástól a Gyarmat utcán végig hazamenni a golgoták pokoli izomlázával, de azért másnap újra volt az őse.
Mikor Kárpátalján a fa-filmet forgattam, elvekezdtem.
Egyik nap mégsem mentem ki, és Vincze, a . tődtem a Vereckei-szoros közelébe, hogy Apám
gyártásvezető másnap igen letolt. .Kísöcsém, így emlékének áldozzak, nem mulaszthattam el,
nem leszel soha filmes" - dörögte. Nem is akar- hogy meg ne tekintsem ezt a híres szorost. Olyan
tam játékfilmrendező lenni, ez volt az eredménye szűk volt, hogy tényleg szorosnak bizonyult és
két vagy több igásló, melyek az ősök szekerét
a tunkolásomnak a Hunniában.
Úgy látszik, nemcsak a színfalak, de a fílmmű- húzták, bizony nehezen férhettek el benne egyterem kulisszái is szűknek bizonyultak "dinami- más mellett.
Megpróbáltam két karommal átérni az utat,
kus egyéniségemnek"..
szinte átölelni, ahol ősöm, Huba belovagolt az új
hazába, amely még ma is a hazám.
Útközben: Bécs
Apám a 72-es posta expedíciós osztályának
A "dinamikus egyéniség" pedig ült a berlini gyors vezetője, a főnöke, a felszabadulás után volt beegyik igen fapados - akkor második osztályú osztottjai kineveztették a halott postafelügyelőt
fülkéjében, igen magabiztosan, a szokott nyugal- főfelügyelőnek.
Ilyen jó ember volt az apám.
mával és a szokott mottóval: "a célom biztosan
elérem".
Unokanővéreim, anyám egyetlen nővérének
árva leányai - gyámjuk az apám volt.
Hát ki voltam én? és honnan jöttem?
Ki volt a családom, amelyet magunkban horGépírónők lettek, az egyik a Földművelési, a
másik az Igazságügyi Minisztériumba és minddozunk egy életen át.
Anyám fővárosi tanítónő, inkább pedagógus, kettőt elvették főnökeik, akik derék iparos csamindég Pestalozzit, a svájci pedagógust idézte. ládból származtak, egyetemet végeztek és szépen
Többre törekvő polgárasszony volt, kissé "balos haladtak felfelé a tisztviselői létrán, egészen az
hajlamú" és ugyancsak sokat idézte jó barátját,
V-ik fizetési osztályig. így lettek unokatestvéreim
Somogyi Bélát, de sokat mesélt szekszárdi csa- jómódú méltóságos asszonyok, akik nem tudták
ládjáról is, akik mind "arrivált" polgárok voltak. megérteni "Babikát", aki én voltam húszéves koNagyapja sváb kötélverőből lett a Szekszárdi romig, miért akar tovább tanulni, hiszen anélkül
Takarékpénztár igazgatója, kabátját mindég is fel lehet jutni, csak jól kell férjhez menni.
nyitva hordozta, fitogtatva aranyórájának dupla
A "Babika" azzal kezdte emancipációját, hogy
soros aranyláncát.
megszűnt Babikának lenni. Lerövidítette apai
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nagyanyja Kornélia nevét Liára, amelyet a család
bámulatos módon rögtön elfogadott. Még Nagyanyám is egy héten belül felcserélte a Babicát,
ahogyan ő nevezett, Liára és így lettem Simonyi
Margit helyett most már Simonyi Lia.
Még a nevemet is én adtam magamnak, ezt
hoztam hazulról, meg Anyám nevelését, kemény
szavait:
mindent lehet, csak akarni kell,
a legnagyobb úr, akinek nem kell szolga,
apró figyelmek szorosítják a barátságot,
szerencsétlen az az ember, aki nem hajlamainak megfelelő pályát választ.
Ezekkel a szavakkal a poggyászomban a berlini gyors közeledett 'Bécs felé.
Alkonyodott, és ebben a szürke téli alkonyatban megjelentek Bécs vibráló fényei. Ezek a fények igen csábítottak, nem tudom, mennyi idő
állt a tovább utazásig, de bizonyára annyi, hogy
kiszállhattam és begyalogolhattam
életem első
nagyvárosába.
Nem mehettem messze, amikor megállított egy
olyan pányvávalleterített
asztal, amilyennel vásárokon már találkoztam. Az asztal mögött vásári kikiáltó, hogy tessék, tessék betekinteni jövőjébe! Nagyon csábító volt ez a hívogatás, még soha
nem voltam jósnőnél, kártyavetőnél, de most az
egyszer érdekelt a jövendőm, hiszen éppen afelé
utaztam.
Az asztalon különböző füzetek hevertek, a
jobb sarokban pedig egy kisebb hosszú vályú tele
cédulákkal, olyanszerűen, mint a könyvtárakban, ahol könyvek címszavait és jelzéseiket keressük, ha könyvet akarunk kikölcsönözni.
A cédulasor végében egy kis fehér egér ült, elég
riadtan. A kikiáltó felszólított, hogy fogjam meg
az egérkét és húzzam végig a cédulasoron és az
egérke kihúzza a jövendőmet. Hát el lehet ilyent
hinni? De azért megfogtam az egérkét, és végighúztam a cédulasoron elejétől végig, aztán újra
meg újra, de az egérkének esze ágában sem volt
valamit is kihúzni. Aztán végre, úgy látszik már
ő is unta a huzavonát: szájában volt a kihúzott
cédula. A kikiáltó kezembe adta a cédulát és egy
pislákoló karbidlámpa fényénél elkezdtem olvasni jövendőmet: útközben vagyok - ez stimmelt,
célom felé megyek, művészi cél felé és a célom el
fogom érni, sőt sikereim lesznek, ebben biztos
lehetek, mondotta a kis egérke cédulája a jövendőmről. Nagyon mulatságosnak
tartottam az
egészet, és ma is sajnálom, hogy nem tettem el
emlékbe.

,

Kezdés Berlinben
A pályaudvaron már várt jövendő házigazdám és
pont olyan szimpatikusnak
és megbízhatónak
nézett ki, mint amilyen benyomást levelezésünkön keresztül tett rám. Azért választottam a sok
ajánlat közül ezt az albérletet, mert a levélben
már előre közölte a bérlet minden hátrányát: a
szoba kicsi, szérényen bútorozott, de íróasztal
van benne, a ház Reinickendorfban kb. tíz percre
van az S-Bahn, a városi felsővezetésű gyorsvillamos állomásától, viszont a Friedrichstrassei állomástól a menetidő kb. húsz perc. Szóval a napi
kétszer félórás utazást már becsületesen bejelentették a Familie Scholzék.
A férfi a Siemensnél mérnök, az asszony feleség és anya, a fiúk pedig jól nevelt gyermekek
mintaképei.
Minden reggel pontosan az íróasztalomra hozta Frau Scholz a bőséges reggelit és én aztán
nézhettem,
hogy a másodpercre
közlekedő
S-Bahnok merre mennek, hol kell esetleg városi
villamost, és még buszt is használnom. Berlin
akkor ötmilliós város volt, de sem az autók, sem
a tömegek terhességét nem éreztem. Mindég csak
jobbra kellett tartani, lassacskán én is megszoktam ezt a pesti összevissza közlekedés után.
A berliniek fegyelmezett lakosok és engem már
első nap megfegyelmeztek. Első utam végére érve, pesti szokás szerint egyszeruen eldobtam
használt közlekedési jegyemet, az S-Bahn folyosóján. Ekkor egy jól öltözött férfi megérintette
vállamat, bocsánatot kérve át akarta adni eldobott jegyemet, mire mondottam, hogy már utam
végére értem, erre még bocsánatot kérőbben a
szemét-, illetve a nagy papírkosárra mutatott és
oda dobta be jegyemet, mondván, akkor annak
ott a helye.
Ennek már majdnem ötven éve, de én soha
többé nem dobtam a földre elhasznált utazási
jegyemet. még Pesten sem.
Igy kezdtem el berlini életemet.
Az első nap délelőtt jén természetesen első
utam a Humboldt-ösztöndíj
berlini székházába
vezetett, ahol közölték, hogy Herr Dr. Kurt Goepel már vár.
Nagyon szimpatikus, kissé szigorú arcú, kb. 40
év körüli férfi fogadott, meglepett, hogy kabátja
kihajtóján ott volt a horogkeresztes párt jelvény.
"Hát így néz ki egy náci?" - gondoltam, de a
jelvényen kívül semmi sem különböztette meg a
mi jól öltözött, ápolt, magasabb rangú tisztviselőinktől.
Aztán újabb meglepetés, de mind a két részről:
ő azt kérdezte, melyik intézetben fogok dolgozni
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és melyik professzorhoz vagyok beajánlva? Én
majdnem ugyanezt kérdeztem tőle. Mert nem is
álmodtam volna, hogy az ösztöndíjasok már hazulról előre elkészített helyeken, beajánlásokkal,
lelevelezve érkeznek meg és ott folytatják tanulmányaikat, tudományos munkásságukat,
ahol
otthon abbahagyták.
Míg én? hát még Dr. Geszti sem akart részemre ajánló sorokat adni, csak olyat, hogy semmiféle felelősséget nem vállal értem. Mondtam, azt
köszönöm, de ez rosszabb a semminél, és semmivel hagytam el Dr. Gesztit.
Dr. Goepel jobban csodálkozott, mint én - én
nem is csodálkoztam, meg voltam döbbenve, főleg amikor közölte, hogy a Humboldt-alapítvány
nem tud segítségemre lenni.
Azért feltaláltam magam és mondottam, hogy
mint középiskolai tanár, leghelyesebb, hogy mindenekelőtt az állami oktatófilmszervnél fogom az
oktatófilmet tanulmányozni, és kértem, írja fel
CÍmüket és a telefonszámot.
Ezt megtette
Dr. Goepel és minden jót kívánva a fogadást
befejezte.
Elhagytam az épületet és kint álltam a berlini·
Tiergarten (olyan, mint nálunk a Városliget) kellős közepén, januári ködben, a csupasz fák között, kilátástalanul, egyedül az ötmilliós városban. Még ma is úgy érzem, hogy ez volt életem
legreménytelenebb pillanata, a pillanat elég soká
tartott és lassan elindultam a Tiegartenből egy
telefonfülkét keresni ...
Felhívtam az oktatófilmeseket,
akikről már
Dr. Geszti "dicsekedése" folytán tudomásom
volt: .Reíchsstelle für Unterrichtsfilm" - állami
szervezet, amely anémet birodalmi iskolákat látta el módszeresen oktatófilmekkel.
Megint szerenesém volt: egy igen szimpatikus
hangú készséges tanár személyében jelentkezett a
szokásos szerencsém. Ö már járt Pesten és emlékezett Dr. Gesztire és nagyra tartotta a magyar
oktatófilm szervezetét és eredményeit. "Hogyne
volnék segítségére a német oktatófilm tanulmányozásában, liebe Frau Professor Simonyi!" - a
válasz után már nem is voltam olyan egyedül az
ötmilliós városban.
Másnap délelőtt német pontossággal jelentkeztem előző napi telefonpartneremnél,
és most
direktben még szimpatikusabb volt a tanár kolléga, akivel elkezdtem a német oktatófilmet tanulmányozni.
. Miben állott a tanulmányozás? Mindenekelőtt
megismertem a szervezet felépítését és technikai
berendezését, részt vettem egy-két tanítási órán,
ahol a tananyag szemléltetésére felhasználták az
oktatófilmet, de még diavetítéssel is kiegészítet-

ték a szemléltetést, tehát nemcsak mozgásban,
hanem statikusan is kiemeltek egyes jeleneteket
a filmből.
Egy ilyen vetítéshez a tanár alaposan felkészült, áttanulmányozta a filmhez mellékelt brosúrát és az anyaghoz szükséges könyvekbe is belepillantott. Igy felkészülve megkezdődhetett
az
elsötétített osztályban a filmvetítés.
Meg kell jegyeznem, hogy minden osztályt el
lehetett automatikusan fekete rolókkal sötétíteni
és minden osztálynak megvolt a vetítéshez szükséges berendezése,
felállítható
vetítőgéppel
együtt - így hát a tanulók saját osztályukban
láthatták a vetítést, minden különösebb ide-oda
hurcolkodás nélkül.
Ez az "oktatófilm tanulmányozás" kezdett lassacskán már untatni. Mentorom is megérezte,
hogy nincs több mutogatni való az állami oktatófilm területén. Javasolta, hogy meg kellene ismernem Berlin városának oktatófilm szervezetét is.
Tehát nemcsak Budapesten volt két különbözö
állami és városi oktatófilm szervezet, hanem Berlinben is.
"Berlin Város Kép- és Filmhivatalának"
igazgatója, dr. Walter Günther személyesen fogadott
és az első találkozáskor megszületett egy olyan
kapcsolat, amely éveken keresztül megmaradt.
Még 1943-ban is ott ült a magyar kultúrfílmről
tartott berlini előadásomon,
igaz, akkor már
szürke katonaruhában.
(Jaj, de nem szívesen!...)
Dr. Günther több évtizedes eredményes munkáját egy hosszabb tanulmányban
ismertettem,
amely 1940-ben a Budapesti Városi Szemlében,
külön lenyomatban is megjelent. Ebből idézek
néhány részletet: ,,1919 novemberében a berlini
tanítóság közül azok, akik felismerték a film kulturális és pedagógiai jelentőségét, munkaközösségbe tömörültek. Ezen kezdeményezés célja az
volt, hogy a film sajátosságát minden irányban
tanulmányozzák.
Foglalkoztak a film történetével, technikai és művészeti fejlődésével, jogi kérdéseivel, de mindenekelőtt kutatták magának a
filmnek mint kifejezési eszköznek törvényszerűségét" .
•
Húsz év után, 1938 tavaszán, mikor felkerestem Dr. Günthert, már a Kép- és Filmhivatal új
épületében fogadott.
Ez az épület Dr. Günther és társainak filmmunkájuk
gyakorlatából
nyert tapasztalatok
alapján épült fel, gyakorlatiasság,
tervszerűség
jellemzi magát az egész berendezést is.
Természetesen idővel kialakult az intézmény
belső szervezete, és az oktatófilm ügyét már mint
a Tartományi Képhivatal szolgálta. Hatásköre
alá tartozott Berlin 20 kerületi képhivatala is,
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A Filmakadémia

hallgatói

melyeket a város 20 igazgatási kerületében
egyenkint állítottak fel és rendeztek be. Ezek
látták aztán el a városi iskolákat filmberendezésekkel és oktatófilmekkel.
Bár a Kép- és Filmhivatal oly sokoldalú betekintést nyújtott az oktatófilm minden területére,
látogathattam a szakemberek előadásait, és gyakorlatilag még filmet vetíteni is megtanultam, de
nekem nem erre kellett a Humboldt-ösztöndíj.
Hónapok teltek el, s még mindig csak kerestem a
rést, ahol bejuthatok a filmalkotás műhelyébe, de
még akkora rést sem találtam, amilyenen keresztül
a bécsi kis egér bejuthatott volna a filmszalaghoz.
Ahogy szagolgattam, szimatoltam a film után,
hallottam, hogy az egyetemen, akkor Friedrich
Wilhelms
Universitiit-nek
nevezték,
Dovifát
Emil, az újságtudományok
híres professzora
tartja még híresebb előadásait, és ugyanazon a
tanszéken egy eléggé ismeretlen lektor, valami
Müller vagy Meier nevű a filmről hírdet előadásokat.
Mint Humboldt-ösztöndíjas
tandíjmentesen
beiratkozhattam az egyetemre és mind az újságtudomány , mind a filmelőadásokra jelentkeztem.
Dovifat előadásaira zsúfolásig megtelt hallgatókkal a nagy auditorium, halálos csendben les-

tük szavait, minden pillanatban várva, hogy berontanak a fekete ruhás SS legények és minket a
professzorral együtt teherautókra
raknak. De
szerencsére ez nem következett be.
A lektor, mondjuk, Herr Müller előadásai nem
voltak ilyen feszültek. Miért mondom, előadásai? Felolvasásai gyűrött jegyzeteiből, monoton
hangjával csak elálmosítottak és nem tudtunk
meg semmit a filmről, amit már ne tudtunk volna.
Ennek az "újraegyetemistaságomnak"
azért
voltak pozitív oldalai is, megismerkedtem Gerd
Puritzcal, a nagy Mozart énekesnő, Elisabeth
Schumann fiával, aki szintén filmrendező akart
lenni. Gerdtől tudtam meg, hogy 1938 őszén Babelsbergben megnyílik a Filmakadémia. Hát ez
lett volna mégis a rés? De a kilenc hónapos ősztöndíjam őszre lejár és külföldieket nem vesznek
fel a Filmakadémiára.
Mit lehet tenni? ..
Az egyetem előtt Berlin híres Unter der Lindéje húzódott, mögötte pedig az egyetem jól ápolt
parkszerűsége díszlett virágágyaival. Ezen keresztül kellett áthaladni, ha a Collégium Hungaricumba akartam látogatni, a Dorethenstrasseba, ahol a magyar ösztöndíjasok laktak igen elő59

Zeneórán; balról az első Simonyi Lia

kelően. (Tellett az állam pénzéből.) A Collégium
mellett a Farkas Gyula igazgató által vezetett
Magyar Intézet állott több ezer kötetes könyvtárával. Ide jártam gyakran olvasni és itt elegyedtem egyszer beszédbe Pogány Ö. Gáborral, aki
később Budapesten a Nemzeti Múzeum főigazgatója lett -, nem tudom, miért, de jó véleménye
nem volt a filmről, meg is jegyezte gunyorosan:
"hát Maga azt hiszi, hogya filmmel megváltja a
világot?" Ilyen messiási szándékaim soha nem
voltak és különben is már akkor tudtam, hogya
világot nem lehet megváltani, legfeljebb csak elpusztítani!
Az egyetem mögötti park egyszer igen sorsdöntő helyszínt jelentett, itt jött felém nagy szerencsémre Kádas Kálmán államtitkár, aki már
Pesten is segített a film felé. Megismertük egymást, és nagyon örültünk a találkozásnak, melyet további találkozások követtek, ő is a filmet,
illetve a magyar-német filmkereskedelem lehetőségeit tanulmányozta.
Egyik ilyen "tanulmányozás" alkalmával a
"Haus Vaterlandban" (hires berlini szórakozóhely volt) - elmondtam neki, hogy már hónapok
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óta jövök-megyek Berlinben, és még mindég nem
tudtam közel kerülni a filmhez. Bezzeg, mikor ő
hivatali szobájából Pesten egyszerűen áttelefonált Bingerthhez, másnap már mehettem tunkolni a Hunniába. - "Hát kinek telefonáljak itt?
csak mondja meg" - kérdezte készségesen Kádas.
Elmondtam, hogy ősszel megnyílt a Filmakadémia, oda szeretnék bejutni. Kádas ezt is elintézte.
Dr. Günther Schwartzhoz tartoztak Berlinben
a német-magyar filmkereskedelmi ügyek és ő
általa kerűltem a Filmakadémiára, igaz, hogy
csak a "gazdasági szakra" , amelynek maga
Dr. Schwartz volt az előadó-professzora.
Az ösztöndijam további meghosszabbítása
még nem intéződött el. Megint Dr. Goepel fogadott, de most egy kicsit más hanglejtéssel. Nagyon jó referenciákat kapott úgy az állami, mint
a városi oktatófilmszervektől rólam és így megkaptam újabb kilenc hónapra az ösztöndíjat.
Jött a nyár, Kádas visszament Pestre, az egyetemen megkezdődött a nyári szünet, és nekem
most már csak azon kellett gondolkodnom, hogy
mit csinálok őszig.
Simonyi Lia

MONTÁZS

A forgandóság változatai
Pesaro, 1987
Az évek múlnak. De a pesarói
Nemzetközi Filmfesztivál, vagy inkább - ahogy nevével is kezdettől
fogva jelzi a hagyományos filmfesztiváloktól való elkülönülés szándékát: bemutató, szemle, mustra - a
Mostra tehát nem változik. Őrzi
esztétikai igényességét, megbízható
értékítéleteit; következetesen védelmezi a filmm'lhrészetegyre fogyatkozó pozicióit. Valami jóleső állandóságot képvisel az elmúlt 15-20 év
vizuális forradalmai, hollywoodi
raffinériái és elcsitult új hullámai
között: úgy tesz, mintha mi sem
történt volna, mintha a film még
mindig ugyanolyan fontos volna a
kultúrában, mint azelőtt, mintha a
filmművészetnek még mindig akkora becsülete volna, mint régen.
1987-ben Pesaro furcsa módon,
akaratlanul mégis a forgandóságról
szólt: az élet, a történelem, a sors,
a szerencse kegyetlen, tragikus, keserű, nevetséges forgandóságáról, a
csalárd libikókáról, amely egyik
pillanatról a másikra képes megváltoztatni körülöttünk mindent. Vajon sejtette-e a mellőztetés legkeserűbb pillanataiban Kira Muratova,
hogy egyszer nyugat-európai fesztiválok ünnepelt vendége lesz? Hogy
ő lesz a pesarói Mostra rangos felfedezettje? Hogy húsz évvel ezelőtt
dobozba zárt filmjeiről világlapok
jónevü filmkritikusai írnak majd

áradozó ismertetést? A Rövid találkozások (1967) és a Hosszú búcsúk
(1971) most diadalmenetben járják
végig a világot, és ebben a tündérmesei hangulatban hajlamosak vagyunk megfeledkezni a történet
poltikai vetületeiről, vagyis arról,:
lehet-e elfogulatlanul értékelni ilyen
múltú filmeket? Muratova két műve megérdemli az elismerést, de kérdés, megkapták volna-e ugyanezt,
ha bemutatásuk nem egyben politikai szenzáció is? S lehet-e nyugodt
egy alkotó a maga értékei felől,
amikor húsz évvel ezelőtt el kellett
tűrnie, hogy hallgatásra ítéljék hozzá nem értő bürokraták, most pedig
felhajtást csapjanak körülötte a különleges eseményekre éhes újságírók? A Rövid találkozások és a
Hosszú búcsúk érzékeny, csöndes
elbeszélésmódja, finom megfigyelései azt példázzák a nyolcvanas évek
nézőjének : Muratova filmjeivel elindulhatott volna valami egészen
sajátos hangú filmművészet is a
szovjet film általunk ismert harsányabb, érzelmesebb, melodramatikusabb stílusvilága mellett, lehetne
ma gazdagabb a tabló, amelyen eddig főként csak a grúz filmek sajátos árnyalatai kaptak helyet? Mi
lett volna, ha Kira Muratova elkészítheti a harmadik, az ötödik, a
tizedik játékfilmjét is? Ha követői
támadnak? Ha iskolát teremt?

A Rövid találkozások és a Hosszú
búcsúk már csak kuriózumai lehetnek a nyolcvanas éveknek ; nem tartoznak hozzá. Muratova igazán nekünk szóló filmjei remélhetőleg
most készülnek majd el.
A XXIII. pesarói Mostra programjában nemcsak "dobozos" filmek
szerepeltek, bár Muratováén kívül
voltak mások is, például Jurij Iljenko Forrás a szomjazóknak című,
1966-ban készült, népballadákra
emlékeztető méltóságteljes, szép
filmjevagy Larisza Sepityko: A villamosítás hazája című műve 1967ből. A legnagyobb érdeklődést természetesen ezek a filmek váltották
ki, de a fesztivál egésze kerülte a
szenzációhajhászást. "Kelet-Eur6pa'80" - ezt az elnevezést viselte a
fő program. Szűkszavú cím, éppen
ezért arra késztet, vizsgáljuk meg:
indokolt-e egyáltalán? Milyen a 80as évek Kelet-Európája? Van-e
egyáltalán bemutatásra érdemes
filmművészete? Kiderül-e valami a
filmekből, ami a 80-as évek KeletEurópájára jellemző? Vagy talán
éppen az válik világossá, hogy e
filmeket semmi nem köti össze,
azon kívül, hogy a világnak egy
többé-kevésbé körülhatárolt részén
készültek bizonyos időpontban?
Vagy talán még az sem, hiszen némelyiküket csak az teszi 80-as évek61

beli filmmé, hogy' akkor került ki a
dobozból.
Mint például a mi
"klasszikus" betiltottunkat,
Bacsó
Péter A tanu-ját, amely szintén
meghívást kapott Pesaróba. De ott
volt Andrzej Wajda 1970-ben készített Nyírfaligete is. S a többiek, a
valódi
nyolcvanasok:
a nagy
NDK-beli kiugrás, a Solo Sunny,
Ludmil Sztajkov Illúziója, Jifi Menzel varázslatos
Hóvirágünnepe.
Van-e bennük valami közös? Milyen elv rendeli egymás mellé őket?
Yalószínűleg nem kell mereven számonkérnünk
semmilyen korszakhatárt vagy egyéb eligazitási szempontot, amikor a témaválasztás indítékait keressük. A Pesarói Fesztivál ez alkalommal nem filmművészeti irányzatok esztétikai sajátosságait követi nyomon, hanem helyzetfelmérést, hangulat jelentést állít
össze Európa keleti részéről. Teheti
ezt annál is inkább, mert sok esetben a filmek maguk sem az esztétikai megformáltság tökéletességére
törekednek.
Piotr
Lazarkiewicz
Hullámverés című filmje például a
lengyel rock-koncerten őrjöngő fiatalokat
mutatja
be, ugyanúgy,
ahogy bármilyen más országban is
tehetné hasonló témában. Zdenek
Zaorl Pókháló ja egy kábítószeres
lány hányattatásait meséli el- kicsit
úgy, mintha egyben a téma minden
lehetséges részletét feltáró tankönyvet is elénk akarna tárni, szóval kicsit didaktikusan, kicsit tele közbelyekkel, mindent leegyszerűsítve.
Megrendítően szép viszont Krzystof Kieslowski Befejezés nélkül című filmje, melyben a nagyszeru SZÍnésznő, Grazyna Szapolowska gyászoló feleségböl fokozatosan érlelődik a védőügyvéd-férj
utódjává,
eszmei örökösévé.
Magyarországot az említett Bacsó-filmen kívül Gyarmathy Lívia;
Vakvilágban, Kézdi Kovács Zsolt:
A remény joga, Elek Judit: Vizsgálat Martinovics Ignác szászvári apát
és társai ügyében, Tóth János Shine,
Jancsó Miklós: Jelenlét I-Il-III,
Dárday István-Szalai Györgyi: Átváltozás, és Szirtes András: Lenz
című filmjei képviselték. S nemcsak
udvariasságból
tehetjük
hozzá:
szép sikerrel. Nem először tapasztalom, hogy a magyar filmnek valódi
rangja van külföld ön, s az érdeklődés, amelyet kivált, nemcsak a ke62

let-európai kuriózumnak szól; Olaszországban, ahol a filmes ismeretek
igazán nem mondhatók
felületesnek, ismerik a magyar filmművészetet, számontartják
eredményeit,
egyetemi előadásokat
szerveznek,
könyvet írnak róla s még a hibáit is
tisztelettel vegyes aggodalommal
emlitik. A magyar film helyzetéről
rendezett kerekasztal-beszélgetésen
ismeretlen olasz fiatalok érdeklődtek az átszervezés pillanatnyi állása
felől, s arról, vajon Bódy -Gábor
művészetének
vannak-e folytatói
Magyarországon.
A retrospektív program idén Roberto Rossellini teljes életművét
tartalmazta, s a fesztiváIra nemzetközi bibliográfiát gyűjtöttek össze a
szervezők, melyet a mindenkori
Rossellini-kutatók
igazán őszinte
lelkesedéssel forgathatnak
majd,
hiszen szándékai szerint a világban
megjelent összes Rosselliniről szóló
tanulmány, cikk, könyv adatait tartalmazza.
Számomra a Mostra igazi filmtörténeti eseménye azonban Georges Mélies volt. Nem először. Már
1985-ben, Nyugat-Berlinben
vetítettek körülbelül háromnegyed órát
a filmjeiböl. Pesaróban
összesen
280 perc Méliést láthattunk több
napon keresztül, egészen sajátos,
impresszionista hangulatú zongorakísérettel és Mélíes unokája, Madame Madelaine
Maltéte-Mélies
magyarázataival és kommentárjaival. Mme Maltéte-Mélies a hagyaték gondozója, aki gyermekkorának jelentős részét Mélies közvetlen
közelében töltötte. A nagypapa addigra sajnos már beszélni sem szeretett a filmről: az ő életében a sors
kiszámithatatlan
forgandósága
folytán a hanyatlás, a bukás elindítója lett a korábban oly sok sikert
hozó film. Méliés 1912-ben készítette el utolsó filmjét, 1923-ban teljesen tönkrement. A birtokában lévő
kópiák eladására kényszerült. Sadoul szerint több remekművéből fésüt és fogkefét készítettek. Amikor
1938-ban meghalt, 503 elkészített
filmje közül csak nyolc állt a család
rendelkezésére. Mme Maltéte-Méliés-t a filmtörténet értékeinek legendás gyűjtője, Henri Langiois biztatta: kutassa fel nagyapja filmjeit, talán nem semmisült meg az összes.
A kutatómunka 16 éve folyik, film-

múzeumok, ügynökségek segitségével. Pincékből, padláso król, garázsokból kerülnek elő filmek. 153
már megvan. A sok kis remekművet látva pedig újra megállapítható,
hogy a mai mozi és egyáltalán minden, ami mozi, Méliés köpönyegé001 bújt elő. Méliés mindent csinált.
Nemcsak bájos tündérmeséket, hanem fenékreesős burleszket is, nemcsak tudományos fantasztikus filmet, mint: Az Északi Sark meghédltása, Utazás a lehetetlenbe, hanem rekonstruált híradót (VII. Edvard megkoronázása). Nem is beszélve a Dreyfus ügyet feldolgozó
műről, amelyet, ha nem tiltottak is
be, Franciaországban
nem szívesen
vetítettek.
Méliés olyan, mint a gyerek: meséiben minden lehetséges. Vonat
zuhan a szakadékba, de az emberek
kimásznak belőle, felkelnek, mintha mi sem történt volna; a vonat
berobog az ásító Nap kitátott szájába; a Hold lánnyá válik; a verekedők kitépik egymás kezét, lábát,
de nem baj, visszanő, a kövér ember
kipukkad, nagy porfelhő száll fel
belőle. Méliés fantáziája és találékonysága kimerithetetlen: ami látványosságot be lehet valahogy építeni a filmbe, azt ő beépítette, s ha
nem győzte technikával, akkor is.
Méliés filmjeiben gilkran
előfordul, hogy valaki kimegy a képből,
de nem azért, mert vége a jelenetnek, hanem mert ott történik valami, esetleg fontos is - csak a kamera
tud utánamenni.
Az ördögi bérlő
című filmben a varázserejű bérlő
egy böröndből húzza elő az összes
berendezési tárgyat, bűvészkedik
össze percek alatt elegánsan berendezett szobát. Olykor egy-egy képet
vagy széket egyszeruen "kidob" a
képből - ezek a szobának arra a
részére kerülnek, amely már nem
fért rá a képre.
Sokan leírták már, de hát mindannyíszor újra meg újra lenyűgöző
Méliés fantáziája. Hogy egyszeru
játékhoz, trükkhöz hány és hány,
újabb és újabb történetet, mesét talál ki, játszik végig; hogy egy egyszeru bűvészmutatvány
köré milyen parádés meséket teremt - s
mindezt a mindent felfedezni akarás jelével, a kezében csoda játékot
tartó gyermek mámoros mohóságával. Nem csoda, hogy a báj, ami

ebből a magatartásból fakad, még
most is annyira hat, hogy Méliesfilmeknek viharos közönségsikerük
van.
Sadoul írja: "Filmjei, főleg a kézzel színezettek, a mozi gyermekkorában egy csodálkozó és csodálatos
gyermek világát vetítik elénk, egy

olyan gyermekét, aki mindenható,
mert ismeri a tudomány mágiáját.
Méliés friss látása egy új világot
ragad meg, és azt a primitív ember
tudálékos és fontoskodó hiszékenységéveifedezi fel. Nála a Homunculus egyesül Proteusszal, Perrault
Jules Vernével, Carabosse tündér

Daguerre-rel, a tudománya mágiával, a képzelet roppant éles valóságérzéssel, a szabatosság és pontosság
gépiesízlésével.Ez az ördöngös ember mindent felfedez, pedig azt hiszi, hogy csak trükköket talál fel."
Erdélyi z. Águes

Hagyomány és újítás
Animációsfilm-fesztivál Várnában
A nemzetközi animációs filrnfesztiválok állomásai között Várna egyre
ismertebbé és rangosabbá válik.
Jelzi ezt az is, hogy az idén már az
ötödik alkalommal került sor a
nagyszabású mustra megrendezésére. Bár napjainkban szinte gomba
módra szaporodnak az ehhez hasonló "szakfesztiválok" (ezt megelőzően éppenséggel Hiroshima
adott helyet nemzetközi animációs
seregszemlének), hasznosságát és
jelentőséget egyiknek sem lehet lebecsülni, hiszen ilyen alkalmakkor
az alkotóktól kezdve a müfajt kedvelő közönségig, bizonyára mindenki jól jár. Hogy egyre kevesebb
- vagy talán már nincs is - az olyan
"szuperfesztivál", ahol zömmel kiemelkedő alkotásokat mutatnának
be, szinte már természetes, hiszen
nem is ez a cél. Vámában is - néhány kivételtől eltekintve - a csendes kőzépszerűség, vagy talán az
annál néhány fokkal magasabb
szint jellemezte a filmek többségét;
ám a műfajban való naprakész tájékozódás, az animációs formanyelvi
kísérletek feltérképezése szempontjából minden résztvevő hasznos tapasztalatokra tehetett szert.
És persze találkozhattunk, eszmét cserélhettünk a müfaj olyan
képviselőivel, akik pályájuk elején
vagy közepe táján tartanak még,
vagy éppenséggel az idősebb generáció olyan képviselőivel- és persze
alkotásaikkal -, akiket joggal és
méltán tartunk a műfaj doyenjeinek. Így csodálhattuk meg újra és
újra (vagy talán éppen első ízben) -

a versenyprogramon kívül - az angol animációs filmgyártás magyar
származású megalapítója, John
Halas (Halász János) retrospektívjének darabjait, vagy - a fesztiválon
szintén személyesenrészt vevő - német származású kanadai mester,
Frederik Back néhány (nálunk sajnos alig ismert) költőien ihletett,
szomorú, lírai alkotását, amelyek,
bár stilusukban és technikájukban
meglehetősen különböznek Halász
műveitől, mély, filozófiai magaslatokra emelkedő világlátásuk és kifejezőeszközeik tekintetében mégis
annyira -hasonlitanak nem kevésbé
neves kortársa filmjeihez.
Több generáció találkozott itt
egymással tehát, személyesen és
filmjeik révén is, mely utóbbiak
összevetése- bár néha valóban végletes stílusok és formanyelv megtestesítői - újra csak a müvészetfejlődés kontinuitásának elméletét támasztja alá. Bizonyos, hogy a műfaj művelői, az alkotás nehézségeit
és örömeit nap nap után megszenvedő alkotók, de az animációs film
laikus kedvelői előtt is ismertek a
mai animációs filmgyártást jellemző stílusok, technikák, így ilyen jellegű, tételes felsorolásra itt nincs is
szükség. A - száznál jóval több filmet felvonultató - seregszemléről
szóló helyzetjelentés inkább csak a
főbb vonulatok, az esetleg kitapintható tendenciák regisztrálására törekedhet, feltéve, hogy maguk a filmek erre módot adnak. Nos, ilyen
szempontból meglehetősen vegyes
képet mutatott az idei várnai must-

ra, mégisjól kivehetők voltak a ma
animációjának és a jövő lehetőségeinek körvonalai. A válogató bizottság a hagyományosnak tekinthető
filmek mellett - természetesen igyekezett olyan alkotásokra is felhivni a figyelmet, amelyek a müfaj
szakadatlan formanyelvi kísérletező kedvét, megújulásra törekedő
igyekezetét is dokumentálják.
Korántsem nevezhető új jelenségnek, így már tendenciaként
könyvelhető el az animációs filmek
időtartamának fokozatos hosszabbodása. Ennek értékelése jórészt
szubjektív megítélés és hozzáállás
kérdése, hogy szóba hozom ezt a
témát, annak oka, hogy itt, Várnában is láthattunk olyan filmeket,
amelyek idővel, anyaggal ökonomikusan gazdálkodtak, mégis modernek és gondolatgazdagok voltak,
ám mellettük merőben eltérő színvonalú munkák is szerepeltek.
A korlátozott terjedelem okán csak
megemlítem azt a tudományosfantasztikus jellegü, másfél órás japán filmet (Robotkarnevál) , amely
- néhány pozitívumától eltekintve szinte nézhetetlen volt. Rendezője,
N. Kazofumi szemmel láthatóan
semmibe vette az idegek és a szem
tűrő- és befogadóképességének határait. Elismerem, hogy ez a jövő
egyik útja, de kétlem, hogy sokan
fognak végigmenni rajta.
Ám természetesen akadnak
olyan példák is, amelyek azonnal
megcáfolják különvéleményemet a
hosszú animáció túlzott favorizálásával kapcsolatban. Ebben a vonat-
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Iván Tankusev: Lótás-futás

kozásban újra csak Back példáját
hozom fel: a kanadai rendező egyik
legújabb, formanyelvében modern,
ugyanakkor
sajátos, a népmesék
hangulatát
felidéző,
témájában
megrendítő alkotását (Az ember,
akifákat ültetett), amely egy magányos férfiról szól, aki élete során
hatalmas erdőségeket teremt a kietlen pusztaságban, ahová sorsa vetette: egy teremtő élet keservei és
szépségei tűnnek
fel előttünk.
(A film narrátorszövegét
a kitűnő
színész, Philippe Noiret tolmácsolásában halljuk.)
A különbőző jellegű vetítéseken

mintegy 25 ország animációs filmgyártása méretett meg naponként a
zsűri és a közönség előtt. Jóformán
az összes nagy múltú, régi animációs hagyományokkal rendelkező ország eljött, szívesen néztem a színvonalas kanadai, angol és olasz filmeket, amelyekből itthon bizony
csak elvétve láthatunk egyet-egyet.
Formanyelvük,
hangvételük
és
problematikájuk tekintetében azok
a filmek domináltak, amelyek bonyolult, már-már áttekinthetetlen
világunk és életünk nehézségeit, valóságos, mindennapi feszültségeinket, vagy a még tudatalattinkban
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rejlő, összetett és színte felderíthetetlen, kaotikus világot próbálták a
maguk sajátos módján megjeleníteni. Szomorú, lehangoló, depresszíós szféra ez, olyan életérzések motiválják, melyek létezését és hatását
már régóta nem szabad negligálnunk. Az animációs filmnek természetesen nem ez az egyetlen funkciója, de talán ez az a terület, ahol
a mélyebb, elvontabb gondolatok
érthető képi megjelenítéséhez
a
rajzművészeti-technikai
adottságokon és lehetőségeken kívül sajátos,
meditatív,
elvontabb
szemléletmódnak is birtokában kell lennie az
alkotónak. Korántsem az a célom,
hogy ilyen bizonytalan kategóriákban gondolkozzam,
de ha csak a
kiváltott hangulatot veszem kiindulási alapnak, ide sorolom a Martial
Wannaz rendezésében
(és Dino
I!uzzatti ötlete alapján)
készült
Edes éj című svájci filmet, amelynek
különös,
homályos,
raszterszerű
képei egy nyári éjszaka furcsatitokzatos
világába
vezetnek el
minket, szemtanúi vagyunk annak,
hogy egy látszólag nyugodt, csendes éjszakában a kert milyen véresdrámai élet-halál harcok színtere az
állatvilág számára. A bolgár Nyikolaj Todorov Üzemzavar című élő
alakokkal kombinált rajzfilmje a
valóság és a képzelet összemosódó
világának titkait tárj a fel, és újra
csak rájövünk, hogy képzeletünk
színes, gazdag világa néha bizony
többet ér a szürke és keserves realitásoknál. A szintén bolgár V. Somov Harmonika cimű puritán grafikával készült filmje elszemélytelenedőűtő) világunk egyik árnyoIdalát villant ja fel az öreg, vak, harmonikázó koldus és a körülötte zajló
világ "kapcsolatának"
groteszkdrámai bemutatásával. A kanadai
Luce Roy Álomfejtése, érdekes formanyelvű ötpercese színtén a való
világ és a képzelet, a tudatalattink
bonyolult
világának
kapcsolatrendszerét próbálja feltárni egy alvó lány és egy meghiúsult találkozás melankolikus hangulatának érzékeltetése során. Minden bizonynyal itt kell szólnom Varga Csaba
A szél című - egyik legújabb - filmjéről is, amely a közönség és a zsűri
körében is nagy sikert aratott; jelzí
ezt az a díj is, mellyel alkotóját méltán jutalmazták (idén már másod-

szor, hiszen A szél már Hiroshimában is díjazott volt). Animációs
megoldása tekintetében a film stílbravúr, a rendező egy sajátos életérzés, hangulat kifejezésére törekedett vele. A mindössze 18 fázisrajzból álló fekete-fehér film dinamizmusát-lüktetését nagyszerűen emeli
ki Melis László kisérőzenéje (amely
a film egy-egyrészében talán a mozgóképek hatásán is túltesz): a jellegzetes szálkás rajzolatú alakok és
tárgyak örökös eltűnése, majd megjelenése - számomra legalábbis - az
élet örök ismétlődésének, megújulásának a jelzése is. A magyar filmek - Varga Csaba: Auguszta dagaszt, Nagy Gyula: Ujjhullám. az
információs programban látott Cakó Ferenc: Zénó szerelmes levelet
ír, Szoboszlay Péter: Hogyan kerül
Eszter az asztalra, Temovszky Béla: Macskafogó és Tóth Pál: Leó és
Fred: ünnepi ebéd -láthatóan nagy
sikert arattak ezen a fesztiválon.
Talán csak a Kovács István rendezte Ezredvégi vadászidény volt a kivétel, korántsem a szfnvonala miatt. A filmben sok olyan - történelmünk speciális időszakára vonatkozó - jelzés, utalás található, amelyet a nézők nagy többsége nem
(vagycsak nehezen) tud megfejteni.
Díjat kapott a csehszlovák B. Pojar és a kanadai Jacques Drouin
Képek a sötétben című bábfilmje,
melyben egy megvakult ember romantikus fantáziákba, egy elképzelt (vagy valóságos?) szerelem
álomvilágába menekül. Egy kissé
elidőzve még az animációs bábtechnikák változatos világában: a magam részéről inkább Bartának azt
a filmjét jutalmaztam volna, amely
a hammelni patkányfogó ismert,
középkori legendájának animációs
parafrázisa. Briliáns a technikai
megoldás: a gótikus stílust felidéző
fából faragott bábuk és az élő alakok (nota bene: esetünkben patkányok) szinte tökéletes összhangban
mozognak; a film végig hűen idézi
fel a korabeli hangulatot; az üzenet
pedig napjainkban egyre aktuálisabb, nem árt néha elgondolkodnunk rajta.
Ilyenformán csöppenünk bele
mindennapi gondjaink kellős közepébe. Itt van például a munkanélküliség, amely mint társadalmi jelenség, úgy tűnik, a rajzfilmek té-

Hriszto Topuzanov: A kedd utáni szerda

Varga Csaba: A szél

májában is egyre nagyobb helyet
követel magának. Erdekes, hogy
két kanadai film is ezzel a problémával foglalkozik, igaz, egymástól
eltérő stílusban és megközelítésben.
(Bár az sem hatott volna különösebben a meglepetés erejével, ha
- történetesen - egy más társadalmi
berendezkedésű ország filmje foglalkozott volna ezzel a kérdéssel.)
George Geertsten Diploma dilemma
című filmjében két munkanélküli,
diplomás fiatallehangoló - igaz,
happyenddel végződő - sorsát és
küzdelmeit kísérhetjük figyelemmel, és töprenghetünk azon, vajon

mi az oka annak, hogy társadalmainkban egyre csak devalválódik a
magasabb képzettség értéke. Brad
Caslor Munkát szerezni című filmjének hőse egy szintén munkanélküli (ám diploma nélküli) kutya,
amely csak végigálmodja e nehéz
életű ebek sorsát, de neki ez is elég.
És még egy kutyáról: első díjat kapott a szintén kanadai Les Draw
Útmutató házőrző kutyák számára
című, látszólag könnyedebb hang-

vételű filmje, középpontjában egy
biztonság-mániákus ebbel, amely
lassan "beleőrül" kényszerképzeteibe (vagy ő is az állását félti... ?).
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Nyikolaj Todorov:

Üzemzavor

Vladimir Somov: A harmónika
A paraszti életről, mindennapjairól meglehetősen sok film szólt.
Sztojan Djukov Márciusa, Hriszto
Topuzanov A kedd utáni szerda cimű költői, népmesei ihletettségű
filmjei mellett a másik honfitárs,
Ivan Tankusev (díjazott) Ló tásfutásátemlítem
itt, amely jó grafikai megoldásokkal Jordan Radicskov - az eredeti folklórt sajátos,
képzeletbeli mesevilággal ötvöző műveinek kissé talán túJstilizált,
szabad adaptációja; teljes eredetiségében,
humorosan-ironikusan
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villant ja fel a bolgár paraszti élet és
mentalitás néhány vonását. A lengyel Jerzy Kucia Parádéja ugyan
elnyerte a fesztivál nagydíját, mégis
sok vita kiváltója volt mind szakmai, mind egyéb körökben. Vitathatatlanul sajátos hangulatú filmjének egyik furcsasága, hogy nehéz az
animáció bármely hagyományosabb műfajába besorolni, hiszen elsősorban régi amatőrfilmekhez hasonlító,
különleges,
szemcsézett
filmanyagra felvett mozgóképekből
áll. A video-akusztikai
kísérlet-

fajtának is felfogható munka témája szintén a paraszti életben gyökerezik. Zenéje és egyéb hangeffektusai A szélhez hasonló funkció t töltenek be: a modern zene, annak
ritmusa éles ellentétben áll az aratómunka monotonságának
ábrázolásával, ugyanakkor még inkább kiemeli az ősi tevékenység eme jellegzetességét.
Az angol gyurmafilm, a Babylon
(Peter Lord és David Sproxton alkotása) és az olasz Vincenzo Gioanola Orosz rulett je a zsűri különdíját kapta. Az előbbi a pénzarisztokrácia kegyetlen-brutális világát ábrázolja, kissé didaktikus módszerekkel ; az olasz film tömörebben és
hatásosabban, kaotikus, megrendítő képeinek forgatagával és egy dinamikus, de szomorú dal hangjaival azt a lehetséges ,jövőt" mutatja,
amely egy atomháború után állna
az emberiség előtt (ha ugyan lesznek még akkor is emberek, és ha
lesz még világ egyáltalán). A bolgár
Tankusev filmjével megosztott díjat
kapott a szovjet Igor Volesek Caprieciója: a sötétes-homályos tónusú, önéletrajzi indíttatású film egy
elsuhanó hangulat megragadása,
stílusos és meglepően modern grafikai ábrázolással (egy vonatutazás
során megjelenő emlékvilág mozaikjait jeleníti meg; grafikai stílusában és érzésvilágában az előbbivel
meglepő hasonlóságot mutat - a
svájci M. Wannaz Trans enfanee
express című filmje.
Alapötletéért említem meg a jugoszláv Nedzad Begovics EKG dmű filmjét, amely a születéstől a
halálig egy emberi élet legfontosabb
szakaszait érzékelteti, eredeti hangeffektusok és egy elektrokardiográf
görbéinek egyre zaklatottabb váltakozása tükrében. Kresimir Zímonics Mérkőzésében egy labdarúgó
kupadőntő véres háborúvá alakul
át, melyben nem a sportgyőzelem,
hanem az ellenfél megsemmisítése a
cél. Ritkán látható és meglepő technikai megoldással élt a szovjet Garri Bardim. Bankett cimű tárgymozgatásos
filmjében:
étellel-itallal
megtömött asztal mellett a nagy
ivászatok
forgatókönyve
szerint
kezdődik és fejeződik be a baráti
összejövetel. A meglepetés mindebben az, hogy csak az ide-oda
mozgó tárgyakat látjuk, és mozgá-

sukból következtethetünk
a történésekre, a hangulat emelkedésének
stációira: az élő alakokat a technika eltüntette. Nagy tapsot kapott a
Propagan dance. az amerikai Tom
Sito rövid, ironikus remeklése, egy
amerikai break-táncos és egy doni
kozák közti világnézeti ellentétről,
melyek ők ketten a tánc nyelvén
igyekeznek feloldani.
Végül: nem hagyható figyelmen
kívül az sem, hogyazújabb
és legújabb technikai eljárásokon alapuló kísérletek ezen a szemlén is nagy
teret, propagandát
kaptak. Az új
kifejezőeszközök, egy új technikai
bázis létrehozásának,
és így talán
egy új stílus és formanyelv megteremtésének igénye természetesen a
filmgyártásnak ebben a műfajában
is nagy szerepet játszik. Elsősorban

a kompjúter-videótechnikára
és a
holográfia elméletére épülő animációs kísérletekre érdemes odafigyelnünk (bár a háromdimenziós technikával kapcsolatban néhány évtizeddel ezelőtt hazánkban is folytak
elszigetelt, majd félbehagyott kisérletek.) Napjaink ilyen irányú kutatásainak két legnevesebb egyénisége az amerikai David Ehrlich (holográfia) és Michael O'Rourke
(kompjúter-videótechnika).
Mindketten eljöttek Várnába, bemutatókkal
egybekötött
előadásokat
tartottak kutatásaik eredményéről
és -legalábbis a holográfia tekintetében - manapság még meglehetősen költségesnek számító további
kísérleteikről. Ehtlich, aki a rajzfilmművészet egyfajta internacionalista barátság-eszméjének apostola,

Dokumentumfilmek
Öt nap alatt kétszázharminc
filmet vetítettek az elsőfilmesek idei
nemzetközi találkozóján. A programot lapozgattam, azon gondolkodtam, hogy mi az a néhány
fontos alkotás, amelyet érdemes
megnézni, mikor kezembe került
egy régebbi filmográfia is. A harminchatodszor
megrendezett
szemle díjainak német precizitással elkészített statisztikája.
Először ezt néztem át, hogy sebtében
áttekintsem,
kik is nyertek itt
már díjat az elmúlt években.
A filmográfia önmagáért beszélt:
Alain Resnais: A világ emlékezete (1958), Jean Rouch: Én. a néger
(1959), Franccis Truffaut: Kölykök
(1959), Jacques Rosier: Adieu. Philipine (1962), tehát a francia új hullám egyik ága innen indulhatott.
Ezután a hatvanas években: Vera
Chytilová: Valami másról (1963),
Jan Nemec: Az éjszaka gyémántjai
(1964), Jífí Menzel: Szigorúan ellenőrzött vonatok (1966), fontos
filmjeikkel itt jelentek meg a csehek.
A hetvenes években pedig - kicsit
megkésve - a magyarok: Vas Judit :
Befejezetlenül
(1970),
Huszárik
Zoltán: Szinbád (1971), Elek Judit:
Egyszerű történet (1975), Maár
Gyula: Végül (1974), Bódy Gábor:

jelenleg egy nemzetközi összefogással készülő filmen dolgozik, amelyet 12 ország zsidó és mohamedán
animátorai készítenek közösen. Tudományosfővariációk című, idén elkészült (és a cannes-i animációs
filmfesztiválon a zsűri különdíjával
jutalmazott) filmje itt is nagy sikert
aratott. A legkülönbözőbb technikákát felsorakoztató
filmkísérlet
- amerikai, svájci, lengyel és kínai
animátor-teamek közös munkája az alkotók olthatatlan
szeretetét
demonstrálja az animáció iránt, és
hirdeti, hogy nemzet és nemzet közötti hídverésre az animációs film
segítségével is lehetőség nyílhat.
Ami végeredményben ezt a várnai fesztivált is jól jellemezte.
Tóth Ádám

Mannheimben - 1987

Amerikai anzix (1976), Tarr Béla:
Családi tűzfészek (1979), Vitézy
László: Békeidő (1980).
Az európai új hullámokból kettő
elérte ezt a német kisvárost is. De
hol mutatkozhattak
be a világnak
a jugoszlávok, a lengyelek? (Egyedül Krzysztof Zanussi nyert díjat
Mannheímben 67-ben, vizsgafilmjével, a Kisvárosi halánal.)
Nyerhetnek még itt a magyarok?
Nyilvánvalónak látszott, hogy a
szovjet új hullám világhódító szenzációja legfeljebb csak félresodorhatja a Balázs Béla Stúdióból induló elsőfilmeseinket, Dér András és
Hartai László Széplányokát.
A játékfilmes programban
három szovjet film is szerepelt, a dokumentumfilmek között - fiataljaink szerencséjére - nem volt egyetlenegy sem. Volt tehát esélyünk a
közéletileg és politikailag elkötelezett legjobb dokumentaristáknak
kijáró "ezüst dukátra".
Elvégre
fontos műfajban indulnak, hiszen a
valóságnak ez az elsődleges - gyakran publicisztikusnak látszó - tükrözése is hordozhat magas esztétikai értékeket. Gondoljunk
csak
Resnais felsorolt klasszikus filmjére
a Bibliothéque Nationale-ról (A világ emlékezete).

Igaz, azóta a filmtechnika forradalma - a varioglaukár, és különböző okos optikák, majd a video
megjelenése - újjáalakította, átformálta a filmkészítés körülményeit,
a kérdés azonban - ami a valóság
problémaözöneinek
megvilágítását
illeti - mégis változatlan maradt:
hogyan él, gondolkodik, dolgozik
az európai ember a világ átalakuló
körülményei között.
Kikkel találkoztak a versenypályán a magyarok: svájciakkal, angolokkal, kelet- és nyugatnémet filmesekkel és a maguk világáról szóló kanadaiakkal, amerikaiakkal.
De mielőtt még a versenytársak
közül bemutatásra kerülne néhány,
essék szó a "mieinkről", akikkel a
Filmkultúra még nem foglalkozott.

Filmlemez
A Széplányok kudarctörténet, a 85ös szépségverseny sikerületlenségének leleplezése. Annak a nagyszabásúra tervezett és külföldi mintára
másolt rendezvénynek a paródiája,
amelyet olyan sokan sponzoráltak
- többek között a Lapkiadó Vállalat, a Skála Coop, a Magyar Média
-, és amely igazán nem tudott eleget
tenni az őt életre hívó követelménynek, a reklámnak.
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Dér András-Hartai
Széplányok

László:

A film úgy kezdődik, hogya spleenes konferanszié bevezeti a dokumentarista showt: filmlemeznek nevezi mindazt, ami következni fog.
S ezt a műfaji megjelölést felvállaIják az alkotók is, amikor úgy döntenek:
dokumentarista
showműsort készítenek a konzumálódni
kényszerülő rendezvényről.
Elfogadják a téma kínálta műfajt. Ami
pedig leleplezésre vár: a naivitás, az
elüzletiesedés, értetlenségeink, gyakorlatlanságaink.
Az alkotók próbálják még azt is megmutatni, hogy
mi húzódhat meg a versenyt menedzselők szavai, a sóhajok; remények és a kancsaiul magasba néző
nagyralátás mögött.
Az indító nagy totálban felvonuló lányok: bájosak, vidámak és
ügyetlenek, hogy a velük megeső
kettős manipuláció - akaratukon
kívül- kiárulja és átformálni akarja
őket, majd őszintén és spontán
bontakozzék ki a felvett anyagból
az egyikük sorsában rejlő tragédia.
Mi módon?
A filmlemeznek két oldala van.
Az egyiken az Apostol együttes
folyamatokat kisérő zenéjével, ami
ezúttal annyit jelent, hogya kamera
hosszabb dokumentáris egységekben követi a rendezvényt a Kongresszusi Központ pódiumán,
az
osztrák autóbuszúton, a bécsi szépségverseny előkészítőjén, és a lányok szobrainak
megmintázásakor. Hosszú beállítások sorában.
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A lemez másik oldalán riportok
tagolják a hosszabb beállításokat:
l. Csillával, 2. Brigittával, 3. Judittal, 4. a Play Boy fotósává züllött
színésszel, 5. a konferanszié CintuIával, 7. Miss Austriával, majd 8. a
Molnár család tagjaival, Csilla szüleivel.
Arányos szerkesztésben sikerül a
filmnek a jóízlés keretein belül maradnia. Pedig nehéz. Hiszen az emberi test - a természet - szépségeit,
a lélek törékenységét, a botrányt és
a szenzációt egyszerre kell bemutatnia.
A hitelesség borotvaélén táncol a
film.
A Széplányok, ez a furcsa dokumentarista show-műsor többmindenről képes egyszerre szólni: l.
emberi
felkészületlenségünkről,
amellyel az életünkben bekövetkező robbanásszerű változásokat feldolgozzuk;
2. ügyetlenségünkről
dolgaink megszervezésében; 3. halmozódó értékzavarainkról;
4. egy
szerencsétlenül járt fiatal lány sorstragédiájáról, ezen túl pedig - és ezt
érdemes hangsúlyozni - 5. a konzumálódó valóság ironikus és tragikus bemutatása is ez a film.
Mert bármilyen vidám a zene,
bármilyen könnyedek a kérdésekre
adott válaszok és bármily egyértelműnek látszik a siker, melyet a versenyt sponzorálók elértek, hiába,
nem tudjuk elhallgatni:
Molnár
Andrea Csilla meghalt.

Áldokumentarizmus
A siker - minden áron! - problematikája nem csak a magyarokat foglalkoztatta. A főiskolai vizsgafilmjét elkészítő Monika Schmid egyenesen eimül választotta (Erfolg) a
bűvöletes szót. Munkája megtévesztően emlékeztet Forman főiskolai indulására
(Meghallgatás,
1962), amelyben a cseh új hullám
nagy alakja szereplőket keresett egy
megrendezendő szépségversenyhez.
Forman munkája a klasszikus cinéma vérité szabályait követő alkotás
volt, amelynek elemei később a fikciós közegbe átemelve jelentek meg
a Tűz van, babám!-ban (1967).
Monika Schmid Sikerébe eleve
beépítette a fikció t. Persze bujtatottan, rejtetten. Saját filmes stábja ke-

res énekest a készülő játékfilmhez.
Ők maguk a film szereplői is. Most
pedig el kell dönteni, ki tud hangosabban, vidámabban énekelni. Brigitte vagy barátnője, Monika, vagy
talán a folyosón türelmetlenül meghallgatásra várakozók valamelyike.
De hát csak az derül ki, melyikük
a legnevetségesebb. Egyetlen szerepért hajbakapnak
a barátnők, a
munkatársak. De még a stáb tagjai
is, amikor azon vitatkoznak, kinek
mi a dolga, hogy kontraszelekciómentes legyen a megmérettetés, a
stáb valamennyi tagja versenyre kel
egymással, még a sminkes és a kellékes is. Egyikük szerbhorvátul, a
másikuk lengyeiül énekel. (Vendégmunkások vagyemigráltak
lennének?) Legnagyobb meglepetésünkre magyarul is felhangzik egy dal,
kicsit hamisan, de jól érthetően:
"A csitári hegyek alatt, régen leesett a hó.
Azt hallottam, kisangyalom, téged levetett a ló.
Kitörted a kezedet, mivel ölelsz
engemet ... "

Cinéma vérité
A dokumentumfilm fogalma az elmúlt negyven esztendőben olyan
sokszor átalakult, a műfaj oly sokszor válaszúthoz
érkezett, hogy
nem áll módunkban mindezt most
itt értékelni. Ám miközben átalakult, meg is őrizte régi hagyományait - közvetlen, elkötelezetlen és
elfogulatlan valóságfeltáró szenvedélyét. Ezek a képességek tették lehetővé, hogy a hagyományos cinéma vérité módszerével készült úgynevezett "hosszú dokumentumfilmek" is mindig érdekesek maradjanak. Ha jók ezek a filmek, eleget
tesznek igazságérzetünknek és egybevágnak mindennapi tapasztalatainkkal. Képességeik lehetővé teszik, hogy úgy mutassák be európai
világunkat, hogy az is látható legyen, mennyire megritkultak benne
az egyértelműen tiszta képletek. Átrendeződőben
van a különböző
alapokon
nyugvó
társadalmak
szerkezete.
Mi lehet a meghatározó
elem,
ami még a nemzetközi kommunikációt is segítheti? Talán a pénz, talán
a munka vagy a kenyérért folytatott
küzdelem?

Peter Krieg jó kétórás filmje már
a címével kíváncsivá tette a nézőt,
és végignézésre ösztökélt: A pénz
lelke ... (NSZK), ez állt a műsorfüzetben. Szagáról talán már igen, de
lelkéről valószínűleg most először
hallhatott a néző.
Valóban ironikus volt a nagyszabású
dokumentarista
elsőfilm,
amely a külőnbőző országok digitálisan eltorzított nemzeti himnuszai közben kamerájával a dollár
hódító útját kísérte figyelemmel.
Fanyar humorral.
Érdekes, hogy ez a különös, kis
alakú papírpénz - a dollár - az
egyiptomi piramis tövében a nagy
amerikai elnökök: Lincoln, Washington képét őrzi. Hagyomány,
hogy minden ország a maga nemzeti hősét nyomtat ja pénzére. Ezt tettük mi is Rákóczi, Petőfi, Kossuth,
Bartók emlékének tisztelegve.
Hogyan történhetett meg mégis.
hogy az elmúlt negyven év során
csaknem
valamennyi
kontinens
ilyen könnydén elfogadta az USA
valutáris kommunikációs eszközét?
Erre a kérdésre válaszolt a nézőnek Peter Krieg filmje - szerencsére
nem akar ránk erőszakolni semmiféle erőltetett közgazdasági értekezést. Ehelyett arról próbált elgondolkodtatni, hogy emberi érintkezési formáink - amelyeket a nyelv
különbözősége amúgy is gyakran
akadályoz - mennyire mulatságosan leegyszerüsödtek.
A kétkezi
munkás, a paraszt, a polgár, a kézműves helyébe napjainkra a "homo
oeconomicus"
lépett. Ö az, aki
mindnyájunknál jobban ért az emberi kapcsolatok megteremtéséhez.
Így lenne?
Európában
mindenesetre
számolnak.
A film hosszú dokumentáris beállításokból áll. Hat hosszabból, az
l. pénztörténetet. a 2. üzletkötéseket, a 3. bankkölcsönöket, a 4. adóságválságot, az 5. áremelkedést és a
6. infiációt mutat be. Kisebb riportokban szólalnak meg New York,
Washington, Párizs, Frankfurt üzletemberei és természetesen a Világbank elnöke.
Legmulatságosabbak
azok a képek, amelyek minduntalan nagy totálban térnek vissza: zakatoló gépek nyomtat ják a feltrancsírozásra
váró
lepedőnyi
pénzkötegeket.

Dato Dzsanelidze: Lámpácska
Bábszínházak
marionettfiguráira
emlékeztető üzletemberek ugranak
hirtelen a rulettasztalokhoz,
hogy
zsetonjaikat kicseréljék és hatalmas
táblákra véssék fel a gyorsan alakuló, cserélődő számokat.
Miért nem tudunk mégsem maradéktalanul nevetni mindezen?
Íme a kontraszt: A türelmes nézőnek szembe kell néznie a film
utolsó negyedében megszólaló harmadik világbeliekkel, egy Togóban
lezajló éhségsztrájkkal, a tüntetéssei, a felvonulással, amikor a munkások egyszerűen csak elmondják,
hogy nem akarnak idegen pénzért
dolgozni.
Ha a pénz már nem segíthet
Európán, talán segít a kenyér, gondolhatta a naiv néző. Talán aki kenyeret kap, az majd boldogul. És
megnézte Peter Heller filmjét A kenyér győzelméről (NSZK).
Különös alcíme volt - Schlacht
und die Magen der Welt - Csata a
világ gyomráért. A furcsa küzdelmet a Mc Donald's konszern vezetői irányították ebben a száztíz perces dokumentumfilmben.
A hamburgerek,
Hot Dogok,
meleg szendvicsek, pizzák szakemberei - másfajta "homo oeconomicus" -ok. - A gyomrunk
olcsó,
könnyű és gazdaságos teletöméséért folytatott harcot ugyancsak m lt
Iatságosan és groteszk módon ábrazolták. No lám! Akárcsak a pénz,
a zsemlébe bújt húsdarabok is el-

árasztották a világot Frankfurttól
Londonig. Négy évbe telt, amíg a
hatalmas kenyérhálózat kiépült és
ugyancsak
meggazdagodhattak
többezres létesítményükből az amerikai és nyugat-európai élelmiszeripari konszern létrehozói.
Hogy mennyit kerestek rajta, felmérhetetlen, csak bámulható az a
bíztonság, amellyel a kenyératyák
és cégvezetőik a nullákkal dobálództak. A szakácsok, a pékmesterek nyilatkoztak: "ma már mindenki Hot Dogot eszik ... " Külön Kereskedelmi Akadémia létesült annak megtervezésére, hogy miként
képezhetőek ki a kulináris mammutvállalat életbentartásához és fejlesztéséhez szükséges okos emberek.
Peter Heller filmjének majdnem
ugyanolyan volt a szerkezete, mint
a Peter Kriegé. A két hosszú dokumentumfilm kísértetiesen hasonlított.
Hosszú beállítások mutatják színesben: l. hogyan készül a Hot
Dog, 2. miként kerül gyúrásra, dagasztásra a lisztes anyag, 3. tésztamasszák tömege csapja premier
planba a kamerát, 4. futószalagon
adagolják az elkészült szendvicseket, 5. a Mc Donald's önkiszolgáló
üzlethálózat pultsorai mellett kocsízik hosszan a kamera, 6. az emberek éhesen falnak, habzsolnak.
A riportok pedig az öntelt és boldog sikeremberek szájából hangoznak el.
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És a kontraszt - mert ezt a filmet
is nevetségessé tudta tenni a kamera ,.
(operatőr: Schmid Fiedler) ravasz
variózása és kocsizása -: a pizza
paradicsomszósza
vérként
folyt
szét a hatalmas hengerekben.
Az iróniát csak tetézte a magyarázó szöveg, amely a hosszú dokumentáris
beállításokat
kísérte:
- egészségünk megőrzése érdekében! - lebeszélt minket arról, hogy
ilyen sok felesleges szénhidrátot, és
féléven át hűtött darált sertéshúst
fogyasszunk.
Lehangoló vagy mulatságos ?
Nehéz megmondani, miként védheti meg egészségét a kövér vagy
sovány európai, miközben természetesen él a gyors és olcsó táplálkozás lehetőségeivel.

töen. Hitelesek voltak a szegényesebb amerikai szobabelsők, ahonnan a beteg eltávozott, hogy különleges bebocsátást nyerjen az AIDSesek kórházi osztályára. Sápadtság,
soványság, panaszok a fájdalmakról, a beteg kéri, hogy nevét ne kelljen megmondania. (Szemét mégsem
takarják el, ahogyan az szokás az
ilyen jellegű riportokban.) Névtelenül azonban mindent elmond magáról a szerzett immunhiány előrehaladott stádiumában.
Hiteltelen volt azonbim az a dokumentumanyagba
bevágott
riport, amelyben a beteg barátja, annak halála után elmesélte kettőjük:
most már problémamentes kapcsolatát. Morbidan, majdnem nevetségesen.

Konstruált és
rekonstruált riportok

Haza(felé)
- "természetfilm"

Egészségesnek maradni és a betegséget elviselni szociális, higiéniai,
pszichológiai - s talán politikai probléma. Az AIDS-szel kapcsolatos filmek mindenesetre ezt bizonyították. Európában is sokat foglalkoznak ezzel a betegséggel. Mannheim ben kilenc film szólt róla.
A naiv néző persze azt sem értheti,
miért éppen ez a betegség ilyen "felkapott", miért nem beszélünk például európai fesztiváljainkon a rákról? Pedig arról is készítettek már
hosszú és rövid dokumentumfilmeket. Most hat dokumentumfilm beszélt le minket arról, hogy szeretteinken kívül bárkivel is együtt éljünk, és biztatott, hogy legyünk toleránsak társadalmaink legdeviánsabb tagjaival szemben.
Szerencsére olyanok voltak a dokumentarista megoldások, hogy a
néző, bár nem könnyen, de félre
tudta tenni előítéleteit.
A hat film közül most csak egyet
említenék : A San Franciscó-i Tina
Di Feliciantonio
Az AIDS-szel
együtt élni címmel ismeretterjesztő
szándékú, rekonstruált riportfilmet
hozott el. Egyetlen beteg ember leépülését és szerencsétlen párkapcsolatát kísérte végig a kamera egészen élete utolsó percéig. Hihe-

Ex Voto (Fogadalomtétel) volt a
svájci Erich Langjahr ugyancsak
száztíz perces filmjének címe. Aki
látta, valóban csak fogadalmat tehetett, hogy ezután egyformán tartózkodni fog az élet kulináris, szexuális, fogyasztói örömeitől.
De talán joggal. Hiszen a vén
Európa és a benne élő ember valószínűleg nem pusztán arra teremtetett, hogy kereskedjen, fogyasszon,
prostituálódjon.
Talán
érdemes
visszatérni a természethez.
A svájci versenymunka
műfaji
megnevezése "Heimatfilm" volt. Ez
a haza gondolatára utaló fogalom
a modern dokumentarizmus
szótárából elég régen kikopott. Negyven
valahány évvel ezelőtti raszteres,
archívumokban őrzött - vagy családi otthonokban lapulő - főcímeken olvasható már csak ez a sárguló
felirat. Svájcban talán véletlenül
megmaradt valahol egy ilyen régi
kópia. S az elsőfilmes Langjahr
most felfigyelt rá.
Állítja, hogy vissza kellene fordulnunk a természethez - ami földrajzilag a hazát is jelenti, ahol élünk
és ahová tartozunk. Talán megvédhet szupermodern életünk őrületeitől.
Hét éven át forgatta filmjét Svájc

közepén, a Gubel dombok számunkra ismeretlen vidékén. Két
dolgot is megfigyelt, ez a kicsit konzervatív filmes: l. hogyan telepítik
ki innen az einbereket, hogy a lankás hegyvidéket elkotorva hatalmas gyárkombinátot
építsenek, és
2. hogy hogyan marad meg itt mégis egy "félnótás" parasztasszony,
nyulaival, kecskéivel őrizve-védve
az anakronisztikus létformát.
- Mert mit is tett a szuperkorszeru svájci nagyipar? Feldúlta, önmagából kiforgatta, gyilkos szándékával meg akarta változtatni a természetet. (Rozsdálló
földdarabokat
dobálnak nagy totálban a földgyaluk.)
- És mit csinál a néni, ez a félnótás öregasszony? Szemünk láttára
gyilkolja le éles késével legkedvesebb állatait. (Ráncos öreg arcát
közeliben is látjuk.)
Azután újra a tájak, a kitelepített
pásztorok és parasztok, a tünte-

tők ...
És eközben "a csillagok mindörökre szilárdan és mozdulatlanul
nyugodtak helyükön az általános nehézkedési erővel tartva ott egymást.
A Föld elejétől fogva, vagy akinek
jobban tetszett, a teremtés napjától
kezdve változatlanul megmaradt
ugyanannak. A mostani 'öt világrész' mindig megvolt. ugyanazok a
hegyei, völgyei és folyói voltak,
ugyanaz az éghajlata, ugyanaz a növény- és állatvilága, hacsak emberkéz nem okozott rajta változást vagy
átültetést." (Engels: Bevezető a természet dialektikájához, Szikra kiadás Budapest, 1949.)
Utószó
A filmlemez élvezhetöbb volt,
könnyedebb, frappánsabb, hatásosabb, szellemesebb, információgazdagabb, mint az áldokumentarizmus, acinéma vérité, a konstruált
és rekonstruált riportok, az ismeretterjesztő természetfilm.
Dér András és Hartai László
korszeru dokumentarizmusával
elnyerte a zsűritől a szociálpolitikailag elkötelezett legjobb dokumentumfilmnekjáró különdíjat. .. (Der
Sonderpreis fűr den sozialpolitisch
engagierten Film)
Ember Marianne
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Nyári New York-i filmlevél
Oliver North, a szupersztár
New Yorkba visszatérve, július 8án bekapcsoltam a tévét, hogy az
egyik csatornán megnézzem a 00adót. Ezzel kiszolgáltattam magam
a kommunikációs gépezet fogaskerekeinek, annak az igézetnek,
amely ezen a nyáron egy egésznemzetet rabul ejtett: Oliver North lenyűgöző, "varázserejű" tévé-showjának. Már kora reggel kezdödön
a dolog, az első hírekkel, amikor
összefoglalót adtak az előző esti beszámolók legjobb részleteiből. Kilenc órakor a kihallgatás direkt
közvetítésével folytatták. Amikor a
szenátusi bizottság 12 és 2 között
szünetet tartott, a kereskedelmi csatornák számára az látszott előnyösnek, ha a műsort "szappanoperákkal" folytatják. Ezek rövid szüneteiben jogunk volt reklámokat nézni
az ABC csatornáján, vagy politikai
elemzéseket hallgatni, olykor behatóakat is, a l3-as, a közügyek csatornáján. A kihallgatások 17 óráig
folytatódtak. Ha valaki elmulasztott egy mondatot, az esti információs műsorokban ismét bő kivonatokban lehetett része ezekből. De
mivel lehettek olyanok is, akiknek
napközben más dolguk is volt, mint
hogy a tévét nézzék, nekik a 13-as
csatorna újbólleadta a szenátusi
vizsgálat teljes müsorát, szünet nélkül, hajnali egy órától kezdve. íme,
ez a demokrácia: mindenki kaphatott egy adagot a csinos "Ollie-ból" .
Nem mindenki volt oda érte, de
mindenkit meghökkentett. Nem Iehetett telefonon beszélni az emberekkel; vagy az éppen hallott kérdésekkel és válaszokkal foglaIkoztak,
vagy morgolódva felelgettek mégis
kérdéseinkre, jelezve nemtetszésüket, hogy valami különösen izgalmas pillantban zavarták meg őket,
miközben a háttérből hallani Iehetett Arthur Liman szépen csengő
hangját, North válaszait, vagy ügyvédjének suttogását. Furcsa históriákat is mesélgettek: a bírák kis
hordozható tévé-készülékeket vittek magukkal a tárgyalóterembe, és
mohón rájuk tapadtak. Hogy egyes
irodákban a főnök egésznap a tévét

bújta, és a gépírónők próbáItákjólrosszul lekopogni az üzleti leveleket
és számlákat a történelmi kérdezzfelelek játék közben.
Igaz, a "balos" sajtó (Vii/age
Voice) és a liberális lapok (New
York Times, New Yorker ) bizonyos
szkepticizmussal fogadta North
megnyilatkozásait, ezzel szemben a
New York Post nyílt támogatásban
részesítette "hősünket". Ez a "népszerű" (és a jobboldal által finanszírozott) napilap - amely nem mélyen
gyökerező tisztességéről hires
ugyan, de legalább azt adja az olvasóknak, amit várnak tőle - arról is
beszámolt, hogy egy "újságírónő",
miután negyedóra hosszat hallgatta
North tanúskodását, állítólag így
kiáltott fel: "Gyereket akarok tőle!" íme az amerikai politico-szexuális hisztéria, amely látványos,
nagy attrakcióként fogant és működik - az év legnépszerűbb látnivalójaként, természetesen óriási csinnadrattával elővezetve. és sokmilliós hasznot fiaiva. Mert persze az
emberek gyorsan szétkapkodták az
Ollie-feliratú babákat, trikókat, jelvényeket, meg azokat a zászlócskákat, melyek fennen hirdették, hogy
"Ollie-t elnöknek!", a New York
Post pedig - lám, megint csak ez a
lap - megállapította, hogy Oliver
North "igazi férfi, úgy viselkedik,
mint Clint Eastwood, úgy tud beszélni, mint John Wayne, és szakasztott olyan, mint Jimmy Stewart". És ezt mindjárt illusztrálja is
Frank Capra l939-ben készült híres
filmjének, a Mr. Smith Washingtonba megynek fotóival - amiből kiviláglik, hogy az eset óta a videokazetták kölcsönzéséből származó bevételek is megsokszorozódtak.
Bár tagadhatatlan, néha van valami zavaró North sokat emlegetett
"mágneses hatásában". Amikor
megbántott hősként kék szemeivel
egyenesen a kamerába néz, óhatatlanul az jut az eszünkbe: ügyes fiú
ez, van magához való esze. Isten
tudja, hány órájába telt, míg videokamerája előtt újra és újra elpróbálta ezt a szerepet, megalkotta önmagából ezt a tévé-jelenséget: a jó lelkiismeretnek ezt az amerikai minta-
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példányát; egy olyan példaképet,
akinek "persze ez igazán nem volt
tréfa dolog, nap mint nap, de hát
végül is csak a kötelességemet teljesítettem".
És Ollie-n kívül tanúi voltunk
egy párhuzamos jelenségnek is - de
ez sokkal-sokkal elbűvölöbb volt annak, ami egyébként magyarázatot ad Reagan népszerűségére is: a
kamera ravaszságainak. Az emberek imádják Reagant, de bírálják
politikáját. Fogadtak Ollie-ra is, de
az amerikaiak többsége akontrák
támogatása ellen van.

Ahogy Kubrick látja
A sors iróniája, hogy éppen akkor
mutatták be New Yorkban Kubrick régen várt filmjét Vietnamról,
a Full metal jacketet (szabad fordításban: Plecsnikkel teli zubbony).
Ennek első negyvenöt perce lélegzetállító riport a tengerészgyalogosok kiképzéséről Parrish Islandon,
a folytatás pedig azt mutatja be,
hogyan teljesíti kötelességét Vietnamban egy újonc tengerész a Tetoffenzíva idején. Nos, North katonai pályája is ugyanígy indult:
1968-ban került a tengerészethez,
majd Vietnamban szolgált, ott
gyűjtötte a zubbonyát ékesítő kitüntetéseket. Nem szükséges hangsúlyozni, hogy Kubrick filmje a kiképzés során hirdetett ideológia
.felboncoíását" végzi el, bemutatja,
hogyan lehet különben normális fiatal amerikaiakat tökéletes gyilkosokká képezni, akik mindenre képesek lesznek attól kezdve, hogy
meggyőzték őket: l. a kapott parancs egybevág a vezérkar utasításaival ; 2. amit külön felszólítás nélkül hajtanak végre, az hozzájárul az
antikommunista harc eredményességéhez. A tengerészgyalogos kiképzésének első szakasza abban áll,
hogy "kemény férfivá" alakítják; a
módszer lélektani: szóbeli megalázás. Ezt a feladatot egy toborzó őrmesterre bízzák. (Kubrick filmjében ezt a szerepet Lee Ermey alakítja, a valódi vietnami veterán, aki
Coppola Apokalipszis most címü
filmje forgatásánál gyakorlati taná-

csadóként .működött közre. (Nem
csoda hát, hogy amikor North a
kihallgatása
során mártírképpel
szenvedéseit
emlegette,
akadtak
szenátusi bizottsági tagok, akik
szkeptikusan közbeszóltak : "Biztos
vagyok benne, hogy ön ezeknél keményebb próbákat is kiállt.")
A magam részéről ezek után
- látva Ollie-t, amint faggatói előtt
megjátssza az engedelmes kis tengerészgyalogost - képtelen voltam
úgy hallgatni "Yes Sir"-jeit, hogy
visszhangként ne csengtek volna a
fülemben a Parrish Island-i újoncok "Igenis, uram" -jai, Kubrick
filmjéből.
Nem kétséges, hogy a North keltette igézetet - bármennyire hitelre
talált is tanúvallomása és akárhogy
vélekedtek is politikai felfogásáról valójában egy jól olajozott (katonai) gépezet váltotta ki, hozta létre,
egy olyan hatásos szerkezet, amelynek minden alkatrésze csodálatosan illeszkedik egymáshoz: a kételkedésnek, a tétovázásnak vagy a
tévedésnek nincs helye egy versenyautóban, egy tankban, egy távcsöves puskában, egy svájci órában ...
és egy Oliver Northban sem.
Mint a Voice kritikusa, Jim Hoberman megjegyezte, az Apokalipszis most és a Full metal jacket között az a különbség, hogy míg Coppola számára a vietnami háború
"szélsőségesen extravagáns tömegkommunikációs
show", Kubrick
"cheap show"-nak (olcsó cirkusz)
ábrázolja: John Wayne meglehetősen halvány utánzása ez szerinte.
Amikor az őrmester megjátssza a
tapasztalt vén katonát, vagy az ártatlanul kiszúrt és megvádolt újonc
a "kemény fickót", mindig van valaki, aki odaszól neki: ,;Te aztán
igazi John Wayne vagy!"
Régóta tudjuk, hogy a Ziegfield
Follies hazájában .There's no business like show bus" (Nincs jobb üzlet a show-biznisznél); márpedig a
háború, mint a politika is, éppolyan
show, mint a többi. De míg Kubrick filmje azt bizonyítja, hogy minden "show" mögött van egy rendező, a szenátusi kihallgatás nem
mindig mutatta meg, miféle játékmester mozgatja
doll"-t (01lie-babát).
A láz később leesillapult - a szegény Poindexter, állandó emléke-
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zetkihagyásaival,
már egyáltalán
nem tudta felszítani a tömegek lelkesedését -, az.Jrangate-űgyet"
a
New York Post lapjai közé száműzték, a televízíó pedig beszüntette a
kihallgatások
direkt közvetítését.
Viszont emlékeztetőül
azokra a
szép napokra, amikor Ollie Amerika szívét bombázta,
egy videoforgalmazó
cég megkezdte
egy
olyan kazetta árusítását, amely a
kihallgatások leghatásosabb pillanatait örökíti meg; ajobb könyvesboltokban pedig már kapható az a
vaskos zsebkönyv
(700 oldal!),
amelyet egy előrelátó kiadó rekordidő alatt állított elő és dobott piacra, North vallomásainak teljes szövegével. És beszélnek egy t6vé-sorozatról is, amelynek hőse Oliver
North lesz ...

Nyári sikerfilmek
New Y orkot aztán elviselhetetlen
hőhullám
keritette
hatalmába,
Manhattan lakói pedig Poindexter
kihallgatásának első napjától kezdve visszatértek hagyományos nyári
szokásukhoz: beültek néhány órára
valamelyik exkluzív klimatizált nézőterére, A bennfentesek különösen ígéretesnek jósolták 1987 nyarát, a lelkes nézők dúskálhatnak
majd a sikerfiImekben: Furcsa módon, ezek közül kettő az ötveneshatvanas évek népszerű tévé-sorozatainak nyomdokát
követi: az
egyik a Megvesztegethetetlenek,
a
másik a Dragnet (Háló). Az utóbbi
újrafeldolgozás lévén (Tom Mankiewicz rendezése) szerényebb érdeklődést keltett - bár ebben olyasmit
láthatunk, az idők jeleként, hogya
férfihős legújabb hódítása alkalmával lemond a szerelmeskedésről,
mivel óvszeres dobozát üresen találta -, az előbbi viszont, Brian de
Palma műve, David Mamet drámájának feldolgozása - elmulaszthatatlan látnivaló: Al Capone szerepét Robert de Niro alakítja, Eliot
Nessét Kevin Costner, Sean Connery pedig Chicago egyetlen meg nem
vesztegetett rendőrét jeleníti meg.
Egyéb méltán sikeres filmek: Roxanne, a Cyrano de Bergerac vígjátéki újrafeldolgozása, Fred Schepisi
rendezésében; Georg Miller filmje,
az Eastwick boszorkányai,
John
Updike könyve alapján, melyben

három unatkozó boszorkány kiűzi
Jack Nicholsonból a szexualitás őrdögét; a Robocop, a holland Paul
Verhoeven első hollywoodi vállalkozása, mely a "tökéletes rendőr"
megteremtését mutatja be, aki félig
ember-félig robot lesz egy j_övőbeli
városban; a Spaceballs (Urajók),
Mel Brooks rendezésében és főszereplésével, mely az utóbbi évek
"space operá" -it (űrdrámáit),
a
Csillagok háborújá-t, a Majmok
bolygójá-t és az Alien-t (Egy idegen)
parodizálja: az Innespace (Az űrbeli), a tehetséges Joe Dante ragyogó,
mulatságos paródiája a Fantasztikus utazás-ról.
•
Ezenkívül látható a Hófehérke és
a hét törpe felújítása, egy összeállítás fiataloknak - Egy gyermekőrző
kalandjai, Tengeri szörnyek bosszúja II., Nyári iskola -, valamint
olyan szűkebb körű közönséget
vonzó filmek, mint A cápa újabb
folytatása, a Beverly Hills Cop (A
Beverly Hills csúcsa), a Supermann
IV., a Predator (Rabló) és John
Schlesinger kiábrándító
filmje, a
The believers (A hívők) ... Az új
James Bond-film, aThe Living DayIights (Éltető
napfény)
pedig,
amelyben Roger Moore-t Timothy
Dalton (a Royal Shakespeare Company neveltje!) helyettesíti, már az
első héten 1,8 millió dollár bevételt
hozott.

Független filmgyártók
sikerei
Egyébként az idén új jelenségre
figyelhettünk föl: bár úgy játszott,
hogy ezen a nyáron is a "nehéz súlyú" hollywoodi
filmek uralják
majd a mezőnyt, egyes független
forgalmazók sikerrel mutattak be
"másféle" filmeket,· amelyeket a
szakmában
különleges filmeknek
neveznek. Ilyen volt Tim Hunter
legújabb műve, a The River's Edge
(A folyó széle), amely nagy közönséget vonzott. A cselekmény alapjául egy napi hír szolgált: egy kaliforniai tinédzser hátborzongató történetéről van szó, aki megöli kis barátnőjét, maga sem tudja, miért, a
holttestet megmutatja középiskolás
pajtásainak,
akik nem javasolják
sem a rendőrség értesítését, sem a
felnőttek beavatását
az ügybe ...
Bár itt nem olyan hatvanas évekbe-

li, "gyógyult" elmebeteg tettéről
van szó, mint amilyet Denis Hopper alakított. ..

A "latin" filmek
Az idei nyár különleges filmjei között meg kell említeni a La gran
fiestát, az első portoricói filmek
egyikét, amely a spanyol Marcos
Zurinaga rendezésében 800 OOO
dollár költséggel készült (Hollywood számára bagatell összeg, ám
egy spanyol producer szemévelóriási pénz). A film 1944-ben játszódik: Porto Rico ekkor vált jelentékenyebb tényezővé a Karib-tenger
környéki amerikai diplomáciaikatonai apparátus számára. A portoricói burzsoázia Amerika felé kacsingat, latba veti pénzét és befolyását, hogy amerikai állampolgárságot szerezzen. A film hősének apja
egy idős kreol úriember, aki szentimentális makacssággal ragaszkodik Spanyolországhoz - akár francóista az, akár nem -, és emiatt a
kormányamerikabarát
frakciójának céltáblájává válik. Gyermekei
őszinte portoricói nacionalisták :
idősebbik fia elhatározta, hogy felbontja érdekből kötött jegyességét
egy jó családból való kis libával,
hogy feleségülvehesse azt, akit szeret, a szép és intelligens városi
lányt. Az amerikai hadsereg "barátilag" igénybe vette San Juan kaszinóját a katonák szórakoztatására;
az utolsó estén a portoricói előkelőség gran fiestát rendez búcsúzóul az
egykori dicső múlttól. Senki sem
ámítja magát: a hatalom átadásáról van szó, Porto Rico az USA
fennhatósága alá kerül.
New York a világ legnagyobb
latin városa, ezt a tényt a filmforgalmazóknak is tekintetbe kell venníökc.A Columbia stúdióban egy
újabb nyári sikerfilm készül Luis
Valdes rendezésében, a La Bamba,
amely Richie Valens spanyol muzsikus életét eleveníti ról érzelmes
történetben. Joe Papp New York-i
Shakespeare-fesztiváljának keretében, a Metro-mozi közreműködésével,minden évben Latinfesztivált
rendeznek. Az idén első ízben került sor e fesztiválon az argentin
filmművészet retrospektív bemutatására egy kis moziban Greenwich
Villageközelében, ahol olyan filme-

ket lehetett újra látni, mint a veterán Leopoldo Torre Nilson 1957ben készült művét, a La casa del
angelt (Az angyal háza). A rendező
- még mielőtt a cinerna novo megjelent volna a láthatáron - elsőként
körvonalazta alkotásával azt az új
filmművészetet, amely az argentin
valóság ábrázolását tekinti hivatásának. A retrospektív sorozat filmjeinek több mint a felét azonban új
művekből állították össze, szerepelt
köztük Alberto Fisherman Los dias
dejunioja (1986), José Santiso Malayuntaja (1986) és Raul Tosso Geron imája (1987).
A Metro-mozi - amely a Broadwayn a 99. utca táján található,
spanyolok lakta negyedben, ahol
egy sor olcsó étterem viseli büszkén
a "Comidas criollas y chinas" (Kreol és kínai ételek) feliratot - "egyszerűbb" közönséget vonz, amely
kész sorba állni, hogy "latin" filmeket lásson itt. Érdemes végignézni a
bemutatott filmek listáját: Braziliából Caetano Velaso Cinerna farado
című filmjét láthatták, Chiléből Miguel Littin monumentális alkotását, a titokban készült négyórás
Chi/ei feljegyzések című dokumentumfilmet. Littin álnéven, egy francia stábbal forgatta filmjét 1986ban hazájában, ahol díjat tűztek ki
a fejére. (A forgatás történetét a
rendező beszámolója alapján Garcia Marquez írta meg riportkönyvében, mely már magyarul is megjelent Titokban Chilében címmel Aford. megj.) Columbiát Jorge Ali
Triana igen komor filmje képviselte, a Tiempo de morir, amely Garcia
Marquez egyik novellájának feldolgozása és a hazai becsületkódex bírálata. Kubából Manuel Octavio
Gomez filmje érkezett, a Patakin c.
zenés játék a .machismo" -ról, a
kérkedő férfiasságról (1985.). Nagy
sikert ért el a New York-i latinok,
sőt általában a filmkedvelők köreiben a spanyolországi Pedro Almodovar Mivel érdemeltem ezt? c. fergeteges komédiája (1984.), Mexikó
képviseletében viszont Arturo
Ripstein A szerencse kereke című
filmjét (1986.) játszották, amely
már szép sikert aratott a legutóbbi
New York-i "Új rendezők, új filmek" c. bemutató-sorozaton is. Nicaraguáról Ivan Arguello harcos
filmje, a Mujeres de la frontera

(Asszonyok a fronton, 1986.) hozott hirt, és látni lehetett perui, venezuelai, valamint a retrospektív
sorozaton nem szerepelt argentin
filmeket is, erre az alkalomra készült angol feliratokkal, de a cél
elsősorban az volt, 'hogy a spanyol
nyelvű és kultúrájú "nagy közönséghez" jussanak el ezek az alkotások.

A Paramount jubileuma
Biztos menedék volt a New York-i
kánikula elől egy fotel a Modem
Művészetek Múzeumának auditóriumában, ahol az ember egy-egy
klasszikus mű fólfedezésének örömében részesülhetett. A múzeum
filmosztálya ugyanis július lü-től
január 4-ig retrospektív vetítést
rendez aParamount filmgyár több
mint száz filmjéből, a cég megalakulásának 75. évfordulója alkalmából, a némafilmektől a legfrissebb
művekig. Júliusban és augusztusban a hangosfilm első tizenhárom
évéből származó alkotások voltak
műsoron; ezek az évek sokak számára a legendás Hollywood legizgalmasabb időszakát jelentik. Az a
korszak ez, amikor a film még boldogan, rajongó lelkesedéssel felfedezett lehetőségeit használta fel,
amikor sztárok és filmművészek
csapatostulfogtak össze a nézők
szórakoztatására, hogy megalkossák a Paramount on parade (Paramount-parádé)
c.
filszkeccset
(1930.). A nagy hollywoodi forgatókönyvírók korszaka ez, olyanoké, mint Zoe Akins.
Érdekes megfigyelést tehetünk
vele kapcsolatban, ha összehasonlítunk két filmet ugyanebből a korszakból : az egyik a Girls about town
(Nagyvilági lányok, 1931.) Czukor
rendezésében, a másik pedig a The
wi/d party (A vad parti, 1929.),
amelyet Dorothy Arzner rendezett.
Mindkettőhöz Zoe Akins írt forgatókönyvet, csodálatos érzékenységgel rajzolva meg a nők közötti kapcsolatokat. Ha azonban közelebbről megnézzük Czukor filmjében az
általa rendezett nőket, ezek úgy viselkednek egymás között, mint a
férfi cimborák. Támogatják, bátorítják egymást, de bizonyos tisztelettudó távolságot tartva egymástól. Arzner filmjében viszont a nők-

valóban női módon viszonyulnak
egymáshoz: amikor egyikük szomorú, és a másik vigasztalni próbálja őt, egyszerü, természetes,
megható fizikai kontáktus jön létre
köztük. Nőnek kellett lenni ahhoz,
hogy ezt valaki meg tudja mutatni.

Az egész klasszikus hollywoodi
filmművészetben
érezhető
ez a
finom különbség a nők ábrázolása
körül, még a legnevesebb rendezők
esetében is. Mint Lubitsch mondta
ezekről tréfásan a The uncerting feeling(A bizonytalan érzelem, 1941.)

elején: "Ha az egész világot is sikerült Iegyőzniők, arra a szent helyre,
a the powder room-ba (női öltöző
szoba) sohasem sikerült behatolniok."
(Bérénice Reynaud, Cahiers du Cinéma - Sal/ay Gergely)

Hősök a történelmi és a jelen időben
Hőstípusok, konfliktusok, témák néhány mai lengyel
filmben
Lehet, hogy a filozófusok és a történészek csóválják a fejüket, amikor
meglátják a címben a két különös
idő-kategóriát. A fenti csoportosítás valóban nem Bergsontól származik, de úgy éreztem, hogy e kifejezések találóan utalnak arra a skizofrén állapotra, amely sok új lengyel film időszemléletét, világlátását jellemzi.
Mert helyezzék az alkoték a cselekményt bármilyen történelmi távlatokba, a közelmúlt és a jelen
konfliktusai
- kimondva-kimondatlanul - ott kísértenek minden
egyes mozgóképben.
A történelmi idő tehát ebben az
összefüggésben egyfajta távlatot, az
események publicisztikus vagy lírai
értékeléséhez mesterségesen létrehozott distanciát jelenti. A tradicionális értelemben vett történelmi
filmek mellet kialakult egy "allegorizáló" történelmi müfaj. A jelen
idő ily módon nemcsak közvetlenül
(az idő fogalma itt és az előzőekben
is a konfliktusok valós és filmi létezési idejét jelenti) látható a mozivásznon, hanem a jelenvaló problémáit néha múltbeli témákban, helyzetekben fedezhet jük fel.
Ezekben a filmekben a virtuális
filmidő nem csupán a narráció idejére vonatkozik, hanem létezik egy
"mögöttes idő", amelyben az események átértékelődnek. vagy átértékelhetők - új réteget alkotva a
film jelentés-szerkezetében.
Mivel a film alapvetően időbeli
művészet, ezért a mögöttes idő fogalma jelentheti magát az új jelen74

tésréteget is. Ha ezt a jelentésréteget
kutat juk, akkor a párhuzamok, eltérések felfedezésekor kiderülhet,
hogy milyen motívumok funkcionálnak modellként és melyek maradnak elszigetelt müvészí produktumok.
Célom nem egy teljes filmkörkép
készítése - hiszen a továbbiakban
elemzett filmek csak kiragadott példák az utóbbi év (évek) filmterméséből, Ezeknek a filmeknek górcső
alá helyezése kísérlet, előtanulmány
a nyolcvanas évek lengyel filmjeinek filmtörténeti, filmelméleti analíziséhez - adalék a nagyobb szintézishez.
A csoportosítás alapját az adja,
hogy a különböző hősök hogyan
viselkednek a fenti időszemleletet
demonstráló alkotásokban ; milyen
hőstípusok alakulnak ki - a közöttük lévő konfliktusok hogyan válnak modell-értéküvé; és mindez milyen filmi megoldások eredményeként jön létre.

Hősök
történelmi nézetben
Az alábbi filmek a történelmi idő
konkrétan jelzett határai között játszódnak - a múltban. Jelentésükben azonban az allegória különböző szintjén mának szóló mondanivalót hordoznak. Az első jelképrendszere modellként működik, a
másik intellektuális hatása kisebb inkább hangulatában "ragadja meg
a nézőt.

.Dramaturgíaílag
nehéz... nagyon szubjektív film." - mondta
rendezője a Vasárnapi játékokról
(Robert Glinski: Niedzielne igraszki). Talán ez a magyarázata annak,
hogy megrázóan szép és érdekes
filmjét sokan értetlenkedve fogadták, és az 1983-ban készült művet
csak nemrég mutatták be.
A film a Sztálin halála utáni napokban játszódik Lengyelországban. A tárgyi világában aprólékos
gonddal
rekonstruált
történelmi
kor és környezet nem pusztán díszlet vagy a hangulatfestés eszköze.
A zárt tér - egy bérház udvara - ősi
dramaturgiai
alapként
általános
jelképiséget sejtet (I. még: a cselekmény ideje - egy nap).
Az, hogy mindez modellként
funkcionál, a fenti térben mozgó
hősöknek köszönhető. Ezek a hősök pedig gyerekek ... és mégis tragikusan, komolyan felnőttek. Az
aládúcolt, romos emeletek tövében
játsszák felnőtt játékaikat : háborút, kivégzést, temetést.
René Clément Tiltott játékai kisértenek - állatokat és embert is
kínoznak itt. A felnőtt gesztusok a
demagóg személyi kultusztól az önfeláldozó humanitásig széles skálán
mozognak, Jelentésük a gyermeki
gesztusrendszerbe
ágyazva túlmutat önmagán - a játék kegyetlenebb, a tragédia megrázóbb, amikor gyermekek szembesítenek bennünket saját magunkkal. Eszünkbe
jut Golding apokaliptikus víziója a
kannibállá váló gyerekekről - elborzadunk,
amikor a filmben a

meggyilkolt macskával együtt élve
eltemetnek a ház udvarán egy kislányt.
A rendező fokozatosan készíti
elő az abszurd-kegyetlen végkifejletet. Látjuk, mint torzulnak el egyre
jobban a jellemek, válnak e~yre félelmetesebbé a játékok: a kislány
gyilkos-vad üldözése a házban, a
ráfogott légpuska ... Még a mélybe
zuhanó vödör zajától is megborzongunk.
Mindez szikáran, élesen - feketefehérben.
De Glinski nem marad meg az
elvont filozófia szintjén.
Szinte belopja filmjébe az adott
kor jelképeit - úgy, hogy értelmezi
is azokat. Finom képi utalásai az
egyértelmű filmi kontextusban egy
történelmi időszak bírálatát adják.
Hol könnyedén, ironikus fanyar
mosollyal - az udvaron a gyerekek
szocreál szoborcsoportokba
merevednek -, hol pedig súlyos tárgyi
szimbólumok alakjában: egy nyomozó Sztálin-képet visz ki a házból
- hátlapján a Szűzanya képmásával.
Ez a jelkép önmagában kifejezi
egy nép életének fontos állomását,
a választás lehetőségétflehetetlenségét, a nemzeti karakter alapvonásait.
A gyermekhősök után kamaszhősök - az 1962-es kubai válság
idejéből. Régvolt szerelmek, tűnt
hangulatok elevenednek meg Waldemar Szarek: ... És nem történt
semmi (O rany nic sie nie stalo)
című filmjében. A felvillanó dokumentumfelvételek fekete-fehér hátteret adnak a film cselekményéhez
- egy fiatal kubai és egy lengyel lány
gyorsan véget érő szerelméhez. Ez
a markánsabb háttér sem emeli ki
a filmet pasztellszerű hangulatából
(Gothár a Megáll az időben sokkal
intenzivebb, maradandóbb élményt
kínált).

Hangsúlyos pszichológiai ábrázolás a történelmi szituációban
... és a történelmi időben felbukkant a magányos hős. De ő elődeivel ellentétben nem lázadni, hanem
egyszeruen élni, túlélni akar. Ez a

Janusz Kijowski: Álarcosbál-

plakát

szándéka Waldemar Krzystek hősének: Felfüggesztve (W zawieszeniu).
A férfi a Honi Hadsereg volt
tisztje, akit halálra ítéltek.
1950-et írunk. Hat éven át bújtatja a kedvese a pincében. Az asszony
erején felül látja el mindennel, fedezi a külvilággal szemben az "odúlakót". Állandó félelmek, lopott csókok, elsietett szeretkezések örvényében telik életük.
Ebben a szűkre szabott, légüres
létben minden szó, minden gesztus
értéke megnő. A bressoni puritánsággal, tömörséggel megkomponált
jelenetekben a két ember kapcsolata - összes pszichés rezdülésével- a
kristály tisztaságával áll előttünk.
A fenséges és az alantas - szeretet, áldozatvállalás és a félelmek, a
megtorlás - szintézise ez a film; két

kitűnő színész (Krystyna Janda és
Jerzy Radziwillowicz) kamarajátéka.

Sodródó hősök,
deviánsok a jelenben
A ,jelen idő" filmjei. A mában játszódnak, direkt módon, vagy allegorikusan publicisztikusak, líraiak,
pszichologizálok.
A hősök átlagemberek vagy a társadalom kiemelkedő egyéniségei - művészek, sportolók -, akik valamilyen módon deviánssá váltak a közösség számára.
Különböző társadalmi rétegbe tartoznak, de egy dolog közös bennük: nem találják a helyüket a felborult értékrend zűrzavarában. Tehetetlenségi nyomatékuk különböző, reakciójuk többféle. Egyesek
75

Filip Bajon, A mágnás rendezője (baloldalt)

Filip Bajon: A mágnás; Maria Gladkowska,
Nowicki
bennmaradnak a társadalmi "mókuskerékben,"
a vívó Saniewski:
Fácánszezon (Sezon na bazanty) címü filmjében; mások kilépnek,
Falk: Bálvány (Idol), Tataj Az év
hőse (Bohater roku) - akár a halál
által is Kijowski: Alarcosbál (Maskarada).
Kevés az erejük ahhoz, hogy a
"rezignáció lovagjaként" vállalják
76

Graiyna Szapolowska

és Jan

a világból való kivonulás harmadik
stádiumát: a dolgokon felülemelkedés szabadságát.
Feliks Falk Az év hőse címü filmjében hiteles ábrázolását adja annak a hajszának, amely a fogyasztói társadalom
érdek-szerkezetét
mozgatja. Az alá- és fölérendelések
bonyolult útvesztöjében
még az
olyan agyafúrt ügyeskedő is kővet

el hibákat, mint Danielak, a film
televíziós rendezője. Az ő figurája
Falk egyik korábbi hősét, a "Bálrendezőt" (Wodzirej) idézi. A másik főhős egyszerű ember, akiből az
Év Hősét kreálták. Ő képes egyedül
arra, hogy kilépjen a játékból. Ajáték, a tömegkommunikációs
hajsza
amiben hőst alkotnak "fogyasztásra" - csak a karikatúráját adhatja
az ideális hősnek.
Egyszerű kisember - a lengyel
.falfúró" - a hőse Marek Koterski
Lelki élet (Zycie wewnetrzne) című
filmjének is. XXI. emeleti lakótelepi
"kéglijét"
építgeti, csinosítgatja.
Afféle modern Kőműves Kelemenként egy-egy dührohamában
méla
feleségét is majdnem beépíti az előszobafalba. (Aztán inkább kidobja ... )
Esténként a tévét nézik (vő. Szakonyi: Adáshiba), az ágyba együtt
csak évente bújnak; beszélgetéseik
egymás mellett elmenő monológok.
Ismerős alapképlet - ezúttal epizodikusan
feldolgozva.
Létezik a
nagy Ő is - akivel a hős csak álmában szeretkezik. Víziói, belső monológjai nem oldják fel szellemi és
szexuális kielégületlenségét. A rendező főleg az utóbbi szférát ábrázolja találóan. A "lelki élet" - vagy
annak hiánya - a felszíni utalások
szintjén marad.
Tomasz Zygadlo már korábbi
műveiben is a magánélet szféráját
kutatta. A Lepke (Cma) rádióriportere pszichológiai csapdák között
botladozott. A Megtorlás (Odwet)
középkorú házaspárjai a lét nagy
kérdésein merengtek bergmani monológokban, és közben pótcselekvések egész sorára kényszerültek.
Az erőteljes, egyéni filmnyelv egyik
jellemzőjeként
valami
különös
transzcendencia lengte körül ezeket
a műveket (a Megtorlás kortalan,
Mária-arcú
portásnője;
a Lepke
"dance macabre" zárójelenete - ez
utóbbival Kijowski filmjeiben is
többször találkozhatunk).
Zygadlo utolsó filmjében nehéz
tetten érnünk ezt a transzcendens
mozzanatot. A John Lennon halálára (Smierc Johna L.) inkább a köznapi jelképek, filmi utalások jellemzők. A hős - egy rockzenész - igazi
deviáns: külsejében, viselkedésében, életvitelében. Koncertek, orgiák, laza és sivár érzelmi kapcsola-

tok töltik be életét. Egykori példaEgy véglet:
képétől már régen eltávolodott.
J. L. nem maradt más, mint egy a transzcendens felé
nagy plakát-portré a szoba falán egy némán, de állandóan számon- Az evilágon túli jelenségek megjekérő tekintet. Hiába fordul hozzá lentek Kijowski előző filmjében, a
dühösen, vádlón a hős - a példakép
Hangokban (Glosy) is. A film hősnem tud segíteni, mert a megoldást nőjének agya rádióvevőként funksaját lelkünkben kell keresni. J. L.- cionálva képes volt földöntúli ránek pedig már története van, halála
diójelek vételére. (?) Amikor aztán
volt - és mégis tovább él. Kiégett
a történet önmaga farkába "hazenészünknek pedig halála van,'
rap", akkor a rendező nem tud
magát ismétlő dadogás a zenében, mást kitalálni, mint egy különleges
a magánéletben, az önkifejezés anyagú fogtömést. ..
A film, több társához hasonlóan
zsákutcájában. A "volt" és a "van"
csak víziókban egyesülhet - amikor
egy (sajnos) létező szükségletet eléa zenész egyik látomásában J. L.- gít ki. Az utóbbi években Lengyelként hal meg. A valóságban azonországban rohamosan megnőtt az
ban sem meghalni, sem élni nem érdeklődés a misztikus jelenségek
_iránt. Szociál-pszichológiai eredetét
tud ...
A kivonulás mint egyedüli cse- nem nehéz kimutatni: a jelen-Iét bilekvés, ami szabadságot adhat az zonytalansága, az ideológiai, gazegyénnek - többszörös értelmezés- dasági válság szülte. A filmek peben fordul elő Janusz Kijowski dig, melyek ezt az igényt kielégítik:
Álarcosbál (Maskarada) c. filmjé- a modern mítoszteremtés vadhajtáben. A film talmi fényeit, öncélú sai, látványosan hazug mesepótléeszközeit feledteti velünk az alapkok.
Egy ilyen nagy közönségsikerű,
probléma. Egyik oldalon a Mester
és a Tanítvány versengése, másik
"parapszíchológiai film" Jacek
oldalon egy általánosabb konflik- Koprowicz alkotása, a Médium.
tus: a művész és világ ellentéte áll. A rendező bőségesen megtűzdelte
A filmben a két motívum hol erősí- zagyva históriáját horror és krimi
ti, hol pedig kioltja egymást. A fia- elemekkel. A filmbeli médium egy
tal színészés az idősebb színészma- haldokló, gonosz öregember, aki titokzatos, delejes erejével külőnbögatartásában van egy fontos hasonlóság: mindketten kivonulnak a vi- ző helyekről egy házba vonz embelágból, kilépnek a köznapi létből. reket, hogy azok alteregókként, önA fiatal, (el)ismert színész többször
tudatlanul eljátsszanak egy hajdanvolt család-gyilkosságot.. . Valakifakad a tömegkommunikáció küIönféle csatornáin keresztül, gör- mennyien meghalnak azért, hogy
csösen hajtogatva a "szar az egész" az öreg hatéves fiúcskaként új életet
féligazságát.
kezdhessen.
A Mester a természeti léthez köBízzunk benne, hogy ezek a kizeledik- erdőben teremt ősi gesztu- agyalt történetek, papírmasé hősök
sokból, mozgások, hangok szintézi- - idegen hatalmak játékszerei nem
séböl színházat. Mindketten a fel- sokáig élnek már a lengyel filmben.
színen mozognak, kivonulásuk pótcselekvéscsupán - tüneti kezelése a
világ ránk nehezedő bajainak.
Vonat Hollywoodba
Nehéz eldönteni, hogy az intellektus eme tragikussá váló játékai
- egy hőstípus feltámad, avagy pavalójában nem pusztán a tehetetródia az egész?
Az 1986-os gdanski fesztiválon
lenség ad absurdumig fokozott
megnyilvánulásai-e? (A fiatal, te- mutatták be Polanski Kalózok (Pihetséges tanítvány úgy játssza el az raci) c. filmjét. Hatáselemeiben,
erdőben "A színész halálá" -t, hogy professzíonális dramaturgiai építvalóban elvágja a torkát borotvákezésében, sikeresen szép példája a
val.)
mai hollywoodi filmcsinálásnak.
A hős útja ezúttal transzcendens
A látványteremtés amerikai eszzsákutcába torkollott.
közeit nemcsak külhonba szakadt
lengyel alkotók alkalmazzák műve-

Janus Kijowski : Álarcosbál .. Boguslaw Linda

és Zbignev Zapasiewicz

ikben, több hazai rendező is szívesen beépít mozgóképeibe amerikai
(ez már persze nem az USA-ra korlátozódik) narratív sémákat, képi
megoldásokat. Gondoljunk például
a Yesterday (Piwowarski) feledhetetlen képsoraira !
Radoslaw Piwowarski utolsó
filmjében, a Vonat Hollywoodba
(Pociag do Hollywood) címűben
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szándékosan, túlfeszítetten harsány
színeket kever a vetítővásznon. Egy
filmstílust, egy hőstipust állít - néha
kissé unalmasan, máskor sziporkázva -pellengérre. Ősi mozi-séma
a színésznői karrierre vágyakozó
szegény lány története. Piwowarski
hősnője nemjárja be ezt az utat, egy

vonat büféjében várja a csodát:
hogy á vonat elvigye őt álmai városába. Száguld is a vonat a lenyugvó
Nap felé - horizontig tágított totálban.
... és egyszer csak az álmok beteljesülnek (?) - vagy álom az egész?
A hősnő egy filmstúdió díszletei kö-

zött, csatatéren botladozik, amikor
megszólal a telefon. A vonal túlsó
végén - Billy Wilder. Szerződést kínál... A kamera lassan hátrál az
ekbergi pózban álló lánytól. Tovább él-e a mozivásznon ez a hőstípus, vagy paródia volt az egész?
Nehéz eldönteni.
Nagy Gyula István

Szerkezetváltás
Gazdaságban honos kifejezéssel élve: szerkezetet váltunk. A jövő év februárjától a
Filmkultúra ismét kéthavonta jelenik meg, s tartalmában is megváltozik.
Miért? Fő ok az anyagi: a Magyar Filmintézet, a folyóirat gazdája, a Filmkultúra
fönntartásához sem kap állami támogatást. Vannak aztán - megfogalmazott vagy csupán sejtetett - bíráló vélekedések is irányító szerveink, valamint a filmes szakma részéről
utóbbi néhány esztendei működésünkkel kapcsolatban. De "visszametszésre" int bennünket a magyar sajtó egész szerkezetének átalakítása is.
Mindezek nyomán elvonulunk olyan terepre, ahol nem érhet az a vád, hogy utánozunk
- sem az, hogy minket utánoznak. A Magyar Filmintézet még hívebb tükrévé szeretnénk
válni - ahogyan Nemeskürty István meghirdette. Munkatársaink - ebből következőleg főként az intézet szellemi gárdájából verbuválódnak, de szívesen látunk hasábjainkon
mindenkit, aki a (magyar s az egyetemes) filmmel mint tudományos kutatás, elemzés
tárgyával foglalkozik. Szeretnénk, ha a Filmkultúra révén is növekednék a Magyar
Filmintézet értelmiségi kisugárzása.
Milyen tárgyban várunk s kezdeményezünk kéziratokat? Számaink vezető anyagaként
rendre valamely témát tűzünk napirendre (mondjuk, nyolcvanas éveink magyar filmnyelvének változásait); portré-pályaképeket jelentetünk meg hazai és külföldi filmes alkotókról; .film-múzeum" címmel foglalnók össze a történeti tárgyú dolgozatokat, egyes, a
Filmmúzeum műsorán szereplő alkotások elemzését, a filmklubok munkáját segítő
módszertani s egyéb tanulmányokat,
"centenárium felé" elnevezésű vállalkozásunk a
film megszületésének közelgő születésnapja jegyében adná közre a legfiatalabb művészeti
ág egy sor klasszikus alkotásának leírását.
Búcsúzunk - egyszersmind újra jelentkezünk.
Ajánljuk magunkat továbbra is az Olvasó kegyeibe.
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Helyreigazítás
A lap 1987. októberi számában helyet kapott az Annecy fesztiválról írt beszámolóm, amelynek végső szövegében
értelemzavaró elírás történt. Ennek helyesbítését kérem. A 74. oldalon a versenyprogramban
szereplő videoklipek
gyatra színvonalán kesergek, és kiemelem a legtöbb produkcióval índuló Egyesült Államok-beli Music Television
(MTv) klipjeinek ócskaságát. A korrektúra elkészítésének idején külfőldőn tartózkodtam, így nem kaptam - nem
is kaphattam -levonatot, s valami úton-módon az eredeti kéziratban szereplő MTv emblémából Magyar Televízió
kerekedett a publikált szövegben. Nem érzem bűnösnek magam, de az olvasóktól és a Magyar Televízió illetékeseitől elnézést kérek. A 73. oldal alján szereplő iIIusztrácié a szovjet Sorina: A kapu című bábfilmjéből való és nem
Antonucci munkájából.
Antal István
- A súlyos tévedés valóban ami hibánk; az érintettektől

elnézést kérünk. - A szerk.
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Szines, szélesvásznú angol film
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"A XVII. század második felében játszódó film Dél-Amerika spanyolok és
portugálok általi gyarmatosításáról
szól, az állam és az egyház közti ellentétekről és cinkosságról, a hódítókról,
akik hittérítők oldalán, hadseregek
élén, ágyúkkal, lovakkal, fegyverekkel, hadiflottákkal felszerelkezve érkeztek a kontinensre, hogy leigázzák
a szegény indiánokat. Mindez az
anyaszentegyház nevében történt, de
nem mindig, mert voltak olyan hívők,
jezsuiták is, akik nem voltak hajlandók erőszakkal megtéríteni a kereszténységre ezeket a népeket, sőt védelmezték őket a rabszolga. ddász kalandorok elől. Egészen addig, amíg 1759
és 1767 között ki nem utasították
őket, ugyanazokban az években, amikor Voltaire és Lumi filozófiájának
befolyása alatt Európában is szétverték a rendet, sőt 1773-ban XIV. Benedek pápa fel is oszlatta a Jézus Társaságot, amely csak sok évvel később
bukkan fel újra."
Paolo Cervonae

Corriere della Sera, 1985. XI. 23.
"A film érzelmileg a köré az emberi és
politikai dilemma köré csoportosul,
amivel a történet végén a két főszereplő is szembe kerül. Ebből az alapkonfliktusból ered aztán a film számos, a
mára is érvényes gondolata, amelyeket Joffé oly érzékenyen tudott megragadni. Például az a kihívás, amellyel
napjaink forrongó Dél-Amerikájában
kell az egyháznak szembenéznie: a
"szabadságharc"
törvényességének
kérdése, vagy a fejlődő világ kereskedelmi kizsákmányolása az ún. reálpolitika képmutatása és koncepciója, valamint az államilag támogatott erőszak emberi következményei."
James Saynor

Stills, 1986. 5-6.

A MAGYAR FILM ÁLLÓCSILLAGA:
A SZÍRIUSZ
"A könnyed humorral pergő fantasztikus fordulatok komoly
konklúziója: ha lenni akar még ez a nemzet, egy dologba
kupaszkodhat, egy sansza van, s ez nem más, mint egy új
Reformkor igézete. Ákos nagy reformot tervez: »Ezt a századot radikálisan át kell alakitani!«
fejtegeti. A felvilágosultságára rászorult, avítt világban akar maradni, mint majd
Wells hőse az újbarbár világ végén. De - Wells hősével ellentétben -- a Szirius: radikális reformerét elűzik a zavarosban
halászó atyafiak."
EZ LENNE A FEJLŐDÉS ÚTJA? - IOSZELIANI FILMJEI
.Joszeliani filmjei vígjátéknak is nevezhetők, mégis szomorúsággal engedik útjára a nézőt a vetítés után. A legkeserűbb
talán az utolsó, egyben a legkomikusabb. Az életmű vezérfonala a közösség felbomlása (az első két filmben még van
főhős, a második kettőben már nincs). s Ioszelianival együtt
el kell gondolkodnunk:
ez lenne a fejlődés útja?"
DOKUMENTUMFILMEK
MANNHEIMBEN
"A dokumentumfilm fogalma az elmúlt negyven esztendőben
olyan sokszor átalakult, a műfaj oly sokszor válaszúthoz
érkezett. hogy nem áll módunkban mindezt most itt értékelni.
Ám miközben átalakult. meg is őrizte régi hagyományait ű
közvetlen. elkötelezetlen
és elfogulatlan valóságfeltáró szenvedélyét. Ezek a képességei tették lehetövé, hogya hagyományos cinéma vérité módszerével készült úgynevezett hosszú
dokumenturnfilmek« is mindig érdekesek maradjanak."

