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REFLEKTOR

Kommentárok
Kertész Mihály: Casablanca című filmjének
repülőtéri képsorához
1.
Az univerzum: menny és pokol
Remélve, hogy lesz még alkalom a film egészének
elemzésére, ezúttal csak gyakran idézett és emlegetett záróképsorához, a repülőtéri jelenet értelmezéséhez fűzünk megjegyzéseket, mely a Patyomkin páncélos lépcsőjelenetéhez vagy a Psycho fürdőszoba-képsorához
hasonlóan áll valamennyiünk szeme előtt - a Játszd újra, Sam! pl.
teljes egészében rá épül. Csak annyit rekonstruálunk a film összefüggéseiből, nem többet, amit a
záróképsor, a ,jó rosszvég" rejtélyének megoldása kíván.
A Casablanca első képe földön kívüli, kozmikus beállítás: a forgó földgolyó. A Harmadik
Birodalom elleni harcot vezető Laszlo Victor
mondja később:
LASZLO: Ha ők győznek, meghal a vi/ág.
A világ sorsáról van szó. Rudolf Arnheim klaszszikus tanulmányát idézzük, amelyben a folytatásos rádiójátékok kapcsán vizsgálta a populáris
mitológiák szerkezetét: "A legtöbb szereplőnél
nem nehéz eldönteni, vajon jó vagy rossz embernek akarja-e őket a rádiójáték ábrázolni. A rádióbemondó, akinek a kommentárjait hitelesnek
fogadjuk el, sokszor egészen precízen jellemzi
őket, és ezek a jellemzések pontos erkölcsi értékelések is ... Ugyanilyen szókimondó egyik szereplő
a másikkal szemben ... Emellett általában a szereplők maguk is megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy a hanghordozással különböztessék meg
a durva gazfickó t vagy az álnok cselszövő t a
jóbaráttól vagy a szenvedély, sors és gonoszság

ziláltan síró áldozatától. "1 A jó és a gonosz nem
meríti ki a típusok készletét: "A 'jó' és a 'rossz'
karakterek mellett a szereplők egy harmadik csoportját találjuk, mely majdnem olyan pontosan
definiálható, mint az első kettő. Az olyan kellemetlen tulajdonságokban tünnek ki, mint a féltékenység, bosszúállás, önuralomhiány, álnokság,
önzés, de világosan észrevehető, hogy ezek nem
gonoszságból eredő hibák, hanem rossz tapasztalatokból, vagy az ellenőrzés hiányából származó gyengeségek. Feltételezhetjük, hogy végül is
megtalálhatják jobbik énjüket."? Vitányi Iván
tovább gondolja, általánosít ja Arnheim vizsgálatát: "De vajon tipikusan korunk szülötte-e ez a
szerkezet? Hogy mennyire nem, ahhoz elég felütnünk a Bibliát. Rögtön az elején - Mózes I.
könyve 1-4. része - olyan leírást találunk a teremtésről és a bűnbeesésről, amelyet Arnheim
méltán sorozhatott volna be folytatásos játékai
közé: az Úristen az abszolút jó, a kígyó az abszolút rossz s végül az emberpár maga a megtestesült
gyengeség."? A menny-föld-pokol
szerkezet alakítja át tudatos erkölcsi világgá a szokás automatikus konformitásának ősibb vívmányait. 4 A tradicionális triadikus szerkezet áthatja a folklórt,
és a folklorisztikus szerkezet tovább él a tömegkultúrában. A zsidó-keresztény erkölcsi forradalom felfedezett valami maradandót. A jelennel,
mint nyugtalanságunk
feltételeinek összességével, mindig kétféle túllépési lehetőség áll szemben, a választás az ihletett, jól informált és lelkiismeretes, vagy az ostoba, felelőtlen és destruktív
kísérlet alternatívájában zajlik; a cselekvés eredménye a kiindulópontnál sokkal jobb vagy sokkal rosszabb állapot lehet, s az előbbi mitikus
3
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Humphrey Bogart (Rick)

kifejezése a mennybe, az utóbbié a pokolba vezető
út. Hogyan látják a Casablanca készítői az elbeszélt világ alsó régióját, a kárhozat birodalmát, a
bukott világot, az átokföldjét, mi a modern pokol
lényege? Strasser őrnagy pezsgőt és kaviár t rendel,
gyanakodva méregeti Ricket (Humphrey Bogart),
fenyegetőn Laszlót (paul Henreid).
STRASSER: Casablancában olcsó az emberélet ...
A Casablancában az emberek rosszban vannak
önmagukkal, vergődnek és tévelyegnek. A feltétlen magabiztosság és fölény karakterpáncélja
a
sátán kitüntető tulajdona. Conrad Veidt fegyelmezett alakítása a karikatúraszerű dühöngő nácifiguráknál hitelesebben jeleníti meg az elnyomó
önelégült doktrinerizmusát, a hatalmi gőg irnpertinenciáját, az elhatározott fölény szárazságát, a
hivatalos közeg nem-emberi hidegségét, a kényszertársadalom kriptaszagát, a paranoid üldözőt,
aki egy ütemre rángatná az emberiséget a rettegés
láncain. A deszakralizált mindenhatósági igény a
Casablanca univerzumában a pokol tulajdona.
A Harmadik Birodalom az egyetemesen agyonkormányzott világ megelevenedett rémképe, a
világ mint koncentrációs láger. A kontroll má-

niákusai nemcsak a világ egészét, az ember egészét is totálisan kontrolláini szeretnék. Rick gunyoros arccal belelapoz Strasser noteszébe:
RICK: Jé, tényleg barna a szemem?
Az amerikai Rick nem érti a megszállt Párizs
utcáin üvöltöző
idegen nyelvű hangszóró t.
A norvég lisa (Ingrid Bergman) magyarázza:
ILSA: Utasításokat adnak, hogyan kell viselkednünk.
A fesztelenség, a spontaneitás elvesztését jelzik a
pokol körei. Rick a legfesztelenebb, Strasser a
legfeszesebb.
Ősrégi pokolvíziók mély tónusa it oltja Kertész
Mihály a low-key-stílus fényben fürdő optimizmusába. Szorongásvízió egyesül a boldogságvízióval, lidércnyomás a vágyteljesüléssel. A revűfilmek szemkápráztató
stílusában fényképezett
feldúlt világ kettős értelme: mik vagyunk és mi
minden lehetnénk, mivé válhattunk volna és mi
lett belőlünk! A Casablancában, mely a westernbői a melodrámába emeli át az eszkatologikus
utazás szervező elvét, az utak nem a pokol felé
vezetnek, a kárhozottak haláltánca helyére a menekülők menete lép, új népvándorlás, az otthont
kereső emberiség új honfoglalása, melynek Prá-

Ingrid Bergman (lisa)

ga, Párizs, Casablanca, Lisszabon és New York
az állomásai. Mi a haza? Ősibb, üdv- és léttörténeti értelmet kap a szó, nem a félelmes, fegyelmező, fenyegető és követelő értelmet, nem a modern
nacionalizmusét. Mi tehát a Haza? Egy rendes
világ. Mi az? Mit jelent? A Casablanca modern
miliőjében kevesebbet jelent, mint a westernek
legendás-történelmi tájain. Világot, amelyben élni lehet, moccanni szabad, szerencsét próbálni,
nyerni és veszíteni, ahol minden ember eleve magában hordja létjogát, nem külső zsaroló hatalom osztogat vagy tart vissza szelektív igazolást.
A westernek a vándorlás végét mutatják, a "Sivatag" és a "Kánaán" közötti szakaszát, a Casablanca az út elejét, az "Átkelés" előtti szakaszát.
A remények egyik szimbólumrendszere az "Út",
a "Nagy Karaván", az "Átkelés" az "Új Hazába", a másik az ég felé tekintő, szorongva elvágyódó arcok ismételt plánjai. Nem angyal száll
el, csak a lisszaboni gép. A "Fent" ugyanazt
képviseli, amit a "Túlsó Part", az "Odaát": más
emberiséget. Ismételjük: lét- és üdvtörténeti, nem
nacionális és politikai jelentéseket. Cecil B. de
Mille Tízparancsolatában csodát, szétnyíló tengert látunk, Kertésznél nem kevésbé nagy dolog

feljutni a lisszaboni gépre, amellyel a szerencsések elhagyják Casablancát. Hárman vannak hőseink a két személyre szóló tranzitvízumhoz.
A "ki repüljön el?" kérdés másik kérdéssel fonódik össze: "ki kapja meg a nőt?" Laszlo, Ilsa és
Rick vívódnak a repülőtéren. Laszlo és Ilsa repüljön és Rick maradjon, vagy Ilsa és Rick repüljön és Laszlo maradjon, netán repüljön el Laszlo
s Ilsa és Rick maradjanak? Esős pályaudvar Párizsban, ködös repülőtér Casablancában, az elválás akvatikus atmoszférája új vízözönt idéz,
melyben Noé bárkája szerepét kapja a lisszaboni
gép. A jó és rossz harcára épülő kalandfilmdramaturgia áldozatmotívuma kifejezi a gonosz
hatalmát s a jónak a gonosz hatalmát megtörő
erejét. Az áldozatprobléma a populáris narratív
rendszerek szelekciós ökonómiájának kérdése.
Régebben a befogadó érzéseit kímélő minimális
szelekció módszere a föláldozás céljára konstruált mellékalakokat. A klasszikus tömegfilm sem
mond le e módszerről, ide tartozik pl. John T.
Chance orvul megölt, segítőkész barátja, Pat
Wheeler, a Rio Bravóban. Újabban gyakori a
maximális szelekció, a főszereplő csapat egyetlen
tagja marad életben (halálbrigádok, élőhalott in5
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vázók stb.). A bonyodalom szelektív mechanizmusaiban rejlő kérdés: kit mentsünk át a jó vég,
a megoldás világába, kire épül a jövő, ki fog lakni
benne? A Casablanca két szelekciós szintet vezet
be. A halál szelekciós szintjén a gyenge szelekció
.módszerével, a szelekció számára konstruált mellékaiakkal (Ugarte) dolgozik. Erre épül egy további, erősebb szelekció, az átkelés szűrője, a
túlpart szelekciója, melyen még a film középponti
hőse, Rick sam jut át. Ricket sem fogadja be az
új világ! A hős (harcos, kalandor) elátkozottsága
a személyiség válasza átokföldje kihívására, a
személyiség mint revans. Klasszikus példa Fritz
Lang filmje, a The Big Heat (A nagy hőség). Szép
példák - tanúsítják, hogy Európában is lehet
csinálni nagy sikerű, jó tömegfilmeket - Nicolaescu gengszterfilmjei, a Banditák alkonya, a Vádol a felügyelő és a Revans. Amítoszkör újabb
reprezentatív darabja a Mad Max.) A kalandor
gyengén szelektált jellem, többet megenged magának, többet élt meg és többre képes, többet ér
el mint a jámbor, az erősen szelektált jellem, aki
a gyengén szelektált (züllött, kegyetlen, zavaros)
világban nem boldogul. Rick tiszta kezű kalandor, Ugarte (Peter Lorre) nem tiszta kezű kalandor, de Rick is kalandor. A gyengén szelektált
karakterű, skrupulus ok nélküli, homályos múltú
figurák nem jutnak el az erősen szelektált világba. A háborús melodráma a lovagregény játékszabályait öröklő western játékszabályait örökölte. Idézzünk egy westerni búcsúzást, mely maga is számtalan westerni búcsúzást idéz. Volt
egyszer egy Vadnyugat. Megelevenedik a sivatag,
épül a város, a vasút. Az otthonteremtő asszony
dallama,' Jill gyengéd-patetikus motívuma száll
fel. Jill tevékeny és hallgatag, derűs és várakozó .
. HARMONIKÁS: Szép város lesz Sweetwater.
Most mennem kell.
JlLL: Remélem még látlak valamikor?
HARMONIKÁS: Valamikor.

Cheyenne bólogat, együttérző n sóhajt, maga is
készülődik.
CHEYENNE: Nekem is mennem kell.
Feldaruzás az élettel megtelt tájra. Ami történt,
csupán előzmény; a terrort követi a kultúra, a
káoszt a rend, a magányos hősök világát a társas
világ, a sivatagot az otthon, a férfivilágot a növilág, az ölő férfit a szülő nő, a fejvadászt a férjvadász. Jill vizet hord az építőknek. Fiatal a város,
a ház, a nő, a felpezsdült ország, minden rendben
van, szülni és születni akar. Miért lovagolnak el
a férfiak? A sci-fiben (Rudolph Maté: When
Wor/ds Collide) honfoglaló űrhajó hagyja el
pusztuló világunkat. Ki jusson fel rá? Rick - ő is
új Noé - új világba postázza szerelmét, ő azon-

ban marad. Rudolph Maté Noéja, az űrhajót
építő tudós, fiatal párnak adja át helyét. A cselekvő figura épp a legerősebb hollywoodfilmekben éri el legnehezebben, ha egyáltalán elérheti,
a heppiend világát. Ha a westernhős megmosdik,
megborotválkozik, kisvárosi Delilája hatására
lemond férfias szőrzetéről, ha megéri a rendes
világot, akkor szétfoszlik komor dicsfénye és
utoléri a humor (pl. Rio Bravo). Nemcsak a westernben, hasonlóképp az egzotikus kalandfilmben (The African Queen/Afrika királynője) vagy
a melodrámában (To Have and Have Not / Martinique). A teremtés nyolcadik napja a mindennapi élet első napja, amelyen akultúrhérosz polgárrá, földművessé, férjjé alakul. A hősök a bonyodalom világához tartoznak, csak az ártatlanok lépik át az utolsó határt, ők jutnak át a
bonyodalom világából a megoldáséba. A Casablancában a házaspárok jutnak el a túlpartra:
Laszlo és Ilsa, Annina és férje és két epizodista,
kis öregek, angolul tanulnak.
MR LEUCHTAG: My dear, what watch?
MRS LEUCHTAG: Ten watch.
MR LEUCHTAG: Such much?
Bizakodva mosolyognak a nyelvlecke fölött, az
utolsó estén, az újjászületés előestjén, az átkelés
előtt.

2.

Makrokozmosz: a Föld,
a város és a ház
(A város)

Az Új Haza, akárcsak a Harmadik Birodalom,
légiúton kapcsolódik Casablancához, mindkettő
absztrakt, a menny-föld-pokol szerkezet konkrét láncszeme a föld. Casablanca nemzetközi:
Rick amerikai, Renault francia, Ilsa norvég, a
magyar nevű Laszlo cseh, az egyik pincér holland, a másik orosz, Annina bolgár, az olasz
nevű Ferrari arab. A cselekményszálak Oslo, Párizs, New York, Prága, Berlin, Oran és Lisszabon
felé vezetnek. Casablanca az "itt és most", a
"ma" és "mindenütt". Elvágyunk Casablancából, mely már nem a régi otthon, és még nem az
új. De rosszabb is lehetne, Casablanca nem a
borzalom neve, a borzalom szinonímája itt a
"Birodalom".
Renault kapitány Strasser őrnagyot fogadja a
repülőtéren.

RENAULT: A meg nem szállt Franciaország
üdvözli Önt.

A "meg nem szállt Franciaország": fél-állam,
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(A ház)
ál-állam, ál-jog ál-rendje, fél-szabadság a börtönvilág perifériáján, kölcsön-szabadság, melyet tet- A menekülők célja kijutni Casablancából, átkelszés szerint engedélyez, korlátoz és von vissza az ni az óceánon, "kinn" a világ, "benn" csapdában
önkényuralom. Szűkmarkúan adagolt szabad- vagyunk, de ha már "benn" vagyunk, megváltoság, mely nem a saját anyagából való. Ebből zik "kinn" és "benn" értelme. A rendőri és katofakad az emancipálatlan világ alattomossága. Az nai aktusokkal indult cselekmény a razzia és
erőszak ritkán válik nyílttá, de a nyílt erőszak Strasser fogadása után Rick lokáljába visz. Night
lehetősége mindig jelenvaló. Laszlo, lisa, Re- clubja előtt áll Rick, egyik keze zsebretéve, mánault és Strasser is szóvá teszik, hogy Rick nem sikban cigaretta, elégedett magánya őreként, szóvolt mindig ilyen, volt egyszer egy vállalkozó rakozott idegensége emlékműveként. "Kinn" a
szellemű és elkötelezett, aktív és optimista Rick. kiszolgáltatott város, a nyugtalan, ideges CasaEgyik napról a másikra élnek a szétesett világ blanca, "benn" a személyes világ, mely fölött
lakói. Építők, vállalkozók, tervezők, alapítók nincs hatalmuk, melybe visszavonulva, "legbenem teremnek e megbízhatatlan talajon. A kora- lül" - valójában ismét "legkívül" vagyunk.
RENAULT: Mi igazán mindent megteszűnk,
beli magyar film címadó slágere mondja: "Csak
egy nap a világ." Ez az özönvíz-idők, a világvége- őrnagy úr, de az emberek érzelmeit nem tudjuk
lakók jelszava. Így élünk Casablancában. A köz- . szabályozni.
hatalom csak rendőrség, a gazdaság csak fekete- Casablanca a világ egy darabja, melyet nem nyelt
piac. Élősdi típusok Casablanca lakói: zsebtolva- el a Harmadik Birodalom, a Rick's Café a világ
jok, embercsempészek, a korrupt hivatalnok, a egy darabja, amelyet nem nyelt el Casablanca, az
feketepiac és a játékterem kétes egzisztenciái, "átkelés utáni" világ "átkelés előtti" darabja. Az
kurvák, rendőrők, kollaboránsok, és közöttük a átkelés utáni világot égi gép, repülőgép képviseli
Casablancában, más létnívóra helyezve az útimagányos világmegvető és embergyűlölő.
Casablanca világálIapot: nem is menny és nem célt. Az ígéret földje mint virtualitás (a mindvégig
is pokol. Köztes világ, világok közötti, törvényen láthatatlan túlpart) az ígéretek megvalósulását
kívüli terület, senki földje, a sivatag fővárosa, jelenti, az ígéret földje mint realitás (a Rick's
melyben megharcolnak menny és pokol erői s Café) az ígéretek ígéretét, olyan világot, amelyeldől a világ sorsa. A cselekmény ideje a bizony- nek vannak ígéretei, ahol vannak sanszaink. Fritalanság pillanata. Nem dőlt el a küzdelem, nem vol alternatíva: két modell az emberi viszonyok
tudni, merre fordul a világ. Casablanca átmeneti számára, Rické a night club, Strasseré a koncenttartózkodási hely, a gyökértelenek világa, vélet- rációs tábor. Hasonló alternatívára, kiskocsma
len világ véletlen emberek számára. Itt minden és börtönvilág szembeállítására épül a zseniális
ideiglenes. Casablanca idegensége meggyötör, de Brecht-darab, a Svejk a második világháborúban,
védelmez is, sebezhetetlenné tesz, elszigetelve az mely 1941 és 1944 között keletkezett - a Casaát nem látható és el nem érhető, ködösítő és blancával egy időben -, de csak ötvenhatban,
vigasztaló magány biztonságában. Casablanca Varsóban kerülhetett első ízben bemutatásra, s
csigaház. Az inkognitó városa. Az egzotikus ereje és jelentősége azóta is egyre nőtt, bölcsessédíszlet kiszámíthatatlan miliőt testesít meg, ge évről évre világosabb. Kopeckyné így énekel
amellyel nem vagyunk lényegi kapcsolatban,
Brecht darabjában:
nem fejez ki bennünket, és mi sem értjük őt, nem
Egyszer eljön, biztos ez,
Amire úgy vágyol,
ér el bennünket, és nem törekszünk felé, elrejti
titkainkat, és nem vagyunk kíváncsiak saját éleS ilyen kedves kocsma lesz
Az egész világból.
tére. Casablanca a tehermentesülés, az erkölcstől
és az empátiától tehermentesült világviszony A Rick-modell és a Strasser-modell alternatívájászimbóluma. A defenzív ember nagy és kétes nak kérdése: ígéretek vagy fenyegetések, lehetőmegkönnyebbülése. Rick elutasítja a múltat, ségek vagy tilalmak, sanszok vagy parancsok
melyben túl nagy veszteségek érték, és érdektelen kormányozzák a világot? Ha a menny a tengeszámára a jövő, mert a múltban birtokolta mind, rentúl, a Harmadik Birodalom a pokol, és Caami lényeges, és Casablancának nincs számára sablanca a Föld, akkor mulatságo s módon a
tétje. A múlt és jövő nélküli Rick számára ideális Rick's Café a purgatórium.
hely Casablanca. Casablanca a tiszta jelen; aki
A Rick's Café az ábrázolt világ közepe,
megérti a múltat és vállalkozik a jövőre, elhagyja könnyű dalai, a Shine, It Had tho Be You, Perfidio, That's What Noah Done, Muse's Call,
Casablancát.
Knock on Wood, szinte illetlenek a megkínzott
városban, mégis mindenki itt tolong.
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RENAULT: Az egész város találkozóhelye a
Rick's Café Americain.
A Casablanca első, Burnett-Alison-féle változatának címe: Everybody Comes to Rick's. A Birodalom menekültjei Casablanca felé áramlanak,
Casablanca lakói a Rick's felé. A lokálnak is
további körei vannak: a bár, a játékterem és Rick
irodája. A bárba bárki beléphet, a játékterembe
a kiválasztottak, a Rick's elit, mely meghökkentően vegyes. Beléphet Ugarte, a gengszter, bejáratos Renault, a rendőrfőnök, mellesleg emberkereskedő és kollaboráns. Így festenek Rick
törzsvendégei. Ki marad kívül? A nem vendégként, a hódítóként érkezők, akik Strasser világábóljönnek. Rezzenéstelen arccal hajít ki Rick egy
parancsoló képű, fenyegetőző betolakodót. Hősünk Ugartét megveti, Strassert nem veti meg,
Ugarte mégis beléphet a belső körbe, mert van a
megvetésnél mélyebb idegenség. A parancsolók
űrben élnek, a semmiben ágálnak, az eleven élet
bonyolultságának ezer rejtekébe menekül előlük
a valóság. A Key Largóban a nagy parancsoló,
a vérmes, irreális terveit fontolgató paranoidperverz zsarnokfigura, a borotválkozás közben
hencegő gengszterbossz egy premier plan leleplező közelségébe hozva hirtelen úgy jelenik meg
mint bepamacsolt arcú, szánalmas bohóc.
(Termek, szobák)

Kinn a háborús város sötétsége, benn a lokáléjszaka művi fényei. A Rick's miliője a klasszikus
gengszterfilmből származik. A ház - a cselekmény közepe - az individualista lovagvára, a
szubjektivitás temploma és a külső ember, a társas lény vállalkozása. A lokál Rick üzlete, vendégei is üzleteiket bonyolítják, egyik utolsó ékszerét
kínálja, a másik aljas vételárat. Az álmok Amerikáját, melybe az angyali szereplők elszállnak,
nem látjuk, az élő Amerika-darabot, Amerikát,
mely a jelen egy darabja, a gengszterfilm szimbolikája jeleníti meg. Így bontakozik ki a cselekmény igazi alternatívája, az elméleti alternatívát
(menny-pokol) háttérbe toló gyakorlati alternatíva, kétféle alvilág: a gengsztervilág értelmében
(a Rick's Café Americain) és a halál birodalma
értelmében (a Harmadik Birodalom). A brechti
szimbolika az alvilággal azonosította a fasizmust. Kertésznél az alvilág más körön fekszik, a
kényszerállam terrorgépezetéhez képest a gengsztervilág levegősebb régió. Két alapvető viszonyrendszer játszik szerepet a társadalmak életében,
az alárendelési struktúrák és a cserestruktúrák;
az előbbiek "egyoldalú és megfordíthatatlan"
(Lévi-StraussS), az utóbbiak kölcsönös és megfordítható viszonyokra épülnek. Pontosan ez a

Rick-modell és a Strasser-modell alternatívája:
az alárendelési, illetve a cserestruktúrák
dominanciája. Továbbra is a biblikus szimbólumok világában zajlik a cselekmény, új alternatívája az "aranyborjú" (a kalmárok világa, az embervásár, a feslett erkölcsök) vagy az "egyiptomi
rabság" (a gyilkosok világa, a börtönvilág).
A Bogart-hősök azért hagyják el hazájukat,
mert csak annyi, amennyit úgyis mindenhova
magukkal visznek, amit a Rick's Café jelent,
földi és nem égi Amerika; ezért csavarog Bogart
Peruban (Dark Passage/Sötét átjáró), Martinique szigetén ( Martinique), a "legsötétebb" Afrikában (The African Queen) és a polgárháborús
Kínában (The Left Hand of God/ (Az isten balkeze). Megvan az esélye a hazatérésre (Key Largo) ,
de nincs esélye, ha otthon marad (High Sierra]
Magas Sierra). Értjük már Rick rosszkedvét,
csak ez itt a választék: két pokol. De a két pokol
különbsége mégis menny és pokol! A lokál vegyes közönsége, cigarettafüstje, könnyű női és
dalai, titkos üzletei és tiltott játékai, ez Rick szabadsága, az idealizálatlan szabadság ideálja.
Minden jó és rossz életképes a Rick's asztalainál,
az emberkereskedelem és az ellenállás, a politika
és a szerelem, az önzés extremitása és a nagylelkűség netovábbja. Sokkírozó és kaotikus világrend, mely kibontakozni hagyja a fegyelmezetlen
érdekek ügyeskedését, csak a határokon őrködik,
arra vigyáz, hogy az egész az emberi - legszélesebben felfogott - határain belül játszódjék. Nyitott minden (jó és rossz) lehetősége, hisz a választás helyessége gyakran még utólag is nehezen
megítélhető. Rick - az intolerancia kivételével mindent tolerál. Ebből fakad világa színessége,
elevensége és dinamikája. A tranzitvízum (a
"mennyország kulcsa") Sam zongorájában rejtőzik, a lokál közepén. Olykor a csalás itt az erény
szimbóluma. Előbb az Annina erényét mentő
rulettcsalás, utóbb lIsa és Renault félrevezetése
az utolsó napon (lIsa azt hiszi, hogy mindketten
Casablancában maradnak, Renault azt hiszi,
hogy kereket oldanak a szerelmesek, átadva a
férjet a Gestapónak). Rivalizálások porondja a
Rick's. Francia vagányság (Renault) küzd az
amerikai vagánysággal (Rick), amerikai nagylelkűség (Rick) a cseh nagylelkűséggel (Laszlo),
norvég szerelem (lIsa) az amerikai szerelemmel
(Rick). Strasser ereje abból táplálkozik, hogy
ellenfeleikezdetben egymással is szemben állnak.
A játékterem (az óceáno n inneni óceáno n túli
világ) vegyes társasága olyan fasizmus-utáni világ víziója, amelyben mindenkinek helye van,
mindenki belefér, a szélkakas és a gengszter, a
hedonista és az aszkéta, a gerinctelen és a mora-
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lista, a népvezér és az embergyűlölő. Keveseket
meneszt a mennybe a film, és sokakat fogad el a
földön. Mindenkire szükség van, minden személyes megoldásokra épül, mindenki felcserélhetetlen, minden pillanat új, minden dolog először
esik meg, semmi sem könnyíti meg döntésünket,
ami esetlegesnek tűnt, és aki deviánsnak vagy
fölöslegesnek látszott, fontossá válhat, amit hi-

bána k véltünk, erénynek mutatkozhat. Hasonló
beállítottság jellemzi a westernt. Amikor a Volt
egyszer egy Vadnyugat egyik hőse fegyvert fog
Mr. Mortonra, a kíméletlen üzletemberre, társa
leinti: Hagyd, van nála rosszabb is! Frank, a
killer az igazi ellenfél.
Strasser őrnagy udvariasságában is nyomasztó, a Rick's káosza pedig kegyetlenségében is
9
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barátságos. A film készítői tudják, hogy az emberek olyan világra vágynak, mely maximálisat
nyújt és minimálisat követel, azaz őket szolgálja,
míg az olyan világ, amely maximálisat követel és
minimálisat nyújt, bárhogyan tálalva is csak félelmet kelthet.

3.
Mikrokozmosz: Rick és Ilsa
(A férfi ... )
Rick élvezetei, a nem szeretett nő (Yvonne), a
keserűen lehajtott italok, az automatikusan elszívott cigaretták - a hedonista Renault kapitány
örömeivel ellentétben - az önkínzás képzetét keltik, a létezés jelenlétére emlékeztetve táplálják
megvetését.
UGARTE: Maga az egyetlen, akiben megblzom, mert megvet.

Megveti a világot, mely túl mélyen érinti, s mert
túl sokra tartja; fanyar elutasításában vagy támadó agresszivitásában nyilvánvaló a csalódott sajnálkozás. Megkeményíti magát, mert sebezhető,
nem tanulta meg könnyen venni a dolgokat, de
megtanul ta fegyelmezni érzékenységét. Világmegvetésének nincs köze Strasser gőgjéhez. Míg
Strasser nem foglalja bele magát a megvetett
világba, Rick megvetése önmagát sem kíméli,
magát is besorolja a távolról, iróniával szemlélt
dolgok közé, melyektől elszakadt. A Key Largo
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hőseként Bogartot (Frank) többre tartja a hősnő,
Nora (Lauren Bacall), mint a férfi önmagát. Szívesen nevezi meg magát hibáival.
STRASSER: Milyen nemzetiségű?
RICK: Az iszákosok nemzetiségéhez tartozom.
Hanyag lázadása és békés anarchizmusa túl van
mind a megfelelés igyekezetén, mind a görcsös
lázongás buzgalmán. A minden hiúságából kivetkőzött személyiség erkölcsi meztelenségével, a
kenetteljes álerkölcs mértékével mérve immorálisnak tűnő moráli s exhibicionizmusával provokál. Rick világmegvetése a moralitás formája, de
nem moralizálás, magánügyének tekinti ítéletét,
semmibe veszi a környezet játékszabályait, de
saját játékszabályai ellen nem vét, s a körülötte
élők számára is fenntartja a jogot, hogy saját
szabályaik szerint éljenek, nem erőszakolja rájuk
elveit.
Pozitívumokkal nehezen jellemezhető, könynyebb meghatározni negatívan: ő "a mitikus
amerikai, a goromba individualista, antiautoriter, antiideologikus, antinacionális, férfias, szabad, személyes veszteségek által megjelölt."
(Seesslen") A tagadás von köré védőpajzsot,
nemcsak a cigarettafüst. Az "ellenállás" szó értelme Laszlo esetében konkrétan politikai. Rickre
alkalmazva univerzálissá ("egzisztenciálissá") tágul. A XX. század két "találmánya" - mindkettő
a maga módján igen tipikus - az álomgyár és a
halálgyár. Az álomgyár válasza a halálgyárra a
magányos hős mitológiájának beoltása a polgári
engedetlenség érzületével. A magányos hős mitológiája akkor fejlődhetett ki, amikor "az egyházi
és világi hierarchiával szemben már nem érezték
magukat az emberek abszolút jelentéktelennek"
(Hauser"). Olyan világ jellemzője e hőstípus,
melyben lehetséges az autonóm személyiség, de
nem talál hozzá illő viszonyokat, "amikor az
egyén már szabad volt és önmagára hagyatkozott, de fenyegetve és veszélyeztetve érezte magát" (Hauser"). Mindig nő a magányos hős jelentősége, ha a hierarchiák új támadásokat indítanak a személyiségellen. A modern hős nem nemzetségős és nem hadvezér; külön utakon jár, csatlakozásában is megőrzi különállását (a Casablanca korának a népszerű hőstípust jól jellemző
fílmcime: "A magam útját járom"). A nemzetisége iránt érdeklődő hatósági személynek a Martinique Morgan kapitánya is a Rickéhez hasonló
gúnnyal válaszol:
VAMTISZT: Nemzetisége?
MORGAN: Eszkimó.
A Casablanca Renault kapitánya magyarázza
Rick (és Morgan) szavait.
RENAULT: ... azaz: világpolgár ...

A bogarti hős otthonos az otthontalanságban,
mint Superrnan, aki más világból érkezett. Az
individualista Rick a maga nevében nyilatkozik,
Strasser "magasabb" hatalmak nevében. Strasser
a zsarnoki .mi", Rick a hajthatatlan
"én".
A Rick-féle "én" akciórádiusza mégis szélesebb,
mint a Strasser-féle "mi"-é. Az "én"-t mondó
Rick többet mond s komolyabb felelősséget vállal. Mi e felelősség lényege? A háború előtti hős
"sokkal inkább egy civilizáció optimizmusát és
eredményességét fejezi ki, mintsem nyugtalanságát" (Bazin"). Gary Cooper "szép, erős, nemeslelkű"!", Bogart személyében ezzel szemben "az
inferioritás és az ambivalencia jutott diadalra"ll .
A neurotikust, írta József Attila, "társadalmasítása tette neurotikussá'"".
Mit tehet az egyén a
dehumanizációt
társadalmasító
szupertársadalomban,
az embermorzsoló
"megagépben"
(Mumford!"),
mely ráadásul a realitásérzékre
hivatkozik, és így az "álom kontra állam" oppozíció ténye elé állítja a megfélemlített egyént? Az
állam "elhalásának" reményei helyére e korban
- az állam erősebb, mint valaha - a személyiség
elhalásának félelmei léptek. A (csoportérdekek
által) kisajátított embertelen társadalomban
a
társadalmiság követelménye valójában a szolgaságra nevel. A hamis társadalmasulást elkerűlendő, a kisajátított, megalázott és megfélemlített
világból való kitaszítottságot is vállaló figurák
distanciájából
nézve "társadalmasítandó
tárggyá
válik a társadalom" (József Attila! 4). Korábban
a csoport által cserbenhagyott magányos hős is
tovább képviselte a csoport érdekeit (Zinnemann
Délidője még e típus sorsának összefoglalása). Az
új magányos hős a csoporttal szemben reprezentálja az emberiség érdekeit. A csoport háta mögött, a csoport ellenére talál egymásra a személyiség és az emberiség. A csoportnarcizmus! s küzd
a személyes narcizmus sal. A személyiség létéért
vagy nemlétéért folyik a küzdelem. Ezért nincs
esélye a szerelemnek. Ilsának nincs helye a megoldásban.
A modern hős - a westernek revolverhősétől
Mad Maxig - emberi viszonylatai tökéletlenségéből tárgyi viszonyai tökélyébe menekül, eltárgyiasult emberi viszonylatokból az átlelkesített
(mágikus) tárgyi viszonylatokba. A Magas Sierra a tökély bűnének és a bűn tökélyének
interferenciájára alapítva indokolta Bogart magányát. "Megváltoztak az idők ... - elmélkedik
halálos ágyán Big Mac, a bandafőnök - ... az
első osztályú emberek mind holtak már vagy az
Alcatrazban ülnek." A mesteri tökély éppoly riasztó a kisszerűség számára, mint az igazi bűn,
mindenesetre
megbocsáthatatlanabbul
idegen.

Így lesz a Magas Sierra hőse, a rendes élet dilettánsai között, a bűn művésze. A bogarti hős
cselekvő és pesszimista: tisztában van világa
gyengéivel, nem vár sokat, a maga gyengéit is
látja, tudja.. mit ér és hol vannak határai, kis
pontnak tartja magát de hatékony, virtuóz módon uralkodik területén. Veszélyhelyzetben sötét
élvezettel reagál, különösen hangsúlyozott ez a
Máltai sólyomban, de így van minden filmjében.
Intellektuálisabb, mint George Raft vagy James
Cagney, fölénye szellemi, úgy érezzük, tud valamit, amit nem tudunk, átélt valamit, amit nem
éltünk át. A bogarti hős ereje, perfekciója, a
problémamegoldás
virtuozitás a ellentétbe kerül
az élet kihasználásának képességével. Tökéletesen megoldja feladatait, de ráfizet. Elajándékozza hőstetteit. A Key Largóban Nora rájön, hogy
Frank a maga hőstettét beszélte el Nora halott
férjének tulajdonítva. A Casablancában Laszlo
helyett nyeri meg adalok csatáját. Ezzel ő - a
rivális - szerzi meg Laszlonak Ilsa legbüszkébb
mosolyát. Az Afrika királynője és a The Left
Hand of God hőseként egy-egy pap helyett lép
akcióba, aMartinique
Morgan kapitányaként
ismét egy ellenálló helyett kényszerül cselekedni.
Rosszul jár, de nem sajnálatra méltó, veszteségeinek nyeresége az érettség. A veszteségek bélyegét
egyúttal úgy éljük át, mint a tapasztalat kitüntető
jegyét. (A "legnagyobb győztesek a vesztesek és
az igazi vesztesek a győztesek" modelljét a bogarti hős egyik első komplett fellépése, a Magas
Sierra állítja elénk legkiélezettebben.) Bazin írja:
.Bogartot nem az határozza meg, hogy hol tiszteli, hol pedig megveti a polgári erényeket, hol
bátor, hol pedig gyáva, hanem az, hogy érett
fejjel gondolkodik, s életét így lassanként a halálnak is ellenálló makacs iróniává változtatta."16
A jó rosszvég titkát kutatva találtunk a vesztes
győzelmére, az illúziótlan érettség autonómiájára, az ironikus élőhalottra. Bazin még egy megjegyzésére emlékeztetünk: "Nem az ereje, hanem
a jó reflexei miatt hatásosak az ökölcsapásai. "17
Nincs ereje teljében, az Afrika királynőjében kimondottan rozzant, feladatai a sarokba szorítják, kifacsarják erőtartalékait, de meglepő tartalékokat tárnak fel, melyeket maga sem ismert.
Bogart az erős gyenge ember. Nem véletlen, hogy
hibákkal jellemezte magát. Ereje az erőkké vált
gyengeségek rendszere. Az erős gyenge ember
képlete összefügg a vesztes győzelmével. A ráfizetés a siker receptje, győzelmei legyőzött vereségek. Raoul Walsh meséli The Roaring Twenties
(Az alvilág alkonya) című filmjéről: "Akkoriban
csak Cagney és Bogart voltak olyan sztárok,
akiket meg lehetett ölni a filmekben. Nem leheII
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tett megölni sem Flynnt, sem Gable-t, sem Coopert. De Cagney-vel elfogadták, és Bogarttal is
elfogad ták. Tehát arra gondoltam, hogy amíg
elfogadják, sok ilyen szerepet adunk nekik."!"
Sikere a veszélyeztetett ember győzelme, nem
azé, aki győzelemre született.
Eltolódások rendszerén alapul a kifejlet érzelmi szükségszerűsége. Első nap beszélgetnek az
ellenfelek, a másodikon harcot vívnak, de nem
fegyverrel, adalok háborúját, a Marseillaise legyőzi a Wacht am Rheint. Első nap Rick nem
segít (Ugarténak), második nap segít (a bolgár
párnak), Laszlóékon második nap sem segít, de
a dalok harcában Laszlo mellé áll. Rick bólintására lép be a zenekar Laszlo oldalán. Az eltolódások érési folyamatain alapul a harmadik nap
fordulata: Rick megtér, színt vall, akcióba lép.
A vereségei által győztes és gyengeségei révén
erős hős - elátkozott. Bogart elátkozottsága intencionális, valamire való elátkozottság, azaz kiválasztottság, s a valami, melyre rendeltetett,
nem kis dolog, noha annak tartja. Feladata van,
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nem örül neki, nem menekülhet, senkire sem
számíthat, utálja az egészet, de belelendül, tovább viszi a cselekvés esztétikájának lendítő kereke, a virtus, mely inkább jó ízlés kérdése, mint
fontoskodó morál. A győzelem is kívülről jön,
akár a feladat, nem tudni, honnan került elő
(The Big Sleep/A nagy álom, Afrika királynője).
Bogart győzelmei nem diadalok, csak sikerek,
melyek hajszálnyira vannak a katasztrófától. Így
- győzelmei ellenére - továbbra sincs oka, hogy
ünnepeljen. A filmtörténet legvalószínűtlenebb,
legszemérmetlenebb s ezért legeuforikusabb heppiendjében is meg tudja őrizni tartózkodását
(Sötét átjáró). Bogart az örök vesztesek győzelmét aratja az örök győztesek fölött, olyan győzelmet, mely nem sorolja át a győztesek közé, a
másik táborba. Az ember, aki nem ismer magára
győzelmében és nem tart igényt rá: nem lesz új
elnyomó.
A mesék méltatlan állapotban, nem méltó helyen élő hősei visszatérnek a tömegkultúrában.
A We're no Angels (Nem vagyunk angyalok)

Claude Rains (Renault)

és Conrad Veidt (Strasser)

fegyenctelepről kitört gonosztevői (Bogart, Aldo
Ray és Peter Ustinov), miután rendbe hozták egy
. élhetetlen család dolgait, végül elkedvetlenedve a
világ gonoszságán visszatérnek a börtönbe. Az
Ördögsziget "ördögei" angyali ördögök, akik
jobban kiismerik magukat a világban, mint
mennyei társaik. Így van a Casablancában is. Ilsa
és Laszlo valódi angyalokként, világító célpontok gyanánt, makulátlan fehér ruhában járják a
gyilkos város éjszakáját. Mit tehetnének Casablancában? Arra jók, hogy elröpüljenek, eltűnjenek "fent", "odaát". Rick viszont "fentről",
"odaátról" jött, kivándorolt a bevándorlók országából, a menekülők új hazája Rick számára
elveszett haza, s hősünk új hazája az a Casablanca, ahonnan a többi menekül. A "kiűzetett" Rick
Amerikája "elveszett paradicsom".
RICK (részegen): Ha Casablancában most
1941 decembere van, akkor hány óra van most
New Yorkban?
,
SAM (értetlenül): Hogyan? Megállt az órám.
RICK: Fogadok, hogy New Yorkban most al-

szanak ... Fogadok, hogy egész Amerika alszik!

Nosztalgia és szemrehányás. Fent alszanak. Lassan, de biztosan közeleg a kelletlen Rick felé a
saját tette a cselekmény láthatárán, mert kívül
nincs segítség. A "bukott angyal" ártónak álcá-,
zott segítő, ellenségnek látszó barát: jó rosszernber!". Hauser a byroni hőst tekintette a bogarti
ember előzményének: "A byroni hős, a kóbor
lovagnak ez a késői utóda, aki éppoly népszerűnek és szívós életűnek bizonyult, mint a lovagregények hőse, a XIX. század egész irodalmán végigvonul, sőt még napjaink bűnügyi és gengszterfilmjeiben is garázdálkodik. "20 A byronizmuson
is túl a pikareszk regényig vezeti vissza a figurát:
"Ez is ismeri már a társadalom száműzöttjét, aki
hadat üzen az emberiségnek, rettenthetetlen ellensége a nagyoknak és hatalmasoknak, de ba-rátja és jótevője a gyengéknek és szegényeknek;
aki bár külsőre durva és faragatlan, végül is
nagylelkünek és igazságosnak mutatkozik, egyszóval, akit csak a társadalom tett azzá, ami.
A Lazarillo de Tormestől Humphrey Bogartig

vezető úton a byroni hős csak közbeeső állomást
jelent.">' A "magányos hős" nagy megtestesülései mindenekelőtt, legtipikusabban a kora polgári
kultúra modernizált, szellemesen adaptált örökségével erősítik meg a folklór tradíciók és a romantika archetípusait: az "elkeseredett és ellenséges szenvedély" (Lukács-t) hősei, keménykötésű alakok, akiket az tesz drasztikussá, ami a
legjobb bennük. Tökély és megátalkodottság,
perfekció és bús düh kapcsolódik össze, s a kapcsolat lényege a legjobbak otthontalansága.
Ha
erőteljesen érvényesülhetett a befogadó tömegek
"társadalmi megrendelése", mindig áttört a plebejus tradíciók keménykötésű személyisége; ahol
a felsőbbség befolyása érvényesült, kisszerű, álszent és stréber embermodellek kerekedtek felül.
A negyvenes évek "fekete filmjei" - az "elkeseredett és ellenséges szenvedély" fokozásaképp mind több "rosszat" próbálnak belekomponálni
a "jóba". Míg a "hagyományos hős tévedhetetlen
érzékkel tudta megállapítani, mi helyes és mi
helytelen, nem voltak belső konfliktusai, bátran
szállt szembe a külső erőkkel, és legyőzte őket"
(Morella - Epstein-:'), most az, új filmekben
előbb a negatív hős be vittek - már a harmincas
években - rokonszenves vonásokat (Cagney),
utóbb a pozitívba félelmeseket (Bogart). Morella
és Epstein az antihőst a Máltai sólyomból eredeztetik (bemutató 1941. szept. 30-án). Már a Magas
Sierra hősében is (premier: 1941. jan. 20.) nyilvánvalóan teljesen kész a típus: "Jó cselekedeteit
szinte önmaga ellenére hajtja végre, vonakodva,
mégis oly precízen, ahogy egy játékkaszinót kirabol." (Blumenberg-"). Valójában már a Magas
Sierra előtt, az egy évvel előbbi, általában nem
eléggé méltatott It Ali Came TruejGaucso szerenád (premier: 1940. ápr. 5.) is mindent tartalmaz,
a nővel kapcsolatos nosztalgikus távolságtartástól, a rosszkedvű gyengédségtől és az elajándékozott győzelemtől az átvállalt bukásig. Ráadásul
érvényesülni engedi Bogart humorát, és ez az a
film, mely utal a bogarti hős anya-problematikájára.
A jó rosszvégtől a vesztes győztes és az erős
gyenge ember motívumain keresztül a jó rosszemberhez jutottunk. Rick - Bogart többi nagy
szerepéhez hasonlóan - a "reményekre nem jogosító hős" (Meletyinszkij=') modern változata.
A tehetetlen, a kicsi, a suta vagy az együgyű
mesehős, aki később hatalmassá válik, a vásott,
aki majd megjavul, mind a húzódozó feladatmegoldó, a késedelmeskedő segítő ősei. A jó
rosszember problematikus segítő: nem akar segíteni. A típus népszerűségére jellemző, hogy Cecil
B. de Mille még Mózesből és Sámson ból is húzó-

dozó feladatmegoldót
csinált (The Ten CommandmentsjTízparancsolat),
Samson and Deli/ah
jSámson és Delila). AMartinique hőse szárazon
veti oda a segítségére szoruló ellenállóknak:
MORGAN: Nekem mindegy, ki az úr Franciaországban.
Szavai Ricket visszhangozzák:
RICK: Üzletember vagyok, nem érdekel a politika.
A mondat valamilyen variánsa a bogarti figura
állandó kellékévé válik:
FRANK (Key Largo): Nem érdekel, hogy
Johnny Rocco él-e vagy hal. Csak magamra gondolok. A saját ügyeimre.
A habozó feladatmegoldó (pl. Hamlet) nem tud
eljutni a cselekvéshez, a húzódozó feladatmegoldó nem akar. A habozó késve cselekszik, a húzódozó az utolsó pillanatban. A habozó típus ideológiáját tekintve rendíthetetlen, cselekvésében bizonytalan, a húzódozó ideológiailag bizonytalan, cselekvésszituációkban
pontos, hatékony.
A To Have and Have Not Laszlo Victor ottani
megfelelőjéből, a megmentett ellenállóból csinál
habozó feladatmegoldót. A nagy reményekre jogosító, idealista ideológus figurától a cselekyésszituációban, a válság végső pillanatában a reményekre nem jogosító hős veszi át a reményeket.
A reményekre nem jogosító hős megtestesítője, a
reményekre nem jogosító színész abban a korban
lett sztár, amikor mások fontolgatni kezdik a
visszavonulást. A bogarti típus meglett férfiként
vívódik a nőkkel, él át kamaszproblémákat,
találja meg az elsőt, aki némiképp megfelelne
(Martinique, Key Largo stb.), és veszíti is el (Casablanca). A bogarti szerelmek különös hangulata is az elkésettséggel függ össze. Tartózkodása
hol szinte kamaszos (Afrika királynője), hol pedig inkább apaszerű (Martinique). A késlekedő
feladatmegoldó
megtestesítője
a színész, aki
mintha vonakodva játszana. Urs Widmer jegyzi
meg: Bogart játékstílusa a megtagadás-". Minimumra redukálja, mintha fontoskodásnak
érezné a játékot, kínosnak a színész szerepét, szégyellné, hogy annyian nézik, jelezné, hogy nem
olyan fontos az egész.
Fegyverként alkalmazza a cigarettát, melynek
füst jében eltűnik, könnyedén tartja a revolvert,
mint a cigarettát, nem görcsösen szorongatva,
mint lisa, nem szorongatja a nőket sem, nem
kapaszkodik. Hiába ostromolja a feldúlt szerelmes Yvonne:
YVONNE: Hol voltál az éjjel?
RICK: Nem emlékszem.
YVONNE: Találkozunk ma este?
RICK:
Nem
csinálok
távoli
terveket.

.'

A Casablanca korában a "fontoskodás" ellentéteként új jelentést kap a közöny, mely a legnagyobb bűn volt Dante idején. Az új közöny lényege a megvadított csoportok lincselő dühével,
a pusztítóan és önpusztítóan, ostobán önző érdekeket és irracionális szenvedélyeket igazoló demagógiával nem azonosuló érzelmek óvatossága.
Amikor az egyént asszimiláló dehumanizált hatalmak nemcsak engedelmességet követelnek, hanem aktív együttműködést,
személyes lelkesedést, teljes odaadást kívánnak, a Camus-féle "közöny" vagy a Musil-féle "tulajdonságok nélküliség" az egyén védekező reakciói. Triviális változatuk Rick cinizmusa. A bogarti közöny nem
valódi páncél, csak jégpáncél, mely az emberi
viszonyok hőmérsékletét
jelzi, viselkedése a környezet erkölcsi időjárásától függ.
RENAULT: {Íz a gyanúm, drága Rick, hogy
cinikus külsőd szentimentális szívet takar.
Rick kételkedő elkötelezettsége fenntartásokkal
párosul, a kötelező elkötelezettség feltétlen fegyeimét Strasser képviseli. Rick vonakodása distanciát teremt. Ember és feladat, egyén és közösség távolsága teszi lehetővé, hogy tisztázzák, mit
jelentenek egymás számára. A vonakodás szakasza éberséggel, józansággal, önállósággal szereli
fel a reményekre nem jogosító hőst. Bármire felhasználható, aki jó előre, kritikátlanul elkötelezett: honnan tudhatná a feltétlen elkötelezettség,
hogy mihez hű, honnan lenne mértéke, mely
megszabja, meddig kell vagy szabad szolidárisnak lennie? Strasser elkötelezettsége haladéktalan, eredendő, kérdések és problémák nélküli,
embertelen. Ilsától tudjuk, hogy Rick harcosabb
lélek volt szerelmük idején. Az egykori elkötelezett Rick megfizettette szolgálatait, a mai, közönyös Rick ingyen segít. Új értelmet kap a Gideféle ingyen cselekvés: ellenállás mint action gratui te. A byroni hős, mondja Hauser, "örök idegen az emberek között, aki keresi és nem találja
elveszett boldogságát,"?" A Casablanca társadalmát az autonómia distanciája által beoltott magánymennyiség humanizálja. Az idealista és ideológus hősök alkotják a Kertész-film front jait, de
a kételkedők nyerik meg benne a küzdelmet.
A társadalmi, politikai igazság sajátos kritériuma
a Bogart-filmekben
a kételkedés. Szinte azt
mondhatnánk, a verifikáció s elv társadalmi-politikai változata. Az igaz ügy tolerálja, elviseli, sőt
kívánja és beépíti a kételkedést. A popularizált
propagandakultúra
jellemzője a hős cselekedeteinek közvetlenül társadalmi jellege: a szolgálat
erkölcse. Legyőzi önmagát, ,jó" útra tér, lemond
személyes céljairól. Nyilvánvaló visszalépésről
van szó, újra eltűnik az egyéniség joga, melyet

már a folklórmese érvényesített. A populáris kultúra jellemzője a hős cselekedeteinek közvetett
társadalmi jellege, nem válik el közügy és magánügy, a hős ügye közös magánügy, külön-külön
mindannyiunk saját ügye. A "közös" nem követel lemondást, önfeláldozást, a privát aspirációk
beteljesülésében érvényesül.
A Moszkva nem hisz a könnyeknek, az első
igazi, modern szovjet tömegfilm hőseként humorral és méltósággal formálja meg Batalov a
reményekre nem jogosító hős változatát, aki viszszahúzódik, sehol sincs, mert igazán jó, profi.
A nélkülözhetetlen ember, az egyetlen, aki nélkül
leáll na az intézet, a legutolsó embernek látszik
munkahelyén, csavargónak a villamoson. Érde. meit elbagatellizálja,
legyintgetve félrevonul.
A nőkhöz való viszonya keménységet és védtelenséget egyesít, akárcsak Bogartnál.
Törvény és rend? Jobb világ? Tiszta Amerika?
Bogart utálja a nagy szavakat. Mielőtt a Key
Largóban kifut a végső párbajra a Santana fedélzetén, szinte mentegetőzve mormolja:
FRANK: Magamnak tartozom vele.
"Homéroszi mélységek nyílnak benne" - mondta
Umberto Eco a Casablancásot-", Nemcsak a bűvölet felkiáltása vagy a sznobok provokálása.
Tematikus vonáso kra is utal. Sötét időkben hívja
segítségül az eposzt az emberiség, a hősi műfajt,
mely a modern világban ott hat igazán, ahol nem
szolgaian utánozzák. Rejtőzködve tér vissza, introvertált eposzként, melodrámába oltva. Hátráltató motívum a cselekmény magva, a hős haragja, Rick sértődése, kiábrándulása.
RICK: Senkiért sem hozok áldozatot.
Hawks filmjében:
MORGAN: Csak a saját ügyeimmel törődöm.
Agamemnón, a görögök vezére megfosztja Akhilleuszt rabnőjétől,
Laszlo, az ellenállók vezére
megfosztja Ricket Ilsától. A nő elvesztése a dac
forrása. Casablanca is ostromlott város a sivatagban, miat Trója. Rick haragjának kerete fordított trójai háború, mely az ostromlottak oldalára helyezi át a konfliktust. Homérosznál a hódítást késlelteti a hős haragja, itt az ellenállást.
A trójai faló az invázió eszköze, mely becsempész
Trójába, a lisszaboni gép a menekülés eszköze,
mely kicsempész Casablancából.
Az eposz ban
előbb Párisz és Helené, utóbb Agamemnón és a
rabnő viszonya, a filmben mindvégig, az összes
hátráltató funkciókat magába sűrítve, Rick és
lisa szerelme okoz zavart; mindig a szerelem; és
mind az eposz ban, mind a filmben a barátság
(Akhilleusz és Patroklosz, Rick és Renault barátsága) hárítja el a nehézségeket. A fordított trójai
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háborúban az emberi viszonyok is fordítottak.
A Casablancában a nő elvesztését a barát elnyerése kompenzálja, Homérosznál a barát elvesztését a nő visszanyerése kíséri. Homérosznál a barát elvesztése késztet cselekvésre, a Casablancában a cselekvés következménye a barát elnyerése. Homérosznál azért veszíti el a hős a barátot,
mert vissza akarja nyerni a nőt, a filmben barátot
talál, amikor nem akarja visszaszerezni. Mindkét
esetben az a cél, hogy az így vagy úgy megoldott
nőügy ne hátráitassa tovább a - férfivilágban
játszódó - cselekményt. Homérosznál a barát
elvesztése bizonyul a súlyosabb veszteségnek.
A barát a Casablancában is kárpótol a nőért. Ez
nem csökkenti Ilsa jelentőségét. Homérosznál a
barát a legfontosabb, ezért őt kell feláldozni a
győzelemért, itt a nő a legfontosabb, így őt kéri
az áldozat. Mindkét esetben a kevésbé fontos
kárpótol, a görögöknél a nő, nálunk a barát.
A görögöknél az áldozat elviselhetetlenségében is
szükségszerű, a Casablancában az áldozat követelménye egy embertelen mivoltában elfogadhatatlan, felszámolandó világot kompromittál. Homérosznál azért fontosabb a barát, mert ő a harcostárs. A Casablancában Ilsa is harcostárs, de
Laszlóé. Olyan világban, ahol egyáltalában szükség lehet harcostársra, a harci viszonyok logikája
szétzilálja a személyes viszonyok logikáját. A viszonyok harci jellege, akárcsak az áldozat, a nem
személyiségbarát világot kompromittálja.
Laszlo Victor, a történelmi személyiség, az ellenállás "királya", Ilsa a politika "királynője".
Így az Ilsát szöktetni készülő Rick a fejedelmi
Meneláosz-Helené
házaspárt bomlasztó Pári sz
funkcióját is felveszi. Homérosznál az birtokolja
jogtalanul a nőt, akinek oldalán megjelenik (Párisz), és az jogosan, aki harcol érte (Meneláosz),
itt jogos "birtokosa"
oldalán jelenik meg
(Laszlo), Rick pedig azért harcol, aki már a másé. Homérosznál háborút robbant kí a jogtalan
viszonyban élő pár, Kertésznél megnyerik a háborút a jogtalan viszonyról lemondó szerelmesek. Casablanca, ahonnan elküldik a nőt, megmenekül, Trója, ahonnan nem küldik el, elpusztul. Végleges a nő elvesztése, mert a lemondással
nem történt jogtalanság. Bárhogyan nézzük, bárhonnan közelítsünk, minden emlék és tapasztalat
Ilsa és Rick szerelme ellen szól. Másként nem is
lenne olyan izgalmas ez a szerelem. Az eposzban
a szenvedély - a kihívó és lázadó egyéni
választás - destabilizáló hatása a szenvedély hibája, a modern filmmítoszban a világ hibája. Egy
zord és labilis világban az egyéni szenvedély, a
személyiség öncélúsága és a hajlamok szabadsága destabilizáló hatású. Csak ott, ahol a társad al16

mi érintkezés ön szabályozási mechanizmusait
ott kell fegyelmet és lemondást prédikálni.
Ha Rick az Rick, akkor Ilsa Laszlóé. Ha Ilsa
Rické lenne, akkor Rick is Laszlo lenne. Laszlo
fontos ember, házas ember, kész, befutott, megbízható, végleges. Mindaz, aminek Rick az ellentéte. Hogyan szabaduljunk mármost szeretőnktől?
A ,jó vég" prototípusai a szerelmesek egymásra találása és az életveszélyből való megmenekülés, a "rossz vég" prototípusai a szerelmesek elválása vagy a halál. A Casablanca a jó véget (Ilsa
csókját, felajánlkozását)
alakítja rossz véggé
(Rick akkor szakít véglegesen, amikor többé
nincs oka rá). Miért tesz ilyet Kertész filmje?
Azért, hogy azután a rossz véget (az elválást) jó
véggé (másfajta beteljesedéssé) alakítsa. Rick felteszi Ilsát a lisszaboni gépre, a nőt, a próbatételek
jutalmát visszaváltja akcióra. Megrendült Rick
teszi fel a repülőgépre ellenkező szerelmét, lisa
helye pillanattal később mégis teljesen kítöltött,
lendül tovább az akció, Rick lerázta bénultságát,
kishitűségét, nekiindul feladatának, a hős készen
van, tulajdonképpen még a barát is fölösleges,
azért nyilatkozik meg barátságuk örök viadalban. A hős indulásának feltételeiről számol be a
mítosz, nem a hazatérés mítosza.
Rick felteszi IIsát a lisszaboni gépre, Rick világában még áldozatot is hozhatunk, ennek ellenére sem érezzük magunkat kihasználva. Értjük,
miért nem repül Rick Ilsával, de nem értjük,
miért nem vagyunk csalódottak. Miért nem érezzük magunkat becsapottnak
mi, nézők, akík
Rickkel azonosulva elveszítjük a nőt, vagy Ilsávalazonosulva
Ricket? Mi az oka, hogya "nem
lettek egymáséi" műfogása lett az euforikus beteljesedés kulcsa? A döntés mítosza. Lázadás az
alávetettség és az engedelmesség rnitoszai ellen az
általuk uralt világban. A döntésre vállalkozó ember szuverenitásának
feltétlensége nyilatkozik
meg a búcsúzás szükségszerűségében.
Minden
döntés abszolút ugrás, a kipróbálatlan és ismeretlen kockázata, a létnek általa alapított új síkra
helyezése, végleges búcsúzás. Rick szabad szelleme megtalálja a döntésben, amit a gőg (Strasser)
hiába keres a hatalomban. A döntésre vállalkozó
elszakad - a választás pillanatában - világa fenyegetéseitől és ígéreteitől, már önnön személyes
érdekei és szenvedélyei sem kötik, hisz bár ha
elvileg elcsábítható is, gyakorlatilag mégsem bizonyos, hogy lekenyerezhető, mindent megtehet
és az ellenkezőjét, a legjobbat vagy a legrosszabbat, öncsalással vagy nélküle; függetlenül mindentől, önmagától is, kontrollál mindent, önma-

.szétzúzták,

Ingrid Bergman és Humphrey Bogart
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gát is. Mindezt egy pillanatra, az ugrás pillanatában, mely fellebbenti a döntése által teremtett új
létforma függönyét. Felberreg a repülőgép, elmosódnak hátul a dolgok körvonalai, puha köddé
olvadt a világ, ősköddé, i:_nelyből Rick lép elő.
Minden szál Rick kezében összpontosul: ellenfele
likvidálva, riválisa sakkban tartva, imádott jának
nincs többé saját akarata. Még Rick önnön igényeinek, szükségleteinek sincs több szavuk. Kijózanító distanciába távolitva, elkülönítve várnak
Rick döntésére, együtt a többiekkel, szövetségesekkel és ellenfelekkel. A sürgetőn és tehetetlenül
várakozó világnak semmi hatalma Rick pillanatán. Az akarat erőmutatványaira
sincs szükség,
hősünk előveszi az eszét, hogy szóhoz juthassanak a helyzet követelményei, melyeket maga
Rick juttat szóhoz, aki éppúgy el is némíthatná
őket, így nem a helyzet hatalmáról, nem a szituáció jelentőségéről és nem a körülmények diadaláról van szó. Felbőgnek a motorok, felmerül a
ködben Ilsa arca, minden lehet, Rick döntésétől
függ, hogy mivé teszi magát, hőssé vagy gazemberré, de döntése nem függ a hős től vagy gazembertől (a boldogtól vagy a boldogtalantól, a férjtől vagy az agglegény től stb.), akik mind, még
meg nem születve, a lehetőség és a valóság határán tolongva várnak döntésére. Ez az a pillanat,
amely úgy elbűvölte a Játszd újra, Sam! hősét,
18

erre vadászott, ezt akarta mindenáron kipréselni
a szürkébb percekre berendezkedett világból.
Az elválás, a búcsúzás önérték is, magában
véve is melodramatikus
szenzáció. Vannak kitüntetett pillanatok, mindenekelőtt az első és az
utolsó pillanat, bármié: Az első pillanatban a
lehetőség lesz valósággá, az utolsó pillanatban a
lét válik lényeggé. Az utolsó pillanat kiragadja a
létezés esetlegességeiből a viszonyok igazságát,
az első pillanat adósságaira is visszautal, a valósággá átváltozni nem tudott lehetőségekre, melyek olykor a legnagyobb lehetőségek.
ILSA: És velünk mi lesz?
.
RICK: Megmarad nekünk Párizs.
Rick végülIlsával is azt csinálja, amit Yvonnenal, .Yvonne-t taxiba dugja, I1sát repülőgépre
teszi. A bogarti hős a legkülönbözőbb közlekedési eszközök segítségével szabadul szerelmeitől.
A Máltai sólyomban liftet használ:
BRIGID: De hiszen szeretsz?!
SAM SPADE: Talán igen, de majd elmúlik.
Lesz néhány rossz éjszakám.
Sam Spade lifttel küldi szerelmét a vérpadra.
Sam Spade rendőrkézre adja szeretőjét, Rick férjkézre.
ILSA: Nem, Richard, ne! Mi történt veled?! .
A tiszta nőt, a túl jót magasba küldi a repülőgépen, a gyilkosnőt, a túl rosszat liften küldi a
mélybe. Rick a tengeren túlra transzportálja 11sát, a bogarti figura kriminális változatai meszszebb, a másvilágra "küldik" partnernőjüket
(Conflict/Konfliktus,
The Two Mrs. Carrólls/A
két Miss-Carrol). Közvetve, hisz a nőt villamosszék várja, a Máltai Sólyom hőse is ezt teszi, a
Sötét átjáró hősét pedig, noha nem tette, ezért
ítélik el. Roy Earl (Magas Sierra) autóbuszra
teszi fel Marie-t, a Konfliktus hőse személygépkocsi segítségével szabadul nejétől, s még Morgan
kapitány is (Martinique ) minduntalan fel akarja
rakni Slimet a repülőgépre.
Roy Earl (Magas Sierra) részben azért pusztul
el, mert a szeplőtelen babanőt választva annak a
világnak ad igazat, mely sohasem fogja befogadni őt. Velma, a szűz, kihasználja Roy Earlt, Marie, a pincérnő kóbor kutyával együtt csapódik
hozzá. Előbb a kutya nyalogatta Earl kezét,
utóbb a könyörgő Marie csókolja leborulva.
MARIE: Bármi történjék ... veled maradok ...
Kidobhatsz ... ha egyszer a terhedre leszek.
Earl tiltakozik.
EARL: Terveim vannak, nincs bennük helyed,
nem jelenthetsz semmit számomra, legalábbis semmi különöset.
A Casablanca Hawks-féle variánsa, a To Have
and Have Not hősnője Bogart oldalán távozik a

színről. Slim (Bacall) a férfihoz hasonlóan rossz
viszonyban van a világgal. A Casablanca és a
Martinique hősnői - a rendes nő és a csavargólány - úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a Magas Sierra két hősnője. A High Sierrában, ahol
a rendes nő nem tud viszontszeretni, Bogart elpusztul, a Casablancában a szolid szőke viszontszeret, mégis válni kell. A szőke úrinő, ismét az
ellenálló feleségeként, Martinique
szigetén is
megjelenik (Martinique ), s a csavargólány féltékeny is rá, akárcsak a Magas Sierrában, de itt
Bogart a csavargólányt választja. A jó rosszember és a jó rosszlány egymásra találásával a tökéletes szerelmi heppiend végleg kiszabadít a konvencionális világból. Nora (ismét Bacall), a Key
Largo hősnője szintén messziről jött ember,
mintha Slim lenne néhány évvel később. Elült az
orkán, az ostromállapotnak
is vége, Nora kitárja
a megviselt ház ablaktábláit, hazavárja a kubai
vizeket szántó Santana utasát. Bogart itt is megkaphatja BacalIt, de Huston szemérme ezt nem
várja ki, BacalIt látjuk a kivilágosodott házban,
míg Bogart a hullákkal rakott hajón bukdácsol
a tenger páráiban. A jó rosszlány t meg lehet
tartani. A meghökkentő, zavarba ejtő, érett, fanyar, bonyolult nőt nem is lehet lerázni. A Sötét
átjáró hősnője (most is Bacall) Bogart után repül
egy új országba (amely itt történetesen Peru,
hogy elég távoli legyen és semmire se emlékeztessen).
Beszéltünk a szerelem "kondÍciójáról", szólni
kell a barátságéról is. Előbb azonban még egy
pillantást kell vetnünk a világra, amely kondicionálja. Az ellenállás hőstette-e U garte gyilkossága
vagy gengszterakció? Lehetővé teszi Laszlo menekülését a megölt futártól elrabolt tranzitvízum
segítségével, bár U garte csak üzleteini akar vele.
Yvonne, Rick kidobott szeretője, a megszállókkal mulató szex-kollaboráns később lelkesedéssel, könnyes szemekkel énekli a Marseillaise-t.
Yvonne is átváltozik, mint utóbb Renault. Renault fedezi Ricket, de részesedést kap a játékkaszinó jövedelméből. Minden kétértelmű, minden
dolog égi "mása önmagának és elrontott karikatúrája égi másának. Renault figurája néha ijesztő.
A háborús propagandafilm, amely segítségül hívja a mítoszt, olyan erőket szabadít fel, amelyeket
sohasem kontrollálhat egészen. U garte kínhalált
hal a börtönben.
RENAULT: Még nem döntöttük el, hogy öngyilkoslett, vagy szökés közben érte a halál.
A konspirációhoz tartozott vajon Renault cinizmusa, vagy erénye nem több, mint új pálfordulás? Renault szavai az utóbbit erősítik meg, de
Ricktől megszoktuk, hogy hibákkal nevezi meg

az erényeket, Rick nyelve a propagandisztikus
manipuláció nyelvének - mely erényekkel nevezi
meg a bűnöket-" - fordított ja, s vajon nem Rick
nyelvét beszéli-e Renault? Renault kétértelműsége, képlékenysége első pillanattól szembetűnő.
Eltúlzott aggodalommal méregeti Strassert.
RENAULT: Nagyonfélek, Casablanca klimája túl forró lesz önnek, őrnagy úr.
Strasser észleli a készséges reálpolitikus distanciáját.
STRASSER: Ön úgy emlegeti a Harmadik Birodalmat, mintha már a negyediket várná.
A Strasser mellett menetelő Renault félarcán kaján vigyor. Nem érdekel a politika, hajtogatta
Rick. Renault így beszél:
RENAULT: Nincs meggyőződésem.
Rick és Renault, a cinikus világmegvetők, jobb
híján életművészek, meggyőződéses meggyőződés nélküliek ellenségeskedésükben is harmonizálnak. A Strasser és Rick szópárbajához szekundáló Renault folségesen élvezi Rick feleleteit,
közben a harapós szavakat tompítva, elkenve
védelmezi túlságosan vakmerő barátját.
RENAULT: Ha nő volnék, csak belé szeretnék.
A destruktív világban élők sajátos szemérmével,
a westernhősökhöz hasonlóan ellenségességként,
viadalként élik meg a barátságot. Hawks Martinique című filmje a Casablanca utánzata, mely
viszont a Hawks-filmek férfibarátságainak
nyo"mát viseli. Rick fegyvert fog Renault-ra, Renault
viszont, a repülőtér helyett Strassert tárcsázva,
feljelenti Ricket. Ügyességi verseny folyik Renault és Rick között, melyben minden eszköz meg"engedett, akárcsak a rajzfilmben (Tom és Jerry
stb.). Lukács György már évszázadunk elején a
tökéletes, teljes bűnösség állapotáról beszélt. Tekintetbe véve mindazt, ami még azután jött, mi
vajon miről beszéljünk? Fogunk-e vajon szavakat találni rá? A klasszikus tömegfilm választ
adva egy világszituációra, mindenféle abszolutisztikus igény nélkül, lehetséges magatartásként
adja elő válaszát. Nem akar más lenni: álom egy
lehetőségről. A Casablanca a legvalószínűtlenebb
erények rehabilitálása egy bukott világban, melyben a szeplőtelen erényt képmutatásnak
éreznénk, és a hiteles erény nem lehet többé szeplőtelen. A Don Quijote hőse a kurvát látta úrinőnek,
a csíny t hőstettnek, Rick az úrinőt kurvának, és
a hőstettet csínynek. A Casablanca azzal a képpel
fejeződik be, amellyel a Don Quijote cselekménye
kezdődik: útnak indul a modern Don Quijote,
oldalán az új Sancho Panzával.
(. .. és a nő.)
Kezében cigaretta,

kezeügyében

pezsgőspohár,
19

előtte sakktábla, így jelenik meg Rick legelőször.
Önmagával sakkozik. Rick és Renault, Rick és
Ugarte, Rick és Strasser megütközéseire következik lisa fellépése. Ismerjük már Rick megvetését és magányát, önzését és keserűségét, Hosszú
késleltetés után, jól előkészítve, miután már Renault kapitány tól is hallottunk róla, lép be lisa
Lund, férje karján halad át az éttermen, Sam
döbbenten bámul, Renault kíváncsian megfordul, élesen követi őket Strasser tekintete, feltűnően óvatoskodva oson Laszlóhoz egy ellenálló.
Robbanásként hat a szerény pár néma áthaladása, melynek továbbgyűrűző hatása révén felbolydul az étterem, nem marad érintetlen a ház
(A Rick's, melyet majd bezárat a hatóság a Marseillaise-incidens következményeként), a város
(mely Strasser ellen fordul) és a világ (melynek
frontj ai átrendeződnek Renault átállása nyomán).
Ingrid Bergman felnéz, lehunyja szemét, elmosolyodik, eltűnik arcáról a zárkózott komolyság.
ILSA: Play it, Sam. (Játszd, Sam!)
Kinyitja szemét, melyet már melankólia árnyal.
ILSA: Play, "As Time Goes By".
Sam udvariasan ellenáll.
SAM: Nem emlékszem, Miss lisa.
Ingrid Bergman újra derűs, szelíden erőszakos,
mosolygósan csökönyös.
ILSA: Majd dúdolom neked.
Sam pofákat vág, kelletlenül játszani kezd, Bergman dúdol. A merengés helyén olvadó, dévaj
mosoly. A következő pillanatban szenvedélyes
asszony, élveteg. Tekintete láthatatlan pontra
szegeződik, nem a jelen pontjára. Felvetett fejjel,.
leeresztett szemhéjjal, nyíló ajakkal olvad a múltidő örvényébe.
ILSA: Sing it, Sam. (Énekeld, Sam:)
A dal megindul, összesűrűsödik, nekilendül, formát kap, összeáll. Bogart dühödten beront.
RICK: Nem megmondtam, hogy ezt ne játszd?
A dal fonala elszakad.
SAM: As time goes by ...
Csend.
A két ember egymásra néz.: Bergman arcán fénynyaláb. Bogart arca árnyékban, Bergman irányából éri a világítás. A fátyolos tekintetű Bergman
arcán mély révület. A megkeményedett arcú Bogart, a sötét tekintetű Rick földbe gyökerezetten
áll. Az asztalhoz lépő Renault jótékony fecsegése
oldja a feszültséget, menti a helyzetet, visszavezetve, ki tudja honnan, Casablancába, a lokál
falai közé. Hallatlan súlyt tud adni Kertész a
pillanatnak. Renault csak azután oldja a helyzetet, miután az egy pillanatra előbb őt is megdermesztette.
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Rick és lisa szerették egymást Párizsban, a
beteljesedés, a tökély tapasztalata számára pedig
az idő mindenképpen ellenségeshátal om. Még ha
semmi más nem lett volna közben, csak évek és
percek, a viszontlátás drámája úgy is feszültséggel terhes, de más is történt, Párizs megszállása.
A szerelmi románc, a véletlen találkozás, a párizsi napok, mindez Rick és lisa magánügye, szerencséjük a szerencsétlen korban, a történelem
szélcsendje, érintetlen pillanat, gyanútlan idő.
A párizsi idill a szerelem önmagában, rendeltetése szerint, helyzet, nincs története. A cselekmény,
az idő, a történelem fellépésekor búcsúzni kell az
idilltől. Az invázió előtti Párizsban nincs nyoma
férjnek, tilalomnak, elválasztó erőnek. Az invázió előtt az egyesítő, az invázió után a szétválasztó erők dominálnak. Viszontlátás Casablancában: a "szerelem sivataga" , az emlékek inftációja,
a kommunikáció kudarca, amivé a hozzá nem
illő világban válik a szerelem.
ILSA: Nem, Richard, nem. Én ... én ...
RICK: lisa mostfigyelj arra, amit mondok. Van
róla fogalmad, mi vár rád, ha itt maradsz?

Hosszán kijátszotta a film a párizsi boldogság és
a casablancai kínlódás ellentétét. A szerelem igényes dolog, mely csak egy rendes világban megy
rendesen. Szeretni annyi, mint nem lenni résen,
nem védekezni, nem támadni, nem konfrontatívan viszonyulni. Az idealizált szerető "átmeneti
tárgy'?", mintha hozzánk tartozna, nem a világhoz, zavarba hoz, nem tudjuk, hol vonjuk meg
létünk határait. A szerelem ideje a bizalom utópiája: elfogadni és elfogadtatni, zavartalan egységet alkotni egy vadidegennel- a norvég lisa és az
amerikai Rick találkozik a mindkettőnek idegen
Párizsban, idegenség közvetítette idegenekként felvállaini a viszonyt, mely aktív világigenlést
feltételez (Párizs idegensége más, mint Casablancáé). Ez az igenlés a szerelem kockázata. A szerelem a kaland végét jelentő kaland, a szerelmes
ember belenő a világba, végleges helyet tölt be,
ahol ezután most már számithatnak rá. A szerelem az utolsó kaland. Folytatásának nagyobb az
igézete, mint egy új kalandé. Folytatható világban lehetséges. (Folytathatatlan világban semmi
sem folytatható, marad a promiszkuitás.) A bogarti hős hidegvérrel reagál, öl, ha kell, csak
akkor esik pánikba, akkor hibáz, ha szeret.
A legjobban szeretettre összpontosul Rick szadizmusa. Az ellenfelek nem, csak a szeretett személy, a szimbiotikus extázis tárgya, lisa veszélyezteti, az egyetlen, akit a legbelső körbe - amely
már nem a bár, nem a játékterem, még csak nem
is az irodája vagy a hálószobája (ide Yvonne is
bejuthat), hanem a "szíve" - beengedett.

Folytassuk a byroni és bogarti hős Hauser
által jelzett párhuzamát: a byroni hős ~,múltja
egy nagy titkot, egy szörnyű bűnt, végzetes tévedést vagy jóvá nem tehető mulasztást takar". 31
Őskonfiiktusa, alapcsalódása, mely elűzte Amerikából, világcsavargóvá tette Ricket, ismeretlen.
Renault rákérdez, de nem kap feleletet.
RENAULT: Megléptél az egyházközség pénzével? Vagy egy szenátorfeleségével? A legszebbnek azt találnám. ha kiderülne, hogyeltettél valakit láb alól. A romantikus beszél belőlem. Mit
tettél?
RICK: Mindháromból egy kicsit.

Rick nem a börtönvilágból menekül, az otthon
menekültje. A Casablanca a bogarti ember magára találását állítja középpontba, a Sötét átjáró a
típus őskonfliktusát. A Sötét átjáró első harmada
szubjektív kamerával készült, az űzött hős szemévellátjuk a világot, részt veszünk menekülésében. Parry polgárjogait, nevét, végül még arcát
is elveszíti, műtét teszi felismerhetetlenné az ellenséges társadalom számára. A szubjektív kamera a néző elől is elrejti Parry eredeti, műtét
előtti arcát. Az elveszett arc számunkra is ismeretlen. Két okból. Egyrészt mert külön-külön
mindannyian Bogarttal azonosulunk, másrészt
pedig mert együttesünkben azonosak vagyunk a
nagy üldöző vel, a társadalommal. A műtét után
jelenik meg Bogart arca, kötszerek rétegei alól
kihámozva, mint egy horrorfilmben. A bogarti
arca lett arc, és nem a volt arc, nem az eredeti arc,
hanem a szerzett, a második, az "alvilág orvosának" műve. A többiek egyszer élnek, leélik az
életet, melyre születtek, a bogarti figura kétszer
él, első élete báb-egzisztenciáját levetve találja
meg véglegesformáját, kapott életét szerzett életre cseréli, minden akkor kezdődik, amikor minden elveszett, előtte nincs más, csak lihegő menekülésünk, mely azért olyan eszeveszett, mert üldözőink között is ott vagyunk.
Frank (Key Largo) abból a háborúból tér
vissza, melybe Rick a Casablanca utolsó beállításában elindult. A Key Largo szállodája a Rick's
Café megfelelője, hiába hazai talajon, itt is ostromállapotban, belső okkupáció színhelyeként,
Johnny Rocco bandája által megszállva. Politikailag és erkölcsileg tisztátalan állapotok valóságát állítja szembe a Key Largo az ideálokkal,
melyekért elestek a fronto n Frank társai. Bogart
(Frank), ismét a hiányzó hit lovagjaként, keserű
gúnnyal beszél a "rendes" világról. A Sötét átjáró
és a Key Largo arra utal, hogy "odaát" sem olyan
rózsás a helyzet. Mindig egy kicsit odébb van az
otthon, ott ahol nem vagyunk? Ő menekül előlünk, vagy mi előle? Vajon az érzéketlen társada-

lom nem adott méltó választ az érzékenység reményeire, vagy a hős zabolátlansága tette sötétté
a múltat? Nézzük a High Sierrát. Marie viszonya
a hőshöz olykor anyai, mint a kallódó és tékozló,
hálátlan és éretlen fiakhoz a nagy anyáké (pl.
Sergeant York/York őrmester, The Sons of Katie
Elder/Katie Elder fiai). Vagy lányokhoz (pl.
Mildred Pierce/Mildred Pierce). A bogarti hős
nem kap a társadalomtól érzékeny, empatikus
reagálásokat (Velma), s ha valakitől mégis kap
(Marie), akkor ő nem tud megfelelő választ adni.
Vagy csak későn. A sebzett, bekeritett Earl viszszatart egy gyűrűt a zsákmányból, amelyet utolsó
útján szótlan vallomással - már nem az életre
szóló eljegyzésként - Marie ujjára húz az autóban. "Mivel az érett Bogart hős is őriz bizonyos
kétértelműséget, múltjába és bizonytalan jövőjébe hőstettek és bűntettek elkövetése egyaránt
belefér. Elképzelhetjük például, hogy Rick börtön elől szökött el Amerikából (erre Renault
kapitány egyébként tréfásan célozgat is), és válhatna belőle Queeg kapitányhoz 32 hasonló alak
(akiről megtudjuk a film végén, hogy nem volt
mindig gonosz és beteg), ha Ilsáról nem derül ki,
hogy még mindig szereti." (Balogh Gyöngyi+')
Múltja általában zavaros és döntő sérülése az,
hogy sértő is, nemcsak sértett, maga is elkövette
az őshibát, melyben társadalma vétkes. Ettől alakul át a száműzetés bolyongássá. A száműzöttet
kitaszította hazája, másutt él, a bolygónak nincs
hazája, minden hely taszítja. Így találkozunk a
bogarti figurával Afrikában, Peruban vagy a Karib-tengeren, 1954-benmég Olaszországban bukkan fel (Beat the Devil/Üsd az ördögöt!), 1955ben Kínában (Az isten balkeze). Az őscsalódást
gyógyító párizsi szerelem kérővé tette a csavargót. Mondhatnánk-e, hogya Casablanca rückblendéje megmutatja a Sötét átjáró hősének műtét
előtti arcát? Nem, mert a párizsi Rick, ha politikai értelemben még nem is, érzelmi értelemben
már bizonyosan menekült. Nem műtét előtt,
mondjuk inkább, hogy két műtét között, mert a
Casablanca-beli Rick annyival torzabb (vagy
érettebb) a párizsinál, mint a párizsi arc az eredeti, mindig ismeretlen arcnál. A Sötét átjáró német
forgalmazóktól kapott címe "Az ismeretlen arc".
A párizsi szerelmet követő csalódás - hasztalan
várakozás apályaudvaron - kitaszítja a hőst a
földrajzi és erkölcsi perifériákra. Az őscsalódást
megerősítő Ilsa-csalódás, az őstrauma tükörképe
fölöslegessé teszi az alapcsalódás kifejtését. Minden csalódás egy csalódást ismétel. A westernekben a harc világát váltja le az egymásra találás,
a Casablancában az egymásra találást a harc; a
western cselekménye a "narcizmus" világából lép
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át a "tárgyszerelmébe" (ha zavarja az olvasót
Freud terminusa, a "partnerszerelem" kifejezést javasoljuk), a háborús melodráma a tárgyszerelméből a narcizmuséba. A háború felfordult
világ.
Rick Párizs előtt Etiópiában és Spanyolországban harcolt, Párizs után sértette n gubbaszt,
míg a végső búcsú után ismét útrakel, Brazzaville, a "Szabad Franciák" garnizonja felé. lisa
tette tönkre Richardot? A szakítással vagy már
előbb, a szerelem szimbiózisával? A szelíd lisa
valóban nem veszélytelen. Könnyed suhanás a
dolgok között a párizsi idill, autón, sétahajón,
pezsgőmámoros táncban, virágok között: lisa
szerelmi boldogsága - miután férjét elnyelték a
koncentrációs táborok. A tökéletes boldogság
tökéletes felelőtlensége. Egy néző, egy interpretátor sem mer belegondolni lisa szituációjának hátborzongató visszásságába. Fel nem tett kérdések,
az archetipikus idill által provokált hasonlóképp
archetipikus félelmek fortyognak itt valahol.
Nem valódi, gyakorlati kérdések. A kérdések
kérdései. Álmok a kérdésekről. Milyen ára van
az örömnek? Milyen árulás a legszűzibb nő legártatlanabb mosolyában? Milyen adag ösztönös
kegyetlenség szükséges a boldogsághoz? Máris
félelmetes a Casablanca, pedig még csak Ilsánál
tartunk, a tisztaság és tisztesség netovábbjánál.
Mit csinálunk majd Renault kapitánnyal? Paul
Henreid nem akarta vállalni Laszlo Victor hálátlan szerepét. Pedig Laszlónak is van melodrámája, izgalmas konfliktus, melyet más filmek a középpontba állítanak: visszatér a holtnak hítt férj,
akinek felesége mással kezdett új életet. Régebben a háborús melodráma kedvelt formája.
(A Dallas, az amerikai mítoszok nagy enciklopédiája, épp legszeplőtelenebb, legtiszteletreméltóbb hősnőjével, Miss Ellie-vel játszat ja el ezt a
konfliktust.) Nem egyszer elhangzik: lisa segíti
Laszlo munkáját. Közben pedig lisa múltja teszi
Casablancát csapdává Laszlo számára, ezért tagadja meg Rick a vízumot. Rick szorongásainak
rémképe az "átmeneti tárgy", az "idealizált objektum" árulása.
ILSA: Találkozunk az állomáson, jó?
RICK: Jó lesz. Háromnegyed ötkor. Mondd,
miért nem házasodunk össze Marseilles-ben?
ILSA: Ne csinálj olyan távoli terveket.

Csalódott pasas az ömlő esőben, induló vonat,
lisa sehol. Mi persze gyanítjuk, hogy Ilsa nem
árulta el Ricket, s nem akarjuk észrevenni, hogy
közben lisa valóban megtette Laszlóval, amítől
Rick jogtalanul retteg, Rick jogtalan csalódása
Laszlo jogos csalódása lehetne, ha a férj, aki
.hálásan elfogad és nem követel, ismemé a szo-

rongást és a kiábrándulást. Miután Rick az utolsó pillanatig nem tudta eldönteni, mi lakik az
ártatlan arc mögött, szeretni vagy gyűlölni kell,
miután ilyen keveset tudnak egymásról a szeretők (vö. Angel Face/Angyalarc), miután a néző
végigkínlódta a rokonszenves párral a félreértéseket, és Bogart végül elballag a sivatag felé, ahol
még sok tennivalója lesz (vö. egy évvel később:
Sahara/Szahara); a néző elgondolkodhat, mi a
jobb és mi a veszélyesebb, a szerelem sivataga
vagy a sivatag szerelme? Ha Casablanca, a sivatag fővárosa kapcsán a "szerelem sivatagáról"
beszéltünk, akkor a High Sierra, melyben Roy
Earl autója szintén megjárja a sivatagot, még
általánosabban, az emberi viszonyok sivatagával
állítja szembe a hőst, aki akkor is taszítja az
otthoni táj kisembereit, ha épp jótevőként találkoznak vele, nem bűnözői minőségében. (A The
Treasure of the Sierra Madre/A Sierra Madre
kincse) pedig azt mutatja be, hogy a viszonyok
sivataga bennünket is átjár, kiszárít és megsemmisít; a belső sivatagot.) A bogarti mitológia a
szerelem sivataga mítoszát összekapcsolja a
Száműzetés és az Ország mítoszával. A viszonyok sivataga az otthontalanság (hontalanság)
normálformája.
Két hagyományt egyesít a Casablanca, azt,
amelyben a nő elvesztése tartja fel a harcot (Iliász), és azt, amelyben a nő elnyerése ( A megszabadított Jeruzsálem). Nézzük az utóbbit. Godfréd fővezér, a nagy ügy képviselője, Laszlo Victor megfelelője. A hivatalos hős, a ,Jámbor
Godofréd" épp az, aki .Jiidegen hagyja"> az
olvasót. A görögöknél az istenek közötti széthúzást tükrözi az embereké, Tassónál a mennyei
seregek és az alvilág seregei között folyik a harc,
nem két egyaránt jogosult szempont áll szemben,
így csak közélet és magánélet, harc és szerelem
konfliktusa jelenthet drámai lehetőséget. Rinaldo
és Tankréd - Rick és Renault ősei - ingatag
kulcsemberek, maguk útját járó hősök, mindkettő elcsatangol a nők után. "A lovagregények
legnagyobb részének témája az volt, hogya keresztények harcolnak a pogányok ellen, de győzelmüket hátráltat ja az a körülmény, hogy legkülönb vitézök elhagyja a tábort és kalandok után
indul; csak ha ő visszatér, akkor arathatnak a
keresztények diadalt a hítetleneken." (Radó+')
Rinaldo helye a tábor, Armídáé a varázssziget.
Ha Rick elrepülne Ilsával, a túlpart válna varázsszigetté, ha maradnak, Casablanca a varázssziget. Ricknek azonban Brazzaville-be kell jutnia,
a felmentő sereg táborába. A szerelmi "őrjöngés"
alatt stagnál a háború. Ariosto Orlandóját is
Angelica tartja távol a harctól, akinek hűtlensége

22
_i

Casablanca
miatt "eszét vesztve" vándorol, akárcsak Rick
Ilsa vélt hűtlensége miatt. Az Iliászban az elveszett szerető nem fontos, elvesztése csak narcisztikus sértés, a Casablancában a megtalált szerető
túl fontos, ezért kell elveszteni. Tasso hősei megölik szerelmüket, vagy harcképtelenné válnak tőle. Ezért beszél az irodalomtörténész Tasso "bágyatag melankóliájáról"
és "édes szomorúságáról"36. Rick az elvesztés frusztrációját is megszenvedi és a megtalálás őrületét, a birtoklás
frusztrációját is átéli. Ezért nem lehet a szerető a
feladatmegoldó hős jutalma, és így nem közvetítheti a feladatmegoldás a család születését. Mégsem fordulunk Ilsa ellen. Ilsa annyiban árulja el
Laszlót, amennyiben Ricket nem árulja el, és
megfordítva. A viszonyok állítják a csapdát, nem
a nő frivol.
Ingrid Bergman komoly feladatokra vágyott,
gyengén sikerült presztízsfilmek (Akiért a harang
szól, Jeanne d'Arc) főszerepéért harcolt, nem szerette a Casablancát. Pillanatra a Casablancában
is patetikus hősnőként léphet fel, fegyvert szegezve Bogartra. Míg a hajthatatlan Rick egy cigarettával bajlódik, Ilsa, aki két napon át érvelt, kérlelt, agitált - hiába, nem kapta meg a vízumot -,
egyszerre átváltozik.

ILSA: All right.
Rick mellére irányítja revolverét. Bogart gunyoros nyugalommal lép előre.
. RICK: Lőj, csak szívességet teszel vele.
Ilsa hősi szerepe valósággá vált, eljött a cselekvés
perce, lőni kell, nincs más hátra. Ilsa összeomlik.
Kapitulál. Rick mellére borul. Halk, gyors, önkénytelen szavak.
ILSA: Richard, én megpróbáltam, távol akartam maradni tőled, reméltem, hogy nem látlak
viszont, hogyeltűntél az életemből. Az utolsó napon, amikor elhagytad Párizst, ha tudnád, mit
szenvedtem, ha tudnád, mennyire szerettelek és
még most is mennyire szeretlek.
Abban a pillanatban, amikor "a kötelesség legyőzte a szenvedélyt" sztorija szerint a lövésnek
kellene eldördülnie, a Casablancában csók következik. Ilsa nem lőhet, mert nincs értelme szembeállítani Strasser világával még egy ugyanolyat.
A Casablanca nőképe a militarizált, maszkulin
nőtípus-ajánlatot elutasítva egyesíti a "tiszta nő"
képét a "gyenge nő" archetípusával. A gyenge nő
legyőzi az erőset, a békebeli erények legyőzik a
háborús erényeket. A hollywoodfilmben
a nő
csak anyaként lehet erős (pl. Stella Dallas), az
erősködő nő nevetségessé (Ninocska, Jet Pi/ot),
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az erőszakos, kemény nő (Elfújta a szél) magányossá válik. A hollywoodhősnő akkor a legellenállhatatlanabb,
amikor a legkevésbé harcias
(pl. Rebecca). A gyenge hősnő k elsöprő diadalt
aratnak az erős férfi fölött, imádottként és nem
szolgálóként, hódítóként és nem prédaként hagyva el a porondot (Jane Eyre, Elephant Walk]
Elefánt járat). Egy sérült és dühöngő világ megszelídítőiként. A hollywoodfilm jellemzője a nemek érzelmi-esztétikai polarizálásának,
a nemi
különbség attraktív fokozásának elve. Ha a nő
szerző és birtokló, aktív és erős, akkor a férfi
válik Hamupipőkévé. Rámenős szépségek harcolnak a magakérető, suta férfiért (pl. Hawks
komédiáiban, Jerry Lewis filmjeiben; még Esther
Williams vízirevüiben is látni ilyet). Férfi és nő
csupán együtt komplett egység, melyben érzelmíleg, erkölcsileg, esztétikailag is minden megvan.
Ha külön is ilyen egységek, lehetetlenné válik a
sóvár szenvedély és az extatikus beteljesedés,
mely nélkül a régi melodráma (és általában a
klasszikus tömegfilm) nem boldogul. A Játszd
újra, Sam/-ben mindez már csak a nosztalgia
tárgya.
Usa kapitulációját,
védőangyala
elvesztését
követi Laszlo sebesülése. Jelzés: nem szabad elhagyni, sebezhető. Le kell mondani, de nem szabad készségesen lemondani, az áldozat nem lehet
a kötelesség, a külső előírás győzelme a szenvedély fölött. A kötelesség egyértelmű szolgálata s
a szenvedély könyörtelen tilalma visszavezetne
Strasser világába. A szenvedély sem győzheti le
a kötelességet, hisz ezzel Rick lecsúszna Renault
szintjére. Rick és Renault sorsa összefügg: Rickből is lehet Renault, Renault-ból is lehet Rick
társa. Ha Strasser nem marad egyedül, hallottuk,
"meghal a világ". Strasser pedig csak úgy maradhat egyedül, ha Renault emelkedik Rick mellé.
Míg a kötelesség "szolgálati útján", kétnapi könyörgés és agitáció során, tapodtat sem jutottunk
előre, végül az emberi gyengeségek kerülőútján
jutnak közelebb a film szereplői a jövőhöz. Az
összeomlás előtti Usa érvelt:
ILSA: A világ sorsa forog kockán, és te csak
magadra gondolsz.
Szenvedélyesen agitált.
ILSA: Győzd le az érzéseidet!
A Rick vélt árulásán mulató Renault később így
humorizál:
RENAULT: Az erényt legyőzte a szenvedély.
Az Usa erényét legyőzö szenvedély adja vissza
Rick erényét. Ha Usa szerelme hamis, akkor a
szabadság is üres szó. Így a döntő érv Usa összeomlása, amely igazolja szerelmét. Épp "bűnös"
szerelme által űzi el, foszlat ja szét Usa a kényszer24

társadalom paranoid világát, egy asszony tiltott
csókja a fordulat, mely helyreállítja "föld" és
"menny", jelen és jövő, L_ét és Legyen megszakadt kapcsolatát. Orvendhetünk: nem kell likvidálni szerelmünket, nem kell átnevelni "szívünket", "gyengeségeinknek" is hagy mozgásteret az
erény, szenvedélyünknek a kötelesség. Usa kapitulációja Párizs kapitulációjának fordított ja. Akkor görcsbe dermedtek a viszonyok, most feloldódik a görcs. Párizs kapitulációja Usa megkeményedésének, lehűlésének felel meg, Ilsa kapi tulációja előrejelzi a világ, a viszonyok oldódását,
megéledését. Usa Rick karjába veti magát, kiértünk a "szerelem sivatagából", beszélni kezdenek, kiássák a szavak a múltból a szeretők deformálatlan viszonyát. A visszatérés szerelmük kezdeteihez a világ számára is utat jelez, a visszatérés
lehetőséget a barátságos életformákhoz.
Egyesek szerint legenda, mások szerint igaz,
hogy Ingrid Bergman hisztérikus rohamokat kapott, mert - éjszakánként írva a másnap leforgatandó jeleneteket - az utolsó pillanatig nem tudták felvilágosítani, kit is szeret igazán. Wolf enstein és Leites+? könyve hosszan elemzi a háborús
melodráma "igazi" -problémáját: ha a holtnak
hitt katona visszatér hűtlen feleségéhez, vagy az
emlékezetét vesztett hős újra megházasodik, általában kiderűl, hogya két partner közül az első
az "igazi". A probléma a háborús melodrámában
a legkiélezettebb, de másutt is előjön. A Johnny
Guitarban a Dancing Kid helyére lépő Johnny
valójában Vienna első szerelme, Kid pedig alkalmatlan a letelepedésre. A másodiknak látszó
Johnny az első, és az elsőnek látszó Kid a második. Ha a nem szeretett férfi oldalán élő nő a
másikat választja, a klasszikus melodráma aggályosan motiválja döntését. A Gildában pl. kiderül, hogya szeretett férfit - akárcsak Vienna Gilda is már előbb ismerte, a nem szeretett férj
ráadásul őrült, bűnöző és fasiszta. Szerelem és
legalitás, szenvedély és moralitás oppozíciója feloldható moralitás és legalitás oppozíciója segitségével, ha a nem szeretett személyt (akit szeretni
kell, mert házastárs) bűn terheli. Igy jár el, a
Gildához hasonlóan, a NotoriuslForgószél. Megkönnyítik a hősnő választását, lehetővé teszik
boldogság és becsület összhangját. A Casablanca
nem könnyíti, ellenkezőleg, nehezíti Usa helyzetét. Vetélkedő háromszög-konfliktusok
alkotják
a cselekmény csontvázrendszerét.
Az elsőben
Rick fellépése bomlasztja Laszlo és Ilsa házasságát, a másodikban Laszlo zavarja Rick és Ilsa
szerelmét, a harmadikban Ilsa veszélyezteti Rick
és Renault barátságát. Ha Rick megkapja Ilsát,
felbomlik egy házasság és egy barátság, ha le-

mond Ilsáról, Laszló megtarthatja Ilsát, és barátja Ricket. Az lisa-háromszög egyik relációjában
az elsőség feltétele teljesül (lisa már Laszloé),a
másikban a kölcsönösség feltétele (lisa Ricket
szereti). A szerelem bomlasztja a házasságot, a
házasság tiltja a szerelmet. A Laszlo-viszony elsősége tiltja a Rick-viszonyt. lisa szerelmi háromszögében a második férfi, a szerető, Rick az
igazi, de lisa szavát adta Laszlónak, az elsőnek:
hűséget esküdött, szerződött vele. Két világ áll
szemben, az egyiknek vannak játékszabályai, a
másiknak nincsenek, a megbízható világ harcol
a megbízhatatlannal, a megjósolható a megjósolhatatlannal, az alattomossal, melyben minden
önkény és borzalom lehetséges. Ilsának tartania
kell magát ígéretéhez. Máskülönben nem mondhatná lisa férje:
LASZLO: Tudjuk, mennyit érnek a fasiszták
ígéretei.
Legfeljebb azt mondhatná: tudjuk, mennyit érnek az ígéretek. A szó, a szerződés, a kalkulálható világ és a kalkulálhatatlan szenvedély konfliktusa - Lancelot és a királynő konfliktusa - újjászűli az önmegtartóztatást.
A Gildában és a Forgószélben a nem szeretett
férj fasiszta, itt ő az ellenállás vezére. A Gildában
és Forgószélben a boldog pár az ellenállás, a
demokrácia és a győzelem szimbóluma, itt a boldogtalan pár. Miért a sztár-pár a boldogtalan
pár? Seesslen-" női beavatási drámaként mutatja
be amelodrámát, melyben az apa vagy az apaszeru férj a felnőttség, a szenvedély és az emancipáció ellensége (pl. Gázláng, Gilda stb.). Más modellek is vannak, pl. a férj nem tud felnőni, s ez
teszi lehetetlenné a beteljesedést (Humoresque]
Humoreszk, Written on the WindjA szélbe írva).
A Casablanca kiegyensúlyozatlan világában hiába vágyik az ember személyes léte rendbehozására; a vágyak, a normális világban a személyiség
iránytűi, nem vezethetnek a szorongás világában.
RICK: Nem akarom megjátszani a nagylelkűt,
de világos, hogy három kis ember problémái semmit se számítanak ebben a megbolondult világban.
Le kell mondani, mert a cselekmény próbatételei
nem a szerelem és felnőttség világába avatják be
hőseinket, mint a normális, átlagos melodrámáké, itt nem a kaland avat be a szerelembe, nem
traumatikus beavatás a konfliktus egy poszttraumatikus, konszolidált, stabilízált világba, ellenkezőleg, a szerelem avat be a szerelmen túli világba, a cselekmény funkciója itt szerelmi beavatás
a traumatikus világba. Érdekes módon épp a nő
és a feladat ellentéte révén készit fel a szeretetttiltott nő a feladatra. (A Totem és tabu világképében a szeretett-tiltott nő az anya definíciója

lehetne. lisa anyaszerű, Slim lányszerű szerető.)
Az Ilsa-csalódást korrigálja lisa megismerése,
amit a feltétlenséget követelő Rick kijózanodása
követ. Semmi sem lett kevésbé bonyolult, nem
enyhült a konfliktus, de változott a hozzá való
viszony; csak a meg nem értett konfliktus sértett.
Az IIsát máshoz kötő motívumok megértése önállósítja az "átmeneti tárgyat", az összeolvadást
szétválás követi, lisa másvalaki, saját múltja van
és saját jövője. lisa tisztázása már nem vezet a
létezés euforikus rehabilitációjához, mint egykor
a párizsi szerelem, nem a csalódás tagadása lép
a csalódás helyére, hanem az optimális csalódás.
A Casablanca megoldása az emberlét mitikus
modellszituációja: valójában semmit sem lehet
megtartani, az elsajátítás nem azonos a birtoklással; az előbbi az időben valósul meg, az utóbbi
nem számol az idővel; a felnőtt megtanult az
időben élni, mely az első ráébredéskor talán felháborította; a viszonyok érvényessége, hamisítatlansága az egyetlen, amit valóságos ellenerőként szegezhet szembe a valóság ideiglenességével. A felháborodáson
túl nyílik a felnőtt élet,
ezért olyan nyugodt végül Rick a repülőtéren.
RICK: Here's looking at you, kid.
A pszichoanalízis a bajok gyökerét keresi a
múltban, a melodráma az egészség gyökereit,
megbízható viszonyok megváltását. Az esős pályaudvar, ahol lisa nem jelent meg a randevún,
a rossz múlt. A rossz múlt mögött megjelenik egy
másik, túlsó, elfelejtett múlt, az ősboldogság.
A múlt a legjobb és a legrosszabb, az ősbűn és az
ősboldogság. A sértett Rick rezignáltan kereste
a hamisítatlant, a kétségbevonhatatlanul
helyeselhetőt és megfelelőt. Miután lisa hamisítatlannak bizonyult, és így újra érvényessé váltak az
értékek, Rick már nem gondolhat csupán önmagára, lisa iránti szerelmére, épp azért kell megválnia Ilsától, mert érdemes lenne megtartani. Corneille dramaturgiája tökéletesítette kötelesség és
szenvedély konfliktusát: csak az érdemes rá, hogy
szeressen és szeretve legyen, akinek nem szabad
szeretnie.
A film készítői nyilvánvalóan nem "üzenetet"
kívántak közvetíteni. Az "üzenetfilm", a "problémafilm" Hollywoodban külön műfaj"'. Egyszeruen a lehető legnagyobb hatást akarták elérni.
Az utódnak azonban meg kell értenie, hogy a
közgondolkodásnak
és a tradícióknak a szerzők
által megragadott és összefűzött láncszemei hogyan funkcionálnak, milyen jelentések találkozása kölcsönzi a kultuszfilm rendkívüli hatásának
országok és korszakok határain átsugárzó mozgatóerejét. A Casablanca - és műfaja - etikája
összefügg a .Jibidóval": a szerelem által rendbe
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két rabja újra szabad. Csak akkor bomolhat fel
a szimbiózis, ha tökélye igazolódott, s az átélt
összeolvadás beteljesedésének függvénye az elszakadás, az önállóság, a feladatmegoldás, az
akció tökélye. Rick és lisa megélték a tökéletesedett intimitást, a szimbiózis abszolútumát, a rajongás és bűvölet feltétlenségét, a bűvölőnek és
bűvöltnek lenni kettős beteljesedettségét, most
már képesek az elválásra, magányra, nélkülözésre és lemondásra; képesek birokra kelni az emberiség szerencsétlenségével. A Casablancában a
lélek szüli a szellemet, a boldogság valósága a
szenvedés képességét, a védettség ismerete a harc
lehetőségét, az otthonosság ismerete az idegenség
elviselését, a szenvedély a kötelességet, a szerelem
az állampolgárt.

3.

A kontextus: a műfaj
problémája

Humphrey Bogart

hozott hős hozza 'rendbe a világot. Az erénynél
erősebb szenvedély a szenvedélynél erősebb
erény mctorja. A melodráma ugyanis a "rendes
világ" szubjektív feltételeire kíváncsi. Amíg Rick
az élet gyűlölködő mostohagyermeke, addig elmerül a régiben, nem tudja megcsinálni az új
világot. A nem szeretett Rick irracionálisan, defenzíven reagál, az újra szeretett Rick racionális
és cselekvő. Az eléggé szeretett ember készen van,
és csak ő van készen; így a szerető szerelme kezdetben méltatlanra irányul, egy lehetőségbe szerelmes, amelyet ő tesz valósággá. Ez magyarázza
Ilsa döbbenetét az első napon: és én ezt az embert
szerettem? Az utolsó nap fordulata mutatja meg
végül, hogy ha az első napi Rick nem elég szeretetre méltó, akkor lisa első napi szerelmének sem
volt elég súlya. A lekopott nevű és erkölcsű Rick
a harmadik napon lesz újra Richard, ahogy lisa
szólítja, lisa szüli meg azt a Richardot, aki emlékezetében élt. Boldogtalan pár tiltott csókjával
alapít új emberiséget a rajongó nagylelkűség.
A rongybábuként összecsukló Strasserrel alig
foglalkozik már a repülőtéri finálé. A szenvedély
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Kertész filmje, mely a lovagias erények újjászületését állítja szembe a killer-állam világával, a
Nagy ábránd fordított ja. Renoir filmjében kiderült, hogy az értékek, melyek nevében hadba
vonultak, illúziók; itt kiderül, hogy az értékek,
melyekért Rick nem akar hadba vonulni, valóságosak. Ott a túl készséges ember értékei falszifikálódnak, itt a kelletlen emberéi igazolódnak. Az
értékek, melyek körül a cselekmény forog, lehetnek puszta szavak, ám tettekké válva formát
adnak a személyiségnek, racionalitás t a viselkedésnek, beszámíthatóságot a társadalomnak.
Rick és lisa visszatérése szerelmük romlatlan stílusához erkölcsi visszatérés a modern ember viktoriánus gyökereihez. Sokat hallunk a viktoriánusok képmutatásáról: ők azok, akik tudják, de
nem teszik. Szakadatlanul megsértik az emberi
nem értékeit, de legalább - a XX. században
fellépő új típusokkal ellentétben - még ismerik
őket. Az avantgardisztikus erkölcsiség a jólét
gyermeke, a katasztrófa felébreszti az elődök erkölcseinek nosztalgiáját. Múlt századi regények
dicsőítették így a "szívből jövő lemondás" erényét. Így kommentálta a régi író a szerelmespár
titkos éji találkáját a legénylakáson: "Ah, menynyire kellett e két lénynek egymást szeretni hogy e veszélyes órában még egy ártatlan ölelést
is - meg tudtak maguktól tagadni. "40 Romok
maradtak a fasizmus világot felforgató "experimentuma" nyomán, érthető, hogy felébredt a
"bevált", "kipróbált" értékek vágya.

./

Ingrid Bergman

Három rendje van az értékeknek: l. amelyeket
realizálunk, 2. amelyekben hiszünk, de nem realizáljuk őket, és 3. amelyekben nem hiszünk, de
szeretnénk hinni. Az utóbbiakról szól a melodráma.
A modern embertől a tapintat, a modern esztétikumtól az ízlés követeli, hogy fékezze magát.
Az élet korlátozza a gesztusokat, amelodráma
felszabadítja őket. A melodrámában valóban teljesül a fiatal Lukács vágya: gesztussá válik minden. A nagy gesztus - amennyiben valóban gesztus, megnyilvánulás, és nem puszta manír, álgesztus - tapintatlanul és szenvedélyesen kiadja
magát, arra késztetve a világot, hogy egyértelművé váljék. Épp a nagy gesztusok egyértelműségétől óvnak a tapintat kompromisszumai.
A melod ráma közönséges. Az inkognito biztonságában élő modern embert, aki minden helyzetre
tökéletesen kidolgozott sztereotip szerepreagálásokat tart készenlétben a szituáció kompromiszszumos feloldásaként, melyek a résztvevők energiáit sem veszik különösen igénybe és ízlését is
kímélik, a melodráma láttán nevetési inger vagy

undor fogja el. Bourdieu utalt - nagyszabású
empirikus vizsgálat során találkozván a jelenséggel - a triviális műfajok által kiváltott (előkelő,
kiművelt, modern) undorreakcióra+'.
A melodráma az egzisztenciális kommunikáció mítosza,
hősei kifacsarják és széttépik egymást, azt akarják, ami el van rejtve, legbelül. A gesztusok végső
nagy gesztus felé haladnak, a végső gesztusok
tulajdonsága pedig, hogy nem folytathatók, nem
fokozható k, a folytatás, a további fokozás ellentétes hatást érne el, lefokozná őket.
A XX. század reprezentatív kultúrája épp anynyira fél a pátosztól, ahogy a XIX. század megkövetelte. A tömegkultúra azonban nincs szinkronban a társadalmi karakterharcok
győztes típusai által megformált uralkodó ideológiákkal.
A tömegkultúra története a pátosz alkalmazkodásának folyamata. A klasszikus Hollywood kikísérletezi a félpátoszt, mely csak a cselekvésben
nyilvánul meg, s amit anti patetikus ideológia kisér. Stephen Karnot, a Warners lektora, a Casablanca első véleményezője az anyag "ravaszul kifinomult szentimentalitását"42
méltatta. Rick az
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érdekek jogát védi, Laszlo, a film ideológusa az
értékekét. A kultúra modelljei lehetövé teszik,
hogy fölénnyel viszonyuljunk a gyakorlati élethez, mely sohasem elég kulturált, míg a gyakorlati élet ismerete lehetövé teszi, hogy fölénnyel viszonyuljunk a kultúra modelljeihez, nem tévesztve össze őket a reális pillanat szükségszerüségeivel. A szentimentalitás a modellekhez való hűség,
a rafinéria pedig a modell és a szituáció távolságának felbecsülése. Benne van a Casablancában
a nagy, naiv, szenvedélyes melodráma (Usa:
"Úgy csókolj, mintha utoljára!" Él; a csók után:
"Ágyúszó volt vagy a szívem dobbanása?") és a
dezilluzionált ember gúnyos gyűlölete a nagy melod ráma iránt. A nagy gesztusokat modernizálja
a hiányzó hit, Bogart kelletlensége.
Mind kevésbé szorulnak rá ebben a korban az
egoisztikus indítékok patetikus, kenetteljes, szentimentális igazolásra. Az új ember inkább a morális skrupulusokat
szégyelli, fojtja el, ahogy
elődje a szexualitást. A kényszerkultúra álmorálja az egymást kiegészítő pólusok együttesében
értelmes reagálási rendszerek (szeretet és gyűlölet, bizalom és bizalmatlanság,
önzetlenség
és önzés, szelídség és agresszivitás, idealizmus
és cinizmus, elkötelezettség és közöny stb.) egyik
oldalát nyilvánította értékké. (Az erkölcs nem
annak ismerete, hogy mit kell minden áron és mit
nem szabad semmi áron, hanem az emberi tulajdonságok - lehetőségek, erények - használati
szabályának ismerete. Az erények használati szabályának érzéke az Erény.) A kényszerkultúra
az emberi lehetőségek felét - legalábbis teoretikusan - amputálja. Erre reagál a "lázadó nemzedékek" (Bogart, Alan Ladd, James Dean, MarIon Brando) sora, értékké nyilvánítva a reagálási
paradígmák titkolt, kényes pólusát. Rick tudattalanja a lovagiasság, tudata a nyers számitás.
A túl beszélt, kompromittált értékek elfojtása a
csalódás műve, a cselekmény pedig a feloldás
története.
Önéletrajzi írásaikból ismerjük Sartre és Simone de Beauvoir lelkesedését a hollywoodfilm,
a tömegfilm műfajok iránt, szenvedélyüket,
melyben egyébként Lévi-Strauss is osztozott.
Gramsci= mutatott rá, hogy Nietzsche emberképe a francia kolportázs regényből ered. Hasonló
rokonságot érzünk a francia egzisztencializmus
és a kor amerikai tömegkultúrája között. Sartre
- Huston közvetítésével - hatott az amerikai
filmre, de az amerikai film csak azért fogadhatta
be ezt a hatást, mert már korábban kidolgozta
azt a modem, cselekvő és kétségbeesett hőstípust, melyet az egzisztencializmus is megformált.
A kölcsönhatások talán kibogozhatatlanok,
de
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egy bizonyos: a Casablanca, Hollywood, Kertész,
Bogart (és sokan: Hawks, Sirk, Ford, Lang,
Daves stb.) aktív szerepet játszottak egy embereszmény kidolgozásában.
E típust a tömegek
előbb megértették, mint a műveltek s a tömegkultúrában radikálisabb alakot öltött, mint - a francia egzisztencializmus kivételével bárhol- a "magas" kultúrában. Szimptomatikusak pl. a Babitstól Heller Ágnesig terjedő ellenérzések a preegzisztencialista Esti Kornél iránt, akiben csak a
cinizmust és níhilizmust látták, s nem a kenetteljes kényszermorál könyörtelenüllapos
eligazitásai ellení lázadást, az ember döbbent ön-újrafelfedezésének túl nehéz kalandját, a patinás nyárspolgáriság bevehetetlenül komor bástyáit aláásó,
humortalan ostobaságát kikezd ő bolondozást, a
készülődő barbarizálódás
szellemi-kulturális és
mindennapi életbeli előzményeivel szembekerült
kifinomult kultúra gyanakvó idegenkedését és
vesztét érző szorongásait, a pszichoana1ízisen iskolázott új őszinteséget játékos életkedvvel enyhítő túlfeszített képzelet morfiumát egy súlyos
beteg korban 44. Lafcadio és Esti Kornél ... Rick
és az őrült Max meg a többiek ... A tömegek
előbb megértették a típust és - miután az elitkultúrában felbomlott a képlet - továbbra is kultiválják.
Miután a széthulló rabszolgatartó tömegtársadalomban, a görög felvilágosodás és felszabadulás
által szült személyiséget visszavonó szuperállamban a kereszténység túlvilága jelent meg a fennállóval való érzelmi és erkölcsi kapcsokat lazító
ellenvilágként, a középkorban ez a (túl-)világkép
hivatalos ideológiává merevült. Minthogy a hivatalos utópia nem utópia, a tényvilág által kisajátított megváltásvízió pótléka ként fellép a szerelem mint ellenvilág. Már a bomló hellenísztikus
világban problémává vált, s megváltásfunkciót
kapott a szerelem. A középkorban pedig versengní kezd a szeretet és a szerelem, a kereszténység
modellje és a regény modellje. A regény szerelmi
regényként született, régen úgy is definiálták
mint szerelmi epikát. (Régi századok erkölcscsőszei pontosan úgy féltették tőle az ifjúságot,
mint a maiak a videótól.) A regény cselekménye
"az első találkozással kezdődik (innen ered a
szerelem első pillantásra), ezt követi az elválás,
egymástól messzire vezető útvonalakkal, és végül
az egyesülés." (Kayser+') A regény szerelmi epikaként született, a melodráma szerelmi dráma
maradt, melynek a konform morállal szembeforduló lázadó szenvedélye számára a külvilág börtön, és az otthon "polgári szerelmi templom'?".
Közös a filmrománcban és a filmmelodrámá-

Claude Rains és Humphrey Bogart

ban - a "szerelmesfilm" két kifejlett, kodifikált
műfajában -, hogy az intézmények ellentétben
állnak az érzelmekkel. A melodrámában
ezen
felül az érzelmek önmagukkal is elIentmondásba
kerülnek. Sérült hősei önmaguknak és egymásnak is ellenségei, nem egyetlen ellenfelük a parancsoló s tiltó társadalom. A melodrámában
az
örömért, boldogságért harcolónak magával a
vágy tárgyával is meg kell harcolnia a szerelemért, a románchősök alig remélt ajándékként,
túlteljesült vágyként birtokolják és veszítik el a
szeretett személyt. A melodrámában egymással
állnak szemben a szeretők, a románc ban személytelen erőkkel. A románc szerencséről és szerencsétlenségről szól, a sors erőiről és csapásairól, a melodráma emberi intrikákról, a társas
világ játszmáiról. A melodrámában összekeveredik kín és öröm, a románc ban a boldogság vegytiszta, de nem tartós, váratlan katasztrófa söpri
el. A románc lényege az idill katasztrófája.
A XVIII. század közepén a pásztoridill elveszti
aktualitását. A pásztori szomorújáték a fejlődés

új fázisa, amely az elveszett boldogság felidézett
állapota helyett a boldogság elvesztésének ka-.
tasztrófáját állítja középpontba: "A halál véget
vet a tökéletes boldogság álmának ... Árkádia
már csak úgy ábrázolható, mint elveszett, szétrombolt, veszélyeztetett?" 7 Ezzel lényegileg készen áll a mai románc alapérzülete. Melodráma
a Gilda, a Magnificant Obsession (A nagyszerű
rögeszme), a Written on the Wind (A szélbe írva),
a Hazajáró lélek, a Halálos tavasz és a Gázolás.
Románc a Krisztina királynő, a The Old Maid
(Vénlány), a Love is a Many Splendored Thing (A
szerelem nagyon fölséges dolog), a Szállnak a
darvak, a Doktor Zsivago, a Ryan's Daughter
(Ryan lánya) és a Love Story. A Casablanca
románcot rejt a melodráma mögé. Ezért sem
zajlik komoly harc a nőért Laszlo és Rick között
és ezért sem lehet a nő azé, akít szeret. Melodráma szinten lIsa és Rick szeretik egymást, s közbelép a férj, de még inkább lIsa és Rick rossz emlékei. Románcszinten nem marad más a szemünk
előtt, csak egy férfi és egy nő, akík részesültek a
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Mit várnak a nézők? Türelmetlen telhetetlensékitüntetett pillanatban, a boldogság kiváltságában, hogy azután megismerjék a lét komoly ha- gük Rickéhez hasonló. Érezni akarják a szabadtalmait. A melodrámában szerelmük ellentmon- . ság levegőjét, és nem akarnak lemondani az ottdásai gyötrik a szeretőket, a románcban a nem hon melegéről. Át akarják élni a megbízható
a boldogság érdekei szerint berendezett egyete- viszonyok biztonságát és a vakmerő élet kockámes létezés. A Casablanca a melodrámából lép át zatait és nyereségeit. A mozi virtuózat megválaa románcba, hogy végül visszatérjen a melodrá- szolják az ezerfejű szörny, a zsarnoki szfinx, a
ma-szintre. Igy a melodráma itt érdekes és várat- publikum rejtvényét: hogyan lehet mindent egylan módon enyhíti a románc pesszimizmusát.
szerre? A szórakoztatók és szórakoztatottak új
Sem a románc, sem a melodráma nem az ob- lovagrendje a boldogság elixírjét keresi, a formujektív szemlélő szemével ábrázolja a világot, lát, amelytől összeáll az, ami az életben szétesett.
mindkettő a szerelem szemével látja, ünnepi ru- A "magas művészet" nagy alkotásai által érintkehában; belülről látják a szerelem szubjektív vilá- zésbe lépünk az évszázad kimagasló személyiségát, vizsgálati eszköznek tekintik a szerelmet, geinek szellemével, a populáris kultúra nagy alkotásai által az évszázad szellemével.
nem vizsgálati tárgynak.
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MÉRTÉK

Börtön-folklór
Timár Péter: Moziklip
Nincs nagyobb élvezet a moziban,
s másutt sem, mint a ráismerésé: ez
az. Először magamra meredek, világomra, környezetemre, s Narciszszoszként betellek velük. No nem
éppen úgy, mintha tükörbe pillantanék, a fenének hiányzik hétköznap reggeli gyűrött, borostás képem, hanem lényege szerint: íme az arcom. S máris bekattan Valami,
hogy tudom tehát, rájöttem, felismertem, ki vagyok. Aha! Ez volnék, s Európa keleti felén innét már
minden szomorújáték vagy tragédia, fuldokoljunk bár a nevetéstől.
Az Egészséges erotika burleszk
törmelékszó-kúpját
követően Timár Péter tartózkodóbb lett. Nem
hegyezi ki a történetet, 18 látszólag
egymástól független, önálló történetecskét köt egyetlen csokorba.
Magyarázzák, értelmezzék, erősítsék vagy gyengítsék egymást.
De helyénvaló-e ilyesmiről beszélni egy slágerfilm
kapcsán?
A műfajról
bevésődött emlékeink
tiltakoznak ellene. Általában ostobácska sztori k kínálnak keresett alkalmat a sztárok előnyös vonásainak felerősítésére, miközben mint
fakadt sebből a genny, ömlik a mákonyos lé, elárasztja a nézőteret, és
sehol egy mentőcsónak vagy úszógumi.
Fordítós filmek: a naiv ostobaságot ártatlanságnak
ferdítik, pátoszos bölcselemmé maszkírozzák a
közhelyeket. és a gyengébbek kedvéért képekben ismétlik aszöveget.
Jó zenés film született egy pár, ám
slágerfilm - ami nélkülözné az omi-
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nózus keret játékot, s egyedül a zeneszámokból kibonthatóra hagyatkozna - alig. A képzelet tartós apálya már végleges szárazságnak látszott, amikor az új technikai eszköz
térhódítása hirtelen ismét friss vért
ömlesztett a lappadt erekbe.
Szellemi hátterül az angolszász
poézis érintkezése szolgált a beattel.
Bob Dylan és mások metafizikus,
erősen meditatív lírája viszont egyből ellenáll a sztorizásnak, elvontabb annál, amint a hagyományos
alkotásmód megköveteli.
Az elvont régiók és a teljes szellemtelenség zátonyai
közt nem
akadt még honi hajós, aki elkormányozta volna ladikját. Ezért aztán
Timár Péter Moziklipje nyomban
kétséget ébreszt: vajon csakugyan
övé az érdem, vagyegyszerűen
a
néző téved a nagy melegben?
S mekkora a teljesítmény, hiszen
ami itt első és egyszeri, másutt talán
már megszokott és unalmas. Jó volna az idegen nézőpont járól kilesni,
s onnét cáfolni, ítélkezni.
Csakhogy
bármennyire
üdvös
volna olykor, nem fordulhatunk ki
teljesen önmagunkból. Mert akkor
ki fordulna a helyünkbe? Érthetetlen is lehet odaátról az eltérő zenei
stílusú s bizony felette külőnböző
nívójú dolgok egyvelege. Még ha
érzi is levegőjét az érdeklődő, nehezen férkőzhet hozzá. De belülről
sem könnyű felnyitni a zárat. ..
Fölösleges szószaporításnak hathat, hogy a slágerfilmekhez slágerek kellenek. Azokhoz meg slágeripar és némi manipulálható közvé-,

lemény. Ám egy szám, egy együttes,
egy ízlés, egy hanglemezgyár, egy
ipar és egy (köz)vélemény nem manipulálható, mivel uralma a kizárólagosságon alapszik. Még a választás eshetőségét sem hagyja meg.
Következésképp az egy szám nem
szám, az egy együttes nem együttes,
az egy ízlés nem ízlés, az egy hanglemezgyár nem hanglemezgyár,
az
egy ipar nem ipar és a (köz)vélemény nem közvélemény. Annak
látszata csupán.
Timár Péter tíz éve még aligha
készíthette volna el filmjét. Nem lett
volna miből, Az elmúlt évtizedben
repedt meg az építmény alapja anynyira, hogy a réseken átszivároghatott egy másik kultúra. Nem Nyugatról Keletre, ahogyan a beat tette
volt, hanem a padlón keresztül a
felszínre. Előbb magnók, aztán videók tették technikailag lehetetlenné a new wave letagadását.
A "zenei második nyilvánosság"
után kénytelen-kelletlen ott kullog
az első is, bár ha egyebet nem tehet,
legalább kontraszelektálni
próbálja. Helyet engedve a gyengébbnek
igyekszik kapun kívül rekeszteni az
erősebbet.
Ám természetes mozgás, ozmózis
alakult ki e két kultúra között: néhányan napfényre emelkedtek az
undergroundból,
mások pedig alásétáltak a pincékbe, hogy kopott
hangjukat felfrissítsék, és új invenciókra tegyenek szert. Akárhogyan
próbálták megerőszakolni, a "fenső" legföljebb formalizált, s az "alsó" vállaltan sokféle, sokszínű kul-

túra együttese, az eltérő felfogású és
pályájú, különbőző
karakteru, ízlésű előadók kavalkádja az életre emlékeztet. Erre viszont csak az lehet
érzékeny, aki nem szokott hozzá,
akinek ez - mindig - új élmény.
Az előadók magukkal hozzák
aurájukat, a személyük höz tapadt
közhasznú
képzeteket,
amiknek
filmbeni szerepéről már nem egyszer került szó. Úgy tűnik, ajátéklehetőségek és a kimond ható részigazságok viszonylagos fogytával
az alkotók mind gyakrabban élnek
ilyen segítséggel. (Senkit se téveszszen meg, hogy abszolút értelemben
mind a szerepek, mind a kimondható igazságok száma gyarapszik, mivel a kimondás és meglátás igénye
még inkább. Már ott lohol a sarkában.)
Az aurák, e kollektív tudati tények működtetése, de még léte is
ambivalens Timár filmjében. Kihasználja őket, közönséget toboroz
velük, és kifejti saját képzeteit általuk, ugyanakkor újrateremti és átformálja valamennyit. Megváltoztatja a róluk alkotott képünket, új
jelentéseket tulajdonít produkcióiknak, amiket - be kell vallanunk eddig eszünk ágában sem lett volna,
s beilleszti e jelentéseket egy belőlük
kialakított tágabb összefüggésrendszerbe.
Ki gondolta volna, hogy olyan
sűrűn hallott előadók, mint pl. Katona Klári, vagy Zorán Sztevanovity képesek még meglepetést okozni nekünk, s a Dusán Sztevanovityféle míves, "költői" slágerszövegek,
illetve a poétikailag igénytelenebb
munkácskák
mögül elővillanhat
valami fontos? Ilyesmire eddig csak
Hankiss Elemér nevezetes slágerelemzéseinél volt példa. De ez csoda-e valójában? Hiszen nem kellett
hozzá bűvésznek. varázslónak lenni. A lehetőség benne rejlett ebben
a "második kultúrában",
"csak"
észre kellett venni és megvalósítani.
Amikor torkig volt mindenki a
semmitmondást is csupán másolni
képes csinálmányokkal,
az új művészek valami egyéni után néztek.
Hibás prozódiájú, de groteszkül vigyorgó szövegeket alkottak vagy
tökéletes gépzenéjüket "lírai" futamokkal, áradó érzelgősséggel ellensúlyozták, hogy csak két próbálkozásukat említsük a sok közül,

A szöveg és a muzsika sima megfeleltetését tehát főlváltotta birkózásuk. Az ellenpontozás kiterjedt az
éppen aktuális zenei háttérre is.
Magyarán, megfricskázták a divatot, szembeszegültek vele. Mindez
aligha lett volna több, mint egyszeru váltási kísérlet, ha az előadásmóddal nem emelik meg. Az élő
koncert átlépte addigi kereteit, és az
ízetlen hazai show-zásból sajátos
színpadi jelenséggé vált. A hagyományos cirkusztól eltérő happening

esélyt kínált és ötletet adott: dramatizálva, szcenírozva,
életképekké
alakitani a számokat. Beledolgozva
szöveget, zenét, előadói egyéniséget
az eredménybe, a világ egy darabját
mutatni föl.
Ennek nem feltétele a kifejezett
történetalkotás,
noha csírája többnyire megtalálható a nálunk szokottan mesélős, epikus karakterű, s
éppen ezért jó adag sziruppal nyakon öntött szövegekben. Timár Péter szabadon válogatott, néhol szi-
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gorúan szerkesztett, szabályos sztorit kerekít a számból, máskor megelégszik egyes epikus elemek laza
kapcsolásával, olykor pedig teljesen mellőzi a történetalkotást. A lineáris cselekményvezetés
helyére
ilyenkor a képzettársítás kerül, melyet heves érzelem és izzó felismerés
irányít.
Ezen hatalmas impulzusok elegendőek a megszerkesztéshez, fölöslegessé teszik a történetmondássai járó folyamatos
erőkifejtést.
A kettő azonban mégsem nélkülözheti egymást a film egészében. Kőzös eredményük az a többlet, ami
nélkül eredeti értelmében műalkotásrói nem beszélhetünk: az átutalás képessége.
A képzettársításos képsorok inkább az esszeneiához kötik a művet, míg a sztorizók az egzisztenciához. Az előbbiek gyakorta komoly
és alapvető részáIlításokat
fogalmaznak meg és mondanak ki igen
nyíltan és egyértelműen, utóbbiak
meg kikerekedten az egészről is
súgnak valamit. A Vasárnap éjjel
(Korom Attila) például a privát élet
tragikumáról mesél, ebben az interpretációban a rilkei "kis halál"
kényszeréről. Az előtte álló 100 bolha (Müller Péter-Gasner János műve, Müller Péter énekli) pedig fogalmilag pontos, ironikus kijelentéseket tesz a kínálkozó esélyek számáról és tényleges érvényükről: "Százból ha egyszer jó, az már nagyon
jó ... Most már úgyis meghalok".
Hasonlóként egymást hatják át
egy másik lehetséges felosztás szerinti tipusok is: a jelenünkben és az
abbólfantáziába átemeltben játszódó kompozíciók. Noha eltérő a felosztás, az eredménye fedi az előzöt,
Ahol a szöveg közvetlen, egyenes
kijelentésekben dúskál, a vizuális
képzelet csomagolja vattába, ahol
meg áttételesen fogalmazott a mondandó, a realitás világához csapja,
szikrázzon fól azon. A két legszebb
etűd példázza ezeket.
Mi már leszoktunk róla, nem
élünk semmivel,
Ez már az utolsó óra, ezt józanul
töltjük el
- üti meg az alaphangot a Sziámi
együttes (Farkas Zoltán és Müller
Péter száma). A jeges kiábrándultság, a katasztrófatudat
és a teljes
reménytelenség
szólamai az an-
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archista hitvallás erejét kölcsönzik
a lecsupaszított látványtól. Sötét,
. fóld alatti cellába zártan néhány
bőrdzsekis fiú és egy lány veti hátát
a falnak, miközben - gyors vágásokban - az odakünt augusztus huszadiki tűzijátékra várakozókat látjuk.
Hatalmas
embermasszát,
amint mered ten - megváltást remélve? - fólfele bámul. És sehol a fények, nincs parádé.
Ez már az utolsó óra, ezt józanul
töltjük el.
Nem félünk semmitől, ami jön és
megöl.
Néhányetűddel
elébb az ezoterikusan ható groteszk Kacsamajom
rendkívül markáns interpretációján
ámulhatunk.
Telitalálat ennek az
"igazi piszok lénynek" rajzos megjelenítése a valóság labirintusában.
Ha az iménti példázat vallomás
volt, akkor ez ütés. Méghozzá kemény, visszafogottan is.
Etűdöt emlegettünk, holott a cím
moziklipet ígér. A videoklip azonban alkalmatlan a filmi átültetésre.
Az a vágásgyorsaság, az a ritmus,
ami ott természetes, itt elviselhetetlen lenne, és szétzilálná a művet.
Helyesebb volna talán szekvenciákrói beszélni vagy önálló szkeccsekről, melyeket határozott cezúra: sötét blankok választanak el.
A klip hatása persze kimutatható, a groteszk társításokban
éppúgy, mint a sztorisításban. De ettől
még nem lényegülnek át az egyes
darabok. Nem is tehetnék, hiszen
minden egyes klip önálló individuum, melyet a toplisták esetleges sé-

gei és a szerkesztői önkény fűzhet
csupán egymás mellé.
Az etűdök viszont - noha valószínűleg alkalmilag megállnának a
maguk lábán is - együttesen lehetnek csak azok, amik. Egybekapcsolásuk elve nem világos, s a kisérőanyagban adott magyarázatra sem
hagyatkozhatunk
("a klipeket a zene hullámzása, amikrotörténetek
hangulati változásainak meghatározott [?] rendje fűzi össze nagy játékfílmmé"), annyi bizonyos, hogy
szorosan összetartozó
alkotóelemekkel van dolgunk. Világszemléletük szerint egységesek, akitetsző
világkép koherens.
Ez vág mellbe, erre ismerünk rá,
ez formál meg minden szekvenciát
és képsort, legyen az bár sültrealista
vagy szürreális trükk, fekete-fehér
akár, vagy színes. Az egységet a
Moziklip egyszemélyes szerzősége
garantálja: Timár Péter írta, rendezte, forgatta, vágta, s még a
trükkfelvételeknek is ő volt mestere. Portréján világunk iszonyata
még a könnyed slágereken is átüt.
Átvérzi és nyomot hagy. Senki sem
. érezheti jól magát benne. Sem az
Álmunkra vigyázz!-ban (Erdész Róbert száma, előadja a Napoleon
BLD) megidézett nyomor megviseltjei, sem a Számíthatsz rám (Sztevanovity Zorán és Dusán száma,
énekli Zorán) konszolidált gazdagjai. Jellegzetes, hogy az ironikus távolságtartást
keveselIve éppen a
Boldog dalt szakítja meg egy elidegenítő közjátékkal a rendező (Presser Gábor-Sztevanovity
Dusán dalát Katona Klári és Somló Tamás
adja elő). Mi több, megfejeli néhány hamisan szórakoztató
régi
vígjáték emlékképével.
Nemcsak a komfortérzés hiányzik, nyomasztó a kiszolgáltatottság
is. Egymásnak az intim kapcsolatokban - Móricz Mihály - Bródy
János: Kornél és Elvira - Ács Enikő
előadásában -, az adott környezetnek - Cseh Tamás, Bereményi Géza: Munkásszállás - Varga Miklós
énekli -, az atyáskodó felnőtt világnak - Kőuigh Péter: Indián dal énekli a szerző és a Ciklámen -, az
anyagi szűkösségnek - Álmunkra
vigyázz! -, a kornak - Presser Gábor-Sztevanovity Dusán: Ne várd a
hullócsillagot - Révész Sándor előadásában -, a véletlennek - Laár

András: Szerda királynő - a szerző
énekli -, és egyáltalán: mindennek,
Riasztóan
nélkülözzük
ennen
életünk fölött a döntési jogot. Lám,
vallja az alkotó, neki is kötött a
keze, sehol privilégiumai. A Sirálysziget (P. Bogár-Nati
Krisztián
müve, Erkel László énekli) tömény,
szimbolikus líraiságát arra használja, hogy saját helyzetének gúnyosironikus képét nyújtsa: taszító arcú,
bár elegáns hölgyek és urak tépik
salátává a vadromantikus
pózába
merevedett s egyedül tehetetlen rendező munkáját.
E világ bélyege a gyengeség, az
alternatívátlanság,
a kompeténeia
fogyatékossága.
Elfogadhatatlanul, ám annál valóságosabban.
Ezért a gúny, így lesz groteszk és
abszurd minden életút - lásd a
Szárnyak nélkül (Janicsák István,
Orosz László műve, előadja a Z'ZI
Labor) rezignált látomását. Emiatt
válik az örökös ismétlődés formateremtő elvvé.
Visszatérő motívumok a kötött
pályák, az alul- és felüljárók kusza
szövevényei, a zárt terek labirintusai. Visszaköszönő figurájuk a rendör, akinek logikája csak lakatként
szolgál, s aki a nyitó dal (Lerch
István-Demjén
Ferenc: Mozi, előadja a V' Motor-Rock)
égig érő
tőrpéjéből a tudatalatti
félelmek
megtestesítőjeként
kacsamajommá
lesz, a "rend" jelképévé.
Beivédik az emberbe az állandó
ismétlödés, a rutin kiebrudálja a
gondolatot, és a lélektelen test gépiesen cselekszik (Lerch István-Demjén Ferenc: Várj rám. előadja Sárkőzi Anita). Ettől annyira nyomott
a légkör, kilátástalan, bezárt és vál-

tozás nélküli az élet, ahol az egyedüli látszateseményt a halál zökkenője jelenti (Presser Gábor-Sztevanovity Dusán: Élni tudni kell. Komár László énekli). Nincs remény,
és sehol a kegyelem.
Ismerős helyszin, rokon világ: a
börtön folklórja ez. Rabok unaIom-éneke, a cellamélyen lakozók
időtöltése.
Magunkra
ismerünk.
S nyomban arra is, miért. Aha!
A zseblámpa hiányzik. Az a fényforrás, amit a "piszok lény" ki nem
állhat, ami tehát csak jó lehet.
Öröm nézni Timár Péter filmjét,
mert hihetetlen életerő és derűlátás
árad belőle! Nemcsak létével világit, hanem gazdagságával is. Hiszen elképzelhetö-e nagyobb kincs,
mint ez a sokféle jó-rossz, a világ
legyűrhetetlen bujasága? Amit főlszámolni sehogy sem sikerül tartósan. Még kiválóvá pofozni sem,
mert olyan, amilyen.

Lám, ha kegyelem talán nincs is,
vagy számunkra fölfoghatatlan, remény azért akad. Ha nemcsak
könnyűzenei antológiaként.
hangos-képes toplistaként nézzük a filmet, időről időre bosszankodva a
befutottak
modorosságain,
vagy
sajnálkozva az olyasféle gyenge átiratokon: mint Varga Miklós Munkásszállása, hanem történelem- és
társadalomrajzként,
szabadon élvezve a ritkán hallhatót, láthatót.
Ha nem feledkezünk meg a szürke
földgömböt tartó szomorú kézről
sem, II kopár Baross téri buszmegállóban várakozó rendezőről. amikor már elment az utolsó piros hetes. Mert:
"Nem tart soká e látomás,
E kényszerű mutatkozás,
És tőled függ a fogadtatás."
(Dolák-Saly Róbert: Az elveszett
éden - énekli a szerző)

Sneé Péter

MOZIKLIP Mafilm-Dialóg Stúdió-Mokép,
1987., színes
írta, rendezte, fényképezte, vágta és a trükköket készítette: Timár Péter
Zene: Lerch István, Presser Gábor, Janicsák István, Móricz Mihály, Cseh Tamás, Kőnigh Péter, Laár András,
Sztevanovity Zorán, Erdész Róbert, P. Bogár, Farkas Zoltán, Müller Péter, Korom Attila, Dolák-Saly Róbert
Szereplők: Demjén Ferenc, Lerch István, Menyhért Sándor, Herpai Nándor, Komár László, Badonyi Vali,
Sárkőzi Anita, Sztevanovity Dusán, Orosz László, Hársing Hilda, Katona Klári, Somló Tamás, Krizsa Pál, Ács
Enikő, Szatler Renáta, Rusznyák Györgyi stb.
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Kettős tükör által.
W. Allen: Kairó bíbor rózsája
"Credo quia absurdum"
"Hiszem, mert képtelenség"
Tertullianus
Woody Allen filmes sikerének egyik
tényezője, hogya néző szinte önmagát látja, önmagával találkozik a
vásznon. A mindennapi életet - bajosan - élő embernek nem okoz nehézséget, hogy beleélje magát a
filmbeli "hős" helyzetébe, mivel' az
ugyanúgy tele van gondokkal, lelki
problémákkal, sérülésekkel, mint ő,
a néző - amelyeket ahelyett hogy
megoldana, még csak tovább bonyolít. A megoldás ugyanis vagy
meghaladja képességeit, vagy a körülmények torzít ják el az eredeti
szándékot; tisztázás helyett még kilátástalanabb helyzetbe kerül, még
frusztráltabb lesz az ember. A sorozatos kudarcélményből táplálkozó
kisebbségi érzés komplexussá nő,
amin a W. Allen filmjeiben gyakran
szereplő pszichiáterek sem tudnak
segiteni, többnyire ők is valamilyen
lelki problémával küszködnek.
Ezért is "menekülnek" filmjeinek
szereplői maguk elöl a moziba, a
film világába, azonosulni akarván
más mintákkal. Filmek vagy regények romantikus hőseivel (Játszd
újra. Sam. Szerelem és halál), amilyenek Woody Allen figurái is lenni
szeretnének.
Éri-ideáljukat azonban nehezen tudják belevetíteni
ezekbe az alakokba, akár múlt századbeli Tolsztoj-regényhősről. akár
közelmúltbeli
filmsztárról
legyen
szó. Az utánzás ugyanis csak a fantáziábanjár sikerrel, s nem az egyén
próbálkozásaiban - ami újabb kudarcok s egyben e filmek humorának is forrása.
A hősök, sztárok gesztusai, mondatai ugyan nyomot hagynak, beivódhatnak e filmek szereplőibe, de
inkább csak arra alkalmasak, hogy
e szerep-sémák használhatatlanságát érzékeltessék. Nem építik az
egyén személyiségét, hanem (tovább) rombolják, nem enyhítik a
mindennapi lét szerepkapcsolatainak feszültségeit, negatíve szocializálnak.
Így a feszültségek tartóssá válnak, strukturális zavarokat okoz-
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hatnak a szereplők személyiségében, amit viselkedési zavarok jeleznek, amelyek a megszokott, megkövetelt társas viselkedéstöl eltérő deviáns megnyilvánulások ban vezetődnek le.
Mivel a Woody Allen-filmek
egyik fő kérdése a szocializáció folyamata és eredménye, a személyiség kialakulása és fejlödése, ezért is
foglalkoztatja - a származás, a család, a környezet, a vallás, az iskola
(és a börtön!) mellett - a film szocializáló hatása, ami az azonosulásos szerepelsajátításon
át érvényesül. De nem kerüli el a figyelmét
ennek a fonákja sem; beleértve a
túlszocializáltság
káros (kóros?)
következményeit is, amihez viszonyítva a deviáns viselkedés normálisnak tűnik.
A Kairó bíbor rózsáját is az előbb
emlitett fonákság jellemzi, abban az
értelemben is, hogy itt - a korábbi
filmekhez képest - fordított helyzetet látunk. Most a sztár, a minta jön
le a (filmbeli) filmvászonról, szakít
a szerepével, és önálló életet akar
élni. Otthagyja a filmbeli úri társaságot - elvegyülve a kevésbé úri
nézők társaságában -, majd kimenekül a moziból leghűségesebb nézője oldalán - aki viszont ide menekül be a valóság elől.
Cecília - akit joggal "magyarosíthatunk" Cilikévé - felszolgálónő
egy büfében. Munka helyett Fred
Astaire-ről és Tom Baxterről álmodozik, ezért elveszti állását. így az
a kevés pénz is elvész, amiből munkanélküli férjét eltartotta, s amiből
mozi ra is futotta, mert ott olyant
láthatott, ami "merőben más". Ez
a merőben más egyszercsak "megvalósul"; Tom Baxter, a filmhős beleszeret, és magával viszi. Ezzel
azonban a megoldás helyett a bonyodalmak lavináját indítja el a
(filmbeli) filmben és a nézőtéren is,
mivel a játék felborul, a többi szereplő is kizökken a szerepéből,
A film elakad, a közönség pedig

követeli a folytatást, a játékot: "az
történjen most is a filmben, ami a
múlt héten!". Ez a történet pedig
nem tűri az ilyen váratlan fordulatot.
A filmbeli hős azonban nemcsak
az eltávozásával, hiányával kelt zavart, hanem a megjelenésével is;
filmből hozott gesztusai, szavai a
mozin kivül ugyanolyan értéktelenek, mint a "papír"pénze.
Az ideál és a valóság ellentétét
érzékelteti a film azzal, ahogy végigvezeti az elszabadult szereplő t a
csillogó mulatóból
az elhagyott
wurstliba, majd a nyilvánosházba,
és végül egy üres templomba. Ebben a világban a boldogság helyett
a szórakozás, szerelem helyett a
szeretkezés, a szeretet ereje helyett
pedig az erő "szeretete" érvényesül.
A féltékeny férj a templomban üti
le a fílmhőst, aki felháborodik,
mert "nem volt fair" az ütés - a
csapás, ami az evangéliumi eszméket és a liberalizmus értékeit is érte.
Baxternek, aki igazi életet akar élni,
rá kell jönnie, hogy ő nem e világba
való, már csak azért sem, mivel nem
tud a szereptől megszabadulni ("ha
ilyennek vagyok megírva, akkor
meg kell tennem"). Kénytelen viszszamenni (menekülni)
a filmvászonra, magával vive Cecíliát, aki
szintén nem fér bele abba a világba,
ahol hamis a pezsgő, amit isznak, s
a csók is más, mint a valóságban.
Hogyalátszatvilágban
helyreálljon
a rend, ahhoz Cecíliának el kell
hagynia a vásznat, illetve Baxtert.
Akinek pedig el kell fogadni a filmbeliek elvét, hogy "mindez csak jelentéstani kérdés, mi vagyunk a valóság". És ezen az alapon a szeretett
nő csak káprázatnak számit, akit el
kell felejteni, s akkor folytatódhat
tovább a játék- a forgatókönyv szerint, a látszat valósága győzelmével
a valóság felett.
Csakhogy ez a happy end nem
- öröm - teljes. Mert Cecíliát nemcsak a filmbeli alak hagyja el, hanem az őt alakító, "megszemélyesí·

Mia Farrow

tő" színészis, aki szintén beleszeret,
s aki szintén magával akarja vinni.
Ugyan nem az álmokat, nem Kairót kínálja, hanem az álomgyárat,
Hollywoodot, ahol talán színésznő
is lehet belőle. Azonban ez is játék,
csak arra jó, hogya színészaz elszabadult teremtményét, a szerepet
visszatérítse a filmvászonra, hiszen

ez a botránya karrierjét veszélyeztetné. Pedig ő már a következő szerepre készül, már sztárként is "viselkedik", s közben nemcsak eredeti nevét hagyta el, hanem eredeti
önmagát is. A látszat valóságával
szemben csupán ál-lehetőséget képvisel: nem az igazi személyiséget,
"Őt", hanem annak csak látszatát.

Ez a hármasság - a valóság, a valóság látszata és a látszat valósága
tényleg fontos jelentéstani kérdéssé
válik a filmben. A boldog 30-as
évek időszakát látjuk, amely a köztudatban mitizálva, amerikai álomként él, s amelyet a ma is szeretne
viszontlátni. A film - néhol talán
túl didaktikusan - azt érzékelteti,
hogy ennek az álomképnek annyi
köze lehetett a valósághoz, mint a
(filmbeli) filmnek a nézötéren ülők
sorsához. Pedig sokan azt szeretnék, ha ezek a különbségek elmosódnának, valósuljon meg a látszat,
hogy ne csak a káprázat világában
jöjjön minden rendbe. Ez az igény
tartja ébren az álmokat, kelti életre
a mitoszokat, a filmhősöket; nemcsak a régi filmek felújítását értve
ezen, hanem a mitikus filmhősök
újabb fellépését más - filmen kívüli
- szerepben. Profitálva korábbi alakításukból, felhasználják a film tömeghatását, ami nem merül ki a
társadalmi feszültségek enyhítésében, szabályozásában, hanem változtatásra is mozgósít.
Így jön le a vászonról a 80-as
évek Amerikájában a 40-es évek
filmsztárja, felelevenítveakkori szerepeit, s a hozzájuk fűződő (illúzió)
világot, értékeket - helyettesítve a
. látszatot a valósággal. Nem véletlenül született az a mondás, hogy az
1980-aselnökválasztást akár a westernhős John Wayne is megnyerhette volna, ha megéri. Politológiai
elemzések sem véletlenül foglalkoznak azzal, hogy az elnök személyiségét, gondolkodását, gesztusait és
népszerűséget mennyiben formálta
a filmes múlt. (Nagyon.)
A filmrendező a "szakmabeli"
szemévellátja és láttatja ezt a jelenséget. A "megelevenedett" filmszerep emlékeztet saját korábbi alakításaira, de a pózok, gesztusok és
mondatok - kiszakítva a valóságból itt anakronisztikusnak, hamisnak tűnnek. A miliő azonban rendkívül hiteles - Cecília - (Mia Farrow) tehetsége, és a megszokott,
magas szintű színészvezetés révén
csámborog a szegénység kopárszürkéi és a mozi ragály-vörösei között - hogy csalódásai ellenére vagy éppen ezért Fred Astaire személyében új deus ex machinát találjon.
Palotai János
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VISSZHANG
Istenhez hanyatló árnyék
Jancsó Miklós: Szörnyek évadja*
"Nem lehetséges olyan kitüntetett értelemben vett történelmi helyzet, amely az
individualitást ne.fosztaná meg jelentőségétől. De nincs olyan történelmi helyzet, melyben ne törhetne utat magának ez az individualitás, melyben ne lenne
tehát jelentősége annak, hogy mit tesz az egyén". (Ancsel Éva: Éthosz és
történelem)
A film kezdő képein - Jancsó Miklóstól szekatlan módon - nem a jelképes történelmi múlt,
hanem a jelen képei peregnek; valós és megszokott mindennapi környezet, egy budapesti panoráma. Lopva mégis ott bujkál a jelenné formálódott történelem; a közelmúlt és régmúlt relikviájaként beúszik a képmezőbe az alkotmánynapi
ünnep és egy Amerikából hazatért magyar orvosprofesszor, Zoltai Zoltán (Bálint András) nyilatkozatát halljuk, miszerint "magyarnak lenni
nem állampolgárság dolga, hanem az évezredes
kultúra és nyelv belénk ivódott hagyománya".
Nem sokkal később azonban ugyanazt az embert, az öngyilkossá lett Zoltait látjuk Átrium
Hyatt-beli szobájának kanapéján. A helyszínre
érkező egykori osztálytárs, barát és kolléga, Bardócz főorvos (Cserhalmi György) márcsak a
tényeket veszi tudomásul, míközben egy másik
osztálytárs, Antal alezredes (Kozák András) egy
monitoron keresztül állandóan figyeli, s felbukkan egy harmadik osztálytárs is, az egyelőre pártatlan szemlélő, Komondi professzor (Madaras
József). A belső terek labirintusát láthatatlan
zenei falak veszik körül, a fojtott drámai hangulat mélyén ott lappang valami rejtelmes titok.
A szituáció azonban itt is csak ürügy, a modell
apropója egy történelmi-filozófiai konstrukció
látens tartalmainak kibontásához. A titok nyitja,
végső értelme nem emberi vonatkozások rend.szerében válik megoldottá, hanem az elvont spekulációk körében nyeri el metaforikus jelentését.
A nyomott hangulatú belső terek protokolláris
üressége után újra otthonos környezetben mo-·
• Szükségesnek látjuk e vitatható mű minél sokoldalúbb elemzését, ezért akár késöbb is visszatérünk rá. A szerk.
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zoghat a kamera. A nagy levegős természeti környezet, a tóparti ház maga az univerzum kicsinyített mása, egy költői-filozófiai modell, egy vizuális koreográfia eszményi helyszíne.
A halott Zoltai egykori diáktársai, egy harminc évvel ezelőtt érettségizett osztály azóta itthon és külfőldön egyaránt karriert befutott, nemzetközileg elismert szaktekintélyei osztálytalálkozóra gyülekeznek volt tanáruk, Kovács tanár
úr (Kállai Ferenc) hétvégi rezidenciáján. A megfáradt, cinizmusukba vagy rögeszmés magyarságukba temetkező diáktársakban újra fellobban a
hajdanvolt rőzsetüzek parazsa, felizzik múlt, jelen és jövő, égő csóvát vet az őrület, és reggelre
elhamvad minden: hitek, eszmék és rögeszmék.
A harminééves érettségi évforduló az 1956 körüli időket sejtetLFontos, de nem azért, mintha
ez a rossz emlékezetű dátum egy képes jelbeszéd
apokrif üzenetét rejtené, hanem elsősorban az
időbeni tájékozódás miatt. Ez a nemzedék, vagy
inkább az ezzel a nemzedékkel jellemezhető történelmi időszak alapélménye már nem a hitében
megcsalt, inkább belefáradt, mint megtört fényes
szelek generációjával tart rokonságot. Ez a korszak a hatalom és erkölcs jancsói konfliktusát
teljesen más szempontból látta. Az idő előrehaladtával ez a konfliktus egyre inkább technikai,
mint etikai oldalát domboritja ki.
Jancsó Miklós szörnyetegei voltaképp nem is
emberek, legfeljebb az eszmék átvitt értelemben
használt megtestesítői,
Komondi professzor
(Madaras József) az egalitárius eszmény technokrata megszállottja, míg Bardócz főorvos
(Cserhalmi György) az elitariánus fölény kiválasztottja. Ez a polarizálható ellentét azonban
egyívású, egyazon érdekkörön belül jelenik meg.
Az igazi szörnyeteg a tóban lakó fantom1ény.
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Egyvalaki ismeri csupán. Méghozzá az a süketnéma fogyatékos (Székely B. Miklós), aki a beszéd és az artikuláció hiányában sohasem részesedett a hatalom javaiból.
Komondi utópiája, az egyenlőség a technicizmusba oltott őrületig fokozódik. O tudja egyedül, miként kell a neuronpályák rövidre zárásával megteremteni az egyenlőség harmóniáját. Kiszemelt áldozatai a legényes orgia közben betoppanó cirkuszos lányok, rajtuk próbálván megvalósítani egy eszme pusztán technikai módszerré
degradálódott gyakorlatát. Ellenfele, Bardócz, a
világ fölött álló entellektüel agresszivitásával teszi ártalmatlanná az őrült Komondit. Viszont
minden gyanú ráterelődik, amikor újra megérkezik ugyanaz az ember, a mit sem sejtő Komondi,
és az egész históriát Bardócz spirituális, hipnotizőri mutatványának minősíti. A fő tárgyi bizonyíték, Komondi hullákkal telt kocsija helyett
egy világháborús roncsot találnak csak a tóban.
A bűntett elkövetésének egyetlen bizonyítéka,
hogy megtörtént, de ez nem elegendő egy felsőbb
manipuláció, az égből helikopteren alászállt szintén osztálytárs, Antal alezredes számára.
Az egalitárius és elitárius eszme világnézeti
gyürkőzése így hát tovább folyik, az apokaliptikus végkifejletet azonban nem ők, hanem a süketnéma fogyatékos teljesíti be, miután megszerzi magának viaskodásuk tárgyát, az egyetlen

megmaradt cirkuszos lányt, s a birtokában lévő
fegyvert. Benne ölt testet a haladás szükségszerüségének apokaliptikus próféciája, s a tettek igazi
őrülete. Égő zsarátnokot vet a házra s a kazlakban boglyászó csődületre.
Az orgiasztikus végkifejletet lezáró tűzvész
azonban nem jelenti a példázat végét. Egy csodatévő krisztusi alak (Tarr Béla) még feltámasztja
a halottakat, miértis Komondi és Bardócz a végre megkaparintott fegyverrel azonnalledöfik. Az
orgia résztvevőit egy ironikus fordulattal immár
marhaszállító teherkocsira rakják, és elfuvarozzák. Utánuk nem marad más, csupán szálló pernye és kiégett romok, a legyilkolt csodatévő teteme, tófenékre süllyesztett hullák, s a tóban a
titokzatos szörnyeteg. A patakzó eső biblikus
üzenetén átsejlik egy Nagy Komédia groteszk
lezárása, s kesernyés vigaszként egy szomorú teremtés újabb hajnala. Világunk, a tételes katasztrófák első módozata ként nem vált ugyan feneketlen űrré, de a lét egy alacsonyabb szintjén
folytathatja vagy kezdheti elölről az életet. Sic
transit gloria mundi - s "Isten látá, így jó".
A Szörnyek évadja az ezredforduló krizeológiájában fogant, baljós üzenete nemcsak egy katasztrófa előérzetéből, s nemcsak egy örökérvényűnek gondolt világkép meghasonlottságából
fakad, de fölsejlik mögötte az egykor katartikus
izzású jancsói világkép kifulladása, egyensúly39
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vesztése is. A koreográfia rendje ugyan tökéletesen precíz, egy kristályfinom szerkezet pontosságával üzemel, de mutatói megálltak valahol, rafináltan elrejtett trotil- és napalmtöltetek robbannak kazlakban, vízben és domboldalon, de az
igazi detonáció elsistereg. Mert miközben folyik
a bankett és tart az apokaliptikus végkifejlet felé,
vidám és elégikus köszöntők, vetkőző cirkuszos
lányok szerelmi évődései, elpukkant pezsgősüvegek, száguldó autók, világháborús roncsok, manőverező helikopterek, égő emberek, egyéni és
kollektív rítusok titkos jelbeszéde, rejtett értelmű
párbeszédek, Pascal-, Hegel-, Ady- és József Attila- idézetek kavalkádjában az érettségi tabló lassan történelmi tablóvá lényegül, fölemelkedve a
történelmi antropológia, egy elvont patológia
olyan magaslatára, ahol a történelmet már nem
is az emberek csinálják, legfeljebb írják. A történelmi elv, az extenzív totalitásnak az az igénye,
hogy a történelem összfolyamatát, minden mozzanatát egyszerre láttassa, végképp lesüllyed a
dramaturgiai elv szintjére, s helyébe lép a mindenható sorsszerűség, a szigorú determinizmus,
s következményeként a szimbólumok profán értelmezhetősége.
Mégsem az antropológia csődjéről beszélhetünk csupán. Ez a végső soron zárt szerkezetű
logikus építmény éppen a formai zártsága, hermetikus elszigeteltségefolytán képtelen megtalálni saját dimenzióit, amin a végkifejlet, a végső
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feloldás tragikomikuma ugyanúgy nem segit,
mint az a kísérlet, hogy az állandó filmnyelvi
visszautalások rendszerével a mitológia irányába
próbáljon kibúvót keresni. A tragikomikum ott
veszít súlyából, hogy nem a konkrét individualitás mezében jelenik meg. A visszautalások rendszere, egyfajta hivatkozás a saját filmnyelvi bázisra jobb esetben önmaga klasszicizmusát, de roszszabb pillanataiban felhígulást, egyfajta esztétikai üresjáratokat eredményez. Ezt a hatást, ezeket a képi effekteket egy filmológiai apparátus
segítségével valószínűleg látványosan lehetne bizonyítani. De helyette összegzésül talán csak
annyit, hogy a Szörnyek évatijából mintha a lélek
szökött volna ki. Azzal, hogy Jancsó Miklós látható módon szabadulni kíván egy világkép nyűgöző súlyától, elvesziti annak egyetemes auráját
is. A történelmi elvjelenbe érve szinte szétporlad,
semmivé lesz, az ok-okozat elve megfordul.
A történelem elvont igazsága nem tudja a jelent
történelmi szintre emelni. A történelem általában
egy konkrét létforma feladott rejtvénye, de egy
történelmi feladvány sohasem determinálhat ja a
konkrét létezés körűlményeit, akár egyedi, akár
általános szinten vizsgálva, legfeljebb a rejtvényfejtő logika szintjén, ahogy a tragikomikum sem
viselheti el a tételes tanok nyűgét, sokkal érzékenyebb személyiséget kíván, s éppen az, amitől
mindenképp szabadulni szeretne.
Mindezek ellenére korántsem állítható, hogy
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ez a formanyelv kimeritette volna összes lehetőségeit. A hosszú snittekbe sűrített szimbolikus
cselekvéssorozatok jancsói találmánya, a filmidő
tériesítése a műfajon belül talán egyenértékű a
kubizmus felfedezésével, a perspektivikus tér síkba transzponálásával. Ez a szerkesztési elv kiveti
ugyan magából a konkrét személyiségformálást,
de hiteles kapcsolatot képes teremteni az általános és a konkrét tartománya között. Az egyidejűség szép példája volt ebben a filmben a videó
használata. Talán ezekben a részekben lehetett
kiváltképp megérezni azokat a dinamikus erőket,
melyek az önrefiexiók sorozatán keresztül a látható és a láttatott világ szembesítésével egy kitörni kész másfajta érzékenység lehetőségét villantják fel az elvont képi struktúrák világán belül. De
ugyanilyen jól sikerült az első percek átriumbeli
jelenete is, ahol a feszült várakozásban egyszerre
jelenik meg a látvány realitása és a láttatás rituálisan elvont kifejezése. Az eszkaláció a film egész
folyamán fokozódik ugyan, de ez csak még szembetűnőbbé teszi a kezdeti atmoszféra elvesztését,
ellaposodását, összességében a formanyelv viszszahúzó erejét.
A Szörnyek évadjáról végül is nem túlzás azt
állítani, hogy legalább olyan vízválasztó, mint a
Fényes szelek volt egykor, csak kevésbé sikerült.
Azt természetesen csak az idő döntheti el, hogy
mennyire helytálló ez a megállapítás, mint ahogy
azt is, hogy a jancsói formanyelv, amely energiáit

egy erőforrásai ban kimerült világkép hangsúlyosan megformált tartalmaihoz kötötte, mennyire
képes megújulni, vagy mennyire fordul önmaga
eklekticizmusába. Maga a film, illetve maga a
jancsói nyelvezet jelenleg vonzások és taszítások
kettős szorításába került. Egyfelől nem tud elszakadni az alapvetően lirikus kompozíció a hagyományos elkötelezettség messianisztikus művészi
attitűdjének rétori nyelvezetétől, másfelől viszont
ugyanúgy magán érzi egy újfajta értelmezés általános felszólító jellegét. Eme kényszerűség determinizmusa szinte vörös fonalként húzódik végig
a filmen, a jellemek nem organizálható megformálásában s a nyelvezet eleve kész jelentéseit
hordozva. Ez a képi kódrendszer így csak nehezen tud megszabadulni a kulturális késztermék
tehetetlenségi nyomatékától, s nehezen tud elszakadni a már megformált allegorikus képi montázs kötött formáitól, egy zárt jelentésrendszer
nem organizálható
absztrakcióitól.
A valóság
tükröződése ezáltal válik áttételessé, a Szörnyek
évadjában végül is maga a nyelv lesz az a forma,
amely a valóságot, illetve annak lényegi vonatkozásait helyettesíti. Az örök érvényűnek kikiáltott
történelmi modell, melyben az ötvenes évek keserű tapasztalata válik egyetemes érvényű világmodellé, voltaképp így jut el az általános és elvont
érvényű kinyilatkoztatások
közé. A kis számú
kiválasztott machiavellizmusát csupán egyetlen
dolog különbözteti meg, a kivitelezés miként je.
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Ez az elképzelés azonban csakis a konkrétumoktól megfosztott történelmi közegben lehet valós
érvényű, s csakis oly módon, hogy az egyszer már
kiküzdött esztétikai kurázsi érvénye társul mellé.
Bardócz és Komondi kisszerű machiavellizmusát
bár megpróbálja a közelmúlt történelméhez igazítani, mégis ez az esztétikai elv emeli világmodellé, miközben el is ejti őket, hiszen tőlük függetlenül is önálló egzisztenciával bír. Az ily módon
kapott megoldás lehet ugyan hibátlan, de ezen az
áron épp a hitelét veszti el.

A Szörnyek évadja nem tartozik a klasszikus értékű Jancsó filmek közé, de talán a kísérlet jellege
nem ok és következmény nélkül való. A klasszicizálódó forma túlhajtott esztétikai determinizmusa nem oldható fel saját rendszerén belül,
mert végül is a szörnyek nem az univerzum, hanem az emberi természet szülöttei. Nélkülük
azonban egy illúzióval szegényebbek volnánk,
akárcsak a történelem illúziói, az egyetemes eszményben fogant illúziók nélkül.

GaUó Sándor

Jancsó, Jancsó
Jancsó újabban - úgy tűnik - a korábbinál szélesebb közönségrétegekhez kíván szólni. Populárisabb műfajokkal kísérletezik (koncertfilm, regényadaptáció folytatásos tv-filmre, tv-s riportfilm: Beszélgetés a boldogságról, tv-film egy városról). Ezeken a műveken is rajta van a rendező
kézjegye, mégis tömegfilmek az öntörvényű művészi világot teremtő, a műfaj törvényeit, sztereotípiáit is módosító, elsősorban értelmiségiek érdeklődésére számot tartó művészfilmek után. Tömegfilmek? Látszólag. A műelemzés más eredményre vezet. Az Omega, Omega analízise megmutatja, vajon valóban popularitás felé törekszik-e a jancsói pálya.
Több jelentős rendezőnknek vannak hasonló
intenciói az utóbbi időben. Különböző módon és
különböző eredménnyel próbálják meg csökkenteni a művészfilm és a tömegfilm közötti távolságot, vagy ki-kiruccanni a tömegfilm területére.
Jancsó a maga útját járja.' Látszólag ő változtatja a legtöbbet: műfajt, témát. Koncertfilmet
forgat. De nem szabályos koncertfilmet. Látszólag azt: az Omega együttes sorra eljátssza számait, a zenét különböző képi megoldások dúsít ják,
két szám között a zenészekkel készült interjúk
hangzanak el. Valójában azonban ebben a filmben "a beat-rajongók számára túl sok a Jancsó,
azok számára, akik Jancsóra kíváncsiak, túl sok
és felesleges az Omega" - ahogyan a legélesebben
bíráló kritika megfogalmazta.
A popzene hivei, akik biztosan jegyet vesznek
egy koncertfilmre, csalódottan jönnek ki a moziból. S a kritikusok is fanyalognak. A feszengés,
a zavar arra enged következtetni, hogy ellentmondással, nehezen feldolgozható problémával
állunk szemben: olyan művel, mely sehogyan sem
illik bele a megszokott képbe, a koncertfilm42

- sémába. Van, aki úgy reagál erre, hogy bár inkább szokványos koncertfilmet készített volna
Jancsó. Más úgy gondolkodik, hogy ihlete, művészi mondanivalója a legnagyobb tehetségnek
sincs állandóan, de ilyenkor is "meg kell élni
valamiből", iparosmunkából, rutinból- s ezúttal
egy ilyen mélyponton készült "kenyérfilmről"
van szó. Más vélemény szerint a film egyenesen
"csapnivaló",
"rendkívül gyenge produkció",
"Jancsó eddigi legrosszabb munkája". Más kritikus szerint a filmből az derül ki, hogy Jancsót
nem érdekli az Omega, de akkor miért éppen ő
készít koncertfilmet róla?
Aki úgy ítéli meg, hogy az Omega, Omega "az
eddigi legjobb magyar rock-film", az is érzi, hogy
"nem stimmel itt valami", s ez a "valami" nem
egyszeruen a rendező hibája vagy kudarca, hanem lényeges, tartalmi kérdés. Talán a profizmus
problémája: nagyon profi együttes találkozott
nagyon profi filmesekkel, kisujjukban van a koncertezés és a filmkészítés, csak az "őszinte érzés",
az "áhítat" hiányzik; az, amitől a dalok "lejönnek a vászonról".
Annak idején a magyar beatzene kifejezte a
fiatalok életérzését, lázongását a konszolidált felnőtt társadalom ellen, és mozgalommá vált (bár
már akkor is volt pótcselekvés-funkciója
más
társadalmi cselekvési lehetőségek híján). Más a
helyzet ma, amikor még inkább pótcselekvés,
mozgalom helyett puszta zene, üzlet, szórakoztatóipar. Ha negyven év körüli, kopaszodó, jól
kereső, közismert sztárok adnak elő régi számokat egyre költségesebb felszereléseken, egyre
több látványossággal körítve, akkor az már nem
ugyanaz. S ha már így kiüresedett, progresszív
társadalmi tartalmától megfosztatott show egy
mai rock-koncert, akkor nem lehet más a róla

készült film sem - véti néhány kritikus -, mint
ügyes vagy kevésbé ügyes, tartalmatlan rutinmunka, esetleg még a rendező képi modorosságaival is megtűzdelve. Semmiképpen sem oldhatja fel a mai rockzene ellentmondását, nem tud
felülemelkedni rajta.
A filmet fogadó zavar, feszengés, tétovaság
leginkább a riporter szerepével nem tud mit kezdeni. Minden koncertfilmben gondot okoz, hogyan töltsék ki az egyes számok közti szüneteket,
hogyan próbálják meg emberközelbe hozni a
sztárokat. A leggyakoribb megoldás, hogy egy
riporter kedvenc időtöltésükre,
családi állapotukra, karrierjük történetére és terveikre vonatkozó kérdéseket tesz fel nekik. Jancsó filmjében
Hernádi Gyula játssza ariportert.
Meghökkentően közhelyes, sokszor szinte kirívóan értelmetlen dolgokat kérdez. ("Mi lehet a. sikeretek titka?" "Boldog vagy?" "Végzettséged?" "Hány
gyereked van?" Az értelmetlen kérdésekre példák: "Testsúlyod?" "Magasságod?" "Mikor születtél?" Ha kap válaszul egy évszámot, folytatja:
"de mikor pontosan? Hónap, nap?") Minden
kritika beleütközik az interjúk problémáj ába.
Érthetetlennek, elhibázottnak, esetleg Hernádiféle blődlinek találják ebben a filmben a riporter
szerepét. Nem pedig paródiának.
Abban is megegyeznek a kritikák, hogy a film
felvonultat ja a jancsói filmnyelv csaknem minden
elemét: időnként meztelen nők vonulnak át a
színpadon; ha a dalszövegben elhangzik a "hatalom" szó, rohamsisakos-fegyveres katonák masíroznak be. Gazdag a film vizuális szférája: szép
a csillagokkal teleszórt látóhatárt idéző díszlet.
Néhány képsor A zsarnok szívére emlékeztet: sejtelmes függönylibbenés, párnákon heverő meztelen nők, ünnepi vacsorára gyertyákkal, hatalmas
tortával dúsan terített asztal; fehér leplek, vörös
fények, ködgomolygás. Senki sem vitatja a kivitel
magas színvonalát, festőiségét, szokatlan színvilágát, a technikai effektusok bőségét és újszerűségét (video- és kompjútertechnika,
lézerágyú), de
mindenki kifogásolja az egyes ötletek őncélúságát, "értelmetlenségét": a habostorta-dobálást,
a
meztelen nők funkciótlan képeit, Hernádi vöröspecsenye-játékát az egyik zenésszel.
Beatkoncert, jancsói filmképek és suta interjúk. Mindez így valóban nem áll össze. Szabályos
koncertfilmmé semmi esetre sem. De nem értelmezhető-e másként?
A zenekar katonaruhás tagjai a Gellérthegy
oldalán kaptatnak fel az omegás zászlóval. "Szeretettel üdvözöljük egész Magyarországot" - köszönti a nézőt Kóbor János. Fent a Gellérthegyen a fiúk, lent Budapest, egész Magyarország.

A képen is, és átvitt értelemben is. Fönt a színpadon a ködbe-fénybe-színbe, különleges látványeffektusokba burkolózó együttes, lent a félsötét
nézőtéren az arctalan, önkivületben "csápoló",
rajongó tömeg. A szétválasztottságot, az áthidalhatatlan távolságot érzékelteti a térbeli elkülönítettség hangsúlyozása a beállításokkal, valamint
a színpadon zajló események hallatlanul mesterkélt színvilága. Annyira mesterkélt ez a színvilág,
hogy az már csak tudatos művészi eszköz lehet,
semmi esetre sem rosszul sikerült természetesség,
vagy véletlen túlzás. Zöld, lila, ritkábban kék
vagy vörös fény dominál a vásznon, zöld vagy
lila a fiúk arca, de soha, még véletlenül sem testszínű, Rendszeresen megtörik a képi folytonosság: a film nem a koncertfilmek megszokott módján mutatja a színpadot, a zenekart, s közben a
nézők egy-egy csoportjának vagy egy arcnak a
közelképét, hanem állandóan mint külön vi/ágot.
Az együttes az események aktív szereplője. Ök
vonulnak fel a Gellérthegyre, ők ülnek az asztalnál a zenekar 20. születésnapját ünneplő lakomán, ők zsonglőrködnek narancsokkal, ők játszanak vöröspecsenyét a riporterrel, ők zenélnek
és vonaglanak, szaladgálnak és ugrálnak a színpadon. A nézők integetnek, ritmusra rázzák magukat, hallgatnak vagy üdvrivalgásban törnek ki.
Csak a zenészeknek van arcuk. Mindegyikük arcát, díszes jelmezbe bújtatott vagy félmeztelen
testét megmutatja a kamera. A közönség: vagy
homogén, arctalan tömeg, vagy arc nélküli kezek.
A képek, a színek, a plánozás, a téralkotás
(a színpad és a nézőtér elkülönítettségének
hangsúlyozása) azt sugallja, hogy a zenekar nem a
közönség, a tömeg érzéseinek kifejezője, hanem
egy másik - mesterséges, kiszámítottan hatásra
törő és kultikus rajongással körülvett - vi/ágot
alkot. S a zene?
A koncertfilmekben általában a zene a főszereplő. Jancsó filmjében a látvány. Mindenféle
történik a képeken, s ezt állandó, őrült és őrjítő
dűbörgésnek ható hangkulissza kíséri. Ez a megoldás homogenizálja a számokat. A számok jobban hasonlítanak egymásra a filmben, mint lemezen vagy a rádióban. Ami hasonló bennük
(a hangerő és a ritmus), azt felerősíti a film, ami
különbözik (a dallam és a szöveg), annak jelentőségét csökkenti. Sokszor nem is lehet érteni a
szöveget, a zene pedig egyformának tűnik. Ezért
érzik sokan indokolatlannak a képek és a hozzájuk tartozó számok kapcsolatát. Ez az esetlegesség azonban nem hiba, hanem funkciója van. Ez
a fajta beatzene maga sem éppen a legárnyaltabb,
leggazdagabb dallamkincsű muzsika a világon, s
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lan szerkezet eltölt bennünket, hanem felismera film ezt még ki is emeli. A zene mellékszereplővé
jük, hogy az önmagával történő leleplezés dramaválik.
turgiájáról van szó, s egy művészi látásmód érvéAz Omega, Omegában az fejeződik ki, ahogyan
nyesüléséről, mely az egész filmet áthatja.
Jancsó a világ egy darabját látja: a beatzenét,
A domináns motívumok az Omega-kultusz kölegalábbis a beatzenének azt a típusát és korszaré csoportosulnak. Eleinte úgy tűnik, a zenészek
kát, amelyet a mai Omega itt szimbolizál. S joga kultusz áldozatai: sebesültként, egyíkük "hősi
gal az Omega: a régi együttesek közül ők váltak
halottként" esík el, hogy hamarosan feltámada leginkább showmanekké, ők helyezik a legnajon. Ezek a fíúk nem nyugszanak bele, hogy yégyobb súlyt a színpadi látványra. Ezért forgat
gük van. Haló poraíkból is feltámadnak.
Ök
Jancsó koncertfilmet az Omegáról, bár "nem az
teremtik és táplálják' saját kultuszukat, maguk
Omega érdekli". A film nem utal arra, milyen
manipulálják a közönséget, ahogyan csak akarvolt a spontánabb, kevésbé látványos és kevésbé
ják. Ha úri kedvük úgy tartja, osztogatnak pár
jövedelmező magyar beatmozgalom a kezdetekfalatot, kortyot a születésnapi tortából és borból
ben. Azt mutatja meg, milyen ma. S nemcsak az
a közönség néhány kiváltságos tagjának. ÖnmaOmega.
guk, az együttes huszadík születésnapját ünnepMilyen ma? Zeneileg szegényes, egysíkú; képileg felcicomázott (különleges fényhatások, rafi-· lik, s közben mellesleg misét celebrálnak. A kiváltságosok pedig boldogok, hogy ezúttal részenált beállítások, különc, csillogó jelmezek, gomolygó ködök, mesterkélt színek); a kőzönségtől
sültek Krisztus testéből és véréből. Érdekes, hogy
azok a kritikusok, akik joggal bírálták a kicsit
elszakadt, semmit ki nem fejező, üres happeningtúltengő és nem mindenütt pontosan értelmezhenek látja és láttatja a rendező ezt a hangos látvátő katona-motívumot
(katonai egyenruha, ronyosságot, melynek szereplői úgy manipulálják a
közönséget, hogy az ünnepelje őket,őrjöngjön és hamsisak, menetelés, tánckar hadseregként), elsiklottak. afelett, hogy ennél sokkal hangsúlyorajongjon értük. Éppen azért kell hangerővel,
megvilágítással, színekkel, félmeztelen vonaglássabb és következetesebben
érvényesülő motisal felkorbácsolni és ébren tartani az érdeklődést,
vumrendszer is van: ironíkus és profán utalások
hogy az önfeledten csápoló nézők-hallgatók ne
a feltámadásra és a misére. És ezen kívül is:
kultusz minden mennyiségben. Omega betű zászvegyék észre: a király meztelen. Nem róluk szól
a dal. Nem az ő érzelmeíket fejezi ki, hanem a
lón, hőlégballonon, meztelen női háton, lengén
semmitmondás van szépen feldíszítve, ragyogó
öltözött hölgy köpenyén; síkban festve és perskülsőségekkel leplezve. Nem az Omega-koncert
pektivíkusan mélyítve. Más kultuszok történetévan megtűzdelve "öncélú" Jancsó-ötletekkel, haből is tudjuk, hogy minél jobban kell hangsúlyozni a külsőségeket, minél éberebben kell ügyelni a
nem Jancsó az Omega saját eszközeinek felfokozásával mutatja meg e zene tartalmatlanságát
és
rajongás fenntartására, annál kevesebb a belső
manipulatív voltát.
tartalom, s annál kevésbé őszinte a rajongókkal
való kapcsolat. A zenészek a kultusz táplálásával
Szinte nem kell többet tenni, csak hagyni érvényesülni az Omega sajátságait: a zene egysíkúsá'Ieplezik - maguk elől is - zenéjük és mozgalmuk
gát, a vizuális hatások keresettségét. Lassan kikiüresedését, a film pedig rádöbbent erre.
Az ügyesen manipulált
kultikus rajongás,
tartva, a megszokottnál, az elviselhetőnél kicsit
amely a zenekart körülveszi, éppoly értelmetlen,
tovább fokozva ezek a tulajdonságok önmagukat leplezik le. Ezen alapul a film hatása (s még
mint habostortát dobálni egymás arcába. Mért
sok filmes eszköz járul hozzá e hatás érvényesülélenne ez "öncélú", funkciótlan ötlet? A film arról
séhez). Különösen nehéz dramaturgiai fogás ez.
szól, hogy e gesztusoknál semmivel se értelmeAz alkotók úgy csinálnak végig egy filmet, hogy
sebb az egész mai, tartalmatlanná vált, sivár popközben le is leplezik a filmre vett jelenség üressékultúra. E képek láthatóvá, érzékelhetővé teszik
gét. Rombolják a beatzene közösségi, őszinte,
azt, hogy ennek a zenének nincs több köze a
spontán jellegéhez fűződő illúziókat. Látszólag
közönséghez, a fiatalok érzéseihez, mint bármi
elfogadnak egy dramaturgiai sémát, a koncertfilmáshoz, ami szép díszletek között látványosan
vagy szórakoztatóan megjeleníthető.
mét, s miközben lepergetik azt, visszájára is fordítják, lejáratják. Ez a bonyolult művészi módAz interjúk megmutatják az ábrázolt világ, a
beatkultúra
tartalmatlanságát,
semmitmondászer tűnhet úgy első pillantásra, hogy "a rendező
sát, alacsony szellemi színvonalát, s egyúttal pamegszokott formai eszközei nem felelnek meg az
ródiái is a műfajt a művészetnek kijáró áhítattal
ábrázolt tartalomnak" - mint valamelyík kritika
kezelő, a manipulációnak áldozatul eső magatarírta. Nagyon is megfelelnek, ha nemcsak a zatásnak. E magatartás jellemző a popzene kultuvart, a feszengést érzékeljük, amivel ez a szokat44

tegye fel a megszokottnál alig butább, szokvászát termelőkre, fogyasztókra és a népszerűsítők
egy részére is (a sajtó- és rádióriporterekre,
a
nyosabb kérdéseket, s ugyanolyan komoly arccal
szokványos koncertfilmekre). Nem "blődli" és játsszon közben vöröspecsenyét. A film értelmezésének egyik kulcskérdése a riporter szerepe.
nem hiba, hanem a film szerves része, a film
A film módszerének jellegzetessége, sajátos dralátásmód jából következik, hogy ironizál azokon,
maturgiája érhető tetten az interjúkban.
akik ezt a műfajt halálosan komolyan veszik,
Az .Omega, Omega nem pusztán rögzít egy
csipetnyi humorérzék nélkűl kezelik, akik a leegyszerűsített és uniformizált világképet kifejező
koncertet. Nem szabályos koncertfilm. Nem egy
műfaj művelőinek sztereotip kérdéseket tesznek
együttes és a mozgalom történetére is utaló koncertfilm, mint Koltay Gáboré az Illésről. És nem
fel, s elégedettek a kapott primitív, közhelyes
válasszal. "Pontosan mikor születtél?" - kérdezi
is úgy akar többet mondani, mélyebben megérteni a jelenséget, mint a szociálpszichológiai, társapéldául ebben a filmben a riporter, mintha a Mű
dalmi, történelmi okokat kutató interjúk, sajtóés hatása szempontjából döntő volna, hogy a
és filmpublicisztikák, dokumentumfilmek (ezekre
Nagy Művész melyik hónap melyik napján látta
is van a külföldiek mellett magyar példa is: Komeg a napvilágot; "pontosan" hány centi és hány
kiló; egy gyereke van-e vagy kettő. "Mi lehet a . vács András Extázis 7-tő/1O-ig című filmje). Jancsó sajátos művészi szemlélettel, az ennek megfesikeretek titka?" "Hogy a mi zenénk belülről
jön." "Mi lehet a hatásotok szociálpszichológiai
lelő kompozícióval ábrázolja az Omega-koncertet, ezen keresztül a mai beatkultúrát, akár tudamagyarázata?" "Ez egy folyamat." - körülbelül
tos művészi intenciója volt ez, akár nem. Nem
ilyen szellemben folyik a mélyenszántó diskurzus
Hernádi és a zenészek között. a személyi adatok
feloldja vagy elfedi, hanem látványosan kifejezésre juttatja a mai magyar beat ellentmondásosságondos végigkérdezése után. "Boldog vagy?" Ergát: a lázadást vagy kiúttalanságot, tanácstalanre már nincs válasz - nem is lehet -, csak pár
ságot kifejező mozgalomból hivatalosan is elispillanat hallgatás, majd kirobbanó nevetés. Ha a
mert, díjakkal jutalmazott szórakoztatóipar lett.
szokottnál cseppet továbbpörgetjük a mindenre
kívánesi és mindent komolyan vevő, áhítatos és
Az Omega, Omega nem tartozik Jancsó legnagyobb, legjelentősebb művei közé. Alig több,
humortalan riporteri magatartást, akkor az önmagát leplezi le. Nincs szükség fokozásra, különmint melléktermék a pályáján, ironikus kritika
egy társadalmi jelenségről. Éppen ezért árulkoleges művészi eszközökre. Elég hagyni, hogy az
ábrázolt jelenség (itt egy riporteri magatartás)
dik arról, hogy ha Jancsó közelít egy jelenséghez,
maga árulkodjon saját színvonaláról, járassa le akkor tehetsége és eredeti látásmódja bármilyen
magát. .Csipetnyi túlzás elég, hogy ezt a hatást
témát és műfaji sablont átformál. (1985)
kiváltsa. Annyi, hogy Hernádi komoly arccal
Bárdos Judit

Filmjegyzetek Suomiból
Kevés ember élhet Magyarországon, akit akár a fölületes ismeretekből származó rokonságtudat is ne
fütené vonzalommal északi testvéreink iránt, s aki ne érezne valamiféle nosztalgikus utazásvágyat, ha
Finnországról szó esik. Ha még ráadásul meg is kérdeznénk azokat az
embereket, akikben élénk a rokonszenv, tapasztalhatnánk, valamiféle
Árkádia bontakoznék ki az általuk
rajzolt képből; Árkádia - kissé
mostohább éghajlati viszonyokkal.
A különös csak az, hogy ebben
mérhetetlenül sok lenne az igazság.
E sorok írója, aki 1985-ben nyolc

~ztendő múltán ismét Finnországban járt, elcsodálkozott az életszínvonal fantasztikus emelkedésén, a
gazdagságon, a jóléten, hiszen amíg
nem járt ott, addig csak goromba
világválságról, gazdasági csődökről
értesült (és ez korántsem volt félreinformálás!), amelyek előszelét érzékelhette is az időtt (1977-ben)
Finnországban. Akkor az a bizonyos árkádiai kép kissé fakóbbnak
tetszett; talán mert a gyakori sztrájkok miatt olykor szemernyi fény se
esett rá. 1985 májusában viszont
kékebb volt az égbolt Helsinkiben,
mint valaha is (nincs ilyen kékség

még a déli tengerek fölött sem), derűs kékje visszaköszönt a reménykedő szemekből.
Ezt a szubjektív és érzelmes bevezetőt hangulati fólütésnek szántam
Jancsó Miklós Suomi filmjéhez,
amely - ennyit talán sommásan is
kijelenthetünk - rokonszenvesen
szubjektív és meghökkentően érzelmes a rendező korábbi munkáinak
ismeretében.
Jancsó egyetlen pillanatra sem
óhajt filmjesorán ebből a szerepből
(hangulatból?) kilépni: következetesen vállalja, hogy ő a saját Finnországát, azt, amelyik együtt él is45

mereteiben az ábrándjaival, és csakis azt tudja és óhajtja megmutatni
kiváncsi nézőinek. Azt, amihez érzelmileg szorosan kötődik, azt, ami
hajdani vágyai ból állt össze, s azt,
ami képként (lévén egy képekben
fogalmazó művészet mestere) benne összeálIt. Ennek megfelelően
semmiképpen
sem
sorolhatjuk
munkáját az útifilmek közé, ismeretterjesztőnek pedig legalább anynyira ad információkat egy korosodó filmművész lelki rezdiliéseiről,
mint a témaként megjelölt országról. Senki se értse félre: ezzel együtt
is hallatlan sok információ, pontos
ismeretanyag szorult bele ebbe a
filmbe, csak éppen az egzaktság
álarca helyén bukkan föl a meztelenebb lélek.
Finnországról szólni csak úgy lehet - és erre Jancsó az első pillanatban ráérzett -, hogy a táj és az ember eltéphetetlen egységét hangsúlyozzuk. Ez - úgy tetszik - minden
igazi finn gondolat középpontja, ez
fogalmazódik meg már a legkorábbi finn mítoszokban, amelyek jelentős hányadát a Kalevala ránk örökítette. Jancsó nemcsak a szellemiséget veszi át, de konkrét utalásokat is tesz, amelyek a Kalevala kozmogóniája, világképe felé fordítják
tekintetünket.
Filmjében hangsúlyosan szerepel a színházi rendező,
Tarkka próbája együttesének egy
csoportjával. Közben áldozati tűz,
mitikus kődők és füstők bodrozódnak szinte a világ kialakulásának
ontikus pillanatait idézve, s úgyszólván a ködökből. a füstök mögül
villan be újra meg újra valami sárga
gömb (persze, tudjuk, az üvegművész, Timo Sarpaneva műhelyéből
származhat), hogy megidézze bennünk a Kalevala runóit:
"Tört tojásnak alsó fele
válik alsó földfenékké,
tört tojásnak felső fele
a felettünk való éggé.
Sárgájának felső fele
fényes nappá fenn az égen."
Es az idézet nyomban tárgyszerűbbé, valósabbá minősül át ebben
a furcsa kontextusban.
Nyilvánvaló, hogyapróbából,
amely történetesen egy középkori finn eseményt, Henrik püspök legyilkoltatását Lalli által, mutat be, Jancsót
is megérintette a "vaskor" levegője:
a satakuntai paraszt históriájából a
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hajdan nyers kegyetlensége áradt,
az, ami a finn embert - szorgalma
. mellett - képessé tette a fönnmaradásra. Hiszen körötte a táj ugyanolyan kegyetlen, ellenséges volt, s
komor szépsége, fensége voltaképpen csak a mai ember számára élvezhető,
akinek
módjában
áll
megpróbáltatásai elől védettebb helyekre visszahúzódni. Mert Jancsót
is elbűvöli az északi táj lenyűgöző
szépsége, rácsodálkozik
az éjféli
napra, belefeledkezik egy tó, egy
fjord, egy szikla látványába, s a látvány már idézi is a belső képet,
vékony tüllfátyolban najád áll a
vízben, ide libbenhetett volna akármelyik finn festményről. a GallénKallela előtti időből.
A Valpurgis-éjszakán (április 30ról virrad május l-re) ennél különb
csodák is megesnek, a meztelenség
pedig a finn emberben korántsem
kelti annyi tabu érzetét, mint teszem azt, bennünk. A finn ember az
életet fontosabbnak
ítéli a szabályozó eszmék nél, a létezést az ideák
igazságánál.
Miként így is van.
Csoda-e hát, ha egy pillanatban a
filmjét végig kommentáló filmrendező fölsóhajt: "szeretnénk boldog,
egyszerű életet élni".
És ezt is jól gyanítja.
Egyszerűség és boldogság összefügg.
Szubjektív bevezetőmben
nem
tértem ki rá, itt az ideje azonban,
hogy megvalljam, az a gazdagság,
az a színvonalas élet nekem attól
vált hirtelen vonzóvá, jóllehet ideáljaim között a gazdagság sosem foglalt el előkelő helyet, mert láttam,
hogy így is lehet egyszerűen élni.
SŐt. Mintha csak így lehetne igazán. Így lesz természetessé az ember
számára minden, ami a létezés kővetkezménye:
születés,
ifjúság,
érettkor, öregség és elmúlás.
És ha már arról beszéltünk, hogy
ennek a filmnek egyik alaphangját
a nosztalgia adja meg, akkor ezt
most újból ki kell jelentenünk.
Ezúttal azonban a nosztalgia általánosabb: valami szemérmes búcsúzkodás az immár messziről viszszatündöklő ifjúságtól, mi több, játék is vele, odahúzódás tűzeihez legalább egy kézmelegítésre. Egyértelmű és félreérthetetlen az üzenet,
amikor Jancsó elbújik a fiatal finn
lány mögé, és csak villanásokra

bukkan elő mögüle - mintegy önnön maszkjaként használva. Nem
véletlen, hogy ez után egy idősek
klubjába visz el bennünket útikalauzunk, bemutatja a vidáman táncoló nyugdíjasokat. "Egy lépéssel a
sír előtt is boldog lehet az élet" csendíti felénk a biztatást. Mintha
azokban a titokzatos Szent Iván-éji
tüzekben ifjodnának meg az emberek, mintha ez a tűz, a sarkkörön
Jancsó Miklóst is reményekkel töltötte volna el.
Hiszen ezt látja közvetlen barátainál is (náluk indul a film), Merikkénél, aki éveken át élt Magyarországon, és férjénél, a festőnél. Merikke pontosan emlékszik még a
Krasznahorka büszke vára kezdetű
dalra, s szinte nyitányként éneklik
el a rendezővel közösen. Bensőséges és tiszta ez a dal ebben a környezetben, nem szól másról, mint jó
félszázados emlékekről.
Ilyen a
környezet is: tiszta és bensőséges,
baráti vendégeskedés, Jancsó a szakács.
Jól látszik a tükörből az is, aki a
tükrőt tartja.
Voltaképpen ez a film igazi varázsa.
Úgy tetszik, ezúttal rendezőnk
nem akart körülményes és rejtjelezett műalkotást létrehozni, amely
űzeneteit csak az elemző fáradságban adja át, mindössze vallani
akart arról a viszonyról, amely őt
egy témájához, jelesül Korda Sándorhoz füzi. Kommentárjai
pontosságuk ellenére is személyesek.
Pontosságukat
a barátoknak
köszönheti részben, akik készséggel
álltak vallató kamerája elé. Például
a nálunk is ismert írónak, Juha
Vakkurinak (magyarul is megjelent

Megfelelő ember kényes feladatra
című regényéből magyar film is készült). Vagy a finn népzene tudós
kutatójának,
Martti Pokela professzornak. Ám Jancsó őket is úgy
animálja, hogy a szubjektumuk
nyilatkozzék meg elsősorban, a személyiségük hitelesítse jelenlétüket.
Vakkuri ostorzóan kemény szavakat ejt el a finn önzésről, amely (az
általam is csodált) gazdagság mögött lapul, Pokela úgy bajlódik egy
hagyományos nádsíp megfaragásával és kipróbálásával, hogy abban
szinte egész tudósi munkássága manifesztálódni látszik. Amikor pedig

egyik választott
énekese csődöt
mond egy lapp dal bemutatásakor,
Jancsó így kommentál szimbolikusba fordítva a gesztus jelentését:
"egyetlen nemzeti dalt sem könnyű
énekelni".
Van a filmnek azonban egy jelenetsora,
amely
szellemiségében
megidézi az egykori Jancsó eszmevilágát, a nosztalgikus forradalmárét. Ez pedig a híres kávéház Helsinkiben, amely a szociáldemokráeia törzshelye. Ebben a finoman

szecessziós épületben a Thorietszékeken még most is többnyire
baloldali munkások ülnek az asztalok mellett, a falakon ott láthatók
az emlékeztető fényképek egykori
megmozdulásokról.
személyiségekről, ott Koivisto elnöké is, aki szintén rendszeres látogatója. A magyar filmesek (operatőrök Kende
János és ifjú Jancsó Miklós voltak)
egy munkáskórusra
találtak rá,
Jancsó pedig örömmel tájékoztatja
nézőit a dalok tartalmáról. Szinte

korai filmjeinek ritusai sejlenek elő
ezekből a képekből, de mintha arra
is ráérezne,
hogy ugyanakkor
mennyi közvetlen emberség is belefér ebbe a mozgalomba.
Különös találkozás..
Miképpen az egész film.
Ha pedig Jancsó Ave Finnlandia
felixszel köszönt el Suomitól, stílusos, ha mi őt köszöntjük boldog
emberként.
Fábián László

Muzsikáról mindenkinek


A Zeneműkiadó népszerű könyveit ajánljuk
C. Caumon-P. Ferrari-C. de Léone: A hangok csodálatos világa
C. Caumon-S. Gris-F. Ferrari-C. de Léone: A hangszerek csodálatos világa

Hadai Győző-Mag László: Sárdy János
Hamburger Klára: Liszt kalauz

.
.
.

73,66,62,61,-

Képes rock enciklopédia

A-tól Z-ig. Diszkográfiák, 400 színes fotó, magya-rock a
nyolcvanas években, 300klubcím
.
J. Kerman-A. Tyson: Beethoven (Grove monográfiák sorozat)
Leszler József: Nótakedvelőknek
Adatok, történetek, fényképek és nótaszövegek
.
G. Lise-E. Rescigno: A 18. századi opera Scarlattitól Mozartig
(Európa zenéje sorozat)
.
G. Marchesi: Giuseppe Verdi
(Európa zenéje sorozat)
.
C. Orselli-E, Rescigno-R. Caravaglia: Az opera születése
(Európa zenéje sorozat)
.
C. Orselli: A madrigál és a velencei iskola
(Európa zenéje sorozat)
.
S. Sadie: Mozart
- (Grove monográfiák sorozat)
.
Tótfalusi István: Új operamesék
.

194,48,148,138,138,138,138,58,69,-

A hirdetésben szereplő könyvek bármelyike megrendelhető. Postán
utánvéttel szállítunk, a portóköltséget felszámítjuk. Tekintettel a korlátozott példányszámokra, a rendeléseket beérkezésük sorrendjében teljesítjük.
Címünk: ZENEMŰKIADÓ VÁLLALAT (Propaganda osztálya)
Budapest, 5. Postafiók 322. 1370
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FILMMúzEUM

· Citizen Tímár, az aranyember
Mióta szerző először írta alá a versét, létezik a
szerzői jog. Ezután már csak a névtelen, "a szóbeliség kultúrfokán virágzó költészet"-ből lehetett következmények nélkül átvenni, és névvel
ellátott publikációban kiadni. Majd jött az elbeszélő műfajok drámai "átültetése", amit hol maga az eredeti mű szerzője végzett el, vagy gyakrabban a színház mesterembere, a dramaturg.
Azután a filmes dramaturg a színpad ra átdolgozott regényből sztorit csinált, és azt átvitték
.mozgó képekre". Nem csoda, ha Vajda László,
az egyik első magyar filmdramaturg tréfáskomolyan tanácsolja kollégáinak: "Lopj, ahonnan csak lehet! Olyat úgysem tudsz kitalálni,
amit már előtted filmre ne vittek volna"! Mindezt l 920-ban!
Nem szeretem az adaptációt. Ez valószínűleg
azzal függ össze, hogy nem szeretem asztorikat
sem. Semmi sem unalmasabb egy cselekményes
filmnél. Lehet, hogy ez dramaturgi ártalom is. De
az életben sem szeretem azokat az embereket,
akik így oktatják gyermeküket: Végy példát rólunk!
Csak az példa, ami egyszerre vonz is, ingerel is.
Ha nem találjuk meg a "tökéletes" példában azt
a kis Achilles-sarkot, akkor a legfőbb jó, a categoricus imperativus az elérhetetlenségével riaszt.
Es még a játékot is elveszik tőlünk. Dramaturgi
munkámban nemegyszer találkoztam mégis
olyan irodalmi "alapanyaggal", amit úgy ítéltünk meg, hogy filmet kellene belőle csinálni. Az
Árvácskának egy csaknem kész forgatókönyve!
került elő egy rendezönö kéziratos zsákjából,
még főiskolás korában írhatta, nem vádolható
tehát azzal, hogy kimerülőben volt alkotóereje,
azért nyúlt irodalmi témához.
Ami azonban példa nélkül való: hogy eredeti48

leg némafilmnek készült alkotáshoz kisérő szöveget társítsunk, mellőzve a ma már szinte filmesztétikai kategóriaként kezelt inzertet. Vajon valóban elképzelhetetlen egy némafilm közbevágott
feliratok nélkül?
A zene mindig is szerves eleme volt az előadásoknak a némafilm korában. ,,1981. január. Radio City Music Hall. 50 OOO ember ugrik fel a
székéről, hogy megéljenezze az 54 éve eltűnt filmet. Kevin Brownlow nagyszeru rekonstrukciója, Carmin Coppola új partitúráját élőben játssza
az Amerikai Szimfonikus Zenekar. A Napóleon
meghódította New Yorkot.'? Hogy valójában
milyen szerep jutott a kísérőzenének, nehéz volna
megítélni az igencsak változó feltételek miatt,
amelyek között a némafilm korában a vetítések
lezajlottak. A hangosfilm késői korszakában idézetként felbukkanó némafilm-előadások semmiképpen sem adnak támpontot. A Ragyogj, ragyogj, csillagom se fehér, se zöld, se vörös mozigépésze viszont egy némafilm szövegímprovizációit adja elő, aszerint variálva a tartalmát, hogy
éppen kinek a birtokában van a város, ahol neki
a bárgyú történetkék lepergetéséből kell megélnie. S így a szerzőijog korszakában ismét népkőltéssé lesz a névjeggyel ellátott alkotás. Korda
Sándor filmje német feliratos formájában kerűlt
a Magyar Filmintézet elődje, a Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum birtokába."
A film sorsának megísmerése nyilván függvénye
a még kikutatandó és megírandó németországi
magyar filmes csoportok működésének. Ahogyan azonban a film eredeti címe Der rote Halbmond-dá változott, ugyanúgy alakulhatott át valamennyi inzert szövege lapos, pózoló, képmutogató stílusú felirattá.
Még nem volt a kezemben igazi némafilm-

forgatókönyv. A film írójának sorait sem olvastam a szövegírás előtt, csak amikor a kópiáról
teljességgelhiányzó stáblistát kellett rekonstruálnom, került a kezembe A filmdramaturgia tízparancsolata, melynek 6. pontja szerint: "Ne őrülj
bele a feliratokba! Gondold meg, hogya felírás
- akármilyen fellengzős legyen is - mégiscsak
szükséges rossz." s Ezt akár utólagos igazolásnak
is vehettem, de egyben a kor egyik fontos filmesztétikai problémáját is sejteti. A felirat tehát legyen fellengzős, azaz hatásvadász. De még így
sem lehet elég jó. Ismereteim szerint még senki
sem vizsgálta a némafilm-inzertek stílusát, helyi
értékét, esztétikai minőségét és mibenlétét.
A Korda-film - melyet ebben a formájában nem
tekinthetünk nulla-kópia-értékűnek - néhány helyén leblendét találunk, ami a film képi világának
ismeretében csakis az előre megírt és eltervezett
inzert helyét jelölheti. Ezek a helyek azonban oly
ritkák, hogy nem rekonstruálható a teljes inzertrendszer.
A szövegírást követő kényszerű búvárkodásom közben bukkantam rá egy kvázi forgató-

könyvre is, amiről talán csak annyi állapítható
meg, hogy ugyanolyan reklámcélokat szolgált,
akár az egymondatos szlogenek. De ez a szövegközlés, mely hónapokkal a forgatás megkezdése
előtt jelent meg a Mozihétben, a regényből készült színmü cselekményvonalán fut. 6 Nem csoda, hiszen Vajda László szerint a film apja a
dráma. S Arisztotelésszel együtt vallja a cselekmény egységét, sőt Boileau-val a "hármas egység" másik szentségét, az időét: "... az lenne a
legjobb film, ami egyfolytában legföljebb 24 óra
alatt játszódnék le". 7 Amit azonban már sehogyan sem tudott e merev drámaszerkesztésbe szorítani, az éppen a hely, a film müvészetté válásának korai korszakában oly fontos és átütő hatáseleme. Bár Vajda elismerte a hely és a cselekmény egységét, mely a filmben más törvények
szerint működik, mint a drámában, szerencsére
a 24 óra alatt lejátszódó filmet nem vette komolyan, s így a Kordának írt filmjében már kitapintható a filmidő sajátos ábrázolása.
Ma már a legiskolázatlanabb néző sem ülhet
le "ártatlanul" egy némafilm -elé. És a sokszor
49

rádiójátéknak komponált tv-filmek sem rontják
el annyira az ember alapvető vizuális képességét,
vagyis adottságát a világnak mint vizualitásnak
a befogadására, hogy ne próbálna meg a képekben és a képek sorozatában esztétikumot keresni
és találni. Igy állíthatjuk, hogy egy némafilmet
bátran levetíthetnénk némán és feliratok nélkül,
a nézőt akkor is esztétikai hatások érnék, s ez
minden műalkotás célja. Nem úgy egy mai drámamegfilmesítés, mely elől az első tíz percben
mindenki megszökne. Vajon miért választott egy
japán rendező nemrégiben - a szteró- sőt quadrofon hangtechnika korában - dialógus nélküli
filmformát mondanivalójához?
Nem állíthatjuk azonban, hogy a némafilmek
"némán" készültek. Ha más nem, a színészi játék
- s ismerjük, milyen nagy szerepe volt ennek a
némafilmek korában - megkívánta a dialógust a
felvételek alatt. Az első híradók után a mozidarabok mind inzerttel pótolták a hiányzó emberi
hangot. Hogy ez gyakran csupán a cselekményszál elvesztésétől való félelemből fakadt, igazolják a ma már nevetségesnek tűnő inzertmegfogalmazások. S hogy ezek a feliratok milyen irodalmi
igénnyel készültek, az is sejteti, hogy pl. a kül föl50

di filmek magyar szövegeit többnyire kritikusok
írták, 8 akik már akkor sem voltak mindig egyértelmű viszonyban az alkotó kkal.
Az egyetlen támpont, ami az eredeti inzertek
szövegének megsejtésére maradt, az csakis a film
képi anyaga lehetett.
Korda, filmjének többször elhalasztott "nyilvános főpróbája?" után, amikor is csupán az első
részét vetítették le a négyrészesre tervezett filmnek (talán a kincsek megtalálásáig), elégedett
lehetett a kritikával: " ... ez a műve ... kétségtelenül a legtökéletesebb, a legirodalmibb és a legbravúrosabb" .1o Nem tudni,· hogy a látott első
rész után a kritikus ugyanazt a "forró mesemedert, ... megkapó szituációknak és a regényességnek stílusos beleradírozását a képek sorozatába"ll tart ja-e irodalmiságnak, mint a két évvel
későbbi méltató, aki "pictor-rendezőnek" l 2 tartja Kordát. Egy bizonyos: az egész film láttán
Jókai egyik legnemesebb - és munkásságán belül
is kiemelkedő regényének 20. századi léptékű konfliktusrajza elevenedik meg. Nem tudom, ki
adta aCitizen Kane-nek (1941) az Aranypolgár
nevet, de mindenképpen találó és önkéntelenül
rímel, a filmnek minden hollywoodi sztereotípiája ellenére.
A sajátos történelmi körülmények között (Jókainál: az ellentmondásos kapitalizálódás, Kordánál: a világháború) citizen Tímár nem vonul ki
a társadalomból, hanem leszámol egy álkarrierrel. És nem kihívóan pimasz dolog a világháború
utolsó hónapjaiban leköltözni a front közelé-be,
egy ismeretlen szigetre, tanyát verni a senki földjén?! 1918. augusztus 25-én ugyanis egész oldalas
hirdetés ben közli a Mozihét: "Az aranyember (!)
felvételeit óriási apparátussal kezdtük meg. Jelenleg valamennyi szereplővel az Aldunán vagyunk. CORVIN". Ez az akár a Gyarmat utcai
stúdió 13 ajtajára is kifüggeszthető üzenőcédula
egyszerre jelenthette Korda "bizonyos legerségét"), a "biztonság érzésének irigylésre méltó
megnyilvánulásá(t), a jelentőségre való törekvésé(t),"14 vagy pedig azt a meggyőződését, hogy
a háború után olyan béke jön, ahol a harc a
művészetben lesz a legfontosabb, s ebben a jó
filmeké lesz a döntő szó. l s A stáb: az egy hónappal korábban
átszerződőtt Lenkeffy Ica,16 az
első filmszerepét játszó Makay Margit,"? az operatőr Kovács Gusztávl8 és a többiek bizonyára
ennek a kihívó céltudatosságnak
köszönhették
munkájuk zavartalanságát.
Ritka az olyan némafilm, mely annyira "beszél", mint a Kordáé. Ha ő maga készíthette
volna el a későbbi hangos Aranyember-filmeket,19 bizonyára nem változtatott volna a forga-
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tókönyvön. A film minden képsorából önálló
jelentéstartalom árad, a vágástechnika értelmez
és folytonosságot tükröz, a jelenetek a beállítások váltakozásával olyan montázsokká épülnek,
melyek mai fílmműveltségünkkel is értékelhetők.
A szereplők valóságos hangosfilm-jeleneteket
játszanak el, annak tudatában azonban, hogy a
film majd némán kerül a nézők elé. S mégis,
különösen Makay Margit játékában nyoma sincs
a túlzott mimikának; az egymást követő jelenetek legtöbb helyen nem azért igényelnek szövegmagyarázatot, mert érthetetlen volna az események logikája. Ha elemezzük pl. Kacsuka párbaját és az utána következő jelenetet, melyben Zsófia asszony elmeséli Tímeának a történteket, arra
a következtetésre jutunk, hogy a második jelenetben nem az események elmondása a lényeges,
nem a "mesemeder" , hanem hogy a jelenetnek a
konfliktus kibontásában fokozó szerepe van, s
nem az a fontos, hogy felirjuk: Zsófia asszony
elmeséli Tímeának, hogy Kacsuka megverekedett férje jó híréért. Ez már a két jelenet egymás
után vágásával tudatosul bennünk, s arra figyelhetünk, mi megy végbe Tímea érzelmeiben. Ez az
építkezés, mely ily módon mindig egy akcióra

adott válaszcselekvés idejét és jelentőségét hangsúlyozza, végigvonul a filmen, s adekvát ábrázolási módja a cselekmény szintjén is Tímár karriertörténetének.
S ez az a pont, ahol a későbbi hangosfilmek
egy fajtája a belső monológot alkalmazza.
Ilyen értelemben próbáltam hozzálátni a kísérőszöveg megírásához, ami mindezen mentségekkel együtt is beleavatkozás egy műalkotásba.
Természetesen a meglévő variáns adottságai
miatt nem lehetett Tímár belső monológjára felépíteni a kísérőszöveget. (Azért nevezem a Bundesarchívtól kapott kópiát variánsnak, mert ebben a korban [de még később is] minden szerzői
jogvédelem ellenére a filmek megvágva ke~l!ek
a nézők, különösen a külföldi nézők elé.)2, Igy
tehát vissza kellett nyúlni Jókai elbeszélő-rnodorához, s ezen belül annak a belső vívódás nak az
ábrázolásához, amit Jókai Tímárja végigél. Ezt
a harmadik személyű belső monológot semmi'képpen sem lehetett volna feliratok kal megvalósítani, híszen egyrészt túlságosan sok időt vett
volna igénybe filmnézés közben az olvasás, másrészt éppen azzal, hogy megszakította volna a
jeleneteket és jelenetsorokat, olyan szervesen ösz51

szefüggő íveket tépett volna szét, amelyek filmmé, éspedig korában páratlan filmmé teszik Az
aranyembert. Nem Jókai regényének szövegeit
akartam tehát adaptálni a filmhez - mely maga
sem nevezhető egyszeruen "megfilmesítésnek" hanem egy öntörvenyű film előképének azokat a
rétegeit felkutatni, amelyek szervesen simulnak
egy rendezői felfogáshoz.
Magyar Róza
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hogy az eredeti kópia föcímén sem szerepelt. Bár az
U) Filmlexikon nem sorolja Az aranyembert Kovacs Gusztáv filmjei közé, mégis nagy bizonyossággal ő készítette a felvételeket, ebben az időben, 1917től minden Korda-filmnek ő az operatőre, s a Corvin filmgyár vezető operatőre.
19 Gaál Béla, 1936; GertIer Viktor, 1962.
20 Illés Jenő, az Ungarisches Filmzentrale igazgatójaként ugyancsak a rendező beleegyezésével változtatott a filmeken. Nemeskürty István, i. m. 52.

Magyar Róza
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Korda Sándor elfelejtett párizsi rendezése
Marius 1931
Korda Sándor l 930-ban, sikertelen amerikai
szeti betolakodását" , valamint a "zene, az ének,
a dal új minőségű jelentkezését". A beszélőfilmre
korszaka után visszatért Európába. Miután berlini tervei nem valósultak meg, átmenetileg Pávaló átállás kezdeti éveiben Franciaországban
a
rizsba ment. 1931-ben két filmet forgatott Franszínművek, melodrámák, komédiák, operettek
ciaországban, a Paramount cég megbízásából: a
szériában jelentek meg a vásznon. Elterjedt egy
Rive gauche-t (Bal part)! és a Mariusi", Miközolyan nézet, hogy a beszélőfilm filmre vitt színház
ben Németországban és Londonban is rendezett,
lesz. Még nem teremtődött meg az egyensúly a
1933-ban forgatott még egy francia filmet (köz- - téma irodalmí vetülete és képi vetülete között.
vetlenül a VIII. Henrik magánélete előtt), GeorMarcel Pagnol l 933-ban közzétett gondolatai jól
ges Feydeau népszerű vígjátékát filmesítette meg:
példázzák ezt: "Le film muet était l'art d'impria La dame de ehez Maximot (A Maxim hölgyei)".
mer, de fixer et de diffuser la pantomime. Le film
A három, Franciaországban
készített filmje köparlant est l'art d'imprimer de fixer et de diffuser
zül kettő tökéletesen feledésbe merült, míg a Male théátre?". "A némafilm olyan művészet volt,
rius ma is vállalható, nézhető, kitűnő rendezésű
amely a pantomimet ültette át, rögzítette és termű. Ha belegondolunk, hogy egy ennyire jellegjesztette. A beszélőfilm olyan művészet, amely a
zetesen francia, sőt sajátosan marseille-i színdaszínházat ülteti át, rögzíti és terjeszti."
rabot, mint Marcel Pagnol Mariusa, egy egészen
Paradox módon, Marcel Pagnol, a jelentős
más kultúrából érkezett rendező visz filmre, "a
költő, vígjáték- és regényíró, forgatókönyvíró és
dologból katasztrófa is lehetett volna" - mint
filmrendező, producer - éppen ahhoz járult hozClaude Beylie+ írja. Hogy siker lett, az Korda
zá, hogy a film kijusson abból a kerékvágás ból,
Sándor elméleti és gyakorlati-szakmai
tudásáahová elméleteivel kényszerítette volna. Elsők
nak, valamínt nyitott, oly sokat emlegetett "bűközt szabadította fel a beszélő filmet a stúdiók
hatalma alól, azaz a színpad hatalma alól.
vös erejű" személyiségének köszönhető.
Marcel Pagnol és Korda Sándor közös munAz 1930-as évek elején, az "ezer hagyományra
kája az amerikai Paramount cégnek köszönhető.
támaszkodó és most is a zsenik csillagképét csillogtató francia kultúra, bár egyre szűkebb köAz amerikai Paramount vállalat Párizsban is
megindította működését, külföldi szakembereket
zönséghez szól, s erősen kozmopolita, mégis szikszerződtetett, s óriási költséggel készítette el egyrázó fényekkel világít, mint ahogya láng növekszik, ha az olajszint csökken. Mindez szinte kizáegy film francia, német, angol, olasz stb. verzióját
(mivel a szinkronizálás, feliratozás még ismeretrólag Párizsban történik, oly mértékben, amire
eddig még nem volt példa.o."s Amíg a zene, a
len módszer volt), egész Európa ellátására. A Paramount szerződtette a már világhírű Korda
képzőművészet vagy a Comédie Francaise újjáSándor filmrendezőt és a nagy sikerű színpadi
születő művészi sikerei nem jutottak el a széles
szerzőt, Marcel Pagnolt is.
tömegekhez, addig szinte a film lett az egyetlen
Marcel Pagnol vigjátékokat, vidám életképeművészeti ág, amely a legkulturáltabb embereket
csakúgy vonzotta, mint a műveletleneket. A mozi
ket írt (l928-tól, a Topaze bemutatója óta, nagysikerű színpadi szerző Párizsban), találó típusaiminden társadalmí réteget megmozgatott azokban az években is, mikor a hangosfilmre való
val, friss témáival, a humor felszínén átütő mélységgel szórakoztatta
a közönséget. Tehetségét
l áttérés válságot idézett elő a francia filmgyártásnem pazarolta el boulevard-sikerek
kedvéért,
ban. Egyrészt óriási összegeket emésztett fel az új
technika megfizetése, másrészt a némafilm legkimint tette ezt sok kortársa (Marcel Achard, André Roussin, Sacha Guitry).
válóbb alkotói kezdetben visszautasították az új
A Mariust (a vígjátékot) 1929 márciusában
lehetőséget, s bár a termelés ugrásszerűen megmutatták be a Théátre de Paris-ban. A darabnak
nőtt, a minőség esett.
óriási sikere volt. Filmtörténeti
források, így
Nemeskürty István részletesen kifejti a hangosfilm elterjedésének dramaturgiai és esztétikai
Claude Beylie Marcel Pagnolról írt tanulmánykövetkezményeit", Tanulmánya kiemeli a beszékötete" is tanúsítja, hogy Pagnol tudatosan törekedett a Martus mielőbbi megfilmesítésére. Fonlőfilm három alapvető újdonságát: a film cselekményének lelassulását, "az irodalom társművétos feladatnak tekintette, hogy halhatatlanná te53

Raimu

gye kedves színészei játékát, hogy szélesebb közönséget hódítson meg, s hogy műve megtalálja
ideális megjelenésiformáját a filmvásznon (mindez következik Pagnolnak a filmmel kapcsolatos
elméletéből, abból, ahogyan ő a film misszióját
értelmezte.)
A beszélőfilm kezdeti szakaszában egy film
megszületésénéla producemek volt a legnagyobb
jogköre. A Paramount-cég francia stúdióinak
bábeli zürzavarában a rendezőnek és forgatókönyvírónak nem volt igazi hatalmuk filmjük
fölött. Marcel Pagnol ezért is hangoztatta később
is sokhelyütt elismerését és háláját Robert T.
Kane, a M arius főproducere iránt 9 • Ö ugyanis
elfogadta, hogy Marcel Pagnol ragaszkodik a
színházban sikeresen szereplő, általa nagyon szeretett színészekhez, ragaszkodik ahhoz, hogy a
dialógusokat kizárólag ő, a szerző módosíthatja,
és ahhoz, hogy a végső vágást ő maga ellenőrizhesse, befolyásolhassa. Robert T. Kane volt az,
aki a Paramount kozmopolita rendezőgárdájából Korda Sándort ajánlotta a darab megfilmesí54

tőjéül, szavatolva szakmai és emberi minőséget.
Nem csodálkozhatunk azon, hogy Marcel
Pagnol és vezető színésze, Raimu is szkeptikusan
és a legrosszabb érzésekkel fogadták a hírt: Korda Sándor viszi majd filmre a szeretett darabot,
szívügyüket. Hozzáállásukban lehetett valami a
híres "francia gőgből" is, de lehetett jogos félelem
is: hogy jön ahhoz egy magyar, hogy egy ennyire
francia levegőjű, témájú darabot rendezzen?
Úgy, hogy Korda Sándor rendkívüli egyéniség
volt, akinek szakmai tudása, műveltsége, intelligenciája sikerre vihette a vállalkozást.
Korda Sándor hazai pályáját legteljesebben és
legigényesebben Nemeskürty István dolgozta
fel. 1o Elmélyült tanulmányt nyújt Korda Sándorról, a filmkritikusból lett filmrendezőről, aki
megteremtette a hazai szaksajtót, kidolgozta a
máig is érvényes dramaturg-rendszert, elsőként
vázolta a filmrendezés esztétikáját, s legjelesebb
filmrendezője lett a Tanácsköztársaság előtti magyar filmgyártásnak. Miután az ország elhagyására kényszerült, a legjobb bécsi, berlini, hollywoodi, majd párizsi, londoni filmstúdiókban tökéletesítette tudását. Mire a Marius megfilmesítésére kérik fel, Robert T. Kane méltán tudja őt a
szakma nagymesterének.
Korda Sándort irodalmi beállítottsága, színházi felkészültsége, kozmopolita alkata tökéletesen alkalmassá tette a Marius kicsit vaskos, kicsit
világpolgár, kicsit kikötői levegőjének megidézésére. Visszafogottan, túlzásoktól mentesen dolgozta fel a történetet, költészetet vitt bele. Az
eredeti színműnek sem szellemét, sem szövegét
nem hamisította meg, Marcel Pagnol beleegyezése nélkül nem módosított a dialógusokon. Mint
Pagnol gyakran nyilatkozta, elismeréssel és hálával, "Korda Sándor sohasem forgatott le egyetlen képsort sem anélkül, hogy nekem ne magyarázta volna el, mit akar csinálni és miért". 11
Érthető tehát, hogy Korda intelligens, okos és
nyitott hozzáállása, mesterségbeli tudása feloldotta a feszültséget, s a két alkotó között életre
szóló barátság szövődött (sok meg nem valósult
tervvel- sajnos), munkájuk pedig a legjobb hangulatban végzett "csapatmunka" volt.
A Marius című színmű szinte Pagnol gyermekkori emlékeiből íródott. Megidézte gyermekkora
városát, lakóit, jellegzetes személyiségeit, álmaikat, életérzéseiket, szemérmességük mögé rejtett
emberségüket. Ennek a sajátos világnak központi alakja César. Igazi hús-vér figura, minden cselekedetével, kedélyeskedéseivel, jólelkűségével,
kis színIeléseivel, zsémbes, nyers humorával hús-vér ember. Raimu megformálása telitalálat,
César - ő maga. (Színházi és filmes.karrierjében

Pierre Fresnay

új utat nyitott ez az alakítás.) Jelentős színészegyénisége ma már sajnálatosan feledésbe merült. Mint ahogy nálunk kevéssé ismert a Mariust
alakító Pierre Fresnay neve is. Marius elvágyódása, ábrándjai, álmaí szervesen hozzátartoznak
egy húszéves fiú életérzéseihez. A szerelmes, de
mégis földönjáró bb, józanabb Fanny tökéletes
női társa Mariusnak. Orane Demazis kissé robusztus érzékiséggel, természetes nőiességgel,
méltó partnere a két férfiszínésznek. A város
többi lakója szinte egy nagy család, mínd jellegzetes típus; kicsinyes, érzelmes, gyarló tulajdonságaikon átüt a jóság, emberség. A Marius-szuxdarabot nem lehet a trilógiából kiszakítani.
A Marius-film már óriási sikerrel ment, míkor
Pagnol írta a Fannyt, majd a Césart. Jellemei
természetrajzát, a sorsok alakulását egy egész
dinasztián át kíséri a trilógiában. (A Fannyt
Marc Allégret!', a Césart Marcel Pagnol'? vitte
filmre. Érdekes módon míndkét filmfeldolgozás
sikere alatta maradt a Marius sikerének.)
Korda Sándor tehát tiszteletben tartotta Pa-

gnol elképzeléseit,a szinházban szereplő szinészeket alkalmazta a filmben is (jóllehet Orane Demazis és Pierre Fresnay, a film adottságai míatt,
korosnak hatottak szerepük megformálásához a
filmvásznon, nem úgy, mínt a színházi előadásban, a nézők rajongását ez nem csökkentette),
valamínt a dialógus módosításaiba sem szólt bele. Számos látvány- és hangmegoldást alkalmazott a színpadi előadás kitágítására, de ezek a
filmes ötletek nem sértették a forgatókönyv belső
vonalát, szervesen simultak bele: a hajók kürtjének visszatérő hangja, César míndig műkődő
kávéfőzőgépének sípolása, a szereplők természetes ki-be járkálása a Bar de Marine-ban, a kikötő
képei, a tenger szinte "szagolható", érezhető közelsége, az árusok kiabálása, a gyerekek játékai
a járdán, a vasúti sínek közt, az induló tengerjáró
hajók füstje szinte keveredve a szegényes konyhákból kiáramló gőzökkel- mínd megannyi, dokumentum erejűnek is tekinthető, természetes
életkép. Korda Sándor azonban nem akart éles
szakítást a színház és a film között; színház-film55
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JEGYZETEK
1 MARIUS (1931),Franciaország, Paramount Publix
Corporation
r.: Korda Sándor, producer: Robert T. Kane és
Marcel Pagnol, f.: Marcel Pagnol - azonos címü
drámája nyomán, o.: Ted Pahle, d.: Alfred Junge,
Korda Vince, v.: Roger Spiri Mercanton, z.: Francis
Grammon, sze.: Raimu (Cesar), Orane Demazis

/0
01'0

._~.

.....,.. ~~ .. ~.r:... ~-.j" "<~ ~-.
,,_":'

meg. Az idő távolából ma már látjuk, mennyire
megállja a helyét, sőt semmivel sem "porosabb",
mint az akkoriban, s a filmtörténetek által azóta
is legkiemelkedőbbnek ítélt Sous les toits de Paris
(Párizsi háztető k alatt) René Clairtől, vagy a La
chienne (A szuka) Renoirtól.
A hangosfilm születése idején az átutazó magyar Korda Sándor is készített egy mesteri filmet
a "gőgös" Párizsban.
A párizsi "epizód" után a rendező Londonba
ment, s kiteljesítette mindnyájunk által ismert,
legendás karrierjét. ..
1975-ben, a Cannes-i Filmfesztiválon, tisztelgésül Marcel Pagnol emlékének, a Mariust mutatták be, mint az egyik legszínvonalasabban feldolgozott alkotását. ..

valóság harmonikus egységét kívánta megteremteni - ez sikerült, s többek közt ez teszi ma is
élvezhetővé a filmet. Marcel Pagnol Korda Sándor rendezését a színház és a film "collaboration
fraternelle" -jének, "testvéri együttműködés"ének nevezte el. 13
Az 1931-ben bemutatott film óriási közönségsikert aratott. (A Paramount nem is álmodott
ilyen bevételről!) A kritikai visszhang jóval viszszafogottabb volt. A kritikusok elmarasztalták
Korda Sándort, szerintük filmje nem lett elég
filmszerű, kizárólag a dialógusokra épül. Georges Champeaux azt írta a Gringoire-ban: "Nem
ültette át a darabot, csak lemásolta" I 4, Jean Fayard a Candide-ban: "Minden hatása dialógusokból ered. Nem tettek hozzá egyetlen vizuális ötletet sem, ez szinte nem is film ... "IS, André Gide
is megemlékezik Napló-jában (1931. október 19én) a filmről: "Marius a filmvásznon. Csodás
színészijátékok. Raimu mesteri. Kitűnő dialógusok, feleslegesen (tehát bosszantóan) megszakított képsorok, amivel csak megbénítják a néző
képzelőerejét. .." 16
A korabeli kritika talán nem tudott még elszakadni a némafilmben megszokott képi hatásoktól, s nem érzett rá, hogy a hangosfilm kezdetének egyik legkiemelkedőbb alkotása született

o"

't'-

~~
:t;

•••

X

0("

r'1l!\

f

-'_'~~~"''1

...
<wi

;.-~

C

•.. ~.,_i!-t

l

6>t:

_.....:

••

~t',~&-

(Fanny), Pierre Fresnay (Marius), Alida Rouffe
(Honorine),
Charpin (Panisse), Robert Vattier
(Brun úr), Paul Dulac (Escartefigue)
ZUM GOLDENE ANKER (1931), aMARIUS
német verziója, Németország, Paramount Publix
Corporation
r.: Korda Sándor, producer:
Marcel Pagnol,
f.: Marcel Pagnol és Alfred Polgar, o.: Ted Pahle,
d.: Alfred Junge, Korda Vince, z.: Francis Grammon, sze.: Albert Basserman (Cesar), Ursula Grabley (Fanny), Mathias Wieman (Marius), Jacob Tiedtke (Panisse), Karl Ettliger (Brun úr), Lucie Hoflich (Honorine)
2 RIVE GAUCHE
(1931), Franciaország,
Paramount Publix Corporation
r.: Korda Sándor, producer: Robert T. Kane,
f.: Harry D'Abbadie d'Arrast és Douglas Doty, o.:
Ted Pahle, Harry Stradling, d.: Henry Ménessier, z.:
Guy Zoka, Paul Barnaby, Ray Noble, Paul Maye,
Jane Bos, Lionel Cazaaux, sze.: Mag Lemonnier
(Lulu), Marcelle Praince (Liane), Fanny Clair (Daisy), Henri Garat (Robert), Robert Amoux (Alfred)
DIE MANNER UM LUCIE, a RIV E GAUCHE
német verziója, Németország, Paramount Film AG
r.: Korda Sándor, producer: Korda Sándor
3 LA DAME DE CH EZ MAXIM (1933), Franciaország, London Film Productions
r.: Korda Sándor, producer: Korda Sándor, Ludovico Toeplitz, f.: Henri JeansonGeorges
Feydeau
azonos című drámájából.o.:
Georges Perinal, v.: Jean-Paul Le Chanois, d.: Korda Vince, z.: Kurt
Schroeder, sze.: Andre Lefaur, Odette FloreIle,
Alerme, Madeleine Ozeray, Ginette Leclerc
THE GIRL FROM MAXIM'S
(1933), a LA
DAME DE CH EZ MAXIM angol változata, Anglia, London Film Productions
r.: Korda Sándor, producer: Korda Sándor, Ludovico Toeplitz, f.: Harry Graham Georges Feydeau

azonos című drámájából,
o.: Georges Perinal,
v.: Harold Young, R. Bettison, d.: Korda Vince,
z.: Kurt Schroeder, sze.: Leslie Henson, Frances
Day, George Grossmith, Stanley Holloway
4 Claude Beylie: Marcel Pagnol. Cinéma d'aujourd'hui sorozat Editions Seghers, 1976. 52. o.
5 Georges Duby-Robert Mandrou: A francia civilizáció ezer éve. Gondolat Kiadó, 1975. 507. o.
6 Nemeskürty István: A képpé varázsolt idő. Magvető Könyvkiadó, 1983. 300-313. o.
7 Pierre Leprohon: Cinquante ans de cinéma francais.
Editions du Cerf, 1964. 105. o.
8 Claude Beylie: Marcel Pagnol. 45. o.
9 Claude Beylie: Marcel Pagnol. 52. o. .
)
10 Nemeskürty
István: A magyar film története
(1912-1963). Gondolat Kiadó, 1965.
Nemeskürty István: A képpé varázsolt idő. Magvető Kiadó, 1983.
II FANNY (1932), Franciaország, Les Films Marcel
Pagnol
r.: Marc Allégret, pr.: Roger Richebé, o.: Nicolas
Toporkoff, Roger Hubert, Georges Benoit, André
Dantan, Coutelen, Roger Forster, z.: Vincent Scotto, Georges Sellers, sze.: Orane Demazis (Fanny),
Alida Rouffe (Honorine), Raimu (César), Pierre
Fresnay (Marius)
12 CESAR (1936), Franciaország, Films Marcel Pagnol
r.: Marcel Pagnol, pr.: Charles Pons, o.: Willy, Willy
Gricha, Roger Ledru, z.: Vincent Scotto, di.: Marius
Brouquier, sze.: Orane Demazis (Fanny), Alida Rouffe (Honorine), Raimu (César), Pierre Fresnay
(Marius), André Fouché (Césariot)
13 Claude Beylie: Marcel Pagnol. 53. o.
14 és 15 és 16 Pierre Leprohon: Marcel Pagnol Anthologie du Cinémá
sorozat, L'avant-scéne,
1976.
383. o.
Traser Mária

Az Akadémiai Kiadó újdonságaiból ajánljuk
Robert Darnton
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NAGYÍTÓ

Kudarcaink dicsérete
Két alkotást hozok a következőkben kapcsolatba, mert gondolatvilágukat szeretném összevetni
annak csaknem biztos tudatában, hogy a magyar
filmrendezők érdeklődését figyelemmel kísérők
számára önkényesnek tűnik majd ez a kapcsolódáskeresés. Talán mert nem eléggé elemzett és
értékelt a szélesebb publikum számára az a világszemléletifolyamat, amelyben a két film találkozni tud. Két esztendő választja el egymástól az
Átváltozás (1982) és A tanítványok (1984) létrejöttét, a szellemi és közéleti folyamat, amely különböző állomásain Dárday István és Bereményi
Géza alkotásait létrehívta, már korábban elkezdődött, és még azóta is tart.
Hogy még a különbségeknél maradjunk: egyikük filmesnek, filmpolitikusnak tapasztalatokban gazdagabb már annál, hogy szenvedélyes
"elszánásait saját sikereivel és kudarcaival vethesse inkább egybe, s nem egy másik művel. Ráadásul olyanvalakiéval, aki az erősebb művészet területéről érkezve kevesebb küzdelmet, de talán
kevesebb egyértelmű sikert is könyvelhet el arra
a bizonyos számlára, amelynek fedezetét majd
csak évek múltán a sokfajta devalválódást hozó
idő váltja be. A stílusokba burkolózó művészi
szemléletek közötti éles különbségtevés egyébként, napjainkban különösen, hálásabb feladat.
Ha megkísérelhető mégis az ellenkezője, számolni kell rögtön azzal, hogy skandalumnak számít
majd az egyszer már parabolisztikusnak besorolt
és történelminek mondott filmet az úgynevezett
pszeudo-dokumentarista
"politikai vitairattal"(?) összemérni. Még akkor is az, ha mostanában nincsenek Jömeges hívei se ennek, se annak
a tendenciának, mint korábban, mondjuk, a hatvanas években, amikor önnön hangjukat hallatni
csoportokba verődve kellemetlenül összejöttek a
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magyar film hívei. Mint valamikor a fiatalok,
amikor a Bölcsészkaron, a primus inter pares
helyét Fábri Zoltán után elfoglalta Kovács és
Jancsó.
Csendesebb és visszafogottabb anyagi gondjaitól sújtottan a filmes közélet is, és ez az elgondolkodóbb nyugalmi állapot talán kedvez az összehasonlító kedvnek, amely itt a papíron - ha nincs
más terep, hát legalább itt találkozhassanak korábbi munkásságukat félretéve együtt.tárgyalja Dárdayt és Bereményit, hogy amiért különkülön visszhangtalan szóltak, azzal most közösen hadd foglalkozzanak. S ez a sok mindennél
előbbre való morális folyamat elemzése. Túl sokat emlegetjük a szót, súlyából azért mégsem
veszített: értékválság.
Miben egyezik hát, s azután lássuk, hogy miben különbözik a kényes és nehéz témát tárgyaló
két film? Mi az, ami ilyen erősen közelhozza az
Átváltozást

A tanítványokhoz?

A politizáló szenvedélyen túl, ami az újabb
magyar filmekből általában hiányzik vagy az észrevétlenségig bújtatott formában van jelen, ezek
a munkák megegyeznek abban, hogy egyszerre
hatja át őket a keresés és kétkedés szelleme, amikor a múlt vagy jelen megismerésére vállalkoznak. Mindez még önmagában nem lenne érdekes.
A tanítványokban és az Átváltozásban is elhatározásokat, pontos célmeghatározásokat - de hányat! - és döntéseket látunk, tervekről vitatkoznak, majd újabb terveket valósítanak meg és
vetnek el. Valóra azonban soha nem válnak ezek
az egész országot megreformálni kívánó, gyökeresen változtatni akaró vagy mindössze folyóiratot alapítani vágyó elképzelések. Csak megszületnek, fellobbannak és azután félig készen, kiderül,
hogy egyszerüen kivitelezhetetlenül, nyomtala-
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1984. Eperjes Károly és id. Eperjes Károly.

nul hullanak a semmibe. Senki még csak emlékezni sem fog rájuk. Nem valósulnak meg, számtalan felmutatott okból, alapvetően azonban
azért, mert céljukat veszített, eredeti pályájuktól
eltérített tettek során bonyolódnak, olyan tervek
következményei, amelyek mégis lebilincselően
érdekesek. Jelentőségük oka pedig az, hogy jók
voltak a tervek. Nem magában a tervben volt a
hiba. A cselekvés iránytévesztésének oka nem
egyszeruen a szándékokban rejlett. A szándékok
is jók voltak és nem hibáztathatóak. "A tett pályatévesztése" írja Ancsel Éva etikájában*, "nem
feltétlenül a cselekvő tévedése, hanem lehet a tett
objektíveltérítése is". Ő egyszeruen kudarcnak
nevezi ezt a helyzetet, amelynek oka igen sokféle
lehet, de gyakran az is, hogy minden oldalról,
azonos irányból, de élesen szemből jövő elszánások és másfajta tettek is befolyásolják a cselekvés
pályáját. Az etika szóhasználatát kölcsönvéve
nevezhetőek kudarcfilmeknek a fent említettek,
mert amit bemutattak: magatartások és tervek
bukása.

* Anesel Éva: Éthosz és történelem; Kossuth, 1984.
13 p.

Dárdaynál egyetlen érteImiségivé váló hős válságát élhetjük át, amikor az érzelmek és származási kötődések erőteljes birodalmát a proletárköltő a ráció világával cseréli fel, Bereményi pedig jéghideg logikával távol tart tőlük. Egyszerre
négy pályát, négyféle kudarcot emel ki a harmincas évek legvégének történelméb ől, és ráadásul
hozzáteszi az elbeszélőét is, ötödiknek. A jelen
sűrűjéből, illetve a múlt már feledésbe merült
félhomályából kerülnek vászonra a nagyon különböző, de mindenképpen aktuális példák.
A főszereplők gondolkodnak, okos technokrata
célracionális elszánásaik vannak ( A tanítványok)
vagy helyzetük útvesztőiben nehezen tájékozódva haladnak (Átváltozás). Hétköznapi helyzetek
ezek, az emelkedettség látszatától is meg vannak
fosztva, és így a sorsokban nem tudjuk most a
szokványos katarzist felmutatni. Egyszerüen kudarcok. A kudarc pályájának legnehezebb pillanatai - különösen mélypontjai, amikor a csak
riasztó tévedések és ellenszenveshibák láthatók kívülről és indokolatlanul, ezért tévesen hozott
ítéleteket hívhatnak elő. Indulatos szembenállást
például a meg nem értett sorssal. Pedig nem történik kevesebb, mint hogy ketten öngyilkosságba
S9
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menekülnek, ketten az emigrációt választják
- egyikük szörnyű rákos haláltusában tud csak
hazatekinteni -, és a filmbéli szemtanú sorsa is
örökséget nem hagyóan a halálba fut. Dárdaynál
pedig sommásan összefoglalhatjuk az indulatokból építkező látványt: a fiatal költő pályája kezdetére lép. Itt is, ott is példákat adó kudarcokat
látunk; azért mégsem példázatokat, mert nem
követésre vagy egyszeruen bölcs beszédre szánták a bemutatottakat az alkotók. Ellenkezőleg:
elriasztásra. Intésre és figyelmeztetésre, hogy követhetetlen egy-egy út, kerülni kell, mert veszélyesésjárhatatlan az a pálya, melyet a más irányból induló tettek is eltorzíthattak és deformáltak.
Az alkotói szándékok éles fénysorompóként világítanak.
A pátoszuktól megfosztott sorsok látványa
mégis módfelett hasznos, a hősök mindennek
ellenére "dicséretes kudarcot" vallanak. Ugyanis
életük felmutatott darabjával nem pusztán az
utak járhatatlanságát bizonyítják, azt is, de nem
csak azt: nyomban más és új irányt szabnak a
lehetséges cselekvés számára. Számolnunk kell, és
ez nem kellemes érzés, a hősök gyötrelmes vagy
végzetes helyzetével. Nem egyszerüen utilitarista
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tapasztalatszerzés, amikor sorsuk tanulságai val
kell hogy építkezzünk.
Ugyanakkor, milyen nehéz a belénk rögzött,
megtanult vagy hazulról hozott - kulturálisan és
szociálisan ránk hagyományozott - ideálképtől
szabadulnunk, mely szerint a pályák jól járhatóak. Pedig ezt kell tennünk, amikor azt tapasztaljuk, hogy a zsellérsorból kiemelkedő közgazdász
vagy a proletárköltő magátólértetődő felemelkedése, kiválása a "sűrüből" többé már nem természetes vagy kézenfekvő folyamat. Használhatatlannak tűnik az igazság, amely az Így jöttem
plakátjára jól olvasható betűkkel volt írva: "Fölnéz rám, amiből jöttem, az alja nép / bajjal tört
utamon - mint hegyi tüzön át / kézzel tartva a
gallyt a kövek előtt: / úgy jöttem, hogy az út neki
is út legyen." (Illyés Gyula; 1939.)
Mert ezekben a filmekben csak iszonyú magán- és közéleti vergődések során nyílik meg, és
akkor is járhatatlannak bizonyul a nehéz pálya.
A kiemelkedés törvényei megváltoztak. Fontos
figyelni arra, hogy Bereményi miközben ezeket a
tragikus kudarcokat elbeszéli, az eltúlzottság nála gyakran az iróniába ér - a keserű és kétségbeesett nevetésbe -, nézőpontját makacsul a kiemel-
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Györgyi: Átváltozás,

1982. Szervác Józse! és Csordás Gábor

kedni akaró zsellérfiúéval azonosítja. Kardos
Sándor kamerája eleinte - következetesen alulnézetbői - nagynak és erősnek, sebezhetetlennek
mutatja a professzort, a minisztert, a falukutató
forradalmárt, a grófot. Felnéz reájuk valaki, akinek azután egy másik kameraállásban arcra borulva, összeroppanva vagy hisztériásan a földön
kúszva, kórházi ágy dermedtségében kell majd
viszontlátnia őket. Dárday két operatőre (Pap
Ferenc és Poros László) minden részletét bejárja
a választott közegnek. A budai kertes ház nagytotáljánál elidőz, majd mikroszkopikusan felnagyítja a tárgyakat és dolgokat, kiemeli a szenvedélyesen politizálók gesztusait: látjuk, ahogyan a
kiegyensúlyozottságát magára erőltető arc elmosolyodik, majd átvált a belső zaklatottságra. Törekvéseik most szigorúan arra irányulnak, hogy
ne csak az elhangzó szavakra, s politizálók, vitatkozók fejtegetéseire, a rengeteg citátumra figyeljünk. Hiszen rettenetes, ha a tényektől sosem
tudhat juk meg a valóságot! Hanem a költő támadásokban, intrikákban és önző szeretetben fulladozó tehetségére ügyeljünk. Nem az alkohol
- ahogyan azt sokan a felületes filmszemlélők
közül írták -, a szavak, kifogások, tanácsok és

felesleges megnevezések
narkotikumában.
A tehetség ábrázolása azonban borzasztóan nehéz feladat, fedezetét csak jelezheti egy-egy kiragadott, a vásznon megjelenő vagy elhangzó
versszak: "én itt szeretnék letelepedni végleg /
nyalókás Betlehemben / hol éjszaka nyűtt / aszszonyok fogannak boldogtalan önkivűletben ...
l" "hol háromkirályok zománccsillaga / alatt kezükben aktatáska / futkosunk ideológiai oktatásra / lépcsőházak ban redősödünk / homálylunk a
lelátón / ha az új figurákat bemutatják" (Csordás
Gábor; 1980.)
A néző a felvillanó vagy elhangzó sorok közötti szenvedélyekkel ha tudja, követheti a magánéleti és közösségi etikai vergődés, a lázadás és
beilleszkedés közötti minduntalan megújuló egzisztenciális döntéskényszer kétségbeesett sorozatait. Az értelmiségivé válás csalódásokkal kikövezett útját: az elodázhatatlan kudarcot.
Illesszük újra egymás mellé a két fikciót, hiszen
A tanítványok és az Átváltozás is kitalálmány. Az
utóbbi szövevényes családtörténetét Dárday ismét Szalai Györgyivel együtt írta. Olyan fikciók
ezek azonban, amelyeket dokumentumanyag támaszt alá. Nem hitelesít, csak megalapoz. Bere61

ményi munkája dr. Szaniszló László emlékirata
alapján készült, a memoár adja az apropót a
történelmi életrajzok felvállaltan és hangsúlyosan személyes elbeszéléséhez. Dárday és Szalai
pedig éppen fordítva jár el, amikor a forgatókönyvben kitaláltakat - a már egymással is kapcsolatot alig tartó családról- megmeriti a tények

sűrűjében.

Ami a módszert illeti; a végeredmény mindkét
filmben azonos: olyan szabályos játékfilm,
amelynél nyugodtan el lehet tekinteni az alkotói
műhelymunka részleteitől. Így összemérhető, elemezhető a két végeredmény, a két szabályos játékfilm, egyikük a megszokottnál élesebbre vágott, másikuk a környezet és az árnyalatok leírásánál analitikusan és hosszan elidőző. Az az információs módszer - a dokumentumregény vagy
a cinéma direkt-szerű megoldások felhasználása-,
amellyel mindkét rendező dolgozik, csak azért
érdemel szót, mert kérdés, hogy ilyen formában
tettenérhető-e az emberi valóság?
A látottak alapján elmondhattuk, igen. A dokumentum olyan formában kerül bemutatásra,
hogy rögtön hordozni tudja nem csupán a megszólaltatott "anyag" vagy személyek intim és érdekes közléseit, hanem az alkotó is részesévé tud
válni ennek a vallomásnak.
Ha a kötelező,
anyag-szabta objektivitást a rendező ösztönösen
fel képes cserélni az egyszeri emberi történetek
teljes átélésével. Nemcsak a realizmus sokat emlegetett "diadala" lehet az, az esztétikumé is.
Ezekben a filmekben valami megvalósul ebből: a
tények hétköznapi unalmának fólébe kerekedik
a valóság tragikus intimitása. Dárdaynak és Bereményinek is erőssége a konfliktusok ösztönös,
önkéntelen felvállalása. A tanítványokban
is
- bármilyen erős a törekvés a tárgyilagosságra van egy pont, amikor eltűnik a megfigyelő (tehát
dr. Szaniszló László) és a megfigyeltek közötti
különbség, nincs többé háborús bűnös vagy történelmi áldozat, akit a filmvásznon éles fényben
magam előtt látok, tehát aki morálisan vétett. Az
alkotó létezik csak, akit viszont nem látok, s
akinek az égvilágon semmiféle történelmi vagy
közéleti bűnéről nincsen tudomásom. A rendezők elbeszélésének őszinteségét és intimitását érzem, mert hiszen ők beszélnek, amikor a személyiség felülkerekedik a tényekből szőtt anyagon.
Mit mondanak?
Kudarcot beszélnek el tehát, és mert a kudarcok mindig értékeket sodornak magukkal, értékek pusztulásáról szólnak. Mazochista igazságkereséssel borzasztó hiánylistát állítanak össze
maguknak az emberi halálokból, kapcsolatveszítésekből, nem csak a tanítványi, a szerelmi kap62

csolatok is meghasadnak, barátok hagynak cserben barátokat, növendékek tagadják meg látványosan 'a mestert, árulók is akadnak. Ez a borzasztó hiánylista pedig egyértelmű és erőteljes
igényt kelt: értékek megjelenését és székfoglalását
tételezi élesen.
És mert szabályos történetvezetésük van ezeknek a filmeknek, jól kimutatható,
hogy annak
fonala, epikus vonalvezetése is az értékek lelőhelyei után kutat. Az egyetemen a kollégiumban, a
kutató laboratóriumban,
baráti körben vagy kiállításon és a családi otthonban. A jelenben és a
múltban, hogy generációk születhessenek, hogy
lehessenek mesterek és legyenek tanítványok.
Olyan "hősöket" tételeznek, akik nem csak segítenek, közösségileg is fontos lények, szobor emelhető' majd nekik egykor. De ami még ennél is
fontosabb: a munkamódszer és a világszemlélet
is eltanulható tőlük. Különösen Bereményi kollégiumba lépője keresi ezeket a mestereket; meg is
találja őket vesztére, mert iszonyúan rászedik az
elfogadott példaképek. Mit lát a harmincas és
negyvenes évek fordulóján? Menekül a népi balszárny a háború elől, az értelmiségi bal és jobb
nagyszabású tervei pedig látványosan elúsznak,
nemcsak a nevezetes kiállításon, elsüllyednek a
politikai felállás végzetes és kommunikáció képtelen szélsőségei között. A 39-es "danse macabre" következményei a jelenig elérnek. Még akkor
is, ha a szereplők meghaltak, és a történtekre
úgyszólván egy ember emlékezik, de most már ő
sem él. Mennyire eleven azonban a politikától
mentes tudomány és a tudománytól mentes politika együttes és csúfos kudarcának megfontolásra váró élménye!
Rosszak voltak, igen, tehetségtelenek lehettek
azok a mesterek, akik ennyire csak a tapasztalatot hagyták örökül. Se szekértábort nem állítottak, se munkamódszereiket
illetően nem végrendelkezhettek. Az akolszellem fojtott melege helyett is csak a döntések felvilágosult és hideg
magányát tudták megadni az utókornak. A kétkedés lehetőségét, még önmagukban is, amikor
dönteni kell például az Átváltozásban, az önismeret hiányát, amely a járatlan utakon nehezen
vezet.
Dárday két életfelfogást ütköztet, a Nagyapáét, világháborús emlékeivel - az első világháborúról és a Károlyi-kormány
kinevezéséről szólnak szálkás betűi az emlékiraton -, és nem is
szemben vele, csak mellette, vele egy fedél alatt
él az új kultúra- és honalapítók elnéptelenedő,
fogyatkozó kis csapata. Bereményinél is van némi csúsztatás, az Apa, a vízbefúló tanítvány és
egyben utolsó szemtanú, már hetvenes éveinek

közepén járhat. A fiának kell lennie tehát a negyvenévesnek. Újabb kényes kérdés: hová tűntek
tehát az értékek őrzésével megbízott, azok teremtésére és átmentésére hivatott ötvenvalahány évesek, azok, akiknek politikai kultúrájával és praktikájával az Átváltozás szereplői ilyen rosszul
közlekednek a bonyolódó világban?
Egyik filmtől sem szabad számonkérni azt,
amire nem vállalkozott az alkotó. Mégis szimptomatikus a helyzet, hiszen jelenleg sem üresek
azok a fellobogózott tribünök, ahonnan az Átváltozás szereplői az ünnepi beszédet hallgatják.
A budai házban azonban, itt a filmben, csak
egyetlen generációt akar magából felépíteni néhány fiatal. Képtelenek azonban szót érteni egymással, ahogyan egyikük mondja is, csupán előfeltételei lehetnek egy majdan józan és egészséges
generáció létrejöttének. Bizonyos szempontból,
és ezt is tudják magukról, csak egy ismeretlen,
furcsa társaságot jelentenek a tíz vagy tizenöt
évvel idősebbeknek.
Erről szól csak a film? Ha igen, unatkoznánk
az Átváltozást nézve, kimennénk a moziból, mint
sokan, akiknek nem volt türelmük megbirkózni
a hatórás anyaggal. Pedig valami a verbalitás
rengetegéből kibontakozott: a proletárköltő sorsa, aki írópultja mellett szeretne úgy mozogni,
mint Hemingway, de valójában a József Attila
nyomába lépőkre - hadd ne soroljunk itt neveket
- hasonlít menthetetlenül. Olyan művészi folyamat nyilvánvaló és egyenes ágú örököse tehát,
amelyet a szkeptikus és a teljesség igényében gondolkodni oly ritkán tudó pályatársak nehezen
mémek fel. Helyét keresi valahol a lobogós tribünökön vagy a homályosabb, kivilágítatlanabb
lelátón.
Mégis az útravaló, amelyet a filmbeli Nagyapa
is hazulról hozott magával, olvasatlan sárgult
meg a papírokon. A költő a Rajna-parti barátjának már azt írja: "Számomra az élet értelme csak
a cselekvésért vívott harcban teljesedhet ki." De
hát hogyan épülhet, alakulhat majd ez a költészet, ha elszántan le akar mondani az érzelmi
kötődésekkel járó ösztönősségről, a ráció birtokában talál-e majd más szavakat a társadalmi,
anyagi, ideológiai meghatározásokhoz. Kinek a
nevében szólal meg a művész, politizálhat-e a
költészete? Ez az alapvető nagy téma, amelyet az
Átváltozás körüljár.
A film második harmadában a megszenvedett
ars poetica feldolgozását, a film legszebb részét
láthatjuk. A sokszempontú és mégis körültekintő

Dárday István-Szalai Györgyi:
Dr. Jáky Miklós

ideológiai analízisben határozott és éles szellemi
értékigény fogalmazódik meg a holnapot illetően. Újabb lehetőségek keresése, a hétköznapokban is hasznosítható, kudarcmentes, szerencsésebb választások óhaja.
Nem tudom eldönteni, Bereményié vagy Dárdayé volt-e a nagyobb bátorság. Filmjüket mindenesetre igen jó időben, szenvedélyesen és érdekesen tudták elkészíteni. Mert hát Illyésnek kell
most ismét erre is figyelmeztetni: "Jöhet idő,
hogy emlékezni / bátrabb dolog lesz, mint tervezni / bátrabb új hont a múlt időben / fürkészni,
mint a jövendőben -?" (Haza, a magasban)
Ember Marianoe

63

FORGATÓKÖNYV

Excrementáliák
Ács Mik/ós-Rinyu Andrea: Sőn és Grósz
És ha azt mondom: polgárpukkasztás? Akkor adtam egy pofont a
....... Mert kit is pukkaszt a SÓN
ÉS GRÓSZ? Hol van a maga konzervatív értékeibe belecsontosodott
polgár, aki kikéri magának? Miért
pukkadna az, aki az érték hiányától
fásult? És ha mégis pukkad, minek
a nevében pukkad?
1985 tele. Fővárosi Múvelódési
Ház, Területi Amatörfilm Szemle.
Elöljáró indulatok: "indulhat-e a
versenyen a SÓN ÉS GRÓSZ,
amely messze túl van minden időhatáron?" Indul. A film vetítése
közben sziszegések, felháborodott
és elismerő megjegyzések. A zsűri
vitatkozik. Ács Miklós filmje győz.
Utóindulatok: Ács Miklós nem kíván fürdőzni a sikerben. Nem járul
hozzá, hogy filmjét ismét levetítsék,
amint az a győzteseknek kijár. Magához ragadja a filmjét, és ígéretet
tesz arra, hogy ha elkészül a videómásolat, mindenki megnézheti.
(így is történt.)
1986 tele. Fővárosi Művelődési
Ház, Területi Amatörfilm Szemle.
Röhög az egész terem. Major Imre
filmjét, a KLÁJN ÉS SÁJSZLIHot vetítik, a SÓN ÉS GRÓSZ paródiáját. Gonosz paródia, amely a
testi alapfunkciókra van kihegyezve. Ács Miklós nincs a teremben.
Lehet, hogy ígyjobb is neki. Bár ki
tudja. Középszerű és gyengefilmekről nem készülnek paródiák.
A professzionális film története azt
mutatja, hogy közismert filmek, sikerfilmek paródiáit lehet csak eladni (így készülhetett el a "Kereszt64

apa", "A nagy zabálás", "Frankenstein" vagy az .Airport" paródiája). Fel kell hát tételeznünk, hogy
Ács Miklós filmje valamilyen szinten híres-hírhedt darab. Persze nehéz lenne pontosan meghatározni
ennek a híres-hírhedtségnek a valóságos kiterjedését. Lehet, hogy ez
csupán az amatőrfilmesek, nonprofessional filmesek körére érvényes, lehet, hogy ez az alkotás világhírű - Battonya és Nemesmedves között.
••Ebben az országban, ebben az
órában,
ebben a percben csak te vagy nekem
A szerelem",

De - az az érzésem -, hogy Ács
Miklós és Rinyu Andrea filmjének
érvényességi körét másképp kell
meghatároznunk. Már csak azért
is, mivel ez a provokatív film többféle igazságot is keres: filmi kísérlet,
egy életkísérlet dokumentuma, a
professzionális és nem-professzionális filmkészítésről szóló eszmefuttatás, egy privát mitológia vázlata,
egy "megtömegkommunikált" társadalom szatirikus rajza, nemzedéki identitás-vázlat. S ennek megfelelően az alkotás is ördögien eklektikus: megfér benne a szupernyoleas közegében a stop-trükkös felvétel és a televíziós kép, a beinzertált
újságcíkkek és plakátok, a színeiben manipulált felvétel és a feje tetejére állított kamerával fólvett jelenet, az amatőr szinházszerűség és a

mozgóképen dokumentált body
art, hangzó anyagban megfér benne
a Kontroll csoport és ElIíngton, a
"Jailhouse Rock" és a magyar lapokból felolvasott részletek, sőt az
ezen filmről folytatott vita egy töredéke is.
Változat a lehetséges életek egyikére - életkísérlet. Helyszín: 1144
Ond vezér u. 36/a. Száritóbelyíség
a legfelső szinten. A magyar penthouse. WC nincs. Víz és lefolyó
nincs. Van: bérleti díj, rezsó, befőttes üveg a vizeletnek, újságpapír az
ürülélrnek. Elég nyomasztó kisérlet. Tudatos és radikális önredukcíó: az itt élhető és filmen dokumentálható élet módszeres, előre megfontolt korlátozása. Az alkoték
számára nem ez az egyetlen lehetséges világ, nem a kényszerű nyomorúság exhibicionízmusa, hanem
olyan vállalkozás, amelyből ki is
lehet lépni, s ebből következóen
egyszerre kívülről és belülről is
szenilélhető.
Ács Miklós (monológ afilmből):
••Kötelességemnek érzem elmondani, hogy úrigyerek vagyok,
passzióból szarok újságpapírba.
Anyám úrilány volt, apám meg
mozitulajdonos. Mienk volt a
Kossuth, meg még valamelyik mozi a Rákóczi út elején. Még a háború előtt. Plakátragasztónak is
csak falból mentem el. A barátnőm nemesi családból származik ... nagyanyja egy tatár vezér
lánya...••

A fentieket figyelembe véve a film
szociológiai
hitele, érvényessége
nulla. Nem valóságos életmintát,
hanem egy gondolati modellt reprezentál: a nem-természeti kivonulás
egyik lehetőségét.
Mesterségesen
előállított hiány-világ hiány-díszletekkel, s az már a nézőn, a befogadón múlik, hogy miként terjeszti ki
ennek törvényszerűségeit az ezt körülvevő valóságos hiány-világra.
Ács Miklós nem hagy kétséget a
maga teremtette közeg mesterséges
voltát illetően, hiszen a film végén
felszámolja a "stúdiót", leszaggatja
a plakátokat,
összecsomagolnak.
Az életkísérlet véget ért. Nem kell
tehát a lenyomat hitelességén, szociologikus érvényén elmélkednünk.
Éppen elegendő, ha a film által
megteremtett redukált világot öszszevetjük a saját társadalmi praxisunkból ismert egyéb mikrouniverzumokkal. Nem biztos, hogy a kreált világ a legembertelenebb ...
De hogy jön ahhoz egy nonprofessional filmes, hogy mindezt
egy egész estés - ámbár S 8-as - film
keretei között művelje! A világgal
való szembenállás professzionális
formáit - "Ha", "Zabriskie Point"
stb. - elfogadtuk, elfogadjuk, de
egy "amatőrfilmes" mégis más. Miért van ez? Hosszú és bonyolult história.
Ma, ha azt mondjuk, "amatőrfilmes", többnyire még mindig a családi, kisközösségi (iskola, munkahely, katonaság stb.) filmezésre és
az ennek megfelelő "házi mozizásra" gondolunk. Egy olyan mozgóképes kultúrára, amelynek volt és
van egy elég jól meghatározható
funkcióköre,
befogadási
módja,
műfajai. A hagyományos értelemben vett amatőrfilmes
legföljebb
kacsingat a profikra, de pontosan
ismervén az eszközrendszer
által
elérhető
lehetőségeket,
büszkén
vállalja saját szerepét, és dokumentálja a lokális érdeket és érdekességet, "albumot" készít vagy "útinaplót". Ez a fajta tevékenység hasznos
és tiszteletre méltó, mivel csoportidentitást teremt, kritikusan analizálhatja egy közösség működését,
értékképző folyamatok elindítója
lehet. Az így értelmezett amatőrfilmnek nincs közönsége, hiszen befogadói maguk is tagjai az adott
közösségeknek, s az ilyen alkotások

befogadása során nem közönségszerűen viselkednek. Legjobb esetben is csak valamiféle .metaközönségről" beszélhetünk, amikor
az amatőrfilmesek szemléken, talál-·
kozókon levetítik egymásnak filmjeiket. Ehhez a magatartáshoz képest minőségileg más az ún. "nonprofessional"
filmesek
alapvető
szellemi törekvése, s ezen másságukat, az amatőrfilmesektől való különbözésüket
elég nyilvánvalóan
jelzik is. A non-professional filmes
annyiban amatőr, hogy a filmezést
nem hivatásszerűen, fizetésért, bérért folytatja, sőt, komoly összegeket fordít a filmezésre. Amatőr anynyiban is, hogy rendszerint nincs
főiskolai végzettsége. Abban azonban már nem amatőr, hogy nem
fogadja el az amatőrfilm lokális érvényét, a redukált filmnyelvet és
műfaji formákat, valamint filmjeit
valóságos - a hozzá képest kívül
lévő - közönség számára készíti.

Ács Miklós (részlet a filmből):
"Elég silány módja a közlésnek,
hogy az ember egy szupernyolcas
filmen mondja el a gondolatait".
A non-professional filmest anyagi
lehetőségei korlátozott eszközrendszerbe kényszerítik, s ezt az eszközrendszert kell professzionálisan alkalmaznia. A non-professional filmes ádázul irigyli a profikat, akik a
filmből élnek, profi "hardware"-rel
dolgoznak, mégsem irigyli őket, hiszen a profik egy ipari-gazdasági,
kulturális és politikai összefüggésrendszer nyomása alatt élnek és
dolgoznak. A non-professional filmes utálja a profikat és nagyon szeretne közéjük kerülni, ezzel együtt
megtagadja a családi filmeseket, de
továbbra sem kér a cenzúrából.
Kőtődik az amatőrfilmes
metaközönséghez és ugyanakkor valódi
nyilvánosságra
vágyik. Ennek a
furcsa helyzetnek szinte valamenynyi ellentmondása
benne van a
SÓN ÉS GRÓSZ-ban.
Az amatőrfilmezésnek
még néhány éve is volt egy, a filmszakmát
utántöltő funkciója. Nagyon sokan
jutottak el az amatőrfilmtől a profi
filmig (elvégezték a főiskolát, munkát kaptak a filmgyárban stb.).
Még többen voltak azok, akik megmaradtak
amatőrfilmesnek
sérel-

mek és fájdalmak nélkül. A jelenlegi helyzet zaklatottabb,
zűrösebb.
A "nagy", profi film Magyarországon kezdi elveszíteni őnfeltőltő képességét. Elegendő megnézni, hány
fiatal filmes bukkant fel az elmúlt
három-négy esztendő filmszemléin,
de épp ily szemléletes lehet az is, ha
megvizsgáljuk, milyen nehéz feltételek mellett kénytelen dolgozni az
egyébként professzionális "utántöltő" stúdió - a BBS. Könnyű lenne
ezt az egészet a "gazdasági ellehetetlenülés" számlájára írnunk. De
nem ez az igazság. A filmszakma hellyel-közzel összehangolt - csatározásai eredményeként kivivta az
állami támogatás növelését. Csakhogy: az évek során kiharcolt néhány száz milliónak néhány percent je került "utántöltő"
műheIyekbe vagy olyan produkciókba,
amelyek "önfeltöltő"
feladatot is
elláttak. Ebben az áldatlan helyzetben különösen fontossá váltak az
amatőrfilm és a profi film közé szorult non-professional
filmesek, hiszen szerepük már nem pusztán
annyi, hogy tehetségüket bizonyítván bekerül j enek a profik világába.
Ök egy alternatív filmkészítési, alkotói forma letéteményesei - és ezzel tisztában is vannak. Kezdetben
az volt a szent meggyőződésem,
hogy ez a fene nagy öntudat, a vicsorgás, a támadókedv pusztán a
falakon kívül állásból táplálkozik,
s azonnal ki fog hunyni, ha a nonprofessional filmes profivá válik.
Ma már másként látom. Most, amikor a transzparenseken
körbehordozott és kétségbevonhatatlan
gazdasági defenzíva mögött egyre inkább láthatóvá válik a nyilvánosság, a szellemi élet beszűkűlése,
amikor a világ megváltoztatásának
programját
a világ elviselésének
programja
váltotta
fel, a nonprofessional filmkészítés az emberi
tartás egyik lehetséges változata
lett.
Ebben az ősszefüggésrendszerben kell megitélnünk a SÓN ÉS
GRÓSZ-t is. Egész biztos mutatósabb lenne, ha Ács Miklós filmjét
immanens értékei mentén elemeznénk: magasztalhatnánk
a többszörös körsvenkkel fölvett nagy szeretkezési jelenetet, amelyet akár a
ZABRISKIE POINT-ban látható
sivatagi szerelmi jelenet pandan j á-

nak tekinthetnénk, dicsérhetnénk a
fejreállított kamera révén felfelé
gravitáló felfújt óvszerrel fölvett jelenetet, elismerően
hümmöghetnénk Rinyu Andrea lakótelepi monológján,
jólesően
hümmöghetnénk a remek zenei anyag (Kontroll

csoport) remek alkalmazásáról, de
a SÖN ÉS GRÓSZ alapvető értékének mégis a közömbös világgal való
szembenállás gesztusát tartom.
"Az életem olyan, mint a kutya
lámpaoltás után".
(Graffitto afilmből)

pepsi-colája

Lehet, hogy a gondolatok szupernyolcas filmen való elmondása valóban nem a legmagasabb szintű
közlési mód. De az a gondolat, hogyan maradjunk talpon privát mítoszaink révén egy dekomponálódó
világban, nem silány gondolat.
Réz András

SÖN ÉS GRÓSZ (film sűrítmény)
Ács Miklós-Rinyu Andrea presents
Dokumentum-játékfilm, 88 perc
- Na, mehet?
-Na?

- Már megint itt forgattok?
- Aha, mi az, hogy megint?

- Hát a múltkor itt forgatták a Falfúrót, csak
azért.

így éreztük. Ezek nem érzelemből jövő művészi
alkotások voltak, hanem mesterségesen kitalált
versenyművek, egy szűk, férfiakból álló kis csoport között. Ami ott volt akkoriban, az egy iszonyat volt.

- Sokan voltak?

1983 Gólem

- Hát, voltak vagy húszan.

Andrea: Később megtudtam, hogy a Nádit, az
egy régi barátnőm volt. Akkoriban zenekart
akartunk alapítani - szóval a Nádit is úgy szedte
fel, hogy letekerte neki montázsasztalon az EIIingtont. Végül a Miki egyszer se fújt bele a szaxiba, de akkor már nekünk se volt aktuális a zenekar. Kirúgtak minket, lányokat. A Miklós viszont hívott a Gólemet szinkronizálni.

- És még mit tudtok róla mondani?

- Raktak rá ... rárajzolták, hogy hülye, meg buzi,
meg mit tudom én, nem, pont, pont, pont. Nagyon jó volt odamenni, olvasgatni, művelődni ...
- És kibéreltek egy lakást?

- Nem tudom ...
A szárító bérleti díja 1500 Ft/hó
Második rész: Sőn és Grósz: Második rész: Ond
vezér út 36/A

Andrea: Introduction. Let speak english. I am a
playgirl. Life plays with me. I am a working
woman. I work on my life. My friend is a working man. He is a bill- poster. We clap our hands
seeing how many rabbits are here... Tapsolunk,
hogy annyi már a nyúL..
Looking back; Andrea: Egyszer a Miki elhívott
a szülei lakásába, és levetítette aGerinctörést.
Olyan rendes volt, csak nekem vetítette egyedül, .. Majd én is kezdtem kijárni a stúdióba.
Amikor először kint voltam a barátnőmmel, az
egy röhej volt. Sokan voltak, nagy volt a kiabálás. Cikizték egymást, de hülyeségekkel. Így alkotnak? Ez nekik az alkotás csúcsa? És milyen
filmek voltak ezek? A téma is ez volt. Így a világítás, úgy a világítás. Közben egy nagy szar volt a
vásznon. A barátnőmmel ezt akkoriban teljesen
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1983. Ellington
1984 Smile a Sőn és Grósz első része
Andrea: Az Ellington egyik pótforgatásán már

ott voltam. Akkor még nem foglalkoztak velem.
Néger lányok kellettek volna. Nagy nehezen sikerült egyet meg a barátnőjét, egy cigány lányt
előkeríteni. Sok baj volt velük. Ez a lány nagyon
gátlásos volt, nem akart levetkőzni. Állandóan
azt ismételte: - No sex! - így csak azt engedte,
hogy tojást verjenek a hátára ...
1985. NON PROFESS/ONAL
tön rock. Ébredés:

FILM Elvis: Bör-

Andrea: Van a családnak egy papagája. Ricsike.
Már ötéves, és tulajdonképpen teljesen családtagnak számít, hát sokkal inkább, mint én most
már. A Ricsike nagyon sok mindent tud. Rengeteget beszél. Aztán van egy kis teknősbékánk is.
Mármint nem nekünk van. Hanem aszüleimnél
otthon. Egy ideig nálunk volt. Az Erzsitől kap-

tam. Én az Erzsihez megpróbáltam úgy közelíteni, mintha a barátnőm lenne... szóval el tudom
képzelni, amint ül az iskolakönyvben, és tinédzser lányként ott pózolja magát. Néha még a
mozdulatai is olyan fiatalosak. De persze hiába
mindez. Mondtam neki, hogy én is megöregszem,
nem érdekes az a 20 év, nemsokára én is öreg
leszek...
Miklós: Rengeteg nőt látok az utcán, és... szóval,
hát az ember sok nőt megkíván. Ahogy megy az
utcán, nagyon kívánatosak ezek a nők. De hát
végül is addig kívánatosak, amíg az ember meg

nem ismeri őket, amíg nem beszélget velük. Mert
mihelyt beszélget velük, akkor már nincs szüksége rá, akármilyen kívánatos is.
Evés: Fogmosás: Teafüvezés: Szükségletek:

Andrea: Mert például az Erzsi állati fiatalos.
Fiatalosan beszél, mondjuk, a gyerekeihez is így
közeledik, talán emiatt nem is tudja megoldani a
problémáit velük szemben. Már majdnem rászóltam - mert hát egész nap beszél hozzám, meg
nyavalyog -, már majdnem rászóltam egyik nap,
hogy ez így abszolút nem egészséges, hogy egy
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negyvenéves no, Igy beszéljen, így mozogjon,
ennyire akarjon szép lenni. Odavan a ruhákért,
odavan a festékekért, odavan mindenért. Így,
ahogy kikeni, kifeni magát, úgy néz ki, mint egy
kurva - sajnos. Úgy meg lehet, hogy egy komoly
nő lenne. Egy komoly, szép, ápolt nő.
Nadrágcsere:
Andrea: Volt egy nő, akit az egyik srác fedezett
fel, amikor ott volt nálunk. Teljesen kitárva az
ablak, és mindent az ablakban csinált a csaj.
Hulahopp-karikázott
egy szál bugyiban, meg
táncolt a nyitott ablaknál, tárva-nyitva. Lefeküdt
az ágyra, széttette a lábait, meg ott vonaglott ...
Miklós: Hogy meanyire fontos a film? Nem tudom, hogy fontos-e egyáltalán. És ez valahol
teljesen nevetséges, hogy az ember itt onanizál a
kamera vagy a mikrofon előtt, mert gyakorlatilag semmi értelme. Az életben amikor próbálkoztam más területeken, akkor arra gondoltam,
hogy elég tehetségesnek lenni, és az embemek
megadatnak a lehetőségek. Hogy az ember tehetséges, az rendkívül kevés, mert azok, akik "profik", nagyon keményen őrzik a státusukat, és
szinte lehetetlen bejutni. Ha az emberek "profik"
és tehetségtelenek, az sem baj, mert ők már ott
vannak abban a bizonyos státusban, és ha kell,
akkor talpaltak érte tíz évet, ha kell, de már
megvan nekik. És lehet, hogy ő csak egy rendezőasszisztens a filmgyárban, de ő ötször magasabbról néz le rám, mint aki tulajdonképpen kreatív
munkát végez. Akárhogy tagadjuk is, vagy tagadják is. Elég silány módja a közlésnek az, hogy
egy szupernyolcas filmen kénytelen az ember elmondani a gondolatait.
Derékkamera:
Kontroll: "A zene mindenkié. Zsúfolt hely, csak
egy lépés kell, hogy összeütközz valakivel. Mindaz, amitől csak egy lépés választ el. Minden börtön tömve van. A temetőben sincsen hely. A diliházban sincsen hely. Csak egy lépés választ el. .. "
Direkthang:
Miklós: A múltkor odajön hozzám egy srác, akit
onnan ismerek, hogy a hátam mögött lesmárolta
egy régi nőmet, és megkérdi: - Mi van, öreg? Csak azt tudnám, honnan a fenéből ismernek
meg hátulról, plakátragasztás
közben, mikor
máskor három lépésre állok tőlük szemből, és
nem hajlandók felismerni. Mondom neki: - Semmi. - Isten tudja, hogy jött ki dumára, de egy
percen belül kivágta a plankot. - Agráregyetemet
végeztem, de nem érdekes - mondta vállonveregetve, s elviharzott.
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Óvszer: Sztráda: Költői kép: Szükséglet:
Kontroll: "Minden olyan régen volt. Minden
olyan soká lesz. Mi van? Most mi van? Kutyák
a romok közt, maradj meg őrült mérnökök álmaiban. Nem tudom, hol laksz. Nem tudom,
honnan tűnsz majd el, de láttam a házat, ahová
visznek, a félelem háza az a hely. Nem vagy
egyedül. Valaki egész éjjel hallgat. Nem vagy
egyedül. Már megint füle van a falnak. A esikket
ne az arcán nyomjátok el. Őrizzétek, vele vigyázni kell. Ne menjetek át rajta tízen, megszakad
érte a szívem. Nem tudom, kik jönnek majd érted. Nem tudom, mit kérdeznek majd. Kérlek,
hogy ne tudj semmit rólam. Ne hozd a fejemre a
bajt. Nem tudom, mire vagy jó. Nem tudom, mi
árthat neked. Lehet, hogy valakit meg kell, lehet,
hogy engem kell megmentened. Nekünk nem tetszik a szemed. Nekünk nem tetszik a szád. Nekünk nem tetszik a hangod. Nekünk nem tetszik,
hogy várni kell rád."
.
Mosás: Egyszer úgyis megöl/ek: Kezdhetem?
Mondjad már! Krecsákné: Andreaimprovizáció:
Jó napot, Krecsákné! Hogy van? Nagyon aranyos a kislánya, tudja-e? Komolyan mondom, én
sajnálom, hogy az enyémek már olyan nagyok.
Pláne a fiamra gondolok most elsősorban persze.
Es hogy van maga különben, Krecsák? Ertem,
értem. Én lejöttem, mert nem bírom már fönt a
lakásba, a házba. Nem szeretem, nem szeretem.
Nagyon. Sokszor gondolkodtam rajta én is, az az
igazság, de nem tudok dűlőre jutni, szóval ezek
komoly dolgok, én úgy érzem. Komoly dolgok.
Hát a férjemmel most úgy döntöttünk, hogy lehet, hogy elköltözünk innen, mert sok probléma
van itt a lakótelepen, sajnos. Nekem a ház se, a
lakás se tetszik. Magának se? Értem, hát sokan
mondják a házból is ... Nem, annyi pénzünk azért
nincs még, hogy odamenjünk, de majd kitalálunk
valamit a férjemmel. Hamarosan. Mindenesetre,
hamarosan. Jön valaki. Ezt se szeretem. Ezt se
bírom, az az igazság. Sok gyerek, meg minden.
Nem jó. - Jó napot kívánok, szervusz.
- Köszönj szépen a néninek!
- Csókolom.
Császkálnak.
Össze-vissza.
J önnek-mennek.
Reggelente ordibálnak a gyerekek. Kosz, por. Ez
a játszótér, ez a kinti dolgok. Jönnek-mennek.
Leskelődnek be. Az ember meg se moccanhat.
Nincs még a víz se! Hát nem bírom. Én faluhoz
szoktam. Vagyis vidéki, falusias környezethez.
Nem bírom ezeket a betonházakat. Na, megyek
most már, mert főzni" is kell valamit. Jó napot,
Krecsákné.

Kitörés belsőben:

Andrea: Utálom, gyülölöm a rendezőket. Mind
tehetségtelen hülye barom állat. Még eggyel nem
találkoztam. Eggyel sem találkoztam még. Pedig
profikkal is vacakoltam. Az isten verje meg.
A tévéseket is utálom. Utálom. Köpni tudnék
utánuk. Dilettáns amatőr barmok. Téged is utállak. Az isteni a... A színésszel törődni kell. Foglalkozni kell vele. Fel kell készíteni, és törődni
kell a lelkével, hogy ne legyen olyan szar, mint
most én...
Naplemente:

Kontroll: "Nem én vagyok, aki valamit akar, az
te vagy, és nem én. Nem én vagyok, aki valamire
vágy, az te vagy, és nem én. Nem én vagyok, aki
valamitől fél, az te vagy, és nem én. Te vagy, aki
csinálhat valamit, és nem én.... "
Fabulissimá:
M: - Hogy vagy?
A: - Jól, nagyon jól vagyok. Köszönöm szépen.
M: - Reggel hogy ébredtél?
A: - Régen hogy ébredtem?
M: - Reggel.
A: - Ja, reggel hogy ébredtem? Jól ébredtem.
Nagyon rosszakat álmodtam. Nem mondom el.
Nem, ezt nem mondom el. .. Azt álmodtam, hogy
az anyukám nagyon beteg volt. .. Teknősbékákról is álmodtam, és a sok teknősbéka közt ott
volt a Nyeki. Meg egy ismeretlen helyen is voltam. Ahol az embereket fogva tartották a föld
alatt, mert háború volt, és én is fogoly voltam.
De voltak ott felügyelők is tulajdonképpen ...
Megtetszettem az egyik felügyelőnek, és az vigyázott rám. Ez jó volt. Régebben ilyesmiről álmodoztam, még akkor is, ha nem aludtam. De most
már ilyenekről nem tudok álmodozni. Úgyhogy
teljesen furcsa volt, hogy álmomban ez van.
Anyukám biztos nem lesz beteg, mert a régi lakásban volt az. A régi ágyon, és ezért biztos,
hogy nem lesz beteg.
M: - Te hiszel az álmokban?
A: - Nem. Nem hiszek az álmokban.

A nemzet csótánya

Nemzedéket, amit átírtam, hogy ne legyen teljes
a lopás. Bár a Beatricsét soha nem hallottam, de
a szöveg jól sikerült. Godard filmje volt az első,
amit háromszor is megnéztem egymás után. Persze a zenekarnak semmi köze nem volt a filmhez,
de akkoriban úgy gondoltuk, hogy a siker titka
a hangzatos név. Szerettem volna saját zenét játszani. Nem mindenféle szedett-vedett slágereket,
amik kiegészítették a repertoárt. Ebből adódott
fő nézeti problémánk. Radicsnak volt egy barátja, Baranyec János. Ö tanított agitárosainknak,
pénzért, akkor menő vagy tiz éve lefutott slágereket. Én elmentem szaxofonozni egy másik alakuló zenekar ba, ahol Szabó Peti nevű barátom
írta a zenét. Kb. hatórányi műfajilag be nem
kategorizálható műve volt Sztravinszkij- és
Emerson-effektusokkal. Ezt bontottuk le hangszerekre. Azóta már mind a két zenekar felosz"lott.Peti, aki válás előtt áll öt gyerekkel, közben
ide költözött a szomszéd tetőre, és az aluljáróban
nyomatja a műveit orgonán.

Miklós: Emlékszem, játszottam a volt osztálytársaimmal egy zenekarban, aminek én adtam nevet, GODARD filmje, a WEEK-END után.
Amit ők, miután kifúrtak a zenekarból, Pomázi
Vikkendre változtattak. Játszották a Motorizált

Franz Kafka: A Kastély
Flashdance: I Love Rock N'RolI
BUGYI HÖMPÖLYÖG: Lakótelepi
ták: HISZTI

Punkkép: Köznevelés:

"A punk néhány hasonlóság ellenére is alapvetően más." ...

napnyug-
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Kiskockavideowc:
Andrea: Félek. Az elején sokat ijesztgettek, és én
félek ott egyedül lenni. Nem is tudok tanulni se,
hát nagyon hangosan jöttek-mentek. Meg ránk
nyitották az ajtót, bekukucskáltak
az ablakon,
meg bedörömböltek a vasajtón, amikor aludtam,
és ezért én amikor egyedül vagyok, akkor én
elalszom. Akkor mindig. fölkelek álmomban,
szóval amikor már úgy nagyon elaludnék, akkor
mindig elkezdek hallucinálni, hogy most valaki
be akar jönni, és akkor alszom, és azon erőlködöm, hogy fel kell kelni. Fel kell kelni és ki kell
nyitni a szememet, és meg kell védeni magam ...

Kontroll: Ez a fajta már kihalt. Ilyen ember már
nem él. A fejlődés utolér. Akarom, hogy más
legyél. De te változtass meg engem, belőlem csak
jobb lehet. - Majd én megjavítalak. - Megjavít
a képzelet. Kontroll. Kontroll. Kontroll. Kontroll ....
M: - Az a te bajod, hogy ... Tudod, mi? Szeretkezés:
Kontroll: "A rock and roll egy állat. Veszélyesebb nálad. A tenyeredből eteted őt. A rock and
roll egy ember. Nem tarthatod szemmel. Nincsen
annyi szabad időd. A rock and rollból élsz.
A rock and rolltól félsz." ...

Csöpögő ruhák: SŐNÉSGRÓSZtrikó:
szárad;
Kontroll: "Nem értesz semmit, csak érzed, hogy
megnyílt a fóld. Artatlan ember vagy, aki még
embert sem ölt. Bűntettről szó sincs, ne keresd
megint a bajt. Nyugalmad az lesz, ha valaki megbüntet majd. Minden rendbe jön, szerelmem. Ne
élvezz és ne védekezz. Nem élet ez, nem élet ez.
Ne kérdezz és ne védekezz. Tedd tönkre azt, ami
tönkre tesz. A nyár meleg, a tél hideg. Nem éri
meg. Nem éri meg. Hiába vagy, hiába vagy. Kinn
az álom, de bent az agy. (Nullára csökkent az
esélye annak, hogy győzz. Nem maradt túlélő,
legjobb, ha magadra lősz. Add meg magad, hogy
talán csak tűnődni fogsz. Arccal a sárban ne
kérdezz, ne tiltakozz. Minden rendbe jön, szerelmem. Ne élvezz és ne vé ... bent az agy.) Tükrödben árnyék az árnyékot tükröző hold. Középen
ott állsz, és érzed, hogy fordítva volt. Belépsz a
tükörbe, megint egy ördögi kör. Nincs helyed,
valaki mégis a helyedre tör. Minden rendbe jön,
szerelmem. Ismeretlen katona sírjára ülsz. Ismerős helyzet, de mégis csak nyomaszt a bűz. Csukd
be a szádat, mert belőled ömlik a gáz. Magadhoz
nyúlnál, de a kezed is erősen ráz. Minden rendbe
jön, szerelmem. " ...

A: - No sir u's not my shirt. My shirt is blue.
A. angolul énekel: VIDEOBLUE
Nem szeretem mostanában a gyerekeket. A felnőtt és már értéktelen embert látom bennük. ...

Guminő: Fahrt: Külső:
Miklós: De könyörgök, ne emIítse ezt olyan helyen, ahonnan szüleimnek is tudomására juthatna, mert aggok ők, erejük fogytán, és keresztény
civilizációnk megszentelt konvencióinak e látszólag frivol megsértése könnyen derékba törheti azt
a hajszálon függő hidat, mely oly sötéten ível a
halovány és illanó jelenből az örökkévalóság áhítatos és végtelen mélységei felé. - Van egy szál
gyufája?

A. angolul énekel: VIDEORED
A feleségét a tárgyaláson láttam először ....

Inzert: Special Thanks:
Kontroll Csoport
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Rinyu Andrea;

Zene:

MONTÁZS

Ködlovagok Zuglóban

Szász Péter

Beszélgethet-e egy mellszobor és
egy müterem egymással?
Nem, nem tévedés. Jólolvasták
a kérdést.
A válasz pedig: miért ne, ha ez
életükben is előfordult néhányszor.
Csak egy kis fantázia, lelemény
kell hozzá.
Remélem, az olvasó sincs híjával
eme készségeknek.
Bevallom, a beszélgetés némi nehézségbe ütközik: a büszt ugyanis a
Lumumba utcában áll, a fi!mstúdió
meg Fóton van.
Sebaj, ne legyünk ennyire csökött materialisták. Kíséreljük meg
összehozni öket - hókuszpókusz és
asztaltáncoltatás nélkül.
Tehát két ember beszélget. Ember. Mert a tény, hogy halottak, mit
sem változtat szellemi létezésükön.

A helyszín: egy eszpresszó valahol Zuglóban.
Aki kérdez: filmrendező. Volt.
Aki felelget: filmrendező. Volt.
A mellszobor megigazítja szemüvegét, és felteszi az első kérdést.
- Hogy vagy?
A müterem fészkelödík a kényelmetlen széken. Halkan felel a sokat
markoló kérdésre.
- Ezt már kérdezted régebben.
- Nem tudod? - vallatja tovább
a szemüveges.
A szemben ülő sovány arcán elmélyülnek a ráncok.
- Ha komolyan kérded ... - kezdi.
A szemüveg bólint. Picinykét felháborodik a feltevésen, hogy csak
úgy, udvariasságból kérdené ezt.
- Nem vagyunk - feleli az aszkétaarc. - Te negyedik, én hatodik éve
nem.
- Gondolod?! - retten meg a
szemüveg, s csúszik lejjebb ijedtében az orrnyergen.
A barázdált arcú a vécé előtt ülő
nénikét nézi.
- Figyelsz rám, Pipet? - hajol
előre a szemüveg.
- Persze - szól a nevezett, s az
előtte heverő fecnire rajzolgatni
kezd valamit. - Tudod, én nem
akartam 'filmrendező lenni - szalad
ki aztán a gyűrött arcból a hirtelen
szó.
- Viccelsz?!- döbben meg a vallató.
A kéz mozog a papíron. Gazdája
hallgat. Egy öregasszony néz ránk
kendője alól.
- Különben elárulom neked, ma
már én sem - mondja csendesen a

Huszárik

Zoltán

szemüveg, miközben egy gondos
kéz megigazítja.
A rajzoló kéz megáll, a tekintet
az eddigi kérdezóre emelkedík.
- Hanem micsoda?
- Talán író. Igen, csak író, semmi más.
Egymásra bámulnak. Álmélkodnak a bevallott igazság meghítt pillanatán.
A píncérlány innivalót tesz le közéjük az asztalra. Megnézi a készüló rajzot, s távozóban végigméri a
két furcsa alakot.
Halszálka mintás, bő szövetdzsekibe öltözködött ifjú lép be. Megcsörgeti slusszkulcsát, mielőtt zsebre tenné. A pultra könyököl, s a
rámosolygó lánytól Camparit rendel. Ezerkilencszáznyolcvanhetet
mutat a naptár.
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- Nem szeretem ezeket a mai
időket. Azt mondják, átmeneti kor.
De hát én nem akartam átmeneti
időkben élni - mormolja a ceruzát
mozgató kézhez tartozó száj.
- Ha nem csaló dok, ez Krúdy nevezi meg a szemüveg az iménti
szöveg feltehető forrását.
- Az. Szindbád - a szikár arcon
kis mosoly játszik. - Balázs Béladíjat kaptál érte.
. Keserü fintor a felelet.
- Azzal zsaroltak, ha kivágom a
meztelen nőket, visszakapom az útlevelem.
- Politikai ügybe keveredtél?! néz rá a szemüveg elképedten csillogva.
- Ugyan, dehogy. Cherchez la
femme!
A rajz kész. A kéz felemeli és a
fény felé tartja. Együtt nézik a barázdált arcú öregasszony portréját.
Nem figyelnek rájuk. Két fura
alak egy zuglói presszóban, ezerkilencszáznyolcvanhétben.
A környéken tizenkettő egy tucat belőlük.
- Azt mondd meg, Pipet, mi nem
voltál életedben?
A szem tágra nyílik, a ráncok
összeszaladnak.
- Segítek, jó? - folytatja a szemüveg. - Ügyelő, asszisztens, dramaturg, epizodista, diszlettervező. forgatókönyvíró - sorolja a szamárlétra fokait.
Mintha újabb ráncok sorakoznának a többihöz.
- Látom, készültél ...
- ... könyvillusztrátor. borítótervező, színházi díszlet-, jelmeztervező és rendező, aztán hanglemezgyár, rádió, televízió ...
- Ne folytasd, meg kellett élni.
- ... krampácsoló,
szobafestő,
olajbányász, biztosítási ügynök ...
- Kuláklista volt, kidobtak a fő-
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iskoláról. De most már nem bánom.
- Te egy oszlopszent vagy, öregem.
- A múltját senkitől sem vehetik
el, ~ az egyetlen vagyona.
- Es a kritikusaid? Oket hová sorolod?
- Péterkém, most te vagy naiv.
Gondolod, hogy ma is ugyanaz a
vélményük?!
A szemüveg meghátrál.
- Hááát, meg kellene kérdezni
őket. Egyik-másik megérkezett kőzénk.
- Fölösleges - legyint az oszlopszentnek nevezett.
- Ennyire nem adsz a szavukra?
- Csak azt hiszem, ha én nem
változtam, akkor ők sem.
- Mondd, Pipet? Ilyen elégedett
vagy mindennel?
- Dehogyis. Egyáltalán nem.
- Mi hiányzik?
- Az antikváriumok,
a böngészés.
- Más nem? - görbül kérdőjellé
a szemüveg szára.
- Egész jól megvagyok. Azaz
voltam.
A szemüveg meghajol a tények
előtt. Kiisszák az italukat. Fordul a
sor, a kérdezőt kérdezik.
- És neked? Neked nem hiányzik
valami?
A szemüveg izgatottan
ugrál.
Gazdája kapásból felel.
- De igen. Egy kis hely a nap
alatt ...
- A legjobb filmed - először jelenik meg mosoly az aszkétaarcon.
A szemüveg hálásan csillog.
- A kis futballbírót jobban szerettem - szólal meg aztán gazdája
révedezve.
- Bolondok lehetünk, vagyunk
is, no de szépek?! Édes öregem ...
Jót nevetnek ezen. Elsőként a
szemüveg komolyodik el.

- Ne nosztalgiázzunk. Nem ezért
találkoztunk. Hogyan lesz ebből riport, mit gondolsz?
- Majd megírod szépen - a ráncok újra a helyükön vannak.
- Kidob a szerkesztő - aggályoskodik kicsit a szemüveg.
- Téged? - koppan a kérdés. Miattad nőtt a példányszám, amíg
a tévéről írtál neki.
- Ezt is tudod? - igyekszik szerénykedni a mennyei riporter.
A kéz megint mozog apapíron.
Új arc kerekedik ki a vonalakból.
A szemüveg lekerül az arcról.
Alaposan megtőrlik, átnéznek rajta, elég tiszta-e. A lencsén át a
presszó ajtajára látni.
Deák Tamás egyenes tartású
alakjajelenik meg a bejárat keretében. Oltönyt visel, hófehér inget,
precízen megkötött nyakkendővel.
- Dolgoztok? - kérdi a mellszobor a filmműtermet.
- Mit? - rezzen ról a rajzolgatásból Huszárik. - Ja, igen -látja meg
ő is az írót. - Tudod, van időnk
elég.
Deák Tamás moccanatlanul
áll
az ajtókeretben. Vár.
- Fízetek - int Szász Péter a pincérlánynak.
A felszolgáló kisvártatva mellettem terem.
- Volt egy kávé és két konyak
kísérővel - mondom neki.
- Kilencvenkét forint - nyújtja
felém a számlát.
Ők hárman nincsenek sehol. Körülöttem egy zuglói presszó hétköznap délelőtti vendégei. Valahonnan, egy rádióból a Don Giovanninyitány hangjai kúsznak felém.
Odakinn borongós tavaszi idő, néha egy kis napsütés, ezerkilencszáznyolcvanhétben ...

Kelecsényi László

Ezredvég a tóparton
Annecy '87
France Vu Dinh emlékének
France Vu Dinh-et az Annecy Fesztivál előzsűrijében dolgozva ismertem meg. Kivételes szépségű vietnami/francia lány volt, aki kedvességével és kitűnő nyelvtudásával már
a harmadik annecy fesztivál zsűritagjainak
munkáját
könnyítette
meg. A fesztiválra visszatérve hallottuk a hírt, hogy France eltúnt egy fegyverrel és autóval száguldó
ámokfutó rabolta el. Azóta sem tudunk róla semmit, még az sem biztos, hogy meghalt.

Kikockázott halál
Egyébként is halálszaga volt az idén
Annecynak, és a résztvevők leggyakoribb programja a kollektív megemlékezés volt. Valakiért vagy valamilyen legendás műhely eltűnt dicsősége felett mindig sírtunk. Már
a nyitó film sorsa is kisiklott örömeink szimbóluma lehetne, hiszen
a nemzetközi koprodukcióban - és
gyerekműhelyek részvételével - készített Academy Leader Variations
(Variációkfilmes befutókra) jópofa
bolondozásnak készült. Amolyan a
"humor nem ismer határokat" jellegű marhaság lett volna belőle a
szervezők szándéka szerint, de az
annecy bemutató a torkunkra fagyasztotta a mosolyt, mert a fő
szervezők közül az amerikai David
Ehrlich és a svájci Georges Schwizgebei megrendülten jelentette be a
közönségnek, hogy harmadik társuk, a kínai A Da meghalt. Ezen a
fesztiválon
búcsúzott
Európa
McLarentől, akit illetően a jól szerkesztett retroprogramok és a kanadai ASIF A gyönyörű emlékfüzete
csak erősítette a hiányérzetünket.
Annecyban emlékezett meg a világ
a tíz éve halott Földes Péter életművéről is - filmbemutató kkal és kiállítással- és ez az alkalom, ha lehet,
magyarként még jobban fájhatott
nekünk, Budapestről és Kecskemétről érkezetteknek, mert ismét
végig kellett gondolnunk, hogy egyáltalán minimális szinten ismerős-e

mifelénk ez a zseniális pálya? Kósza
hírek és pletykák keringtek rákban
szenvedő és AIDS-es kollégákról,
és valahogy egyre nyilvánvalóbb
lett egy idő után, hogy a felszíni
jókedv mögött fél a fesztivál. Félnek a filmkészítők és fél a világ.
Ez azonban csak a dolgok személyes oldala. Douglas MacDonalddal, a Kanadai Nemzeti Filmiroda
animációs részlegének gyártási főnökével ittam az egyik fogadáson,
amikor végigmutatott a szesztől és
vitáktól hullámzó tömegen. Honfitársait emlegette, akik közül jó néhány mit sem tudott még arról,
hogy nem csinálhat többet filmet a
Filmirodánál.
Az állam megint
csökkentette a támogatást, megint
kevesebb lesz a film, és megint kevesebb a kockázat. Az egyre romló
gazdasági feltételek sajnos, erősen
látszottak a Filmiroda filmjein, és
az egykor híres embléma ma már
többnyire a középszert árulta és
védte. Egyébként is kihaltak a fesztiválról a legendás, "nagy" műhelyek. Többnyire iskolai közösségek,
elszánt magánzók, kiadói és tévétársaságok illetve a szocialista országok állami filmvállalatai képviseltettek a mezőnyben, ami lehet,
hogy hosszú távon jót jelent, mert
újabb és dinamikusabban
felhasználható erőforrások áramlanak a

szakmába, de most inkább a gyökértelenség volt a filmekre jellemző.
A kényszeredetten vállalt oppozíció, az engedékeny kulturális aura
hiánya.
A halál, persze,jelen volt a konkrét filmekben is. Meggyőződésem
például, 'hogy a bolgár Bojko Kanev Szétrombolt világ (Szmácskán
szvját) című filmje, többek kőzőtt,
azért kaphatott megosztott nagydíjat a - nála sokkal jobb - Frederick
Back-filmmel (L'Homme qui plantait des arbres - Az ember, aki fákat
ültetett), mert pontosan és átélhetően ábrázolta ezt a világvége hangulatot. Kanev eredetileg szebrásznak tanult Szófiában, és vegyes
technikával - rajz- és tárgyanimációval - készített filmje kivételes
plaszticitással vitte át a dramaturgiai értelemben megsemmisülő ábrázolt - világ hangulatát a filmben felhasznált munkaanyag (a papír) konkrét megsemmisülésének
élményébe. A résztvevők hangulatát frappánsan foglalja össze a díjazatlanul maradt - magyar versenyfilrn mondanivalója
(Kovács
István: Ezredvégi vadászidény). Annak hőse - a film rendezőjének rajzos reinkarnációja - már annyi lehetőséget puskázott el életében, hogy
tehetetlenségétől a kivert cicából is
fekete párduc lesz, és végez vele.

Danny Antonucci: Lupa, a hentes
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Jimmy T. Murakami alkotása, az
Amikor fúj a szél (When The Wind
Blows), A történet már nagy siker

Frédérick Back: Az ember, aki fákat ültetett. (részlet aforgatókönyvböl)

Hiányérzeteim
Eltűntek a világ legnagyobb animációs filmfesztiváljáról a gyermekfilmek. Nem a jó filmek tűntek el,
hanem a műfaj általában. Nem csoda, ha a fiatalság pacmaneket üldöz
az egyre lezüllöttebb automatacsárdákban, mert egyszerűen nem kap
mást. Az amerikai Michael Spom
az egyetlen rnűvész, aki fesztiválról
fesztiváIra vándorol jóíz1ésselelkészített, de egyhangú gyermekkönyvadaptációival. Rengeteg videoprodukció, valamint két- és háromdimenziós környezetet szimuláló kornputermű szerepelt a programokban, de úgy tűnik, hogy mindkét eszköz művelői megálltak az elmúlt évek rohanása után. Mindkét
műfajban elkezdődött az eddigi - és
megfelelően misztifikált - eredmények kizsákmányolása, aprópénzre
váltása. Furcsa módon, a komputeres alkotók, mintha csak azt akarnák bebizonyítani, hogy ők sem
maradnak le kézzeldolgozó elődeik
mögött, és az ötvenes évek legreakciósabb szeraléletű karikatúraanimációját imitálják műveikben. Az
elviselhetőség határáig szaporodtak a végtagjaikat elvesztő, szimulált néger bárzenészek, bárpult
vampok és egyéb rég elvesztett filmfigurák. Sajnálatos, hogy ezekkel az
eszközökkel sem tudunk igazából
mit kezdeni, és egy-két kiváló reklámfilmet leszámítva minden mű-
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vész azt böfögi vissza, amit már
mindenki megunni látszott. Kiváltképp elszomorító volt a videoklipek
silány színvonala. Igaz, hogy Zbigniew Rybczinski - a király - nem
küldött klipet ezúttal Annecyba, de
ott volt a Magyar Televízió hihetetlenül bőséges és alacsony szinvonalú kínálata. Az egyetlen jó klipet
egy nagy nevekböl összeállt animátortársaság
(Stephen Johnson,
Quay fivérek és David Sproxton)
készítették ötletesen alkalmazott
vegyestechnikával Peter Gabriel, a
Virgin lemeztársaság és Adam
Whittaker részére. Ez a klip is ma
már régimódinak mondható módszerekkel és technikákkal készült, a
kora hetvenes évek amatőr vagy
független filmjeit idézve, de pontos
animációval, jó stílusérzékkel és
magas szinvonalon. A komputerprodukciók között a több fesztiválon is díjazott Luxo Jr. (John Lasseter) volt a legjobb.
Katasztrofális volt az egész estés
filmek szinvonala, annak ellenére,
hogy az előzsűri nem használta ki a
rendelkezésére bocsátott helyek
mindegyikét. Sajnos, a kevesebb is
rossz volt. Igaz, két nagyágyú (Jiri
Bartától A patkányvadász és Will
Vintontól a Mark Twain kalandjah
csak versenyen kívül índulhatott
korábbi eredményei miatt, de az
összkép így is lehangoló volt.
Egyetlen egészestés film emelkedett
a szürke és érdektelen mezőny fölé,

volt a rádióban és színházban is a
londoni West Enden, amikor Murakarni megszerezte a megfilmesítés
jogait. Beszerveztecsapatába a mai
angol animátorgárda elitjét, a Pink
Floyd vezér Roger Waters komponálta a filmzenét, és még David Bowie-tól is szerepel egy sanzon.
Peggy Ashcroft és John Mills ad a
figuráknak hangot - minden együtt
volt tehát, az igazi művészi és kőzönségsikerhez. A film nem rossz,
de nem isjó igazán. Vannak benne
káprázatosan megoldott betétek főként szürreális álmok -, de ezek
sem tudták elfeledtetni velem azt,
hogy mivel egy öreg házaspár dialógját hallom, mennyiveljobban élvezném szövegüket, ha mondjuk,
Glenda Jackson és Dustin Hoffman
test-vér figurájának árnyképeit látnám. A III. világháború kitörésének és az újabb atombomba ledobásának eseményét követő történet
végén hőseink meghalnak ugyan,
de a haláluk nem tudott megrendíteni. Ha egy rajzolt figura ennyire
konkrét, hétköznapi helyzetekben
szerepel, mint Murakaminál, akkor
valószinüleg kevesebb empátiát
gerjeszt a nézőkben, mint egy élő
színész.

Csodák
és pozitív élmények
Két olyan műalkotás is szerepelt
ezen a fesztiválon, amelyek filmtörténeti jelentősége vitathatatlannak(?) látszik, és amelyek megtekintése maradéktalan gyönyörüséget okozott. Az egyik nagy élmény
Fréderick Back új, harmincperces
rajzfilmje volt, amelyet Jean Giono
írása alapján készitett. Az ember,
akifákat ültetett az első olyan hoszszú (félhosszú) rajzfi1mesvállalkozás a nézői prakszisomban, amelynek minden egyes kockája a legjobb
rövidfilmek színvonalán készült.
Szerzőjének főműve (eddigi főműve) ez a film. Természet- és közösségvédő filozófiájának kiteljesítése
és megvalósítását tekintve maga a
formai tökély. Ellentétben Murakami filmjével, ezeknek a rajzolt
figuráknak emberi sorsuk van.

A filmnek több olyan jelenete is
van, amelyek a rajzfilm csúcsteljesítményei közé sorolhatók, de ezek
méltatása a film ismerete nélkül értelmetlen lenne. Fréderick Back új
filmje olyan műalkotás, amit meg
kell venni széles körű forgalmazásra. A másik remekművet a nyugatnémet Wemer Nekes készítette, és
versenyen kívül szerepelt, mert csak
szellemében tekinthetö animációs
filmnek, de nem a fesztiválszabályzat előírásai szerint. A film jellegéről írtam már a Filmkultúra 1987/6.
számában, és az ott írtakat csak
azzal. egészítem ki, hogy a Nekes
páratlan vizuális játékgyüjteményéből és a játékok működtetésével létrehozott film nem tudálékoskodó és
nem száraz, hanem megtekintése
gyönyörűséget okoz. Az egész modem mozgóképes kultúra megértése és megkedveltetése egy csapásra
könnyűvé válik annak, aki végignézi Nekes alkotását. Ne rettentsen el
senkit Wemer Nekes kísérleti filmes
múltja és jelene: ez a filmje a legszélesebb közönségrétegek által is élvezhető. Szeretni fogja minden fogékony ember.
A két remekművön túl vetítettek
jó néhány olyan animációs filmet is
Annecyban, amelyek részértékeik
miatt voltak érdekesek. Vonzó kőzönségessége, jól eltalált, alpári humora és a magas színvonalú rajztudás tette érdekessé az eddig főként
reklámfilmjeiről ismert Bob Kurtz
versenyfilmjét (Csak rajzolok a sa-

Aidan Hickey: Belső ügy
ját fejem után) és a vancouveri
Danny Antonucci rajzfilmes macho
monológját (Lu po, a hentes). Kivitelezésükben változatos és a korábbiaknállepusztultabb
hangulatú filmek érkeztek a Szovjetunióból, és
minden film jó volt, ami NagyBritanniát képviselte a programok
valamelyikében. Különösen a David Sproxton és Peter Lord együttműködésével
készített bábfilmek
voltak kitűnőek. Úgy tűnik, hogya
klasszikus bábfilm és a tárgyanimáció új életre ébred hosszú évek tetszhalála után. Mintha a művészek felismerték volna azt, hogy szuper-

technicista és az üres formai tökély t
hajhászó
korunkban
a figurák
bumfordisága és sebezhetősége emberi sorsokat és helyzeteket hordozhat. Ezekben az almáriumokból
előszedett bábokban méltóság bújik meg, és ez különösen igaznak
látszík, ha a gumi- és bádogszerű
komputerhősök
mellé helyezzük
őket. A vállalt kitaláció győzelme a
valóságot imitáló mesterkéltség ellen? Nem hiszem, hogy ennyire egyszerű lenne a képlet. Mindenesetre,
ami engem illet, én mind a két társaságnak drukkolok.

Antal István

Az angol filmtörténet legbritebb korszaka
A nemzeti filmtörténetírásnak
nincsenek módszertani recept jei nálunk sem, más országokban sem.
Ahány próbálkozás, annyiféle megközelítési szempont.
Figyelemre
méltó kísérlet az angol Charles
Barr: EALING STUDlOS című
munkája, amely a brit filmtörténetnek egy nagyon jellemző szeletét
vizsgálja, mégpedig egy alkotói műhely, az Ealing Studio középpontba
állításával és hangsúlyozva a producemek, Michael Balconnak a
meghatározó szerepét. Ö ugyanis a

Studio

produkcióin
keresztül
sajátos arculatú
filmgyártást alakított ki rendezők
tudatos maga köré csoportosításával, témaválasztással, problémafelvetéssei és filmstílussal.
Az Ealing Studióról szóló kötet
szerzője a kelet-angliai Norwich
egyetemének film- és tv-történettel
foglalkozó tanára, akinek feltettünk néhány kérdést könyvével
kapcsolatban:
- Milyen szerepet játszott az Ea/ing Studio a brit film történetében?

1938--57 között

- Az Ealing Studio valójában ma
is létezík a BBC TV részeként, annak filmgyártó bázísát képezí. Nem
önálló filmgyártó egység azonban,
hanem szímbólum, tiszteletadás a
brit nemzeti filmgyártás nak, amely
nagyon személyes image-t teremtett
meg jelentős nemzetközi sikerrel.
Szívesen emlékezünk ma is az Ealing Stúdióra, gyakran hivatkoznak
rá Angliában a filmiparban és azon
kívül is, bizonyítva, hogya Stúdió
rászolgált az emlékezetre.
- Mikor volt a Studio virágkora?
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- A Stúdiót az 1930-as években
hozták létre, de lényeges áttörésre
akkor került sor, amikor egy új
producer, Sir Michael Balcon állt
az élére 1938-ban. Jelentős szerepet
játszott ő már korábban is a brit
filmgyártás ban, a 20-as évektől
kezdve készített filmeket. Többek
között ő segítette elindítani pályáján Alfred Hitchcockot. Az Ealing
Studiót azzal az elhatározással hozta létre, hogy egy kicsi, de rendszeresen működő brit filmgyártó vállalkozás szülessen.
- Milyen témákat, műfajokat helyeztek előtérbe?
- A háborús idők hatására egy
sor dokumentumfilm, propagandafilm készült. Ezeken kívül - bizonyára ismertek az Ön hazájában is
- az Ealing-vígjátékok, amelyeknek
az volt a céljuk, hogy a háború alatt
ébren tartsák a nemzet lelkiismeretét. Készültek rövid dokumentumfilmek és sok pszeudo-dokumentum film.
- Úgy értsük ezt, hogya játékfilmgyártásfelhasználta
a dokumentum irányzat eredményeit?
- Igen. Balcon alkalmazta Grierson legjobb munkatársait, Alberto
Cavalcantit, Harry Wattot és számos szerkesztőt, Nem kedvelték ezt
az irányzatot a kommerszebb producerek, olyanok, mint Alexander
Korda. Balcon szerette a dokumentumfilmeket, ő volt a producere
Flaherty filmjeinek, többek között
az Arani ember-nek. Azt szeretném
hangsúlyozni, hogy a brit filmgyártásban két fő produceri irányzatot
ismertek: Kordáét
és BaIconét.
Korda a sztárokat kedvelte, Hollywoodot, a látványosságokat, partykat, kosztümöket. Balcon pedig a
brit életet, brit otthont; nagyon brit
volt.
- Ha már szóba került Korda
Sándor, szívesen meghallgatnánk az
Ön véleményét Korda szerepéről a
30-as évek angol filmjében.
- A 30-as években Korda rendkívül sokat segített az itteni filmeseknek a horizontok
szélesítésében.
HallatIanul nagy eredmény volt,
hogy az amerikai piacra be tudott
törni a VIII. Henrik magánélete cimű filmmel. Sokat tett annak érdekében, hogy a brit filmgyártás tőkeerős legyen. Igen élénk társasági
életet élt, milliomosokkal
tartott
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kapcsolatot, rendkívül színes, vonzó egyéniség volt. Bizonyos körökben azonban népszerűtlenné vált,
mert a megszerzett összegek szétfolytak a kezében. De jó angollá
vált Sir Alexander Korda, Churchillel barátkozott, a háború alatt
dolgozott neki.
- Térjünk vissza az Ealing Studióhoz. Kik voltak a legkiemelkedőbb
rendezők, akik itt működtek?
- CavaIcanti, Harry Watt, Robert Hamer (a legjobb brit black
comedy, a Kind Hearts and Coronets rendezője) és Alexander Mackendrick, aki Hollywoodba távozott és fiatalon meghalt. Az Ealing
Studio 1957-ben fejezte be a működését, de a mintegy húszéves tevékenysége során ugyanazok a rendezők dolgoztak itt.
- Mi volt az oka a stúdió megszűnésének?
- Feltehetően nem tudtak jól alkalmazkodni a bekövetkezett változásokhoz. Nem változtattak filmjeik- stílusán, a tv kezdte elhódítani
a piacot. Mint említettem, a Studioban hosszú időn keresztül ugyanazok az emberek dolgoztak. 1956
táj án új, fiatalabb nemzedék jelentkezett, amely jelentősen befolyásolta a filmkészítést. Ódivatúakká váltak a Studio rendezői.
- Ekkor volt Angliában a tv forradalma?
- Igen, 1956 körül. Erre az időszakra tehető a kereskedelmi, amerikai stílusú televízió elterjedése. Az
Ealing Stúdió számos szakembere
átment a tv-hez, viszont ott is ódivatúaknak
bizonyultak. Végeredményben magát az Ealing Studiót
is a tv kebelezte be.
- Ön, az angol filmtörténész hogyan ítéli meg ma a Studio szerepét,
jelentőségét a brit filmgyártás történetében?
- Mindenekelőtt
modellnek tekinthető, arra példa, hogyan lehet
a folyamatosságot
biztosítani
a
filmgyártásban. David Putnam, az
Oscar-díjas Tűzszekerek producere
tisztelete jeIéül Balconnak dedikálta filmjét. Tőle tanulta meg, hogy
hogyan kell egyszerre nemzeti és
nemzetközi filmet készíteni. Történetileg vizsgálva nagyon fontos,
hogy ezek a filmek bemutatták a
háborús időket, a brit kultúrát és az
ideológia
számos vonatkozását.

Azonkívül azt, ami a háború után
a politikai életben történt, az átmenetet a háború és az azt követő időszak között. Az Ealing Studióban
készült filmek szoros kapcsolatban
voltak az adott húsz év kulturális
életével. Angliában van egy "intézmény", az Udvari Költő "intézménye". A filméletben BaIcont Udvari
Filmesnek lehetne nevezni. A harmadik fontos jellemző, hogy nagyon behatárolt
problémakörreI
foglalkoztak, az angol élet hivatalos oldalát ábrázolták. Szigorú, puritán, hivatalos Anglia-kép kerekedik ki ezekből a filmekből. Ha az
irodalmi életben ismert "angol gótikát" kívánnánk vizsgálni, más filmekben kellene azt keresni. A középosztályt bemutató filmek ezek,
amelyek nem ébresztenek senkiben
ellenérzést. Pressburger Imre Angliában Michel Powell rendezővel egy
sorfiImet készített abban az időszakban, amikor Balcon az Ealing
Studiót irányította. Ök maguk nem
dolgoztak a Studio számárá, filmjeik itt nem készülhettek volna el.
Az Ealing Studio fontos része a
brit filmgyártásnak, a brit fiImtörténetnek. Itt is voltak azonban
olyan rendezők, készültek olyan filmek, amelyek szembeszegültek a
Studio hivatalos ideológiájával, filozófiájával, Balcon nézeteivel.
Mi úgy gondoljuk, hogy Európában az angol filmből semmit sem
ismernek az Ealing-vígjátékokon
kívül.
Milos
Forman,
amikor
Csehszlovákiában
dolgozott,
ismerte ezeket a filmeket, és nagy hatást gyakoroltak rá.
- Megkérném,
mondjon néhány
szót az angliai filmkönyvkiadásról,
filmtörténetírásról.
A könyvesboltokban meglehetősen gazdag választék áll rendelkezésre filmkiinyvekből. Véleménye szerint kielégítő-e a
színvonal, témagazdagság? Vannake hiányosságok?
- Bizonyára vannak hiányosságok, ugyanakkor valóban számos
kiadvány, folyóirat jelenik meg.
Mintegy öt évvel ezelőtt a brit filmről szinte semmit sem írtak. A kiadók úgy gondolták, hogy ez nem
méltó a publikációkra. Az utóbbi
években azonban egyre több írás
jelenik meg a hazai filmgyártásról.
- Az angol filmtörténetet kielégítően, teljesen feldolgozták?

- Nem, nincs teljes filmtörténet.
A Brit Filmintézetben
1946-ban
kezdték feldolgozni egy sorozat keretében az angol film történetét nagyon részletesen és alaposan, de
csak 1939-igjutottak el a több évtizedes tevékenység során. A munkát
irányító idős hölgy nyugdíjba ment,
így átmenetileg abbamaradt a filmtörténetírás.
Tervezik azonban a
folytatást, a mi egyetemünk is részt
fog venni benne. Az akadémiai,
egyetemi, kritikai, elméleti munkák
nagy része a populáris filmmel foglalkozik, az angolul beszélő filmekkel és a televíziós alkotásokkal. Véleményem szerint hiányok nálunk
is, de más országokban is vannak,
leszűkült az európai filmről szóló
írásbeliség. Igen nagy hiányosság,

hogy kelet-európai, szovjet, japán
filmről nincsenek publikációk. Különböző okokból a populáris angolul beszélő filmekről írnak elsősorban.
- Kevés kifejezetten elméleti jellegű munkát látni a könyvesboltokban, a meglévők zöme is fordítás.
Vannak-e jelentős angol teoretikus
munkák?
- Valóban nem túl sok van, legalábbis könyv terjedelemben. Jobb
a helyzet a cikkekkel, tanulmányokkal. A munkák többsége nem
tisztán filmelméleti jellegű, gyakran
az irodalomelméletből indulnak ki.
A tömegkultúrával foglalkozó szakemberek írnak filmelméleti kérdésekről. Stephen Heath számos fordítás után a filmelmélet kérdéseivel

foglalkozó munkát jelentetett meg
(Questions of Cinema). Jelentős Peter Wollen "Jelek és jelentés a filmművészetben, Olvasás és Írás" c.
munkája. A szerző maga korábban
avantgárd
filmeket készített. A
filmelméletet szerzőink szélesen értelmezik, akultúraelmélet
kereteiben, kulturális közegben vizsgálják.
- Befejezésül térjünk vissza az (Jn
könyvéhez. Hogy fogadták az olvasók az Ealing Studióról szóló munkáját?
- Könyvem egy kis kiadónál jelent meg, nagyon gyorsan elfogyott. Elsősorban egyetemi körökben vásárolták.
(Charles Barr: Ealing Studios London 1977.)
Pap Pál

után. Különös, hogy épp a tv ad
alkalmat a filmről való elmélkedésre; bár persze ez az elmélkedés
könnyed társalgási hangnemben folyik, nem törekszik arra, hogy leckét adjon Fellini filmkészítési módszeréről, se arra, hogy dokumentum legyen, se arra, hogy feltárja a
művész
kulisszatitkait.
Inkább
amolyan analízis-szeánsz
lesz: a
rendező álmokat, analógiákat, emlékeket felidéző, el-elkalandozó alászállása önmaga legmélyébe, kőrőzése a saját köldöke körül.
Ez a film a filmről fog szólni, a
Cinecittáról, a műtermekről, Felliniről és a stábjáról. Aligha véletlen,
hogy Fellini most először nem
Mastroiannit kérte fel Fellini eljátszására, hanem önmagára osztotta
ezt a szerepet. (Mastroianni is feltűnik azonban egy jelenetben, Mandrake, a Fellini fiatalkorában népszerűképregényhős
jelmezében.)
A film kiindulópontja az, hogy a
rendező és - valódi - stábja Kafka
Amerikájának filmváltozatát készíti
elő a Cinecittában: színészeket válogatnak, próbafelvételeket készítenek, a főalak, Karl szerepére kiszemelnek egy fiús megjelenésű angol
fotómodellnőt; genzanói villájában
felkeresik Anita Ekberget, aki Bruneldát fogja alakítani; a sminkte-

remben az ismerős, dúsidomú, "fellinis" nők tiltakoznak a rendezőasszisztenseknél: "Nem, vetkőzni,
azt nem"; látogatások a szabóműhelyben; jelenetek a műszakiakkal;
kiruccanások a Cinecittá zárt erődítményéből Rómába, szereplőkeresésre.
Fellini metrón utazik ki a Cinecittába, nem veszi igénybe a produkció autóját; a munkáján gondolkodik, amikor egyszerre egy hatalmas női fenék tolul elé, amelyet
alig bír kordába szorítani a farmernadrág. Párhuzamként megjelenik
az ifjú újságíró Fellini - Sergio Rubini alakítja -, aki életében először
megy ki a Cineccitába, hogy interjút készitsen egy felkapott szinésznővel. A villamoson megtetszik neki egy lány, ám a végállomásnál a
románcnak vége szakad. A negyvenes évek elejének Cinecittájában
nagy a nyüzsgés: Blasetti stábja egy
esküvői jelenetet forgat, ennek kellős közepébe csörtet be váratlanul
egyelefántcsorda
valamelyik történelmi szuperprodukcióból;
másutt
egzotikus környezetben játszódó,
kosztümös kalandfilmet forgatnak.
Az egykori s a mai Fellini szembeállításában szembesül egymással az
egykori és a mai filmezés is. A mai
Felliniről egy japán stáb készít do-

Fellini új filmje
"Ebben a filmben a kamerát úgy
használom, mint valami ceruzát
vagy filctollat, amellyel az ember
mindenféle hieroglifát, kacskaringós vonalat firkál egy cédulára, telefonálás közben. Ez egy grafikai,
festői, vizuális ötlet; nem olyan mozi, ami eID; történetet mesél el."
Mindössze ez a két, harapófogóval
kiszedett mondat tekinthető hiteles
információnak
Fellini
legújabb
filmjéről, amely egyelőre az Interjú
- egy rendezőjegyzetfüzete
munkacimet viseli és amelynek teljes hírzárlattal körülvett forgatása lassan
befejeződik a Cinccittában. A szokásosnál is nagyobb titkolózás oka
alkalmasint az lehet, hogy Fellini ez
egyszer valóban nehezen tudna dióhéjban elmesélni egy olyan filmet,
"amelynek nincs igazi cselekménye,
hanem spirálosan halad", valamiféle középpontot keresve; főleg, ha ez
a film őt személy szerint a lehető
legközelebbről érinti. A televízió
számára készülő, kb. másfél órás
film - forgatókönyvét
Fellini és
Gianfranco Angelucci írta, az operatőr Tonino Delli Colli, a díszlettervező Danilo Donati, a zeneszerző Nicola Piovani - a rendező harmadik ,jegyzetfúzete" lesz: az elsőt
1968-ban forgatta az NBC megbízásából, a másodikat az Amarcord
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kumentumfilmet: a rájuk jellemző
eltökéltséggel
felvesznek
mindent, azt is, amikor Nastassia
Kinski elhoz a rendezőhöz egy tenyérjósnőt és egy kínait, aki olvas
a macskák gondolataiban.
A színész Fellinit szinte kiszorítják a
képből a kamerák, amelyek mintegy totemként vannak jelen a filmben: Fellini kamerái, ajapánokéi, a
negyvenes évek régi kamerái. És
amivel a rendező sem számolt eredetileg: a többszörösen film a filmben filmet valóban végigkövetik
egy angol tévétársaság
kamerái,
igazi dokumentumfilmet készítve a
forgatásról.
Mindezt az ide-oda kalandozást
pedig egy narrátorhang fogja összekötni, talán maga Fellini hangja.
A film külön nyomatékkal foglalkozik a fénnyel, hiszen a fény a
filmezés éltető eleme: fény nélkül
nem lehet forgatni, a megvilágítástói függően más és más lesz egy arc,
megváltozik egy táj képe, hangulata. "Ez a film a fényről fog szólni"
- jelenti ki látnoki hévvel a mester,
de aztán mindjárt kevésbé prófétai
hangon teszi hozzá: "egy mesteremSZIVOS
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ber filmje lesz. Olyané, mint egy
asztalosmester". S ha már a fényről
fog szólni, valószínűleg sötétben
fog kezdődni. A japán stáb éjszaka
érkezik meg a Cinecittába, de Fellini még ott van: ő elsőként érkezik,
utolsóként távozik, mint az egykori
minta tisztviselők. A rámenős japánok sarokba szorítják, hát elmeséli
nekik, hogy egyszer álmában repült
a Cinecittá felett, mindent fölülről
látott.
De ébren mit - és hogyan - lát
ma Fellini a Cinecittában? A nagy
álomgyárból reklámfilmgyártó kisüzem lett; a reklámnak behódolt
(a valóságban egyelőre csak Japánban) Mastroianni is: Mandrake jelmezében reklámoz egy folttisztítószert, egyetlen intésér.e eltűnik minden folt. Más reklámfilmek is láthatók lesznek, ezeket is - akárcsak a
Ginger és Freáben - mind Fellini
ötlötte ki. Az egyikben egy görlcsapat parádézik, s egy óriási ajakrúzságyúval célba veszi egy plakátfigura
száját. A másikban flitteres frakkokba öltözött figurák táncolnak
egy monumentális régi írógép billentyűin.

A reklámozott tárgyak itt masztodontikussá nőnek; ám ha Fellini
ilyen fenyegetőnek látja a reklámokat, vállalkoznék-e
arra, hogy
újabb igazi reklámfilmeket készítsen? "Persze, csak mostanában nem
kérnek fel rá. A reklámban harminc
másodperc alatt el kell mondani
egy kerek történetet, és hozzá még
az üzenetet. Ez erőpróba. Ugyanúgy szórakoztat, mint amikor annak idején adott témára rajzoltam
karíkatúrákat."
És mi lesz a tanulsága - már ha
egyáltalán lesz - ennek a kolosszális
mesének, amelynek egyes tömegjeleneteiben annyi igazi és filmbeli
stáb kavarog, hogy amikor Fellini
egy asszisztenst hív, egy tucat rohan
oda, akik közül a többség csak a
szerepe szerint asszisztens? Most,
amikor a film még nincs készen,
csak találgatni lehet: hogy például
Fellini kamera-ceruzájának
irkafirkája valójában egy olyan mester bizakodó szerelmi vallomása a filmhez, aki mindennek ellenére folytatja a filmezést és örömét leli benne.
(Rita Cirio - L 'Espresso 1986/50.,
Róma - Schéry András)
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VISSZA A JOVOBE
A tudományos fantasztikus film, mint műfaj már a filmművészet születésekor
helyet követelt magának a mozivásznon. Azóta már ágas-bogas műfaj-fává
nőtte ki magát a tizedik múzsa kebelében, s az utóbbi időben egyértelműen
sláger- és sikerlista vezetővé vált.
A sci-fi filmek kedvelik a gyerek vagy tinédzser hőst, hisz az még romlatlan,
fogékonyabb a technikai újdonságokra, fantáziája szabadabban szárnyal. (Arról már nem is beszélve, hogy a mozinézők szívéhez is közelebb áll.) Nem
véletlen, hogy a CSILLAGOK HÁBORÚJA trilógia Luke Skywalkerja, a
HÁBORÚS JÁTÉKOK számítógép programozó zsenije vagy az UTOLSÓ
CSILLAGHARCOS főhőse kivétel nélkül a 16--18 éves korosztályt képviselik.
Robert Zemeckis filmjének is nagykamasz hőse van, aki természetesen felnőtteket megszégyenítő talpraesettséggel mozog a világban. A hagyományoknak
megfelelően baj van vele az iskolában, gördeszkájával félelmetesen száguld a
flaszteron, s barátnőjét gyöngéd szerelemmel övezi. Újdonság azonban. hogy

Mart y nincs egyedül, hisz bogaras vénemberként megjelenő tudós barátja szerkeszti az időutazásra szolgáló autót.
Zemeckis igazi nagy ötlete azonban a címben foglalt VISSZA A JÖVÖBE.
A véletlen baleset folytán 1955-be, jóval születése elé érkező Mart y legnagyobb
problémája épp a vissza jövőbe. Vagyis tűzön-vízen keresztül össze kell hoznia
leendő szüleit, hogy egyáltalán megszülethessen. E képtelen ötlet - a nyolcvanas
évek tinije az ötvenes évek kamaszai között - gyakorlatilag gegparádét eredményez. A rendező nek egyébként is jó érzéke van az iróniához és a paródiához,
ezt már a SMARAGD ROMÁNCÁ-ban bebizonyította. Itt egyenesen lubickol
az ellentmondásos helyzet teremtette lehetőségekben. Megcsipkedi a technikát,
hisz kisipari - mondhatni falusi ezermester - leleményességgel juttatják vissza
eredeti idejébe hősünket. De keményen kifigurázza az emberi természetet is.
Az ember gyarlóságán való élcelődés koronája a fiú megtérése, hisz beavatkozva az időbe, családja viselkedése 180 fokos fordulatot vett.
S még egy meglepetés a végére; a játék nyitva marad, hisz lehet indulni az igazi
jövőbe, így a filmbeli alap helyzet visszájára fordulhat.
Zemeckis mesterien kezeli a rendelkezésre álló anyago t, így a néző valójában
nem érzi magát sci-fi-ben, inkább jelenidejűen kacag a múlt és a "jövő" igencsak
mainak tűnő figuráin.

Vissza a jövőbe

színes amerikai film
rendező: Robert Zemeckis
operatőr: Dean Cundey
zene: Alan Silvestri
szereplők: Michael J. Fox, Christopher
Lloyd, Crispin Glover, Lea Thompson

