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A kompjúter nélküli ember
Nem hiszek abban, hogy a közeljövőben Magyarországon valami lényeges változás történjék
a kompjúter segítségével történő .Jiatártalanitási
folyamatot" illetően.
A technológiailag közepesen fejlett Magyarországon mind a mai napig csaknem minden médium különös fejlődéstörténetet futott be: kezdeti
forradalmi fellendülés után nehézkes, retardáló
elterjedés, melynek során a fejlődés mindenfajta
betegsége megfigyelhető, miközben az eredeti
progresszív gondolatok veszendőbe mennek.
Az autó. Már a kezdet kezdetén voltak kiváló
konstruktőreink,
mint például Csonka János.
1945 óta azonban nincs többé személygépkocsigyártásunk. Az utolsó két évtizedben viszont
autóexport segítségével elértük, hogy a budapesti
utcákon gyakorlatilag ne lehessen többé közlekedni.
A távo/babeszé/ő. 1893-ban Puskás Tivadar feltalálja a "telefonhírmondót",
a későbbi rádió egyik
előzményét. Ma a főváros több tízezer lakosa
10-15 éve hiába vár a telefonkészülékére. A telefontulajdonosok viszont rengeteg időt (és pénzt)
vesztenek a téves kapcsolások miatt.
A video, A távolbalátás egyik úttörője volt, még
1919-ben, a magyar Mihály Dénes, aki később
Berlinbe emigrált. A magyar avantgárd a 70-es
évek eleje óta foglalkozík videóval - pusztán
elméletileg (vagyis videó nélkül). Ma sok ezer
VHS-Iejátszókészülék van az országban, s a nem
kreatív kazettafogyasztás óriási méreteket öltött.

A kompjúter. Eltekintve attól, hogy a számítógép
egyik feltalálója, a zseniális Neumann János
ugyancsak magyar volt, az első kompjúterművészeti kísérletek csak a 70-es évek elején jelentek
meg Magyarországon.
Az első ilyen kiállításra
még később, 1986-ban kerűlt sor, mert egy budapesti számítástechnikai
intézetnek az az ötlete
támadt, hogy egy IBM-rajzológépet bocsát a művészek rendelkezésére.
Időközben azonban egy újabb tendencia is megfigyelhetővé vált: a kompjúter általánossá válása.
Megjelentek a számitógépek a gazdasági életben
és a társadalomtudományokban
- szinte kizárólag adattárolási és -feldolgozási céllal. Ezáltal
egy-egy vállalat vagy intézmény adminisztrációja
talán könnyebbé vált, annál nehezebb azonban
a lakosságnak az adatokba betekintenie. Egy
input-hiba kijavítása (pl. egy címlistán vagy egy
villanyszámlán) akár hónapokig is eltarthat. Az
adattárolás egy alapvető kényszernek engedelmeskedik: ha valamit gyűjtünk, máris mindent
gyűjteni akarunk. Óriási adatbankokról
álmodunk, melyekben minden megtalálható, akárcsak
Borges könyvtárában.
Viszont már a könyvtárakban sem találjuk meg azt, amit keresünk
(ugyanis nem tudjuk, hogy mit keresünk). Mindazt kompjúterekbe szeretnénk táplálni, amit már
nem tudunk elolvasni, s közben nem vesszük
észre, hogy energiánk már a programozás során
elapad, az output minimális, és ráadásul elfelejtünk olvasni.
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iskolákban bevezettük a programozás oktatását.
Nagy mértékben megnövekedett az egyszerűbb
személyi számítógépek (Commodore, Spectrum,
Primo stb.) száma, különösen a társadalom technológiai orientációjú rétegeiben. Mindennek következményeként 10-20 év (egy generációváltás)
múlva az életmód, a gondolkodásmód s talán az
egész agystruktúra radikális átalakulása várható.
(Ide számíthatjuk a tévé hatását is.)
E fordulat előtt állva a 70-es évek első kísérleteit
elvégző avantgardista generációnak döntenie
kell, hogy részt akar-e venni az átstrukturálódásban, vagy sem. Vagy átképzi magát, felszerelkezik a hardware-rel (ma még ugyanis nincs kompjútere) és dolgozik a jövő számára (hiszen csak
a jövőben tud sikeresen olyan .Jiatártalanítésprojektekben" részt venni, mint például egy alternatív kompjúter-videó-műhold-lánc kiépítése). Vagy pedig megmarad a már megszerzett
értékei egyszerű őrzőjének.

'.

Talán nyílik még egy harmadik út is a kompjúter
nélküli ember számára. Amint egykor az ember
a járást akarta utánozni és a kereket találta fel,
később az agyat akarta utánozni, s lett a kompjúter feltalálója. A kompjúter nélküli embemek a
mai nyomorúságos helyzetben is megvan a lehetősége, hogy magányos partizánként az agy és a
kompjúter jobb összehasonIításáért, a gép humanizálásáért harcoljon (művészet mint szabotázsakció!), vagy pedig az agyba közvetlenül behatoljon, hogy ott építsen ki új gondolkozási stratégiákat.
. Beke László

(Készűlt az 1987 áprilisi .Entgrenzte Grenzen" - Határtalanitott Határok - cimű velencei kompjúterművészeti
kollokviumra, melyen magyar részről Száva Gyulafilmkészitő és Peternák Miklós teoretikus vettek részt.)
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Robert Abel: Glider
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Tézisek a Digitális képek című kiállítás keretében rendezett szimpoziumhoz
(München, 1986. október)
l. A kompjúter mint esztétikai tárgyak létrehozására szolgáló eszköz mindenképpen örömmel
üdvözlendő (a művészet demokratizálása,
egy
művész stíluselemeinek elraktározása, a művészet mint mindennapos fogyasztási cikk).
2. A produktummal, a képpel szemben előtérbe
tolakszik a technika, a módszer, a folyamat. (Ma
is így van még?) "The medium is the message."
3. Egyes művészek - ha erre alkalmuk nyílik minden meggondolás nélkül használják a kompjútert, mint új eszközrendszert. Ezek (többnyire)
a művészet perifériájáról jönnek. (A művészek
vajon mindig ilyen szemérmetlenül használ ták fel
a technikát?) A kompjúterhez való viszonyuk
instrumentális, vagy azt akarják, hogy olyan legyen.
4. A kompjúterhez mint eszközhöz való hozzáállás logikája feltételezi a felhasznált dolog és a
felhasználó személy, objektum és szubjektum
szétválasztását. Kérdésesnek látszik, hogy az információs technika esetében fenntartható-e egy
ilyen szétválasztás?
5. Az emberi cselekvés és magatartás olyan elemeit gépiesíti, amelyek már rég elgépiesedtek.
(Bammé).
6. A digitális művészet nem újdonság. Nem más,
mint a művészetben régóta meglevő áramlatok pl. a pointillizmus és az informel - végre megtalált gépi formája.
7. A kompjúter művészeti célokra való alkalmazása eddig inkább egy magatartás, egyfajta hozzáállás kifejezése volt, semmint a megformálásra
törekvésé. Inkább, de nem kizárólagosanl

rekednek ennek létrehozásában,
az roppant
pénzösszegeket emészt fól (I OOO-től 2000, sőt
10 OOOdollárig). Csak a reklámszakma és a katonaság rendelkezik ilyen anyagi eszközökkel. Esztétikai szempontból ezek a filmek katasztrofálisak.
10. A dolog akkor válik izgalmassá, amikor
olyan kapcsolatok, folyamatok ábrázolására kerül sor, amelyek anyagi-reális úton nem hozhatók létre, amelyek csak információs valóságra
tartanak igényt. A kompjúter mint a fantasztikum és a fantomatika eszköze (a fantomok információs feldolgozása).
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ll. Az algoritmus kényszere behatárolja a kompjúter alkalmazási lehetőségeit. Az interakció
részben feloldja ezt a kényszert. Jelzi a rendszer
szabad helyeit. Ez teremti meg a kompjúter eszközként való felhasználásának feltételeit.
12. A kompjúter esetében egy szintetikus kamera
találkozik egy szintetikus valósággal. A valóság
absztrakt
információs
modelljei
vizuálisan
transzformálódnak
és láthatóvá válnak. A valóságban nem létezőnek ez a valóságos villódzás a
adja a kompjúterképek
különleges izgalmát.
Olyasmi válik láthatóvá, ami valójában csak
gondolatban létezik. A festők természetesen már
régóta ezt csinálják (vagy még mindig?): Bosch,
Dali ...

l3. A kompjúter művészi célokra való alkalmazása csak akkor indokolt, ha olyasmit fejez ki,
ami csak ezen a módon fejezhető ki. Ez sem
újdonság.

8. A kompjúter használata a szintaxis és a szigmatika aspektusaira koncentrál, háttérbe szorítja
a szemantika és a pragmatika aspektusait. Amíg
magának az eszközrendszernek a birtokbavétele
a feladat (amelyből öröm fakad), a formai aspektusok túlburjánzanak minden tartalmon. Ezért a
kompjúterképek hol unalmasak, hol ízléstelenek.

14. Talán bumerángként hat a kérdés: sok értelme van-e egy technikailag magas fokú eszközrendszer segítségével egy pillanatra izgalmasnak
tűnő, ám valójában meglehetősen jelentéktelen
képeket elővarázsolni? Van-e értelme ilyesminek
ebben a világban, amelyben élünk? Vagy csak
egy digitális szószról van szó, amellyel nyakon
önt jük Csernobilt, Wackersdofot,
a Csillagok
háborúját és az ISDN-t?

9. Akadnak, akik a vetített képekbe vetik reményüket. Amennyiben bizonyos komplexitásra tö-

Frieder Nake: Bilder Digital No. 2. 1986
Ungár Júlia fordítása
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Robert Abel: Chicago 2000-ben
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Az elektronikus animáció
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Az ember és a gép közötti meghitt kölcsönhatás
egyáltalán nem új dolog. A zenében például, a
hangszeres előadó a hegedűjén vagy a fuvoláján
fejleszti sajátos képességeit, hasonlóan az íróhoz,
aki az írógépén dolgozik vagy a pilótához, akire
szuperszonikus repülőgépe hat és viszont. Mind
ez ideig azonban nem alakultak még ki hasonló
kapcsolatok a kompjútergrafika és az elektronikus animáció területén. Az animátorok és a digitális adatfeldolgozási technológiák közötti kölcsönhatás lehetőségei nyitottak még.
Ebben a cikkben szeretném felbecsülni az
utóbbi két év eredményeit, és számba venni a
programkészítés néhány kiemelkedő képviselőjének leginkább előremutató eredményeit a következő területeken: elektronikus grafika, képalkotás, valamint a szintetikus mozgások és a kamera
által felvett képek befolyásolása:
Az ismertetés során az elektronikus szimuláció
legkifinomultabb alkalmazási területére kell szoritkoznunk, és ily módon nem tárgyalhatunk
olyan megnyilvánulási formákat, mint a házi
kompjúter, a videojátékok és a különböző játékszalonok játékai, valamint a különféle mikrokompjútereken (Apple II, IBM Personal Computer, Aurora 100, BBC Model B, Atari 400, Olivetti M20, Sinclair Spectrum és tucatnyi másikon)
készített amatőr műsorok. Arra sincs lehetőségünk itt, hogy pillantást vethessünk a lézer- és
holografikus grafika területére, ahol pedig nagyon magas színvonalon alkalmazzák a kompjútereket.
Első példaként következzenek rögtön a New
York Institute of Technology legfrissebb eredményei, a cég elnökének, .Dr. Alexander Schurenak
a méltatásában: "A NYIT vitathatatlanul egyike
a világ legfejlettebb műhelyeinek a szintetikus
képek alkotása és a gépek bonyolultsága tekintetében. A tavalyi évvel bezárólag, több mint harminc animációs állomás volt kapcsolásra kész a
NYIT-ben. Több mint 100 filmkocka manipulátor van, 10 darab Image Maker R Paint festőrendszer, 8 darab ezekhez tartozó ll/780 VAX,
4 darab színesfilm rögzítő, 2 darab azokhoz tartozó Evans and Sutherland multi-kép szerkezettel, multiplanrendszerű
rögzitővel, 25 darab
DEC GIGI Graphic Terminal és egyezer milliárd byte-os tárolórendszer. Mindezek összessége
nagyban emelheti a Computer Graphics Laboratory fejlettségének színvonalát. Ilyen mennyiségű
kompjútergrafika alkalmazásával már kipróbálhatjuk, hogy mellőzhető-e az a sok optikai és
I
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mechanikai készülék, amelyeket a video- és filmjelenetek elkészítésénél hagyományosan használnak. Az utóbbi években a NYIT-ben digitális
kompjúterek alkalmazásával bővítették az optikai, kémiai és mechanikai speciális effektek előállításának repertoárját. Növekvő mértékben alkalmaznak kompjútereket
a figurák mozgásának, a kameráknak és az animációs trükkasztaloknak az irányításához, továbbá a kompjútergrafika alkalmazásának köszönhetően a felvételre kerülő jelenetek próbáinál és felépítésénél.
Ugyanezen rövid idő alatt, a katonai és a civil
repülőgép-szimulátorokból,
az orvosi képalkotásból, a műbolygókról készített fényképfelvételekből és a robotokkal történő látványkutatásból
származó lendület messze túlviszi a kompjútergrafika alkalmazását a csontvázszerű vonalgrafikák megrajzolásán. A Computer Graphics ma
már megfelelően fejlett ahhoz, hogy bizonyos
esetekben túlhaladjon azoknak az optikai és mechanikai eszközöknek az alkalmazásán, amelyeket manapság az irányításnál használnak.
Evans and Sutherland a Utah állambeli Salt
Lake Cityből tulajdonképpen grafikai kompjúterekre szakosodott hardware vállalat, erős járulékos érdekekkel a software design területén. Kifejlesztettek egy multikép rendszert, kibővített memóriával. Szimulációs formulájuk olyan sajátos
képességekkel rendelkezik, hogy megbirkózik a
komplex perspektívákkal és a változó parallakszisokkal is. A 16 lehetséges tevékenység koordinálása alkalmas a finom átalakulásokra,
a látószög lesüllyesztésére, a vari o felhasználására és
még sok más összetett dinamikus mozgásra.
A cégnek a munkafolyamatokba
állítható grafikai processzora alkalmas arra, hogy a valóságos
idődimenzióban
végbemenő animációt hajtson
végre. Jól példázza a szerkezet technikai és esztétikai hatásfokát az az eredmény, hogy már egy
háromdimenziós,
szimulált repülőgép képzeletbeli manővereit is meg tudja valósítani.
Robert Abel kétségtelenül a jelenkori kompjúteranimációs pálya egyik legnagyobb sztárja.
A programkészítő Bill Kovácsnak köszönhetően
ő lett azon kevesek egyike, akiknek sikerült öszszeházasítani a legmagasabb színvonalú grafikai
designt és az azt feldolgozó kompjúter szimulálta
mozgógrafikát. Noha elsődlegesen az Evans and
Sutherland cég felszereléseit használják Abel
munkatársai, sikeresen alkalmazzák a közönséges optikai kamerafotográfiát
is, ily módon
mindkét terület legjavát hasznosít ják munkájuk-
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ban. A lényeg tulajdonképpen egyfajta vektorelmozdítási rendszer, valamint az eljárás pszichológiája, hogy minden egyes elvégzendő feladathoz a legjobb technikai megoldást választják
és alkalmazzák.
John Vince Nagy-Britanniában
aMiddlesex
Polytechnicen olyan, kompjúter által kidolgozott
eljárásokat tanít a diákjainak, amelyekkel rövid
időn belül is képessé válhatnak arra, hogy a saját
vizuális terveiket programozzák. Feltehetően at
ő eljárása a leghatékonyabb Nagy-Britanniában,
elérheti, hogy megnyíljon a terep a művészek és
a tervezők előtt. Picasso nevű programja annyira
egyszerű kompjúternyelven alapul, hogy még a
nagy mester tetszését is elnyerte volna. U gyánakkor sejthető, hogy aki ezt a programot egyszer
elsajátította, birtokába vett egy egész vizuális
rendszert.
Antti Kari is megépítette egy kollégájával saját
digitális adatfeldolgozó készűlékét. Kari rendezte a The Lost World (Az elveszett vi/ág) című,
kompjúterrel létrehozott kísérletet, amely díjat
kapott a Zágrábi Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon. Kari bemutatótekercsén
szerepel a
Finn Televízió új emblémája is, ebben úgy alkalmazott tiszta és merész grafikai designt, hogy
érzékelhetővé tette, milyen is a kompjúterrel
megsegített animáció legtökéletesebb alkalmazása.
A New York-i Judson Rosebush valószínűleg
az egyik legtapasztaltabb programkészítő a világon. A New York-i Digital Effects főnökeként a
hatvanas évek végén kerűlt erre a terűletre. "Animátoraink a kompjútergrafika
segítségével három dimenzióban képesek manipulálni a tárgyakat." - mondja Rosebush. - "Forgathatjuk
a
tárgyakat, hozzájuk adhatunk új részeket, vagy
elvonhatjuk olyan tartozékaikat, amelyek a harmadik dimenzió alkalmazása nélkül láthatatlanok maradnának az animátorok előtt."
A Digital Effects nem dolgozik animált fígurákkal, terűlete a technikai animáció. Egyebek
közt a különböző televíziós állomások számára
készítenek speciális effekteket, illetve animált főcímeket tévéműsorok elé.
"Gondolkozási
formaként
alkalmazzuk
a
kompjútert. Annyira felpezsdíti a képzelőerőnket, mint semmi más korábban. A gépek új technikák kifejlesztésére ösztönzik a művészeket,
mert maga a médium is új, és az új médium
rákényszeríti őket, hogy egészen másképpen dolgozzanak, mint addig. Új utakat találnak tehát,
hogy fokozzák a médium kifejezőerejét. És pontosan ebben rejlik annak előnye."
A kompjútergrafika másik előnye a hagyomá-
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John Ha/as: Dilemma
(Kass János figuraterve alapján)
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nyos módszerekkel szemben, hogy képes pontos
perspektívát adni a rajzoknak. A kompjútergrafika többféle, a fizika törvényein alapuló eljárást
is egyesít annak érdekében, hogy pontosan kiszámithassa a szűkséges perspektívát.
Amennyiben a művészeti ág egyesíteni képes a
mai formájában a kompjúter által irányított és a
kompjúterrel létrehozott animációt, akkor az
ügyfél választani kényszerül majd a két alkalmazási forma között. Rosebush szerint, "minden
ember rendelkezik egy bizonyos tehetségbázissal
- ebből fakad hajlama, természetes részrehajlása
egy-egy médium iránt. A kompjúterrel létrehozott alkotások esetében arról van szó, hogy léteznek olyan jellegű dolgok, amelyek megalkotására
egyáltalán kompjúterprogramokat
lehet írni, és
a kivitelezésüket is meglehetősen komplikált lenne bármilyen más eljárással elképzelni. A kompjúter körűl semmi sem történhet csak úgy, vaktában. Itt ugyanis minden kompozíciós problémává válik. Még az is, hogy miként tervezhetem
meg a fény visszaverődését egy egyszerű CocaColás dobozon. Ez kihívást jelent az alkotók
kreativitása felé. A kompjúterrellétrehozott
animáció lehetőségeit semmi más nem korlátozza,
mint a program
megalkotójának
korlátai."
A kompjúter alkalmazásának azon lehetőségét is
látja Rosebush, hogy .Jétrehozzunk vele valami
egészen új dolgot. A kompjúternek
nincsenek
korlátai. Bármit meg lehet csinálni vele. A digitális effektek ugyanis éppen úgy lehetnek optikai
kompjútereffektek,
mint képek feldolgozása
vagy élőszereplőkkel felvett anyagok manipulálása stb ... Ellenőrzésünk alatt tartunk egy teljes
háromdimenziós szintetizált teret, és ezt a végte-
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lenségig manipulálhatjuk a végső formáig: filmre,
videóra vagy apapírszalagra
írhat juk. "
Dr. Sakamoto a Tokyo Institute of Technologyról bejelentette, hogy Japánban negyven fajta különböző mikrokompjútert gyártanak, s ezeket alkalmazzák is az APPLE II, a TRS-80 és a
PET készülékek mellett. Utóbbiakat importálják. Folyamatosan zuhanó áruk lehetővé teszi,
hogy akár az iskoláskorú gyerekek játékszerévé
váljanak. Az idősebb gyerekeket pedig arra bátorítják, hogy építsenek saját kompjútereket az iskolában kapott felszerelésekből, és így tanulják
meg a mikrokompjúterrel kapcsolatos alapfogalmakat és az analóg információk input/output
technológiáját. Ezek a gyerekek különböző elgondolásokat dolgoztak ki az egyéni tanulásra a
mikrokompjúterrel,
amelyek során a videólejátszók képei irányíthatóvá válnak, továbbá animált képek hozhatók létre a tévémonitoron. Dr.
Sakamoto jelenleg kétéves gyermekek számára
készít programot, amellyel felbecsülhetővé válik
az intelligenciájuk. Arra az időre készül ez a
program, amikor a serdülőkorú milliók - éppen
a gombnyomással működő technológiának köszönhetően - már kezdő animátoroknak
is számitanak egyúttal.

Természetesen tartózkodjunk attól, hogy utánozzuk a japánokat. Másrészt viszont a Bauhaust is megj árt korábbi tanárom, Moholy-Nagy
mondta, hogy "mindenki tehetséges". Hitte,
hogy amennyiben az embereket érdekli a saját
munkájuk, akkor mindenkiben megvan a képesség ahhoz, hogy felszínre hozza a saját alkatának
leginkább megfelelő kreatív energiákat.
Egy pillanatig sem kétlem, hogy a kompjutergrafika hatalmas, új tömegeket fog bevonni abba
a kísérletbe, hogy feltérképezzék saját alkotóképességeik határait. Ez lesz a vizuális kommunikáció első nagy demokratikus mozgalma.
Az elektronikus mikrofeldolgozásos bűvészkedés
húszéves története után úgy tűnik, hogya fejlődés négy különböző irányba halad az együttműködési szándék különösebb jele nélkül.
1. Házi szárakoztatás és játékok: A házi szórakoztatás és a játékok céljaira irányuló kompjúterkereskedelem tömegpiaccá vált; mind a hardware, mind a software ipar multimilliós, fontos
üzlet lett. Az utóbbit ugyan folyamatosan veszélyezteti a plagizálás és a kalózkodás, két olyan
probléma, amelyek egyike sem megoldott még.
Ez a roppant méretű iparág milliókat fektet
olyan primitív játékokba, amelyek nemcsak technikai szempontból célszerűtlenek, de humanitárius szempontból egyenesen károsak, mivel olyan
jellegű erőszakos és barbár ingereket serkentenek, amelyek potenciális veszélyt jelentenek a
következő nemzedékek tagjaira. Ezen a területen
sajnos még a tervezői kivitelezésnek vagy a fantáziának sincsen túl nagy jelentősége. A tervező
egyedül azzal vihet valami értéket az ilyen munkába, hogy egyszerűsít, általánosít, és megpróbál
esztétikai minőséget csempészni a programokba.
2. Szérakoztatás,
oktatás
és hirdetői par:
A kompjúterreIlétrehozott
animáció az effektek
nagy változatosságát
tudja megvalósítani. Tud
ragyogni, forgatni, elemeket megkeverni, izzani,
pislákolni, lüktetni, rázni, fröcskölni, spirálisan
mozogni, szikrázni, fényt sugározni, hullámzani,
vibrálni, megváltoztatni
valamit, hajlítani, arrébb lökni, megcsavarni, pörgetni, remegtetni,
ugráltatni, repültetni, varióznil Sajnos. Fejlett
technológia és hatalmas költségek állnak az
egyik oldalon, nyomorúságos kis szamárságok a
másikon. Általában igen régimódi stílusban leforgatott köritéssel.
Sajnos nem mindegyik kompjúterrel létrehozott vizuális effekt jó. Sokból lesz divatos, rutinszerűen megcsinált giccs. Mind a lehetséges,
mind pedig a valóságos értékeket tanulnunk kell
még, és pontosan meghatározott
célok elérése
érdekében kell alkalmaznunk őket.
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Természetesen senkitől sem várhatjuk el, hogy
olyan szakértővé váljon, mint James Blinn a NASA-nál, a Csillagok háborújával befutott Alvy
Ray Smith, aki a Lucasfilmnél dolgozik a kaliforniai San Raphaelben, a hollywoodi Bob Abel
vagy a New York-i Judson Rosebush. Abban
azonban reménykedhetünk, hogy mindenki megtanulhat majd egy alapszintű elektronikus nyelvet. A japán gyakorlathoz hasonló módon.
3. Tudomány: Talán nem érdektelen megjegyeznem, hogya legutóbbi évek Nobel-díjas tudósainak túlnyomó többsége képzelőerejének
nagy ugrásaival és ösztönös éleselméjűségének
köszönhetően jutott el következtetéseihez.
A megfigyeléseken és kísérleteken alapuló laboratóriumi munka másodlagossá vált, és csak akkor kap jelentőséget, amikor valamilyen új álláspontot kell bebizonyítani a biológiában, a fizikában vagy a matematikában.
Az ember fizikaijelenlétének szerepe a tudatos
tapasztalatszerzés során még mindig nagyon külsődleges.
Az ösztönösen működő emberi szellem térképe
még mindig feltárásra vár. Annyira összetett
technikát igényel annak megértése, hogy mi is
megy végbe az agyunk mélyén, hogy a megismerés új szintjére kell lépnünk, ahová viszont kizárólag a kompjúterben rejlő lehetőségek kihasználásával juthatunk el.
Az egyetemek és a külőnböző kutatóintézetek
az egész világon mind messzebbre érnek el az
emberi agy feldolgozóképességének terjedelmét
vizsgáló kutatásokban. Kísérletet tesznek a tudatalatti újfajta értelmezésére, és annak a kapcsolatnak az új szemléletű megközelítésére, amely az
intuitív behatások és a fizikai, megmérhető, tudatos létezés között fennáll. A problémának az a
megközelítése, hogy használjuk mi a kompjútert,
különben majd az fog használni bennünket, a
fejlődés dimenzióinak beláthatatlanságából és a
kétségek okozta félelemből fakad. Mindenesetre
meglepő, hogy a vizuális szépség felismerésében
a tudósok megelőzik napjainkban a tervezőket és
a művészeket. A világűrbe felbocsátott műbolygók és az Evans and Sutherland cég filmtekercsein látható karcsú, háromdimenziós repülőgépek
a legmagasabb színvonaion megoldott képi alkotásoknak tekinthetők, és C. P. Snownak azt az
álláspontját bizonyítják, hogy amikor a tudomány és a művészet ténylegesen egybefonódnak,
akkor újfajta tudatosságot és új kultúrát hozhatnak létre.

..
Három dimezióban: Avco (USA)

és Star Rider (USA)
4. Művészet: A kompjúterképeket jellemző
sokféle előny ellenére csak nagyon kevés művész
akarja vagy képes a kompjúterben rejlő előnyöket hasznosítani. Néhány éve az volt a véleményem, hogy mind több művész kezd majd érdeklődni a gépek iránt, mint többen fogják kutatni
a véletlenszerű alkotói kombinációkban rejlő
olyan ismeretlen hatásokat, amelyeket a színek,
a vizuális tér és a mozgás összekapcsolása hoz
létre. Ezt használják majd a régi típusú képeslapeffektusok helyett, amelyeket a cellkarikatúra
műfajok fejlesztettek ki, és amelyek sokkal inkább tekintgetnek a múltba, mint a jövő felé.
NEM - ez nem nevezhető sem tervezésnek, sem
művészetnek, és végképp nem ez az a mód, amivel felhasználhatjuk az új technológia előnyeit.
Megkaptuk a lehetőséget arra, hogy újraalkossuk a teret az elemek széttördelése és újraegyesítése révén. Új dimenziók meghódítása, új perspektívák feltárása, újfajta fényviszonyok kidolgozása és a behatolás a feltérképezetlen tudatalattiba - ez a cél.
John Ha/as; Animafilm 1984/2.
Antal István fordítása
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A Csillagok háborúja harci jeleneteinek sok grafikai látványossága - mint például a rakétákban
alkalmazott animációs táblázatok, amelyek segítségével a navigátorok megsemmisítő találatokat vihettek be az ellenséges repülőgépekre valójában kézzel kivitelezett animációs rajzokból
állt, és csak utánozta a kompjútergrafikát.
Ugyanakkor létezik egy autentikus példa a
kompjútergrafika alkalmazására a Csillagok háborújában: a végső ütközet előtti "eligazítási"
jelenetben látunk valamit, ami úgy tűnik fel, mint
a Halál Csillagának kompjúterizált diagramja,
valamint látjuk a csillag belső szintjeit is, amint
mozognak. Ez valóban digitális kompjúteranimáció volt, amelyet Larry Cuba készített, aki
korábban a California Institute of the Arts hallgatója volt. Cuba három hónapig dolgozott a film
másfél perces betétjén, és ez idő alatt még Chicagóba is elutazott, hogy felhasználhassa azt a grafikai nyelvet, amelyet Tom DeFanti professzor a
University of Illinoison dolgozott ki.
Jelenleg háromféle alapvető eljárás létezik
kompjútergrafikák készítésére, mindegyik bonyolult és költséges berendezéseket igényel a
hardware és a software tekintetében egyaránt. Ez
a három a következő: digitális kompjúteranimáció, kompjúterinterpoláció és analóg képszintézis.
A digitális kompjúteranimáciá - az olyan például, mint amilyet a Csillagok háború jában alkalmaztunk - különleges kompjútemyelv használatát igényli, ilyet dolgozott ki DeFanti professzor
is, hogy vele végül is képeket létrehozó programot írhasson. Az animátomak vagy értenie kell
ezen a nyelven, vagy olyan valakivel kell együtt
dolgoznia, aki érti, és aki úgy tevékenykedik mellette, ahogy a tolmácsok szoktak. Az eljárás
rendszerint hasonló: egy írógépet ütögetünk, illetve lyukkártyákat készítünk, hogya kompjúter
utasításokat kapjon. Az utasítások feldolgozása
során a kompjúter egyedi képek sorozatát hozza
létre, amely általában egy fekete-fehér televíziós
készülék monitorán vagy valamilyen másfajta
katódsugarú berendezésen jelenik meg. Miután a
program által létrehozott mozgóképek minden
egyes variációja megjelenik a videokészüléken,
bármilyen közönséges filmkamera kockánkénti
expozíciót készíthet a kép egymás után következő változásairól. Ezután optikai printer alkalmazható az így felvett anyag színezésére.
Már 1975-ben publikáltam a New York Timesban a Mi újság az animációban? című cikket,

amelyben leszögeztem, hogy "az első, teljesen
animációval készített figurális film, amelyet a
kompjútertechnika alkalmazásával készítettek"
- Péter Földes Éhség című munkája volt.
A kompjúterinterpoláciá volt az a technika, amelyet Földes az Éhség megalkotásához felhasznált,
úgy segítette tehát a kompjuter az animátor munkáját, mintha valamiféle elektronikus fázisrajzolóként dolgozna. "Az Éhségben - írtam a dolgozatban - Földes dantei szemlélettel ábrázolja
egy jóképű, sovány, fiatal férfi átalakulását groteszk és elhájasodott öregemberré. Amikor az
öregember a halálba zabálja magát, teste a pokolra kerül, húsát felfalják az éhenhalt emberek
szellemei. Valójában az történt, hogya kompjúter «rajzolta meg» az akciók véghelyzetei közötti
unalmas fázisrajzokat, és ily módon lehetővé tette, hogy Földes szabadon összpontosíthasson a
kulcsrajzokra. Tehát a sovány férfira és a kövérre, mivel az átalakulást a kompjúter hozta létre".
Az Éhség a National Film Board of Canada
vállalkozásaként készült a Kanadai Nemzeti Kutatási Tanács egyik digitális kompjúterén, elkészítéséhez olyan programot használtak fel, amelyet N. Burtnyk és M. Wein ennél az intézménynél dolgozott ki. A kompjúterinterpoláció ez
esetben úgy érvényesült, hogy a gép Földes kulcsrajzainak vonalait kis részletekre bontotta le, és
azokat kódolta át. A kompjútert arra programozták, hogy fordítsa az egyik képet a következőbe: kövesse az átírt részlet vonalmozgását az
egyik pozícióból a másikba. A kompjúterbe meghatározott számú intermediális helyzetet és mozgást is betápláltak, ezekkel együtt képes csak
végrehajtani a változtatást. Ennek eredményeként a kompjúter magától elkészíti a vonalrajz
fázishelyzeteit. A képek videolejátszón jelennek
meg, és onnan filmezik le őket, majd optikai
printerrel történik a színezés.
Az analóg képszintézis, amely a harmadik fajta
kompjúteres eljárás, egészen különböző típusú
képeket és mozgásokat hoz létre a digitális
kompjúteranimáció absztrakt és félabsztrakt formációitól kezdve egészen a kompjúterinterpoláció vonalgrafikáinak átalakulásáig. Ennél az eljárásnál, amelyet videoszintézisnek is neveznek,
adott grafikai információt, úgy mint magas feszültségen létrehozott rajzokat vagy mozgó képekről készített videofelvételt rögzítenek videokamerával. A végső elektronikus kép a szintetizátorral megoldott elektronikus irányítás alkalmazásának köszönhetően különféle módszerek-
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A kompjuteres animáció kiindulhat egy háromdimenziós
"rajzolható".

kel is létrehozható. A szintetizátor a valóságos
időtartamban képes a képeket manipulálni, és a
képek már akkor szinezhetők, amikor az információ még a videoberendezésen van. Ezután átírják a képeket egy különlegesen magas felbontású, katódsugaras berendezésre, amiről 35 mm-es
filmet készítenek. Az analóg képszintézissel létrehozott kompjúterképek forgathatók, kicsinyíthe-

model/ből (a fenti rovar pi.) és elektromos

"ceruzával"

'j

'1 .,

~~

tők, oszcillálnak, és többnyire egészen másfajta
képek, mint a kézi eljárásokkal létesíthetők.
A kompjútergrafika a speciális effektek új korszaka felé nyithat utat. (John Culhane: Special
Effects In the Movies, Bal/antine
York,1981.)
Antal István fordítása.
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A médiaművészetek jövője
A médiamüvészetek jelene és jövője a digitális
forradalom. Minthogy már a bölcsőben is a számítástechnika várható társadalmi kihatásaira készülünk, a konstruktőrök folyamatosan döntenek a következő generáció technológiai berendezéseinek a dolgában. Nincs is semmi okunk azt
hinni, hogy felhagynak vele, amíg a legteljesebb
mértékig ki nem zsákmányolták azt a tér-idő
tömeget, ami maga a legkimeríthetetlenebb erő.
Nem hiszem, hogy ez a forradalom még az én
életemben végbemenne - nem, még az alapok
lerakása sem fejeződik be ennyi idő alatt.

Ennek az évtizednek az első felében a digitális
képalkotás színvonala felemelkedik majd arra a
szintre, amelyet elvámak a művészetünktől.
A felbontóképesség, az élesség és a színhelyesség
tökéletesebb lesz majd, mint a jelenlegi, a "korai
időszakot" jellemző látványé. A filmkészítésre
szolgáló készülékek sebessége és memóriaképessége elegendő mértékben megnövekszik ahhoz,
hogy a digitális készülékek nélkülözhetetlenné
válhassanak. A "Pixar" képkompjúter, amelyet
a Lucasfilmnél terveznek és építenek fel, alapvető
lépést jelent ezen az úton. Ez a készülék lézersu-
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Alvy Ray Smith: Equilibrium, 1982

garakat használ majd a valóságos világ képeinek
rögzítésére. Ezt az anyagot feldolgozzák digitális
úton, összedolgozzák a valóság más módszerekkel felvett képei vel vagy a kompjúterrel létrehozott szintetikus képekkel, és végül exponálatlan
filmnyersanyagra rögzítik, megint csak lézerrel.
A képek előállításánál egy átlagos kétdimenziós
kompjúter is megfelelően irányítani képes a művészi kompjútergrafikák
legapróbb mozzanatait
is. Ez különösen igaz mozgóképek esetében.
A magam részéről egyáltalán nem várom el az új
technológiától, hogy olcsóbbá tegye a filmgyártást. Azt várom inkább, hogy előbb bájoljon el
bennünket az ismerős hatások szimulálásával 14

azaz legyenek például "festő", .fázisoló'' és a
"blue-box technikát imitáló" programok -, majd
miután behódoltunk neki, vezessen el a képalkotás feltáratlan birodalmaiba. Hogy újonnan szerzett ismereteinket olyan képek kidolgozásához
használhassuk fel, amelyek nem jöhetnének létre
más módon. Kibővül majd az a vizuális nyelv,
amit beszélünk. A valóság és a szintetikus ábrázolás közötti különbség eltűnik, mert a szintetikus ábrázolás is a maga komplexitás ában és árnyaltságában ragadja meg a valóságot. Ne felejtsék azonban el, hogy ez a megállapítás egyáltalán
nem ugyanaz, mintha azt mondanám, hogy a
valóságosság a kompjútergrafika célja. A valóság
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csupán egyfajta hagyományos
mérték ahhoz,
hogy valamit megmérjünk vagy továbbfejleszthessünk. Semmi okunk sincs arra, hogy továbbra
is a valósághoz kötözzük magunkat. Mégis gyanítom, hogy a valóság csekély mértékű variálgatása foglalkoztatja majd a médiaművészek következő néhány generációját.
Szeretném kihagyni a kompjútergrafika
kizsákmányolásának most következő néhány évét.
A kompjútergrafika
címkéjével védve alacsony
felbontóképességű,
nehézkes, vonalas, sekélyes
és a mérnöki rajzokra emlékeztető ábrázolmányok bombáznak majd bennünket, és hogy még
nagyképűbben hangozzon adolog, "CGI"-nek,
azaz Kompjúterrel Létrehozott Ábrázolásoknak
nevezik majd őket. Már a legmaradibb grafikákban is alkalmazzák
a pontszerűséget,
éppen
azért, hogy modernnek tűnhessenek. Igazság szerint a kompjútergrafika már régen túljutott korai
megjelenésének ezen a szakaszán, de még mindig
hordozni kénytelen azt a terhet, amelyet a közőnség első megítélésének köszönhet: azt hitték,
hogy megmarad mindig olyannak, amilyennek
még akkor megismerték. Örülnék neki, ha hirtelen belecsöppenhetnék
egy olyan korszakba,
amikor a rosszul alkalmazott grafikát és a rosszul
alkalmazott matematikát - ez esetben ugyanis

szorosan összefonódnak - annak veszik, ami;
amikor a "kiszámított" és a "matematikai" kifejezések többé nem számítanak pejoratív fogalmaknak, és amikor a középső C-t nem keverik
össze egy szimfóniával.
Az új nyelv teljes elsajátításáról akkor beszélhetünk majd, amikor valamelyik filmrendező
ugyanolyan magától értetődő módon veti fel a
kompjúter alkalmazását, mint ahogyan forgatási
helyszínt javasol, vagy valamelyik forgatási napszakot. Ugyanúgy veszi majd igénybe az általa is

megismert kompjútergraftkus művészetét, mint
ahogy manapság a legkedvesebb operatőreit.
speciális effektekkel foglalkozó
szakembereit
vagy filmkomponistáit kéri munkatársul.
A médiaművész sok tekintetben hasonlítható
a filmrendezőhöz. Ezt már az is bizonyítja, hogy
az egyes képek is külön .főcímet" igényelnek,
egyszeruen azért, hogy az emberek megismerhessék mindazon szakemberek nevét, akik dolgoztak rajtuk. Az eljövendő idők csúcstechnológiája
olyan jellegű szakosodást vet fel, amelyet meg
kell tanulnunk használni. A túloldali kép jó példáját adja egy ilyen "egykockás mozinak". (Alvy
Ray Smith: The Media Arts in Transition, Walker
Art Center. 1983.)
Antal István fordítása.

A video, a kompjúterek és az emberek
Kétségtelen, hogy az elektronikus művészetek, a
videó és a kompjútergrafika válnak majd a jövő
uralkodó művészeti formáivá. Egyre több művész sajátítja el azt a fajta flexibilitás t és fegyelmet, ami ezeknek az eszközöknek a használatához szükséges.
A készülékek árának csökkenésével és a képek
minőségénekjavulásával
arányos módon növekszik majd azoknak a művészeknek a száma, akik
ezeket a szerszámokat használják fel a képzelőerejük bemutatására. Természetesen a műalkotások megszületésében továbbra is az eszközöket
felhasználó
személyek
rátermettsége
és a
képzelőerejük minősége marad a legfontosabb
tényező. Ezen a viszonyon nem változtathat semmilyen új technológia bevezetése sem.
Gyors alkalmazhatósága és a képek formálhatósága következtében a videó még a továbbiakban is sok művész kedves kifejezési eszköze marad. A kompjútergrafika,
azon lehetőségeinél

fogva, hogy képessé teszi a művészeket olyan új
világok megteremtésére, amelyek még soha nem
léteztek azelőtt és hogy az animáció új formáit
dolgozhat ják ki a felhasználása révén, új eszközül szolgál a művészi felfedezésekhez.
Bár az árak csökkenésével egyre több embernek lesz majd saját video- és kompjútergrafikai
készüléke, a legköltségesebb és legbonyolultabb
rendszerek a jövőben is csak a különböző központokban lesznek elérhetők. Az efféle központokban nemcsak az eszközöket tárolják, valójában ezek az elképzelések kicserélésének a fórumai is, és létezésük termékenyítően hat mind a
művészekre mind pedig a közönségre. Ha van
egyáltalán valami, amit tisztán lehet látni a művészetekkel kapcsolatban, az az, hogy a legtöbb
művészi produkciót azzal az elképzeléssel hozzák
létre, hogy megosszák másokkal, és ez a lehetőség tekinthető a legfontosabb szempontnak a
művészek és a műveikkel szembesülő közönség
15
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Ed Emshwiller a konferencián

oldaláról egyaránt. A társadalmi csere fontos
mozzanata az alkotói folyamatnak. A látás és
láttatás lehetősége egyaránt fontos a galériákban, a tömegkommunikációs
csatornákon és az
egyetemeken. Ahhoz, hogy a művészet prosperáljon, olyan környezet szükségeltetik, amelyik
bátorítja és támogatja a művészeket munkájukban, és a közönségnek is biztosítja a megfelelő
eszközöket ahhoz, hogy az elkészült műveket
megnézhesse és élvezni tudja,
Ha a művészek tudják, hogy rendelkezésükre
állnak azok a helyek, ahol megjelenhetnek a műveik, tehát bemutatják azokat a galériákban, a
múzeumokban, az egyetemeken vagy valamelyik
kábelcsatornán,
és megkapják a munkájukhoz
szűkséges eszközöket is, akkor biztos vagyok
abban, hogy el is végzik a dolgukat. A legtöbb
művész, vagy legalábbis sokan közülük, megszállottan dolgozni akar, és teljes energiával veti magát a munkába. Ahogy vannak olyan művészeink, akikről nyugodtan elmondható, hogy megőrűlnek azért, hogy elvégezhessék a dolgukat,
éppen így szükségünk van a megszállott szemé16

lyiségek egy másik típusára is, Azokra gondolok,
akik beszélni tudnak az emberekhez, akik szenvedélyesen meggyőzik őket arról, hogy éppen ezt és
ezt a műalkotást érdemes megnézniük, és éppen
azért kell megnézniük, hogy hathasson rájuk,
hogy gyönyörködhessenek
benne, Rendkívül
fontosak tehát azok a programfelelősök, kurátorok és kritikusok, akik mélyen és erős szenvedéllyel elkötelezték magukat a médiaművészetek
ügyének, Buzgalmuk, elkötelezettségűk, a bennük élő vágy, hogy saját lelkesedésüket megoszszák másokkal is, gyakran legalább annyira fontos, mint a művészek tevékenységének az a vonatkozása, hogy megszabadítják
kötöttségeitől
az olyan emberek gondolkozását, akik még nem
tanul ták meg azt, hogy miként tegyenek magukévá ismeretlen művészi formákat, és hogyan gyönyörködjenek bennük,
Sajnálatos, hogy éppen azok az emberek, akik
feltehetően a legnagyobb tömegekre tudnak hatni, mint például a kábelcsatornák és a nagy tömegkommunikációs
állomások műsorszerkesztői, mutatnak a legcsekélyebb érdeklődést az
ilyen jellegű problémák iránt. Vannak olyan múzeumi kurátorok és akad néhány kritikus és író
is, akik magától értetődőnek tekintik a művészek
független és személyes látásmódját, de nagyon
kevés az olyan műsorszerkesztő, aki érdeklődne
vagy vonzódna az új formák és az új elképzelések
iránt, pedig ők egy sokkal szélesebb közönség
előtt mutathatnák be ezeket a műveket a kábeltévé vagy a nagy tévéállomások csatornáin. Feltehetően azért, mert azok az emberek, akik az efféle
állásokat betöltik vagy szeretnének ilyen állásokba kerűlni, nagyon konzervatív beállítottságúak.
Kár, hogy így van, mert az az érzésem, hogy sok
olyan tévénéző van, aki megfelelő tálalás és jól
megválasztott műsoridő esetén a művek sokkal
szélesebb választékát
is élvezni tudná, mint
amennyit jelenleg nyújtanak neki.
Ha van valami, amit igazán szívesen fogadnék
az elkövetkező tíz év változásai között, az az
lenne, ha több olyan ember jutna hatalomhoz,
aki a fantáziadús, független művek adásbakerülését és sugárzását támogatja. Aki ilyen pozícióba kerűl, tehát hozzájut a lehetőséghez, és meg is
szerkeszti majd ezeket a programokat, nyilvánvalóan a kritikák kereszttüzébe kerűl majd. Azok
az emberek is szidni fogják, akiket csak a hagyományos jellegű műsorok érdekelnek, és azok a
művészek sem kímélik majd, akiknek a munkáit
nem válogatta be a műsorba. Egy szerkesztőnek
azonbim képesnek 'kell Iénnie arra, hogy a legerősebb támadásokat is kibírja. Éppen olyan elkötelezetten kell hinnie a küldetésében, mint a művé-

csak

a legelszán-.

tabb és legszenvedélyesebb emberek tulajdonsága.
· . 'Úgy tűnik, mintha valamiféle visszavonulási

~ korszakban .élnénk manapság, mintha felhagyt, tunk volna a kísérletezéssel és a felfedezésekkel.
! Számunkra, akik hiszünk abban, hogy ezek a
r~ dolgok ma is fontosak,
ez az időszak a harc és a
~ .nehézségek korszaka lesz. De azt hiszem, érde" mes megvívnunk ezt a csatát, és meggyőződésem,
· hogy mindannyiunknak,
akik érdekeltek va.: gyunk benne - a művészeknek és azoknak is,
':, .akik szeretik a művészetet, és meg akarják osztaI,
ni ezt az örömüket másokkal - meg kell tennünk
mindent, ami csak az erőnkből telik, hogy bebizonyítsuk: eza környezet is megfelelő az alkotó- ..
~. munkához. Amennyiben az emberi szellem fejlő~~"désének valóban alapvető jelentőségű kifejezői a
\o'
művészetek, és én hiszem, hogy így van, akkor
:.- mindannyiunknak
dolgoznunk kell azért, hogy
~,' annyira jó és változatos művészetet teremtsünk,
~, amennyire csak lehetséges.
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(Ed Emshwiller. The Media Arts in Transition,
~~)"Wa/ker Ari Center, 1983) Antal István/ordítása
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'i~'John Halas (Halász János)
~:.·animációs filmrendező és producer, az ASI FA-nak, az
~ '. animációs szakemberek nemzetközi szervezetének tisz, ,.'teletbeli elnöke.
••..
11..A feleségével alapított Halas and Batchelor filmvál:; lalat Európa egyik legnagyobb animációs filmstúdiója.
':\Autobahn című, kompjúteranimációval
készített rövid, ~,fillnje, amelyet a Kraftwerk együttes zenéjére készített,
,:'~'clső animációs film volt, amelyik videolemezen meg)·'jeieilt: Dilemma cimű kompjúteranimációs
filmjét Kass
.?~á'nos forgatókönyve alapján és tervei szerint, az ő
~fejfiguráinak felhasználásával készítette.
.j.,
'.

.:::/bhn Culhane
. aln'crikai forgatókönyvíró, író, újságíró és tanár.
· .~~ Unokafivére, Shamus Calhune a Fleischer testvérek
.animáteraként a szakma egyik legtekintélyesebb művé'~'~eként tevékenykedett. 1981-ben megjelentetett Speci.~a/Effects in The Movies (How They Do It) című kötete
,':':a .filmezésben alkalmazott speciális effekteket és azok
;i:elkészítésének módjait ismerteti.
.,:
. Alvy Ray Smith
)c.ompjúteri.zált speciális effektek művésze és szakembe. r;e.
..' A Lucasfilm kompjútereffektekkel foglalkozó részlegének vezetője. A háromdimenziós kompjúteranimáci~
':ó~:cffektek alapvető jelentőségű szakembere, illetve ő
\'

Ed Emshwiller: Sunstone

:f,~~

.

volt az a művész, aki kollégáival először mutatott nyilvánosan ilyen effekteket. Nevét a Csillagok háborúja
című film tette ismertté.
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, az egyik legismertebb és legjobb kísérleti filmes és vi- .',
deóművész. Egyaránt jelentősek a filmjei, amelyeket az, \ '.'~~~
underground időszakban készített, expanded cinema
" {'"l:;
akciói, videomunkái és kompjuterizált videokazettái.'
. ,..:~~
Kompjuterizált filmjeit az IBM támogatásával készíti, .' .'.,";Ii(
Képzőművészként
indult, és talán a legelismertebb"
.. ,,~:~
kompjúterművész
napjainkban
(ba lehet egyáltalán . ':. ~~
ilyesmit kijelenteni valakiről).
•
';;/~
Alvy Ray Smith és Ed Emshwiller írása hozzászólás• ':~~
ként hangzott el azon a konferencián, amelyet 1983.
\: ,••~;
június 8. és 11. között rendeztek meg Minneapolisbari ..,;'
a Walker Art Centerben, és amelynek a címe (The . ;,/,~\
Medi~ 1rt~ in Tra~itio~ - Az átalak~/ó médi,aművés,ze:'
tek) IS JelZI, hogy témája a korszak atalakulasban levo ' (r';;'!$
vizuális kultúrája volt. A konferencia fő szervezője és,:'
egyi~ támog~tója a műv~szeti központokat összefogó' (, :';
National Alliance of Media Arts Centers volt. A konfe-'
. "f~
rencián elhangzott hozzászólásokat a WalkerArt Cen~'>~~~?'
ter 19~3-b~n ~~tetben jelentett; meg. Ebből választot<.c"ijJ
tam ki a ket írást. (Antal Istvan)
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-Beszélgetés a kompjúter animálás áról
Az 1974-es év filmtörténeti jelentőségét az adja,
hogy 'akkor terjesztettek fel előszörszámítógéppel készített filmet Oscar-dijra. Aki a számítógépek és a filmek közös történetének eredményeit
ismeri, nem lepődhet meg azon, hogy ez a film az
animációs rövidfilmek kategóriájában szerepelt.
A film az akkoriban legnyitottabb, a formanyelvi
és technológiai kísérletekről szabadon gondolkodó művészeknek legtöbb lehetőséget biztosító
központban, a Kanadai Nemzeti Filmirodában
készült. (Az Amerikai Filmakadémia díját egyébként nem ez az alkotás, hanem Will Vinton szintén forradalmi jelentőségű gyurmafilmje, napja• ink gyurmafilmdivatjának
korai előfutára nyerte
el.)
Az Oscarra felterjesztett film tervező-rendezőanimátora honfitársunk volt, az 1946-ban külföldre távozott képzőművész és animációs filmes,
Földes Péter. Földes Nagy-Britanniában
és
Franciaországban
élt, de ő is - mint rajta kívül
még annyian mások - lehetőséget kapott arra,
hogy anyagi és esztétikai szempontokból nehezen
megítélhető kísérleteibe Kanadában, a Nemzeti
Filmiroda támogatásával kezdjen bele. (Vinton
filmtörténeti jelentőségű gyurmafilmjeivel egyébként nagyjából azonos időben fogott hozzá egy
itthoni független magyar művész is a maga gyurmakísérleteihez. Háy Ágnesre gondolunk.) Az
Éhséget azóta is kiemelkedő filmként értékeli a
nemzetközi szakírodalom, és tudni véljük azt is,
hogy miért. Földes ugyanis, túllépve a technológiai tökélyen, máig érvényes példát mutatott a
számítógép humanizált - értsd: emberközpontú alkalmazására.
A folyamatos átalakulásokkal
dolgozó animátor ugyanis végig egy személyiséget, illetve ennek a személyiségnek a deformálódását, elembertelenedését ábrázolta. Érdekes, és
elmélyült tilmtörténészekre váró probléma, hogy
akkor, amikor az árnyalt emberábrázolás máig
az animáció egyik leghiányosabban alkalmazott
és legkevésbé kídolgozott képességének számít,
miként sikerülhetett Földesnek ennyire pontos
jellemábrázolást produkálnia - egy sokak által
hidegnek és a figurális ábrázolásban alkalmazhatatlannak tartott géppel? A filmet Magyarországon is lehetett látni 1983. szeptember 22. és 28.
között, a budapesti Horizont moziban rendezett
kandai animációs filmhét programjában. Azok,
akík az akkori vetítések egyikén sem lehettek
jelen, kénytelenek becsületszóra elhinni nekünk,
hogy Földes egy emberi jellem leépűléséről mesélt, katartikus erejű szembesítéseket alkalmazva
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a film befejező képsoraiban. Az Éhség, az ábrázolás módszerének szempontjából és a felhasznált
gyártási technológia: jellegétől" fűggetlenűl.éppen
annyira hagyományos vagy örök érvényű műalkotás, mint egy görög tragédia. Mint minden
lényeges mű.
1976 semmivel sem kevésbé jelentős év (legalább) a magyar film története szempontjából,
mint amilyennek 1974 számít az egyetemes filmtörténet szintjén. Ekkor jelent meg Bódy Gábornak a Balázs Béla Stúdióban készített kompjúterfilmje, a Pszichokozmoszok.
Az első magyar
kompjúterfilm, és az egyik legköltőibb rögtön,
amit valaha csináltak. Ahogy az Éhség mérföldkőnek számít a kompjúteres személyiségábrázolás területén, éppen annyira új a Pszichokozmoszok a számítógéppel történő filozofálás filmjei
között. Lehet, hogy néhányan kétségbe vonják az
állítás igazát. Főként azok, akik láthatták a
Whitney testvérek, Jordan Belson vagy más, az
amerikai -nyugati -parton- tevékenykedő --művészmunkáit. Ök azonban, főként a Zen buddhizmus
hatása alatt dolgozva, egyfajta nagyon jellegzetes
és anyagtalan képi homogenitás megvalósítására
törekedtek. Ki tudja, talán így szegültek ösztönösen szembe eszközük "gépszerüségével" és a figurális kompjúteranimáció
akkor még nagyon silány színvonalából következő hátrányokkal.
Bódy Gábor tudatossággal párosuló érzékenysége a nyelvi struktúrák sajátosságai iránt, médiumszerübb, józanabb, .földhözragadtabb" gondolkozásmódja egészen más típusú költészetet
hozott kí a kompjúterből, mint idősebb amerikai
kollégáinak filmjei.
Földes Péter és Bódy Gábor túlélőiként és
honfitársaiként
nem tehetünk másként, mint
hogy az ő eredményeikhez viszonyítva, azok ismeretében mérjük fel a számítógépes filmezés
aktuális tendenciáit. Nem feledve, hogy az anima
latin szó, jelentése: lélek. Ebből született az animáció, mint olyan fogalom, amely élettelen dolgok életre keltésével foglalkozó tevékenységekre
vonatkozik. A teremtés aktusára tehát.
Ma már ténykérdés, hogy a számítógépekkel
nagyszerüen lehet animálni, és csupán technikai
problémát jelent az, hogy milyen színvonalon. Az
már nem technológiai kérdés viszont, hogy a
számítógépeinket milyen színvonalon és milyen
tartalommal tudjuk animálni.
Csak rajtunk múlik.
Erről szól az alább következő beszélgetés.

Kismányoky

.

r

Káro/y: Pszichorealizmus,

1981

KIsMÁNYOKYKÁROLY:A hetvenes évek közepétől dolgoztunk Csizy László barátommal számítógépes animációs filmeken. Ö a Pécsi Posta Számítógépes Osztályának a vezetője, és máig is az
első szakember a területen. A Pszichorealizmus
című filmhez egy koordináta segítségével kiszámított pontok alapján geometrikus teret hoztunk
létre. Olyan termet kellett keresnünk, amely nagyon rideg és majdnem embertelen közeget nyújt.
Ez a Birodalmi Kancellária nagyterme. Ezt mozgattuk meg a számítógéppel, és utána helyeztük
bele a figurákat. Egy elmebeteg képzőművész
szélsőségesen szubjektív világáról van szó: évtizedeken át letisztult alakokról, amelyeket nagy
pontossággal és nüansznyi eltérésekkel változtatott az alkotó. Egyértelmű volt, hogy ehhez a
számítógépes háttérre volt szükségünk. Miután
nem rendelkeztünk olyan gépekkel, amelyek térben tudnak mozogni, síkban jelentek meg a térbeli mozgások. Az eredeti rajzok is ilyenek voltak. A becsapódó ellentétes merőleges mozgások
adták meg a teret.
SZEKERESPÉTER: Azóta már létezik a háromdimenziós számítógépes animáció.

KISMÁNYOKIKÁROLY: Ha létezett volna számunkra, akkor is hasonlóan csináltuk volna meg
a filmet. Ma viszont azt tapasztalom, hogy elszabadultak az ötletek. Minket az akkori "technikai
primitívségünk" rákényszerített a szűkszavúságra, ami tulajdonképpen jót tett a műnek. Számunkra az eredeti rajzok "üzenetét" segítette a
számítógépes grafika, amely kontextust adott .
Ma is azt látom, hogy a képzőművészet keresi a
kapcsolódási pontokat a technikával; annak hatalmas eszköztárával. A találkozási pontok még
nem illeszkednek: a tradicionális, több évezred
óta formálódó művészet még nem találkozott
azzal a technikai lehetőséggel, amellyel a tudomány .már rendelkezik·· ....
ANTAL ISTVÁN: Kismányoky három filmjében
közös az, hogy mindegyikben már létező, lezártnak tekinthető, megvalósított képzőművészeti világot animált a számítógép segítségével.
KIsMÁNYoKYKÁROLY:Martyn Ferenc, ahogyan
így utólag látom, nagyon szándékosan úgy valósította meg a szürrealizmushoz közel álló geometrikus absztrakció sajátos ágazatát, ahogy sze-
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Macskafogó - a Volkswagen és gazdája

rintem erre a jelen pillanatban még a számítógépes csúcstechnológia sem lenne képes. A sík térré
válik, majd visszamozdul - ezt a folyamatot
ugyan számítógéppel megoldhatjuk, de gondolatilag nem. Molnár Farkas munkáihoz a számítógépet az építészeti vonatkozások makettes felépí-

téséhez, másrészt a ritmus kialakításához használtuk. Az egész gondolatkör, mentalitás, ami a
Bauhaus szellemí körében kialakult, kontinensenként is eltérően, igen sokféleképpen vált később eredménnyé.

Ismerkedés aszámítógéppel
BARTÓK
ISTVÁN:
Én később találkoztam a számítógéppel, de nagyon hamar megbarátkoztam vele. Nagy élmény volt számomra, ahogyan sorra
megjelentek elképzeléseim anélkül, hogy effektíve lerajzoltuk volna a képeket. Az én képi világom filmben is, az É/et és Iroda/omban és másutt
megjelenő rajzokban is racionális, kiszámított,
így közel állt hozzám a számítógép "rajzoló"
munkája.
SZÁVAGYULA:74-ben elképzeltem egy történetet, amí fekete és fehér körök mozgásából, vonalak, felületek, látószögek átrendeződéseiből épült
fel. Számolgattam, rajzolgattam a vázlatokat és

kiderült, hogy csak számítógéppel tudom megcsinálni. Házi gépek nem léteztek; cégekhez, 'intézményekhez kellett járkálnom. Volt, ahol szóba is
álltak velem... 81-ben aztán a BBS a TV KISZ
Stúdió végre némi pénzt szánt az ügyre, és az
ELTE Atomfizikai Tanszékén dolgozni kezdhettünk. A komputert Vicának hívták. Körök helyett csak recés peremű valamiket tudott rajzolni,
de "ő" csinálta Bódynak a Pszichokozmoszokat,
meg zeneszerzőknek is segített már. Nem sok
ilyen volt az országban. Az emberek is hajlandóak voltak dolgozni. Erre szükség is volt, mert
"reálidejű" animációt kellett csinálnunk - a szó
kissé honosított értelmében. Hollós Olivér opera-
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tőr és Szalay Sándor fizikus segítségével sötét
szobában néhány nap alatt kockánként filmre
vettük a képernyőről a Deák Ferenc programja
alapján generált pár ezer képet; aztán alaborban
újabb néhány nap alatt előhívták, munkakópiát
csináltak; azt a TV vagy a Filmgyár egyik vágószobájában megnéztük, és a tapasztaltak alapján
finomított programmal a számítógépnél újra sorra kerülve - vagyis "reál időben" néhány hét
múlva - már folytathattuk
is a filmet... Vica
pedig időnként a hőségtől és a hálózati feszültségingadozásoktól hol elfelejtett egyet-mást, hol
pedig váratlan és gyönyörű fényeket meg hullámzásokat adott ajándékba.
GÉMESJÓZSEF:Én nemcsak animációs filmkészítő
vagyok, hanem egy ideje már igyekszem megtanulni a számítógépes animációhoz
szükséges
programozást is, mert az ideális az lenne, ha az
alkotók saját maguk, akár egyedül is, dolgoznának a számítógépen. A Macskafogó előkészítő
fázisaiban és részleteiben például dolgoztunk
számítógéppel. Természetesen technikailag még
nem tartunk ott, ahol az amerikaiak. A M .acskafogóban például az a rész, ahol a váratlanul felbukkanó kalózhajó megjelenik és üldözi a menekülő egereket, számítógépes tervezéssel készült.
Ugyanígy a Volkswagen. Az ilyen mozgó tárgyakat igen jól lehet modellezni és számítógépes
programmal megjeleníteni. Itt most az előkészítő
fázisról van szó: nemcsak elképzelhetjük, hanem
vázlatosan meg is jeleníthet jük a kompozíciót, a

mozgásfázisokat, a perspektívákat.
A számítógépnek köszönhetően azonnalláthattam
és láttathattam elképzeléseimet. Ha például a felvevőgép előtt egy figura vagy egy autó mozog, annak
meghatározott pályát kelllefutnia, s a részleteknek tökéletesnek, az egésznek szépnek kell lennie.
SZEKERESPÉTER: Nemrég rendezték meg a DIGIT ART kiállítást. Az Új IMPULZUS és a
MT A SZT AKI számítógép-művészeti pályázatának anyagából rendezett bemutatón olyan véleményeket is hallhattunk, hogy néhány művészt
kifejezetten zavart, hogy nem érezték az anyaggal
való közvetlen kapcsolatot, ahogyan a festők és
szobrászok tradicionálisan érzik. Az anyagszerűség, a textúra hiánya jelenik meg az elektronikával.
BARTÓKISTVÁN:Eleinte valóban engem is zavart
az, hogy valamí, amít én nem ismerek, ami tőlem
teljesen idegen, köztem és a kész mű között áll.
De amikor láttam, hogy az jött létre, amit elképzeltem, sőt olykor még felül is múlta elképzeléseimet; a gép többet és pontosabbat produkált, de
végső soron azt, amit szerettem volna, akkor
feloldódott ez az idegenkedés.

,

ANTAL ISTVÁN:Sokan azt mondják, hogy a számítógép alkalmazása a festészetben, az animációs filmkészítésben bizonyos hidegséget eredményez. Minden már-már túlzottan tökéletes, kiszámított, pontos, és eltűnik az alkotó egyénisége.
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A számítógép és az alkotói folyamat
BARTÓKISTVÁN:Én ezt nem mondanám. A számítógép, illetve a vele dolgozó szakemberek
- hiszen a Dimenziók volt az első számítógéppel
készült filmem, azelőtt az egészről nem sokat
tudtam - pontosan azt csinálták, amit elképzeltem, sőt a létrehozott eltérések, variációk még
csak inspiráltak: azt mondhatnám,
hogy még
pontosabban .és tökéletesebben kaptam vissza
azt, amit kívántam.
GÉMESJÓZSEF:A számítógép nem köti meg az
ember kezét. Csak csinálni kell! Minden attól
függ persze, hogy ki és mire használja. A Csillagok háborújában például a néző egyáltalán nem
veszi észre, hogy mi készült számítógéppel és mi
nem. Valamikor bennem is felvetődött, hogy ez
a masina talán önálló életre kel, ahogyan sokan
mondták, átveszi az irányítást, s mi csak gomb-

nyomogató kiszolgálókká válunk. De éppen a
Macskafogó előkészítése során volt egy vicces
élményem, ami nagyon elgondolkodtató az alkotási folyamat vonatkozásában. Amikor a Volkswagen közeledik, akkor programozási hibából
adódóan egyszer csak minden a feje tetejére állt:
a perspektíva ellenkezőjébe változott. Minél közelebb jött az autó, annál kisebb lett. Ekkor támadt az az ötletem, hogy az ilyen kis "tévedések", illetve az alkotó-programozó
beavatkozási
lehetőségei végtelen és kimeríthetetlen
alkotói
lehetőségeket rejtenek. Tehát nemhogy háttérbe
szorítaná a gép az alkotó egyéniségét, hanem
egyenesen felszabadítja őt: kiélheti fantáziáját
minden különösebb anyagi, technikai, pénzügyi
beruházás, segéderők nélkül - ha tudja kezelni a
számítógépet!
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mációs filmkészítésnél, ahol sole ember dolgozik
a részleteken, mindig pontosan tudja a rendező,
a grafikus, hogy mit fog visszakapni? Sőt, jó
esetben az alkotók el is várják, hogy a résztvevők
, kollektíven járuljanak hozzá a műhöz.
SZEKERES
PÉTER:Régebben sok neves hollywoodi
rendező nem tudta, hogy mit kap vissza a vágótól, a producertől, miután már leforgatta a filmjét. Ezt azonban az alkotók általában negatív
példaként emlegetik.

,

,,

GÉMESJÓZSEF:Láttam ilyen példát az animációs
filmkészítésben is, amikor először voltam az
Egyesült Államokban. Egy családi vállalkozásnak számító elektronikai központban azzal büszkélkedtek, hogy behozza a megrendelő a filmet:
fekete-fehéren, majd néhány szót szól arról, hogy
mit is akar, s részt is vesz az "alkotásban", ami
azt jelenti, hogy a megrendelő ott áll, és eközben
a technikusok a képet, a mozgást, a színeket, a
hangot s mindent videón és számitógépen kevernek. Tetszik? O. K. Puff, gyorsan mindent bele,
máris kész, puff, nesze itt van a műalkotásod,
mehetsz a pénztárhoz, tedd a kész filmet a bevásárlókosárba, aztán fizess akasszánál!

.'
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Száva Gyula: Eset

SZEKERES
PÉTER:Nem áll fenn annak a veszélye,
hogy futószalagon, gyári módon állítanak elő
művészetet?
ANTALISTVÁN:
Bill Feigenbaum, a Hugó, a viziló
amerikai rendezője elvitte Rófuszt és engem egy
ilyen elektronikai animációs csodaműhelybe,
ahol minden szuper volt, s átadta a technikusnak
az anyagát, majd egy hét múlva elmentünk és
átvettük a kész művet. Hazafelé menet beszélgettünk, s kiderült, hogy neki fogalma sem volt
arról, hogy időközben mi történt az anyagával.
Hát ez nem művészet, hanem üzleti vállalkozás!
GÉMESJóZSEF:Miért, talán a hagyományos ani-

22

ANTALISTVÁN:
Most jöttem haza Annecyból, az
animációs filmfesztiválról,. ahol .rengeteg,számí-·
tógépes animációs filmet láttam. Elszomoritó
volt a mezőny. Ahelyett, hogy egy új, sajátos
nyelv kikísérletezését, új szemléletet mutattak
volna, a legósdibb, legkommerszebb, a legkönynyebben megvalósítható, s figurálisan a legkonzervatívabb hagyományokat követő animációt
láthattuk a számítógépes mezőnyben. Rosszul
kivitelezve. Olyan nagy számban, hogy ez már
nem lehet véletlen.
SZEKERES
PÉTER:A valóságot utánzó irányzat
talán érthető. Nemcsak kereskedelmi-forgalmazási szempontból. A képzőművészetekben is sok
ember számára a művészet "csúcsát" a valóság
minél hitelesebb utánzása jelenti. Egy új technikai eszköz esetében ez is egy kihivás: milyen mértékben képes a valóságot utánozni. Sőt a "hollywoodi típusú" szuperprodukciókban, így a Csillagok háború jában is, éppen ez volt az egyik nagy
attrakció: olyan részleteket létrehozni, amelyek a
valóságban, sőt maketten sem léteznek. Ennek
anyagi okai is vannak, hiszen távlatilag olcsóbb
lesz szimulációs programokkallétrehozni a valóságosnak ható űrbéli és egyéb tájakat, mint megépíteni. A Csillagok háborúja számítógépes hátterének kialakítását (például a híres üldözési jele-
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netet) a Stúdió '87 egyik műsora is részletesen
bemutatta. Ez ugyan nem egy művészi alkotói
csúcsteljesítmény, de technikailag nagy vívmány,
s különösen az oktatásban a kompjúter-video
animáció, szimuláció, megjelenítés fontos szerepet játszik. Ez az irányzat mindig is létezett és

létezni fog a képzőművészetben, a filmben, mindenféle vizuális megjelenítésben. De hogyan képzelitek el a számítógép kreatív felhasználását az
animációs filmkészítésben - ha a technika már
minden egyes alkotó számára korlátlanul elérhető lenne?

Technicizmus vagy új alkotói szemlélet?
ANTALISTVÁN:Az Egyesült Államok legnagyobb filmiskolájában (UCLA) már külön számítógépes animációs szak létezik. Sok film készül
itt - ezek kifejezetten technicista jellegűek. Az
Egyesült Államokban egyébként már régóta sok
avantgárd művész számára elérhető az elektronikai csúcstechnológia. A legjobban nekem a
Whitney testvérek művei, Jordan Belson, Larry
Cuba (ő később Lucasnál dolgozott, s ő készítette a Csillagok háborúja híres s idézett üldözési
jelenetét is) filmjei tetszettek. Ezekben a teljes
anyagszerűtlenség vágya mutatkozott meg. Ezek
az alkotók egyébként akkor a keleti filozófiák
hatása alatt álltak, és publikáltak is ilyen írásokat. Nagyon homogén, megfoghatatlan, misztikus felületeket próbáltak kialakítani. Ezek tehát
nemcsak absztrakt filmek, hanem nagyon tárgyszerűtlenek is.
SZEKERES
PÉTER:Lehetséges, hogy egy régebben
aligha megvalósítható alkotói elképzelés találkozott ekkor azzal a technikával, az elektronikával,
amely ezt az anyagszerűtlenséget, tárgyszerűtlenséget lényegénél fogva létrehozhatta. Én még
olyan szélsőséges véleményt is megfogalmaztam,
hogy tulajdonképpen minden, ami az elektronika
elterjedése előtt volt, az "a film előtörténete", és
csak mostantól kezdenek az alkotók felszabadulni a régi technika és szervezet korlátai alól.
ANTALISTVÁN:
Hogy mennyire új az alkotói folyamat a modem elektronika segítségével, arra
felhozhatjuk Godard példáját, ahogyan ő találkozott a videóval. Kijelentette, hogy mióta otthonában és mindenütt rendelkezésére áll a kamera, azóta érzi csak igazi alkotóművésznek magát,
mert azóta a kamerát úgy használja, mint a jegyzetfüzetét, mint a festő az ecsetet. Csak most
értem meg igazán, mondta, hogy profi filmesként
mennyire nem éltem művészként, tehát amikor
forgatókönyveket kellett elfogadtatni és diszponáltak stb. Filmesnek vallottam magam, pedig
egy évben maximum egy hónapot élhettem filmesként.

SZÁVAGYULA:Persze, ha az évtizedek óta, "kézi
erővel" is így dolgozó kísérleti filmesekre gondolunk, a folyamat nem is olyan új. Mint ahogy
nem új az sem, ahogy az elektronika felhasználásával készült "experimentális" munkákat fogadják. Huszárik Zoltán mesélte, hogy eleinte még
az E/égiának is hogy nekiugrottak fogalmakba
zárt kritikusok; aktuális beidegzettségeikkel milyen rutinosan ítélkeztek róla, anélkül, hogy egyáltalán észrevettek volna valamit is abból, amire
például öreg parasztemberek érzékenyen figyeltek. Az is tapasztalható, hogy sok felnőtt számára a számítógép valami misztikus, emberhelyetti
masina. Nem is próbálják megérteni, pedig a
kisgyerekek a világ legtermészetesebb módján
használják. Úgy tűnik, sokszor így van ez a számítógépes kísérleti filmekkel is. Pl. mikor 82-ben
Háy Ágival és Bartók Istvánnal először mutatkoztunk be ilyesmikkel a Miskolci Fesztiválon,
akkor sokan egyszerűen csak "idegesítő formalista játszadozásnak" tekintették a dolgainkat, sőt,
volt akit annyira feldúlt a munkám nézésével
töltött néhány perc, hogy a fesztiválújságban indignálódva csodálkozott: hogyan lehetett ilyesmire egyáltalán pénzt adni ... ?
KISMÁNYOKI
KÁROLY:
Amikor Martyn Ferenccel
a számítógép lehetséges felhasználásáról beszélgettünk, ő idegenkedett a számítógéptől. Magyaráztam neki a mozgó képzőművészetről, a videó
és a számítógép összekapcsolásáról, arról, hogy
nekünk, képzőművészeknek, be kell jutnunk ebbe az új világba: az új médiumok rendszerébe. De
ő csak azt válaszolta: ez mind szép, de amikor én
megállok az Avignoni Pieta előtt, ezt az élményt
a modem eszközök nem helyettesíthetik. Szerintem viszont előbb-utóbb az elektronikai művészetek ugyanígy megteremthetik a nagy katarzisú
művészeti élményt, csupán a tradicionális művészetek sok ezerévesek, az elektronikával pedig
még csak most ismerkedünk.
ANTALISTVÁN:Sok experimentalista video- és
számítógépes anyagot láttam az owegói központ23

Gémes Józse!" Toldi

24
"."::7.

Bartók István: Dimenziók

i'.

'_ ; ",,'\!}Ilo!
+
'f

~

',

..•.•

i

'I,

neszerzőnek csak akkor kellett templomokban
engedélyeket és időpontokat kérnie, ha orgonára
volt szüksége. Valami zongoraféleség otthon is
lehetett a keze ügyében, ha mást nem, a bérleti
díját többnyire meg tudta fizetni. Pedig egy ilyen
hangszerben is megtestesült akkoriban annyi tudás, érték, technika és csoda, mint ma egy nagy
sorozatban gyártott személyi számítógépben. Az
organikus munka, az anyagba mélyedés fegyelme
és kalandja kötelesség a kompjútert használó
művészetben is.

,", .

SZEKERES
PÉTER:És ehhez nagyon hasznos lenne,
ha egyúttal valamilyen befogadói tömegbázis is
kialakulna, hiszen a filmtörténet is azt mutatja,
hogy ami tegnap még avantgárd volt, az mára
akár általános kommersz receptté is válhat.

"

Suzuki motorreklám

ból. Itt szinte mindenki egészen fiatal; a legöregebbek is csak huszonévesek. Ők már kisiskolás
koruktól számítógéppel és videóval nőttek fel.
Filmjeik nagyon emlékeztettek a húszas évek német experimentalista filmjeire (pl. Fischinger), de
amikor rákérdeztem, kiderült, hogy soha egyikük sem hallott e nagyelődökről. Tehát a tiszta
technikai érdeklődésük révén jutottak el az ő
eredményeikhez.
SZÁVAGYULA:Nálunk is természetesebb volna
a helyzet, ha állandóbb és személyesebb lehetne
a kapcsolat a számítógépekkel. Ha organikus
munka helyett nem kellene folyton ügymenetekre
és zárórákra koncentrálni. Egy múlt századi ze-

ANTALISTVÁN:A Torontói Tudományos Központ Számítógépes Fesztiválján pontosan erre
került sor. A Norman McLarentől ismert, fázisokra bontott táncosnő immár elektronikai tömegbemutatón jelent meg az ottani balettpavilonban. Sok ezer néző, főleg gyerekek csodálhatták meg a fázisokra bontott és átúsztatott mozgást hatalmas monitorokon, videóval és számítógéppel vezérelve. A valóságban nem is létező
variációkat hoztak létre. Sőt, megkérték a résztvevőket, hogy vegyék körül a táncosnőt és ők is
kapcsolódjanak be, így önmagukat láthatták
ugyanilyen bontásokban, olyan dimenziókban,
amelyek a valóságban nem is léteznek. Azt
mondhatnánk, hogy ez egy konkrét példája annak, hogy ami nemrég még avantgárd volt, íme
most itt népművészetté vált.
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Technika és művészet
SZEKERES
PÉTER:Manapság ismét nagy reneszánszát éli a kézművesség. Az említett példa egy
néhai nagy kézműves alkotását vonta be az elektronikába. Az animáció, a videó és a számítógép
összekapcsolásával viszont fennáÍl annak a veszélye, hogy éppen ez a kézműves jelleg tűnik el.
ANTALISTVÁN:
Akik a tradicionális bölcsészkari
mentalitással kifogásolják a számítógépet, nem
veszik figyelembe, hogy a legnagyobb számítógépes cégek, s így elsősorban az IBM, egész műhelyeket alakítottak ki, ahol a képzőművészek, az
avantgárd animációs film mesterei teljesen szabadon használhattak olyan felszereléseket, amelye26

ket máskülönben nem lettek volna képesek megfizetni, tehát végső soron ugyanolyan szabadon
dolgozhattak, mint régebben kézműves kollégáik. Tehát nem pusztán a kommerciális területeken tört be a számítógép az animációs filmkészítésbe, hanem az olyan típusú kísérletezésekbe is,
amelyekre Bódy Gábor filmjeijelentettek jó példát.
GÉMES
JÓZSEF:
Nagyon sok kísérletező film született. Láttam például egy Klee rajzaira készült
variációs játékot, ez nagyon élvezetes volt. Sőt,
a sok kísérletezés immár oda vezet, hogy néhány
alkotó annyira beleszeretett a számítógépbe,

'I

hogy nem tudta abbahagyni és csak untatta a
nézőt, mert ami néhány percben érdekes, fél órában esetleg unalmas.
SZÁy A GYULA:Az általam látott számítógépes
kísérletekkel sokszor az a gondom, hogy készítőik nem figyelnek eléggé a gépre. A létrejött erőterekből csak a "koncepciójukba" gyömöszölhetőket hagyják létezni. Nem hagyják anyagukat a
saját törvényei szerint kiteljesedni, pedig az mindig bölcsebb, mint bármelyikünk. Félnek a széttöredezéstől, a torzóktól. Nem hiszik el James
Joyce-nak, hogy nem töredékek ezek, hanem aktív elemek, és ha több lesz belőlük és egy kicsit
ülepednek - kezdenek majd összekapcsolódni.
Ez persze időbe telik. Sokakból hiányzik a lemondás függetlensége. Művek helyett beérik a
technológiai hullámlovaglással.
KISMÁNYOKY
KÁROLY:Létezik a technika bizonyos fokú miszticizálása. Amikor az ember jobban megismeri a dolgokat, rájön, hogy becsapja
őt a technika hallatlan gazdagsága és gyorsasága.
Az elmúlt nyolc-kilenc évben a művészek közeledtek az elektronikához. Először baráti viszonyt
tételeztek fel a géppel- és mint a húszas években
is, azt várták, hogy ez a technikai világ majd
mindent megvált és jobbá tesz, és remélték, hogy
a művészet és a technika között létrejön majd a
híd. Jelen pillanatban inkább a technikai tökéletesség uralkodik: zavarba hozza a művészeket,
mert olyan tökéletesnek látszó munkák születnek, amelyekről a korábbi ismérvek, tapasztalatok alapján nagyon nehéz értékítéleteket mondanunk. A művészi produkciók nehezebben foghatók meg, vagy élhetök át. A videoművészet és az
egész köré fűződő információs rendszer formálódik és a művészet igyekszik bekapcsolódni ebbe
a nagy rendszerbe. A tökéletesség ideája régi most hirtelen mintha annak a látszata jött volna
létre, de ez számomra gyanús. Olyan pillanatnyi
gyors változás, illanékonyság, átalakulási képesség van - ez a technika lehetőségeinek a demonstrálása - és ez hat a filmművészetre, a videoklipre.
Ez egyezik a mai alapját, célját tévesztett kulturális elképzelésekkel - kevés a biztos pont. És én
rendkívül rugalmas és dinamikus tanácstalanságot érzek.
SZÁyA GYULA:Azt hiszem, egy kissé elveszhetünk abban, hogy a technika is esetleges, meg mi
magunk is esetlegesek vagyunk és rosszul kondicionálódtunk. A számítógépnél is a felhasználási
filozófia, s nem a gép minősége a lényeg. Nagyobb különbség, hogy Bachot játszom vagy Jo-

B. B. Mandelbrot: A természet fraktális geometriája

Kismányoki Károly: Martyn, 1983.

hann Strausst, mint, hogy szériahegedűn vagy
Stradivarin. Itt van bizonyos zavar. Nagy dolog,
hogy a kompjúter képes ma már egy sziklát, a
hullámokat vagy a víz és a levegő közötti átmenetet megjeleníteni. De nem az egyetlen lehetséges
tapasztalat! Márpedig manapság sokaknak csakis az ilyen leképezések látszanak nagy attrakciónak. Ebben nyilván közrejátszik, hogy tulajdonképpen még a mozi sem vívta meg valamennyi
csatáját a sokféle kísérleti területen. A tradicionális mozgóképnek is van egy sor alig megmunkált adottsága. Ez általában hiányzik a vizuális
érzékenységből és nem pótolhatja az általam
egyébként kedvelt Donald kacsa-kultúra.
SZEKERES
PÉTER:Én azért vallom, hogy éppen az
animációs filmkészítéshez az alkotóknak éjjelnappal, egy életen át rendelkezésre álló mikroszámítógépes csúcstechnológia lenne az ideális.
Mostanában már a számítógép és a video összekapcsolása rendkívüli fejlettségi fokot ért el és az
árak is csökkennek.
27
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Hazai számítógépesítés és távlati perspektívák
SZÁVAGYULA:Én a szerényebb, olcsóbb számítógépeket is becsülöm. Úgy gondolom: a szegény
művészet is művészet, nádsíp hangja is lehet zene,
nem csak az orgonáé. Például évek óta foglalkoztat "olcsó", fekete-fehér alapdolgok kipróbálása.
A technika - mint a filmnél - átrohant rajtunk,
a kérdések megmaradtak. Itt van a raszter-problematika. Vagy a titokzatos és alig belátható
moaré-hatások. Vagy hogy mi is a mindenkori
érvényes látószög?
KISMÁNYOKI
KÁROLY:
Én most egy olyan filmmel
foglalkozom, amelynek az alapszerkezete egy, az
archaikus időkből származó Herakles csomó.
Abban, hogy ezekbe az akkori üzenetekbe valahogyan bele tudjunk hatolni és áttranszponáljuk
azokat a mai dolgokra, sokat segíthet a számítógép. Ha arra gondolok, hogy egy orvosi tomográf készülék képes arra, hogy az embert körüljárja, képet adjon, s a régészek is bekapcsolódhatnak a múltba, akkor reméljük, hogya müvészek
is személyesen, állandóan elérhető eszközként
használhatják majd a számítógépet a maguk
megismerési, interpretációs folyamataikra.
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SZÁVAGYULA: Az elektronmikroszkópban
például Kepesék a valóság új képét ünnepelték,
egy reneszánsz utáni perspektívát. Most a dolgok
ugyanilyen új dimenziója jelenik meg: a dinamikus folyamatok grafikájával nemcsak egy metszetet nagyíthatunk ki, hanem behatolhatunk a
változásoknak a filmezhető felszín alatti szerkezetébe. Az új elemi vizuális sémák új fogalmakat
generálhatnak a tudományban; az új képalkotó
tapasztalat teljesebb szemléletet a művészetben.
A pillanatok teljességén átderenghetnek a teljesség pillanatai. Moholy-Nagy már a húszas években megírta: nagy, újfajta kutatóközpontok kellenének, hogy az eddig csak a tudósok terrénumaként kezelt dimenziókkal művészek is kapcsolatba kerülhessenek. Ugyanez a helyzet a számítógéppel.
SZEKERES
PÉTER:Az még nem vetődött fel, hogy
a Televízió, a Balázs Béla Stúdió, vagy más intézmények fokozottabban támogassák az animációs
elektronikus központokat, kísérleteket?
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SZÁVAGYULA:Animációs elektronikus központok ... ? Tavaly volt az első nyilvános pályázat,
melynek során az MTA SZTAKI személyi számítógépein néhány állóképet lehetett rajzolni.
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Nagy dolog, hogy végre megindult valami; hírül
is adta a sajtó, a rádió, a tv. De egy negyedórás
filmben ugye 21 600 kockát vetítenek. Nem kell
mindet külön megmunkálni, de azért úgy tűnik,
elég nagy a rés a valóságos és a lehetséges között.
A tv, a BBS, a Pannónia Súdió nem érdekelt
eléggé holmi kalandos "alapkutatásokban".
A számítógépteremben éjszakánként és ünnepnapokon - mikor a világban sokfelé művészek és
"őrültek" szöszmötölhetnek -, többnyire csend
van és sötétség. Jó szakembereknek választaniuk
kell: elmélyedjenek-e valamiben, vagy pénzt keressenek családjuk elemi szükségleteire, mondjuk
egy guszta kis huszadrangú könyvelőprogrammal? Mindez természetesen csak a felszínen anyagi kérdés. A szemlélet, a szabályozás, az értékrend megváltoztatásáért, a közvetlen élményekért és kapcsolatokért, az emberek alapos informálásáért, az eredmények és utak megismertetéséért nem történik elég. Főleg nem a nagy nyilvánosság előtt. Csak egy "apróság": az osztrák tv
linzi stúdiója Nemzetközi Kompjúterkultúra Napokat rendez, melyeket nyugatnémet és svájci
adók, meg a német nyelvű satellit-tv sugároznak,
s melyeken a Siemens egymillió schillinget ad
"ARS ELECTRONICA'" díjakra számítógépes
grafika, -animáció és -zene kategóriákban. Egyelőre nem tudom, mi "sci-fi"-bb ötlet: az, hogya
Pécsi Körzeti Stúdió nemzetközi számítógépművészeti fesztivált rendez; az, hogy arra a VIDEOTON vagy a ROBOT RON komoly díjakat ajánl
fel; vagy az, hogy ezen eseményeket, vitákat és
műveket az Intervíziós országok tv-nézői - pláne
műsorszóró műholdon keresztül - követhetik ...
ANTALISTVÁN:A másik gond, hogy nálunk
gyakran nem az a probléma, hogy a számítógép
redukálná a művészi alkotást, hanem ennek az
ellenkezője: amikor az értelmiségit használják
rabszolgaként olcsó számítógép gyanánt.
BARTÓK
ISTVÁN:
Külön kell választanunk a nagyüzemi filmgyártást, amikor az a cél, hogy minél
gyorsabban, minélolcsóbban dolgozzunk, minél
nagyobb munkamennyiséget állítsunk elő. Ilyenkor a számítógép gazdasági haszna, hatékonysága vitán felül áll. Másrészt vannak a szerzői és
kísérletező filmek, az avantgárd, az esztétikai
kísérletek, amikor a csoport, a műhely, a nagyüzem esetleg akadályt jelent. De ilyenkor is csak
nyerhet az alkotó, ha mikroszámítógépet használ, hiszen a jövőben egyre gyakoribbá válik
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majd nálunk is, hogy egyedül, mindenféle technikai, gazdasági, bürokratikus, szervezeti, idő- és
tér korlát alól felszabadulva dolgozhat.
GÉMESJÓZSEF:És amiről keveset szóltatok, pedig
a mi munkánkban mindennapos és nagyon fontos: a számítógép megszabadítja az alkotót attól
a rettentő, már-már embertelen tömegű munkától, a nagyméretű munkamegosztástól,
amikor
egy kis jelenetet is tíz ember csinál, olyasmit, ami
máskülönben a legklasszikusabb értelemben egy
emberkéz műve lenne, s a végén gyakran átlagos,
ha nem lapos eredmény születik. Vannak olyan
alkotók, akik éppen ezért nem is szeretnek másokkal dolgozni. Az ilyen animációs filmalkotók
számára a számítógép maga a megváltás: ő maga
"rajzolja" meg filmjét eleitől a végéig, közben
kedve szerint alakithatja, variálhat ja, meditálhat
rajta, olyasmiket is láthat, amit nem is ő rajzolt,
vagy el sem képzelt, kipróbálhatja és nemcsak
elmondhatja ötleteit - méghozzá azonnal, és nem
telik el több nap, vagy hét az ötlet és a megvalósulás között. Ú gy rajzolja filmjét, egyedül, hogy
sem ceruzát, sem ecsetet nem vett a kezébe. Olcsóbb is így, s egyedül csinálja. Feltéve persze,
hogy nemcsak az animációs filmnek, hanem a
számítógépnek is szakembere.

SZEKERESPÉTER:Az igazság az, hogy Gémes József ebben még szinte egyedül áll hazánkban,
pedig jó lenne arra is felkészülni, hogy mi lesz
akkor, amikor már nem "a körűlményeket", hanem saját tudatlanságunkat
okolhat juk a balsikerekért; tehát, ha, amire esetleg már a közeljövőben sor is kerül, az animációs alkotók IBM
kompatibilis gépeket kapnak hosszas használatra.
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SZÁVA GYULA: Remélem, hogy a "közeljövőben"-t nem csillagászati értelemben mondtad ...
Az előbb arról beszéltem, hogyaszámítógéppel
először teremtődött meg igazán annak lehetősége, hogy a világ, a struktúrák, a fraktúrák dinamikus folyamatait megragadjuk, élményszerűen
megjelenítsük. Arra a problémára gondoltam
például, amelyet Szentgyörgyi Albert fogalmazott meg: micsoda őrültség, hogy szövetek halott
metszeteiből kell következtetéseket levonni, hisz
az élő szövet, pontosan azért, mert strukturált,
vagy struktúrát szolgáló, mert változik és mozog
- valami egészen más minőség. Vagy Hilbert
kérdésére: létezik-e a folyamatosság és a megszámlálható számosság között más számosság?
Lehet-e a kontinuumotjól
rendezni? Úgy gondolom, hogy azok a fogalmak, amelyeket a világra
4'
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Kismányoky

Károly: Pszichorealizmus,

1981

Földes Péter: Metadata, 1971

f
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Kismányoky

Károly: Bauhaus-Pécs,

1984

képezünk, azok az érzelmek, amelyekkel a dolgokhoz és egymáshoz viszonyulunk, még meglehetősen artikulálatlanok:
nincsenek igazi élményeink a dinamikus világról. A változások látszólagos struktúráinak egymásba hatolódását és
interferálódását bontjuk állóképpé logikánkban,
és alig éljük meg, hogy a változó dolgok egyidejűleg sokféle szemszögből nézve egész más szerkezetűek. Nyilván zavaros és nehezen követhető
vagyok, de mindennek megfogalmazása
talán
egy új, vizuális matematika vagy logika dolga.
Mindenesetre ezek olyan élmények - méghozzá
elementáris és életszervező alapélmények -, amelyeket a számítógép már jelenlegi, fénysebesség és
holografikus megjelenítés előtti állapotában is
behozhat a művészetbe. És hiszem, hogy az abszolúthoz viszonyuló sosem lehet emberhelyetti.

KISMÁNYOKIKÁROLY:Beláthatatlan perspektíva
ez és fontos, hogy a művészek időben lépjenek
be. Sajnos az animációs területen ma az amerikai
kommerciális irányzat dominál. Ha a képzőművészek természetesebben,
közvetlenebbül
kapcsolódhatnának a számítógéphez, akkor feltehetően új fejlődési szakasz kezdődne hazánkban is.
SZÁVA GYULA: "A pénz, technika és fantázia
szövetsége szükséges ahhoz, hogy ma már adott
lehetőségeink a kifejezés járt útjaivá váljanak" mondta Bódy Gábor Filmiskola című, 1976-ban
félbehagyatott
Iskola tv-sorozata utolsó elkészült részének végén. Úgy hiszem, jól megjegyeztem, legalább az emlékkiállításon. Bízzunk, hogy
a pozíciók homályából elő tűnhet majd néhány
produkció.

Antal István-Szekeres Péter
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A filmkultúra kutatása és a számítógép
l'!,.

E rövid áttekintésben nem mutathatom be valamennyi hazai filmtudományos kutatást, amelyben a számítógép segített, még kevésbé sorolhatnám fel a külföldi kutatásokat, amelyeknek adatbankokróllehívható
absztrakt jai is többszáz oldalt tennének ki. Még egy bibliográfiára sem
lenne elegendő a Filmkultúra egész száma. l Személyes találkozásom a számítógépes filmes kutatással 1973-ban történt, de minderről és a hazai
nehézségekről már több cikkben beszámoltam. 2
Annyit érdemes már a bevezetőben is megjegyezni, hogy ha az érintett intézmények és szakemberek legkésőbb a hetvenes években beindították
volna a divatosan hangzó, ámde a valóságban
inkább magántulajdonban
létező .filmkulturálís
adatbankot" és a sokak által javasolt kutatásokat, akkor sokmillió forintot takaríthattunk volna meg, valamint olyan filmkulturális adatbázisokkal rendelkeznénk, amelyekből egyetemisták
és kutatók, kultúrpolitikusok
és gazdasági vezetők ma lényegesen magasabb szinten dolgozhatnának, mint ahogyan enélkül teszik.
A technikai fejlődés és az eszközök árának
jelentős csökkenése közismert. Kábel, videó, műhold, mindez számítógéppel összekapcsolva. On
line adatbázisok (néhány hazánkban is lehívható), amelyek az egész világ releváns információit
pillanatokon belül elérhetővé teszik - és ami területünkön a legfontosabb, az integráció és a kezdeti jelentős beruházás, a kockázat néhány éven,
vagy egy évtizeden belül hatványozott megtakarítást jelent. Az ilyen döntésekhez és beruházásokhoz azonban olyan koncepció, stratégia és
stabilitás szükséges, ami a Magyar Filmintézetnek mindmáig nem adatott meg, s így nem csoda,
hogy az egyetlen intézmény, amely, jóllehet nagyon leszűkítve, s ma már elavult módon, folyamatosan számítógépesített
kutatást végzett a
filmterületen, a MOKÉP.3
A kultúra minden területén nagy panaszáradatot hallhatunk a megkésettségről, a pénzhiányról, s éppen most készítek vagy két tucat kerekasztal beszélgetést a humán kultúra hazai intézményei számítógépesítéséről." A többi intézmény
azonban messze megelőzte a filmterületet, annak
ellenére, hogy a MAFILM régóta ajánlotta volna
technikai kapacitását. s Felsorolásszerűen nézzük
meg, hogy mely területekről (illetve ezek integrálásáról) lenne szó? A szó legszélesebb értelmében
vett filmterjesztés: a mozi-video-televízió,
a széles körű és nem kereskedelmi filmterjesztő hálózatok integrált és amainál mélyebb, differenciál-

tabb statisztikája. Ez a magyar filmkultúra tudományos kutatásának is a legfontosabb adatbázisa. Ebből jelenleg csak a MOKÉP statisztika
létezik (1955-ig visszamenőleg), valamint a Tömegkommunikációs
Kutatóközpont
PANEL
vizsgálatai, s néhány magángyűjtemény. Annak
ellenére, hogy sokan vetették fel a statisztika
hamisítását, főbb tendenciáiban ezek az adatok
jelzik a hazai filmkultúra állapotát - amennyiben
léteznek, elérhetőek, vagy feldolgozásra kerültek.
Általában ugyanis sok nagyszabású munka az
anyaggyűjtés, kódolás stádiumában rekedt meg,
vagy pedig feldolgozásra került, de pincékben,
padlásokokon
porosodik:
azaz gyakorlatilag
nem került be még a legszűkebb szakmába sem.
A másik nagy terület az írott és nyomtatott információ. A Magyar Filmíntézet Könyvtára anyagi
helyzetét, állományát tekintve nemrég még a
nemzetközi élvonalban volt. Rendkívüli mennyiségű, igaz nehezen visszakereshető
kéziratot,
nyomtatott anyago t halmoztak itt fel, azonban a
hetvenes évektől nem váltottak át a jövőt képviselő, számítógépesített,
vagy arra előkészített
rendszerekre, továbbá a külföldi könyvtárak
nagymértékben növekedtek, így a beszerzés nagyon hiányos. Ma már nem mondható, hogy ez
lenne a központi szakanyaggyűjtemény
- ezzel
szemben más ilyen sincs. így is sokkal több és
értékesebb anyag halmozódik itt, mint amennyit
például egy egyetemista feltárhatna, hiszen a szelektív visszakeresés nem megoldott. A Filmarchívumban jelentős mennyiségű és mélységű írott
anyag halmozódott fel, s az igényeket kielégíti.
Hosszú ideig nem lenne reális cél a filmeket és
írott anyagokat megrendelők fizetőképes keresletének tükrében minden információ számítógépesítése. Más kérdés az, hogy legalább egy évtizeddel ezelőtt megkezdődhetett volna a gépelés helyett a számítógépes
feldolgozásra
alkalmas
adatrendezés, kódolás, rögzítés. Mivel azonban
erre nem került sor, s ennél fontosabb, szinte
megoldhatatlan
"informatikai"
feladatok vannak (az archívum filmállománya),
mindebből
csak annyi reális, hogy ma már lehetséges lenne
az új anyagok folyamatos számítógépes adatrögzítése mind a könyvtárban, mind az archívumban.
Az on line információkeresés helyett hazánkban a magángyűjtemények
és magánszemélyek
mint jól funkcionáló "második gazdaság" oldják
meg a gyors, konkrét feladatokra szabott filmes
információ szolgáltatást. Mentségükre szóljon,
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hogy egyikük sem gazdagodott meg ebből, tehát
ez kulturális és nem gazdasági mellékágazat. Azt
is feltételezhetjük, hogy sok film van még magánkézben, ami pedig a videót illeti, itt a magánforgalom dominál. A magántulajdonban
lévő dokumentációk és szolgáltatások nagymértékben kapcsolódnak a magánszemélyekhez,
s tőlük függ,
hogy a hiányzó állami "közszolgáltatást"
nyújtják-e vagy sem. Ábel Péter évtizedek óta nyújtja,
és lakása nemzetközi átjáróház. Mások nem
nyújtják, mert felismerték, hogy érdekeiket nem
szolgálja a saját információ szívességből történő
átadása. Vannak olyan gyüjtők is, akik az évtizedek során megfeledkeztek a feldolgozás, visszakeresés kiépítéséről, s ezért lassanként lakásukat
elfoglaló lomtárrá válik az, ami máskülönben

értékes dokumentáció lenne. "A Magyar Filmkultúra Érték-Orientált Mutatói 1957-1986" kutatás anyagát" például részben ilyen magángyűjteményekből voltunk kénytelenek megvásárolni,
mivel a nem kommerciális filmforgalmazásnak a
miénket megelőzően integrált statisztikája nem
volt. A Filmlexikon is nagymértékben magángyüjteményekre épül, s ugyanúgy sok filmismeretterjesztő, filmzsumalisztikai tevékenység. Sajnos, mínd a magángyüjteményeket,
mind a közgyüjteményeket nagymértékben jellemzi az, hogy
a gyüjtés és a felhasználás között nagyatávolság.
A filmes információk terén aszámítógépesítés
még a közkönyvtáraknál
és más információs intézményeknél is jobban elmaradt, de ez nem jelent gondot a legtöbb tevékenységben.

A mennyiség kényszere
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A számítógép felhasználása (sajnos nem a könyvtárban, pedig inkább ott kellett volna!) a hetvenes években olyan kérdőíves vizsgálatok kapcsán
merült fel, amelyek meghaladták az egyes kutatók kapacitását. És mivel hazánkban még míndig
a munkaerő az olcsó és a gép a drága, szinte
míndenki, fogcsikorgatva, de végigjárta a megkésettség rabszolgasorsát: Taródy Nagy Béla, Féjja
Sándor, Tárnok János és magam is.? Számomra
míndebben az volt a tragikomikus, hogy előtte az
Egyesült Államokban három évig olyan helyen
tanultam és dolgoztam, ahol mínden diák és tanár szabadon használhatta
a számítógépet, s
használtuk is. 8 Szomorú, hogy hazánkban a het-

venes években diplomások rovátkoltak, számokat adtak össze, idejük, energiájuk elveszett a
segédmunka részleteiben, s így nem csoda talán
az sem, hogy a legtöbb kutatás során az anyagok
feldolgozása nagyon korai stádiumban megszakadt, félbemaradt, s általában nem merítette ki
a modem empirikus társadalomkutatásban
ismert sokféle lehetőséget. Tehát nem szükségszerűen a résztvevő személyek, hanem sokkal inkább a körülmények akadályozták
azt, hogy
olyan szintre emelkedj en a hazai filmszociológia,
amilyen szintet más ágazatok elértek. Mivel ezekről a kutatásokról több alkalommal írtam, ezúttal csak utalok rájuk a bibliográfiai részben."

Találkozásom aszámítógéppel
A hetvenes évek közepén az Annenberg Schoolban olyan kutatásokba kezdtem, amelyek teljes
mértékben megfelelnek a számítógépes logikának, módszereknek. Engem is a kényszer vitt
rá, 10 viszont az egyik legnagyobb és leggazdagabb egyetemen voltam, s így semmi akadálya
sem volt annak, hogy ami számítógépre való, azt
számítógépen csináljuk. A "Conditions of Film
Art" II nemzetközi összehasonlító
elemzéssel,
empirikus vizsgálat formájában
kívánta demonstrálni sokféle társadalmi tényezőnek a filmművészeti áramlatokra, alkotócsoportokra,
kiemelkedő életművekre gyakorolt hatását. Ez a
Huaco, Lovell filmszociológiai, valamint a filmtörténetben ismert művek által képviselt koncepció empirikus szintre bontása P E két kutató a

filmtörténet kiemelkedő művészeti irányzatait
elemezte, azonban munkájuk félbeszakadt. Elsőként a lehető legobjektívabb módszerekkel ki
kellett (volna!) választani a filmtörténet legkiemelkedőbb műveit, életműveit, alkotóit. Sok
ilyen kísérlet volt már; nemcsak a klasszikusok
gyüjteménye, a "legnagyobb művek", a "minden
idők nagy filmjei" listák ilyenek, hanem lényegileg ilyen módszert követ a legtöbb filmtörténész,
esztéta, művészmozi amikor az összfílm-mennyiségből annak csak néhányezrelékét,
maximum
néhány százalékát emeli ki. Ez a munka olyan
nehéz, hosszadalmas és nagyméretű volt, hogy
külön kutatássá nőtte ki magát, sőt nem mondhatnám, hogya "Minden Idők Nagy Filmjei" (a
filmművészeti értékek társadalmi meghatározott-
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sága) kutatás befejeződött volna, bár számos
végterméke elérhető.P Ez tipikus számítógépes
munka, hiszen filmek - és a róluk szóló információ - szelekcióját, értékrendjeit elemzi, továbbá

az első anyag (7200 film, több mint száz intézmény) mennyisége is indokolta a számítógépesítést.
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A "minden idők nagy filmjei" kutatás módszere
. "'l'

Mivel e cikk a módszert propagálja, s nincs is
mód alábjegyzetben,
bibliográfiában
ajánlott
Írások ismertetésére, röviden vázolom a kutatás
módszereit, amelyek minden eddigi hasonló "mérésnél" teljesebb, integráltabb, objektívabb képet
kínálnak. (Más kérdés az, amikor a nem kellemes
eredmények láttán valaki ezt válaszolja: "akkor
a valóság hazudott. ") Minden nagy fesztivál
minden díjnyertes filmje, öt-tíz éves periódusban
sok vezető filmintézet, művészmozi, filmklub teljes kínálata, számos filmesztétikai és filmtörténeti
könyv választásai és értékelései kerültek számítógépre. A kvalitatív jegyeket átkódolásokkal,
súlyozásokkal kvantitatívvá alakítottuk. Erre azért
volt szükség, mert területünkön a populáció (például az "összes" film) nem ismert.!" s ily módon
nehéz a mintavétel. Előttem Donald Staples csak
amerikai filmekkel megkísérelt egy ilyen kvantitatív értékrendet.' s Csak 50 percesnél hosszabb
és 1915-1969 között készült filmekről alakítottuk

ki az addig létező legmélyebb és legátfogóbb
nemzetközi konszenzust. A filmográfiai adatok
kivételével minden numerikus kódként szerepelt.
Mivel a szelekció és az értékelés intézményesített
(kiválasztás," .publikáció, . díjazás .. stb.· formájában), a teljesség igénye nélkül, de addig el nem ért
szinten .mértük" a "társadalom rendező elvét: a
filmművészeti érték társadalmi meghatározottságának" néhány mutatóját. E kutatás külföldön
egy évig teljes kutatói ösztöndíjat, később pedig
számos elismerést hozott.!" Sajnos hazánkban, a
volt Filmtudományi Intézetben, kiemelkedő közéleti személyiségek!? támogatásai ellenére soha
sem került be a munkatervbe, egyedül a Filmkultúra közölt róla egy cikket. 18 Ötéves szünet után,
s amikor "a szociológiából már történet lett"
végül is a Művelődéskutató Intézet pártolta fel és
egyúttal megindította a módszer hazai adaptálását.
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A hazai értékorientált film- és filminformációs
kínálat (1957-1986) felmérése
A módszer adaptálása és kifinomítása együtt járt
azzal a nem maximalista, de rossz gazdasági helyzetben hirdetett elképzeléssel, hogy hazánkban a
filmterjesztés alapvetően központosított,
az ország méretei, az audiovizuális kommunikáció (a
videó előtti) volumene, átláthatósága következtében elérhető egy országos, történeti, tehát térben és időben teljességre törekvő feltárás. Ezt
indokolja, hogy a MOKÉP és a Tömegkommunikációs Kutatóközpont,
valamint néhány magángyűjtő tevékenysége majdnem átfogja "az
egészet." így a hazai kutatások nem titkolva egy
lassan kiépülő filmkulturális (vagy audiovizuális)
adatbankra is irányulnak azzal, hogy a részmunkák önmagukban is értékesek. Szemben a nyugat-európai és amerikai anyaggal, ezúttal minden
film, amelyet az értékterjesztő hálózatban bemutattak, vagy amelyről a két vezető filmlapban és
másutt írtak, bekerült adatállományunkba,
azaz
összességében több mint 15 ezer film. Az értékterjesztő hálózat külön vizsgálatát nemcsak ki-

emelt kulturális funkciója, hanem az a tény is
indokolta, hogy erről még nem készült statisztika. Azt is mondhatnánk,
hogy szemben a MOKÉP statisztikával amely 1955-ig visszamenőleg
számítógépen dolgozza fel a filmforgalmazás néhány fő adatát, a mienk nem gazdasági, hanem
kulturális jellegű: a teljes kínálatnak, de nem a
keresletnek a felmérése. Részletesebben másutt
beszámoltam erről.l? azonban ez a kutatás 1985ben a Magyar Filmintézet bizonytalan, rossz
anyagi helyzete miatt félbemaradt. A számítógépes adatfeldolgozást megelőzően csak annyi derült ki, hogy hazánkban a Nyugat-Európában
és
az Egyesült Államokban legmagasabbra értékelt
hosszú filmek többségét nem mutatták be, sőt
gyakran nem is írtak róluk. Az egyes részanyagok kiemelésével, s a két évtizede elavult, az értelmiségit rabszolgává süllyesztő módszerekkel azt
is sikerült feltámi, hogy a budapesti stúdióhálózat filmkínálata összességében nem éri el a legnagyobb nyugati városok egy-egy művészmozíjá-
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nak a kínálatát.P" Ezen kívül egyedi elemzésekre
is sor került, s feltehetően ötéves szünet után
majd ezt az anyagot is feldolgozhatjuk. Amikor

a szociológiából, a kortársi társadalom vizsgálatából már történelem válik.

A kiemelkedő értékek kutatása és a társadalmi gyakorlat
Jóllehet az előbbi két kutatás a filmtudományos
alapkutatásokhoz tartozik, amelyektől, mint egy
könyvtártól sem, nem várhatjuk el a direkt,
azonnali hatást, a praktikus hasznot, azért mindkettő segíthetné a filmkulturális irányítást is. Így
például a filmbeszerzéshez, a forgalmazási vitákhoz, a filmoktatáshoz, a filmklubmozgalomhoz,
valamint a filmográfiai munkák számítógépesítéséhez közvetlenül is kapcsolódik. Hazánkban
azonban még a legfontosabb szektorokban sem
túl racionálisak a dolgok, továbbá a magyarok
szerencsétlen szociálpszichológiája (múltban és
jelenben) akadályozza az olyasfajta kooperációkat, amelyek a közös érdekekre épülnének. Így
nem került sor e két kutatás hasznosítására. Mit
isjelenthetett volna a "társadalmi használatbavétel?" Nem létezik ma hazánkban egyetlen olyan
tudós testület és intézmény sem, amely ennél pártatlanabbul, ilyen szélesen mérte volna fel az
értékrendeket, a hazánkba be nem került értékeket, a bekerültek közül a túlzottan háttérbe szorítottakat, s ami a külföldi anyagot illeti, ilyen
módon közvetítette volna a nemzetközi szakmai
közvélemény intézményesített értékeléseit. Nálunk még az is gondot okozott, amikor átfogó
kérdőíves értékeléseket kívántak kipróbálni. Az

is irracionális és gazdaságtalan, hogy a már elkészített, s számítógépre vitt filmográfiai adatok
"a kutyának sem kellenek", hanem majd néhány
év múlva, hatalmas összegeket, energiát az ablakon kidobva mindent elölről kezdenek. Ez nem
a filmterületre jellemző: milliós és tízmilliós volumenű átfedések, párhuzamos munkák híreiről
nap mint nap értesülünk. Arról nem is szólva, .
hogy amennyiben az állami dotáció kiemelten az
értékekre irányul, akkor mi más lenne a dotáció
megítélésének, az ellenőrzésnek optimális formája, ha nem az objektivitásra törekvő társadalomkutatás, amely kívül áll a partikuláris érdekeken?
Szintén meggondolandó az a tény, hogy hazánkban is az intézményesen elkülönített és kiemelten
dotált értékterjesztő---oktató-információs hálózat felé haladunk, s pontosan ennek szellemében
indult meg a két kutatás. Csak annyiban előzte
meg a társadalmi gyakorlatot, amennyiben a leggazdagabb országok helyzeti előnyeivel indult
(Svédország, Nagy-Britannia, Franciaország,
USA stb.). Mindent egybevetve, mint egy ószeres, cipelem autómmal ide-oda a Lotna nyergeként rámnehezedő filmmüvészeti információt,
házalva, megaláztatások közepette.

A Magyar Televízióban bemutatott mozifilmek feldolgozása (1957-1986)
Az eljövendő filmkulturális adatbank, amelyről
mind Kőhalmi Ferenc, mind Nemeskürty István
többször nyilatkozott>', papíron elképzelhető
egy maximális programban is, amilyen például a
Filmfőigazgatóságegyik terve, azonban a jelenlegi és eljövendő hazai realitások talaján állva még
az is csoda, ha részleteiben kiépül - mondjuk az
ezredfordulóig. Az előbbi kutatás, a MOKÉP
statisztika mellett ennek harmadik összetevője a
legfontosabb mozifilm-bemutató intézmény, a
Magyar Televízió teljes (hosszú) filmkínálatának
feltárása, majd a mozistatisztikával történő integrálása. Ez utóbbi mind a vezetés, mind az
átlagember oldalán indokolt, hiszen a mozi/televízió/videó nem válik külön, illetve az emberek
nagy többsége szinte kizárólag televízión néz filmet. Sok kísérlet történt, de valamennyi félbeszakadt, vagy nem teljes.22 Különösen hiányos a
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hőskorszak: az ötvenes és a hatvanas évek statisztikája. A kutatást az is indokolja, hogy az
adatok nem kompatíbilis jellegük és rendkívüli
mennyiségük miatt ma még nem integrálhatóak.
Ily módon a televízióról- pedig az a "fontosabb ma még nincs olyan átfogó képünk mint a moziról. Ennek érdekében gazdasági munkaközösséget alakítottunk .Filmínform" néven, amely egykét év alatt számítógépre viszi ezt a hatalmas
adatállományt és egyesíti a mozistatisztikával.
Ennek sokféle felhasználásáról nem szükséges
részletesen szólni; elég arra gondolnunk, hogya
mozik olykor filmenként tízezres nagyságrendű
közönségével a televízió szinte minden filmnek
milliós közönséget garantál. Ismét utalnom kell
az ilyen kutatások kultúrpolitikai vonatkozásaira: ma már számos ország kormánya törvénybe
iktatta, hogya "film" szó mindenféle audiovizuá-

lis kommunikációt magába foglal, következésképpen a .fiímpolitíka" koncepcióiban, intézményeiben; mechanizmusaiban egységes. Mi az események után kullogunk, s ennek egyik oka éppen
az információs rendszerek hiányában keresendő.
Ugyanis ilyen információs rendszerek nélkül ma
már elképzelhetetlenek a stratégiai jellegű felsőszintű döntések. A Magyar Televízióban bemu-

tatott valamennyi mozifilm., az értékorientált
adatállomány, a Filmlexikon mutatói és a MOKÉP statisztika számítógépes integrációja, amely
a Filminform egyik fő feladata, sokféle későbbi
kiegészítéssel próbál meg felzárkózni a jelen informatikai igényeihez, s megalapozza az eljövendő egységes audiovizuális információs rendszert.

A MOKÉP statisztika és műsorosztás
A filmszakma legrégebbi és legrégebbre visszamenő számítógépes szolgáltatásai rendszeresen a
MOKÉP-nél folytak. A vállalat által igényelt
statisztikai szolgáltatások on, könyvelésen kívül
a nyolcvanas években kiépült a műsorosztás számítógépesítése. Ez kópiagazdálkodást és műsorfeldolgozást jelent, azonban sokkal többre lett
volna hivatott, minthogy évente a szemétbe dobják a papírhalmazt. Ugyanis ez történik: a vállalat működéséhez szükséges adatokat egy évig
tárolják, ezután már nincs hely a jelenleg még
papíron lévő hatalmas információözönre. Az
összes 35 milliméteres mozi (1800 film, húsz vál-

lalat, tízezer feletti kópia mindezek és sok más
mindenféle korrelációja) teljes műsorosztása: a
magyar filmkultúra egyik legfontosabb adatbázisa ez. Még ha ma elhatároznánk is, hogy a jövőben az ilyesfajta "tudományos" szakanyagokat
megőrizzük (amelyek ráadásul már számítógépen vannak), akkor is néhány év telne el- ismerve a hazai körülményeket - ahhoz, hogy meginduljon az integrált felhasználás. Ez a legjobb
esetben papírgyárba kerülő anyag a magyar filmkultúrának a legszélesebb körű és legmélyebb
számítógépesített adatbankja.

A filmkulturális adatbank
Ha nem dobtunk volna oly sok értéket a szemétbe, ha nem zárkóztak volna el az intézmények és
szakemberek a kooperáció elől, akkor ma már
nem látszana olyan nagy és költséges feladatnak
a sokak által (divatból is) hangoztatott filmkulturális adatbank elképzelése. Hiszen vagy számítógépen, vagy arra kedvező módon előkészítve
(karton, archívum, könyvtár stb.) sokféle egymással integrálható adatállomány létezik, sőt
egyes intézményekben már olyan számítógépes
adatbázis kiépítése kezdődött el, amely részben
a filmesinformációt is érinti (könyvtárak, lexikonok, külföldi adatbázisok stb.). Ma már a külföldi on line adatbázisok lehívása is csak látszólag
jelent nagy költséget; valójában a megtakarítás
sokszoros. Például az első alkalommal történő
tízszeres beruházás a könyvtárakban egy idő
után százszoros megtakarítást jelenthetne, ha a
dolgok racionálisan lennének megszervezve.23
A filmkulturális adatbank részleteiben kiépítve
tehát nem irreális, hiszen a MOKÉP statisztika,
a MOKÉP számítógépesített műsorosztás, a
Minden Idők Nagy Filmjei adatbázis, a Magyar
Filmkultúra Értékorientált Mutatói kódolt információ, a filmlexikon mutatói, az Archívum
kartonjai és dossziéi, a Filmintézeti Könyvtár

kartonrendszere, illetve a Filminform által készített sokféle számítógépes audiovizuális szakanyag bibliográfiák és egyéb nagyobb adatállományok (mint például Székelyi Péter és Ábel
Péter magángyűjteményei) ennek részeit alkotják. A kapcsolódás, az átfedések kiküszöbölése,
a koordináció, az egységes kategóriarendszer és
hasonló beruházások nem anyagi, hanem kommunikcáiós, szellemijellegűek. Semmiféle racionális (köztük anyagi) érv nem indokolja, hogy
miért kell filmográfiai és könytári katalógust és
egyéb anyagokat írógéppel írni, amikor ezek már
régen kompatíbilis módon mágneses adathordozóra kerülhettek volna (és onnan, ha szükséges,
papírra). A sokféle létező adatállomány, a történeti, filmográfiai, forgalmazási, lexikon, könyvtári, bibliográfiai stb. anyagok máskülönben
visszamenőleg olyan értéket képviselnek, amelynek számítógépre vitele nulláról indulva még
több tízmillió forintból sem lenne megoldható.
És minden év késés további milliós károkat okoz
- e károk azonban csak távlatilag és országosan
jelentkeznek, sőt részben úgy sem mutathatók ki.
Mindezen már létező adatállományok ismeretében a filmkulturális adatbank maximális koncepciója mellett (ami stratégiailag elfogadható, hi35
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szen a részeket az egészre, a távlatra kell vonatkoztatnunk), nagy hiba megfeledkezni az ugyanezen maximális célt szolgáló, ebben integrálható
részmunkákról.
Márpedig nálunk egy évtizede
poIitosan ez történik: az egyik oldalon megszü-

letnek a nagy tervek, de amikor kiderül, hogy túl
sok pénzt, technikát, időt, energiát igényelnek,
akkor lekerülnek a napirendről, miközben a lassan akkumulálódó értékek legjobb esetben nem
kerülnek a zúzdába.
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Egy kis kitérő: leszűkített kísérletek
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Mielőtt befejezésül az adatbank és az integráció
néhány kérdését vázolnám, azért szükséges a kitérő, mert valamennyien, több mint százan, akik
a különböző filmterületeken a számítógépesítést
propagál ták vagy végezték, állandó kitérő ket
tesznek, leállnak, szüneteltetik tevékenységeiket,
vagy éppen feladják a hadakozást,
Amellett
olyan kompromisszumokba
is belemegyünk,
amelyek nem válnak a szakma dicsőségére. Szűkebb területemen, a filmszociológiában például
sokan készítettek olyan leszűkített .Jiatásvizsgálatot" amelyet legtöbbször csak a megrendelő
igényei, a kevés pénz, illetve az indokolt, hogy
másra nem volt lehetőség. 24 Ezek zsákutcát jelentettek, mégis jónéhányan még évtizedekig e
zsákutcákban
toporogtunk.
Mivel azonban a
filmszakma különböző intézményeiben gyakran
néhány ember, egy kis csapat, vagy egyetlen ember munkája realizálódott, sokféle ilyen leszűkitett kísérlet volt. Az egyik ilyen a MAFl LM
Számítástechnika
módszertani
kísérlete. 2 s
A MAFl LM Számítástechnika bekapcsolását indokolta, hogy a filmszakma második legrégibb
ilyen központja: technikailag és anyagilag jobb
helyzetben van mint néhány kutatóhely, továbbá
rugalmasabb, és saját fejlesztési szakembergárdája volt. A MAFILM Számítástechnika egyúttal olyan filmtudományos kutatási információt is
szolgáltathatott volna, amelyet az évtizedek során hiába is szerettek volna elérni a kutatók:
magának a filmlétrehozási folyamatnak az objektív krónikáját, illetve ennek fontos részleteit.
Itt a legfontosabb, jelenleg függőben lévő, de már
régebben kipróbált újítás a költségkövetési rendszer teljes számítógépesítése. Néhány film esetében ez jelentős megtakarítást eredményezett, továbbá naprakészen, de elvileg percrekészen is
differenciált információt szolgáltatott a produkció és a vezetés (könyvelés stb.) számára. Számos
nyugati országban régóta folyik ilyen költségkövetés, illetve másféle tevékenységeket is számítógépesítettek a filmek készítésének folyamatában.
Igy az egész produkció és adminisztráció létszáma jelentősen csökkent, sokkal mobilabbá vált,
továbbá sokféle felhasználásra, elemzésre, értékelésre nyújt a gép sokszempontú információt,

szelektív, azonnali visszakereséssel. Ennek gyakorlati haszna óriási: képzeljük csak el, a forgatás káoszában,
az amúgyis' kiszámíthatatlan
gyártási folyamatban milyen nagy jelentősége
van a gombnyomásra érkező információnak, a
számítógépesített diszpóknak, elszámolásoknak,
könyveléseknek, költségvetéseknek, sok ezer tényező .Jeltárjának", de mindenekelőtt az azonnaii lekérdezésnek. A gazdasági megtakarításon
felül mindez nagymértékben felszabadítja a produkció vezetőit az ott és akkor nemkívánatos,
ámde szükséges adminisztrációtól, illetve növeli
stabilitásukat,
biztonságérzetüket
- ebben az
idegfeszültségben, borotvaélen táncolásban, amit
minden egyes produkció jelent. Mindezekről
részletesebben aMIKROVILÁG
c. lapban és
másutt számolok be 1987 során.
A MAFILM igen sokféle számítógépesítési kísérlete részben a krónikus és permanens vezetési
válság, illetve az általános filmszakmai válság
következtében is felemás módon alakult, részben
megbukott, vagy függőben van. Valamivel jobb
a MOKÉP helyzete, ők viszont nem rendelkeznek saját számítóközponttal,
ami egyre nagyobb
hátrányt jelent. A MO KÉP számos vezetőjével
konzultálva, illetve statisztikai anyagainak régi
felhasználójaként is megpróbáltam felmérni egy
filmkulturális
számítóközpont
lehetőségeit,
amelynek szakmai bázisa jelenleg a filmterületen
csak a MAFILM-nél van (és onnan is sorra mennek el a nemrég még lelkes fiatalemberek!), viszont anyagi bázisa csak a MOKÉP-néllehetséges. Itt az évtizedek során és még jó ideig hatalmas összegek vándorolnak el egy nagy külső számítógépközponthoz,
mivel a rendkívüli mennyiségű (összes mozi, összes kópia, összes vállalat)
információ igen gyors forgatása, naprakész feldolgozása eddig kisebb gépeken nem volt megvalósítható, továbbá az egyszeri nagy beruházás
nem volt lehetséges. A közeljövőben viszont
olyan forradalmi változások zajlanak le a mikro
méretek irányában és olyan drasztikusan fognak
csökkenni a gépárak, hogya nyolcvanas évek
végéig megvalósítható
lenne egy MAFILMMOKÉP közös számítóközpont, vagy egy külön
MOKÉP központ. Ideális az lenne, ha az egész
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filmszakmának lenne egy nagy központja, kompatíbilis részekkel - és erre ma, még hazánkban
is - meglenne a lehetőség. Itt az egyszeri nagy
beruházás tíz év alatti megtérülést és tízmilliós
megtakarítást jelentene. Kulturális hasznáról
ezúttal nem is szólok. 26
Két másik filmes vállalatnál is megkezdődött
a számítógép sokrétű felhasználása. Az animációs filmkészítés speciális terület, erről csak annyit,
hogy Antal István kollégámmal cikkeket írtunk
róla;"? riportokat készítettünk az alkotókkal.
A Magyar Szinkron Vállalat a feliratozáshoz és
más tevékenységekhez használ számítógépet, sőt
szakmailag általam nem ellenőrizhető információik szerint, máris született egy nemzetközileg is
figyelemreméltó találmányuk. Erről más fórumon (Mikrovilág) még beszámolunk. A felsorol-

takon kívül feltehetően sokféle számítógépes tevékenység folyik a szakmában. Kézdi Kovács
Zsolt sokak szerint az egyetlen, aki a személyi
számítógépet "közügyekre" használja, de szerintem nem egy filmrendező feladata lenne az, hogy
hobbiként kísérletezzen azzal, amire külön államilag kijelölt szakintézmények lennének; ha pedig mégis ezen munkálkodik szabadidejében,
már régen támogatni kellett volna őt; helyesebben "észrevenni". Azután ilyesmikkel is találkozhatunk: "A MAFl LM video stúdiója és az ott
alkalmazott számítógéppel segített műsorrendezési eljárás,'?" Simon Józseftollából. A MOKÉP
Videotéka COMMODORE gépekkel próbálja
reménytelen lassú feldolgozással követni egyre
növekvő videoforgalmát. És még sok más kísérlet folyik: elnézést azoktól, akikről nem szóltam.
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Vissza a "nagy" filmkulturális adatbankhoz:
A szabványosítás kérdései és az integráció korlátai
E látszólagos kitérővel talán érzékeltettem, hogy
az egyik oldalon nagy tervekről szónokolunk, a
másikon viszont hobbiszintre szállítjuk a szaktudományos munkát. Továbbá a személyes vállalkozói szférába száműztük, ami egyúttal azt is
jelenti, hogy egyre többen váltanak át más területre: a számítógépesek közül éppen a legtehetségesebbek. Általában pedig éppen azok a szakemberek, akik az előremutatót, a jövőt képviselik.
Mindezek a problémák ugyanis a társadalomnak
azon, nem általában jellemző szféráiban jelennek
meg, ahol a megoldás felülről, "kötelező" és
szankcionált módon érkezhet. A szabványosítás, az integráció, a kooperáció, a nagy beruházás semmilyen társadalomban sem valamiféle
áldemokratikus népszavazással valósul meg;
hazánkban különösen nem, itt az áldemokrácia
éppenhogy a társadalmi érdek ellen hat. Ha például összesítettük volna, hogy mennyi pénzt
szórtunk ki az ablakon, mennyi minden maradt
félbe, vagy nem valósult meg, vagy rosszul valósult meg területünkön, akkor máris megkapnánk
azt a számszerü végeredményt amelyből már régen létre lehetett volna hozni a központi "nagy"
filmszakmai számítóközpontot (központokat, alközpontokat stb.). Sőt: a technika és a pénz is
rendelkezésre állt. A dolognak tehát a szakmai,
a szellemi, a politikai oldala bukott meg, illetve
nem is jött létre. A számítástechnika figyelmet,
nagyfokú kooperációt százszázalékos, ezerezrelékes pontosságot, abszolút szabványosítás t, tökéletes és kötelező adatszolgáltatást és még sok

mást igényel. Ezért "alulról" sohasem fog összeállni az a nagy integráns egész, amelyről sokan
papolunk. Ellenkezőleg, "alulról" és "demokratikus" módon további erőforráspazarlás, dilettantizmus, rivalizálás, betartás valósul meg, s ezt
éppen az informatikai szektor too a legkevésbé.
Tapasztalatainkat sokféle humán területről vettük, amelyek tanulságul is szolgálhatnak az
újabb fejlesztésekhez.29
A szabványosítás és integráció viszont területünkön nem oldható meg hatósági kényszerrel (sokkal fontosabb szabványok betartását sem követelik meg szankciókkal), tehát mégiscsak marad
a magyarok gyengéje, a konszenzus - egy zilált
társadalomban. Talán, ha a közös érdek valahogyan megjelenne, akkor mindez könnyebben
menne. De az sem jelentkezik, vagy nem ismerik
fel. Marad tehát az értelmiségiek naiv álma, hogy
írunk róla, beszélünk róla, s akkor valami majd
csak történik. Hátha mégis megtörténik az a csoda, hogy az egyenként nem tőkeerős intézmények
egymás kebelére borulva, kis hozzájárulásukat
beadva, ezért az eredményekből részesülve nem
a legolcsóbb mikrogépeket vásárolják, nem
olyan szoftverfejlesztéseken dolgoznak, amelyet
már évtizedekkel ezelőtt kitaláltak valahol, s itt
is megvan, hanem közös felhasználóként egyesülnek. Ez a filmkulturális adatbank kialakításának
kritériuma. Nem a technika (az létezik), nem a
pénz (az összeadva létezne) az akadály, hanem a
kommunikáció és a szervezet hiánya. Felsorolni
is nehéz lenne a sok érintett intézményt, azonban
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talán a legfontosabbak:
Filmintézet, MOKÉP,
FŐMO, megyei vállalatok, egyetemek, KSH,
Széchenyi Könyvtár, egyéb könyvtárak, Művelődési Minisztérium + külön a Filmfőigazgatóság,
FiImklubszövetség,
könyvkiadók,
Tömegkommunikációs Kutatóközpont,
Közművelődési Információs Intézet, Országos Pedagógiai Intézet,
Magyar Televízió, Akadémiai Kiadó, Filmművész Szövetség, adatbankok, szaklapok, TÁRKI,
filmstúdiók, film- és videotárak, egyéb közművelődési és társadalmi szervek, iskolák, szakemberek, stb.
A fiImkulturális adatbank (fiImkulturális számítástechnikai központ) olyan mint egy könyvtár: az alapkutatásokhoz
hasonlóan nem kérhető
számon az azonnali, közvetlen és gyors piaci
megtérülése, ugyanakkor a costjbenefit elemzésekkel az is kimutatható, hogy milyen társadalmi
haszna és megtérülése van. Mivel azonban az
olvasót feltehetően ez utóbbi konkrétabban érdekli, íme néhány példa. Bármilyen hosszúságú
és bármilyen bontású filmográfiai, bibliográfiai
és egyéb adatok azonnal lehívhatók, sokszorosíthatók, felhasználhatók.
Máskülönben
minden
egyes ilyen lista, rendezett információ minimum
több tízezer forintba kerül, munkabérben pedig
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még többe. Olykor egy vezetői vagy testületi döntés előkészítéséhez egy ilyen lista értéke százezres
nagyságrendű is lehet. Hasonlóképpen mindenféle elemzésre is sor kerülhet: diákok, kutatók,
olvasók, újságírók, politikusok és mások igényelhetnek ilyen tudományos anyagokat. A hagyományosan manuálisan készülő filmográfiai és
egyéb közlemények rendszeresen, részletesebben,
pontosabban készülhetnének, különválasztva a
szélesebb közönséget igénylő publikációktól
a
szűkebb szakmai körök, vagy akár egyetlen egy
kutató igényeit szolgáló bontásoktól és elemzésektőL En például jelenleg a Magyar Televízióban valaha is bemutatott összes mozifilm listáin
kívűl a készülő Filmlexikon mutatóit, s egyéb
listákat, valamint a video/film és társadalom
szakbibliográfiákat
már így készítem elő, igaz
mindez még csak lassan alakul. Az Archívumban
és a Filmintézet Könyvtárában a szelektív visszakeresés gyorsabb, pontosabb lehet, s nem kötődik egy-egy személyhez, annak intuíciójához,
vakvéletlenhez. Az egész magyar filmterjesztésről
bárki naprakész, differenciált és saját kérései szerint külön elemző tájékoztatást kaphat. Megőrzésre kerűl minden, ami fontos leheta jövőben:
eljövendő kutatók számára.

Összefoglalás
E cikk célja a figyelem felkeltése. Ezért inkább
felsorol, mint részletesen bemutat. Részletes jegyzetekkel hívja fel az olvasó figyelmét a sokféle
tevékenység elérhető leírásaira. Most befejezésül
a "vázlatok vázlataként" összefoglalva:
l. A filminformáció számítógépesítése a nemzetközi élvonaltól harminc, más humán területek
(pl, könyvtár) hazai számítógépesítésétől pedig
tíz évvel maradt eL
2. Holott a sokféle tevékenység kényszere már
legalább egy évtizede követelésként jelent meg.
3. Sőt, főleg egyedi, ideiglenes, vagy függőben
lévő kísérletként sokan bizonyították is a számítógépesítés lehetőségét.

4. Két nagy intézményben (MOKÉP és MAFILM) komoly előrelépés történt, s már régen
felkínálkozott a széles körű fejlesztés szakmaiintézményi bázisa.
5. Saját tevékenységeimben (eredetileg külföldön) elősorban az értékterjesztésre, majd a hazai
teljes körű információintegrálásra
koncentráltam. Sokszor évekig álltak a dolgok.
6. A továbblépés racionális, sőt lehetséges útja
hazánkban a központosítás, a szabványosítás és
az integráció - eltérően néhány más területtőL
7. Ennek kulturális haszna felmérhetetlen, de
gazdasági haszna is megjelenik öt-tízéves távon.

JEGYZETEK
L Ilyen jellegű bibliográfiák, valamint amerikai adatbankok relevánsanyagai elérhetők a szerzőtől. A Filmintézeti Könyvtárban továbbá megtalálható a Film and
Society c. szakbibliográfiám, valamint az "Áttekintés
a hazai és nemzetközi (film és társadalom) kutatásokról" két kötet bibliográfiái. Jelenleg készül két újabb
szakbibliográfia.
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2. Filmkultúra 1980/1, Mikrovilág 1986/3, Kultúra és
Közösség 1984/3 és 1985/3. stb.
3. Melyböl számos rendszeres és alkalmi kiadvány is
született, mint például a Mozi, Film, Közönség, Filmforgalmazás 1970-1979, illetve ennek 1980-1985-ös folytatása, valamint a magyar filmek közönségének rendszeres követése stb.
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4. Az 1987 során folyamatosan megjelenő cikkek
közvetlenül a filmterületet is érintik (filmterjesztés, archívum, könyvtár, statisztika, gyártás), illetve a közvetett kapcsolódó intézményeket, mint a könyvtárak és
adatbankok.
5. A MAFl LM Számítástechnika a Magyar Filmtudományi Intézettel készítette az Ékezet. a Kinek a törvénye? a Békeidő című filmek közönségvizsgálatainak
feldolgozását, a "Minden Idők Nagy Filmjei" kutatás
utolsó feldolgozását a Művelődéskutató
Intézettel, s
további kisebb részmunkákat, azonban a nyolcvanas
évek során sokkal többre is képes lett volna - ha lett
volna megrendelés.
6. Ebből az első rövidített jelentés egy fejezet formájában megjelent in: Tibori Tímea: Az esztétikai befogadás vizsgálata c. könyvében, s kézíratban az első kutatási jelentés elérhető a Filmintézetből (KÉ 369.7 és 8.)
valamint a Tömegkommunikációs
Kutatóközpontban.
A részvizsgálatokból néhány újságcikk is megjelent.
7. A bibliográfiák felsorolása túlságosan terjedelmes
lenne, ezért ajánlom az ,,1" jegyzetben szereplő műveket, a Kultúra és Közösség 1985/3. számában megjelent
cikket, valamínt a Filmintézet Kézirattárában elérhető
"Áttekintés a film és társadalom témakör hazai kutatásaiból" c. 80 oldalas írásomat, amely ismerteti a kutatásokat.
8. Annenberg School of Communication, University
of Pennsylvania. Az amerikai egyetemek legutóbbi számítógépesítéséről lásd a Journal of Communications
1985/4. számát, amelynek fordítása elérhető tőlem.
9. Két szelektált és "kommercializált"
interjú erről
a Mikro világban jelent meg, s egy beszámoló publikálás
előtt áll.
10. George Gerbner dékán és Michael Elley a Warton Business Schoolban segítettek, tanítottak és patronáltak.
ll. "Conditions
of Film Art" (the Annenberg
School, 1974) angolul és magyarul elérhető a Filmintézet Kézirattárában.
12. Huaco, George A. The Socialogy of Film Art.
New York: Basic Books, 1965, melynek magyar kéziratos fordítása elérhető a Filmintézet Kézirattárában;
Lovell, Terry, "Sociology of the Cinema", Screen XII.
l. és más írásai.
13. A legrövidebb: Kultúra és Közösség 1984/3, Mafilm Híradó 1984/1, illetve angolul .All Time Great
Films" Budapest: Művelődéskutató
Intézet, 1985.
A leghosszabb: Kézirat: Filmintézet 369.8, amely minden idők 1500 legmagasabbra értékelt filmjét is tartalmazza. Elérhető az adatbank is aMAFILMnél.
14. A legnagyobb filmkatalógus a Kanadai Filmintézetben található; becslésem szerint mára már meghaladta a kettőszázezret. Ugyanakkor számos film elveszett, mível funkciójuk kizárólag a gyors profitszerzés
volt, s a legtöbb országban későn kezdték őket menteni.
15. Staples, Donald (New York Egyetem), "A Statistical Study of Award-Winning American Films and
Their Makers, 1930--1964" (elérhető az Akadémíai
Könyvtáron keresztül míkrofilmen és on line lehívással,
illetve jövőre ott helyben).
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16. Annenberg School, Svéd Filmintézet, s lásd:
Waldekranz, Rune, Filmens Historia L-lL-III. bevezetőjét, Stockholm: P. A. Norstedt and Söners Förlag,
1985-86-87.
17. Többek között Király István, Kovács András,
Vitányi Iván.
18. 1980/1 - melynek érdekessége, hogy akkor úgy
látszott: megindulnak az átfogó, rendszeres filmszociológiai kutatások, s így a cikk is "folyamatban lévő"
(azóta régen megszűnt) munkákról szólt.
19. Tibori Tímea, i. m. "Filmkulturális Adatbank"
kézirat, Filmintézet Kézirattár 369.8., valamint kutatásitervek és a Filmintézet 1985-ös munkaterve stb.
20. Erről lásd például: Filmintézet KÉ 369.8 és Mafilm Híradó 1984/8, Élet és Irodalom 1985. április 5. stb.
21. A Filmföigazgatóság "maximális" terve kéziratban került elolvasásra és megvitatásra. Megvalósítását
az akadályozza, hogy ilyen részletes adatszolgáltatásra
és feldolgozásra hazánk, s különösen a filmszakma nem
készült fel. Távlati céiként kezelendő. Nemeskürty István többek között a Filmvilág 1985/1 számában nyilatkozott erről, illetve a Magyar Filmintézet Alapító Okmányában szerepel a következő: "Filmszakmai adattárat ("adatbank") hoz létre és kidolgozza ennek működési feltételeit." - viszont: ennek E. pontja máris jelzi
az akadályokat: "Naprakész adattárat ("adatbank")csak gépi adatfeldolgozással tudunk működtetni. Ezek
(mármint a nagykapacitású számítógépek) haladéktalan beszerzése égetően sürgős." Illetve: (ezzel összefüggésben) "Az Intézetnek nyitnia kell a társadalom felé:
rugalmasan és kezdeményezőleg lehetővé kell tennie a
filmszakma és kritika, tudományos- és művészvilág
számára, hogy hozzáférhessen a Filmtár anyagához és
az Intézet kutatási eredményeihez ... " stb. (Ennek elemzése és kommentálása az olvasó feladata: erre ehelyütt
nincs mód.)
22. Részadatok elérhetőek, továbbá néhány több
évet, sőt évtizedet feldolgozó állomány is létezík; ezek
azonban hibásak és nem teljesek, továbbá gyakran nem
derül ki, hogy mí hiányzik.
23. Erről lásd cikkem a Jel Kép 1987/3. számában,
melynek címe: "A világ emlékezete és az informatikai
forradalom".
24. Lásd például Kultúra és Közösség 1986/3. p. 53
"A hatásvizsgálatok bírálata".
25. Az Ékezet. Kinek a törvénye. Békeidő c. filmek
részben ürügyet és alkalmat szolgáltattak a módszerek
kikísérletezésére (mível e filmek vizsgálataira kaptunk
megrendelést és pénzt), s néhány részeredmény szűletett
is (lásd például a Magyar Tanítás 1982/5. számában
írott cikkemet a .filmkultúra fehér folt jairól"), amelyek
túlmutattak az egyes filmek egyediségén. Sajnos azonban később az Országos Pedagógiai Intézettel tervezett
filmismeret-filmízlés vizsgálatokra nem volt pénz, így
azok abbamaradtak.
26. A MOKÉP statisztika teljes belső számítógépesitése ezen kívül a munkatársak
munkakedvét, informáltságát, érdeklődését és kutatási lehetőségeit is növelné. A MOKÉP az egyetlen filmszakmai vállalat.
amely rendelkezik a számítógépesítéshez szükséges nagyobb beruházási összegekkel. A Filmintézet, amely
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hivatott lenne erre, sem jelenleg, sem a közeljövőben
nem fog rendelkezni a tízmilliós összegekkel, de az is
igaz, hogy a hetvenes években még lett volna erre lehetősége: ma már nincs.
27. A MIKROVILÁGba, a FILMKULTÚRÁba és
egy kötetbe.
28. Simon József, i. m. KÉP ÉS HANGTECHNIKA 1986/6 pp. 187-188.

29. Ez a cikksorozat ilMIKROVILÁG egészoldalas
kerekasztal beszélgetéseibenjelenik meg 198t:-1987 során. A filmes területeken kívül a könyvtárakról, történészekről, felsőoktatásról, kőzművelődésről, információgazdaságról, adatbankokról stb. Feltehetően a Tömegkommunikációs Kutatóközpont részletesebben is
közli ezeket a beszélgetéseket, melyeken a különböző
területek vezető szakemberei vesznek részt.

Szekeres Péter

A FILMTÖRTÉNET BARÁTAINAK AJÁNLJUK
AZ AKADÉMIAI KIADÓ ÚJDONSÁGÁT
Jávor Pál: Egy szinész elmondja ... című kötetet
Jávor Pált a magyar színjátszás egyik legnépszerűbb egyéniségeként tartjuk
számon. Elegáns és lendületes játéka, férfias megjelenése nagy hatással volt
közönségére. Haladó szellemű, bátor, szókimondó ember volt az élet színpadán
is: ez különösen becsülendő egy olyan korban, mikor az emberi értékek veszendőbe mennek, s a hitványság, a barbárság kerekedik felül. Jávor Pál ritka értékű
naplója hű dokumentuma annak, hogy volt választás: a másik út a tiltakozás,
az ellenszegülés, önmaga vállalása és elvei megőrzése lehetett. Jávor Pált 1944.
október IS-én elhurcolták Sopronkőhidára,
majd Pfarrkirchenbe. És neki van
még annyi ereje, hogy megörökítse nyomasztó élményeit.
147 oldal-
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A "normális" élet ellen
Abdrasitov és Mindadze vitafilmjei
Nem kétséges, van valami fatális
egybeesés Vagyim Abdrasitov és
Alekszandr Mindadze film-törekvései és a szovjet valóságnak a politikai vezetés erőfeszítéseiben kinyilvánuló, újabban már megbizonyosuló irányvétele közt.
Mindkét jelenség, ha nem is kizárólagosan, de arról "szól", hogy a
hivatalosan (a nyilvánosság előtt)
vitathatatlannak
elfogadott és elfogadtatott élet- és munkastílus, a
szovjet emberek normális hétköznapi élet- és munkastílusa alapos
változtatásra szorul.
Csakhogy Vagyim Abdrasitov
rendező és Alekszandr Mindadze
forgatókönyvíró nem politikai (bár
nagyon is politikus) filmeket csinál,
immár egy évtizede, közös munkával.
Vannak a Szovjetunióban olyan
filmek (s ezeknek természetesen
vannak állandó, azt mondhatni,
ügyeletes rendezőik), amelyek a politikai vezetésből kiindult kritikát
igyekeznek rendszeresen kamatoztatni oly módon, hogy önálló gondolatuknak tünteti k föl a már párthatározatokban
is megfogalmazottakat. Hadd ne soroljuk, mifélékkifélék ezek; a magyar mozikban is
rendre találkozhatott velük, akinek
szovjet filmekkel volt dolga. Mi
több, még ma is egyre bukkannak
elő az efféle "érdemvadászok".
Az ilyen filmek készítői nem egyszer úgy "oldják meg" alapvető
dramaturgiai feladatukat, tudniillik
az általuk megragadott jelenség társadalmi érvényességének meghatá-

rozását, ami - ismerjük el - amióta
csak művészet létezik bárminő formában, mindig is a legkényesebb
kérdése volt a társadalmi vezetés és
a művész viszonyának, tehát úgy
próbálják "megoldani" ezt a - sajna
- legalább annyira politikai, mint
amennyire
művészi
problémát,
hogy a végén dramaturgiai kínjukban rendőrségi üggyé degradálják a
társadalmi konfliktust. A negatív
társadalmi jelenséget személyeikben sűrítők végtére annyira elvetemülnek, hogy minden kitelik tőlük,
így hát a forgatókönyvíró és a rendező mindent ki is telít tőlük, s nagy
sietve befejezi filmjét ezen a ponton.
Mert azt már szégyellené megmutatni, hogy anagy garral .földeritett" társadalmi jelenséget e dramaturgiai (mellé)fogással a rendőrségre bízván, miként veszti érvényét
ugyanez a jelenség társadalmilag:
miként válik ezáltal afféle kivétellé,
devianciává, rendőrileg és bíróilag
megtorolhatóvá,
s kemény példa
statuálásával megelőzhetövé is.
Másfelől meg kiváltképp elszaporodtak az utóbbi időben a gazdasági életben műkődő (persze, vezető
poszton működő) magányos erőfeszítőkről szóló siker- vagy kudarchistóriák - mindegy, mi az egyéni
sorsot illető filmvégződés: fő a tézis
illusztrálása.
Abdrasitov és Mindadze kínosan
érezheti magát, valahányszor zöldellő nyarakkal meg reményekkel és
támaszokkal egy lapon írják le, distinkció nélkül, az ő filmjeik címeit.
Márpedig ez elő-előfordul.

És nem csupán azért fordul elő,
mert az aktuális politikai irányvonal támogatóinak veszik őket - erre
az ő törekvéseik és a politikai vezetés törekvéseinek egybeesése igencsak indokot szolgáltat -, hanem
tetézi még a bajt, hogy az alkotópáros is rendszeresen afféle rendőrségi
ügyekkel foglalkozva látott módot
rá, hogy köz-vitára bocsássa filmjeiben a szovjet élet hétköznapi normalitását és "normalitását"
(normáit éppúgy, mint hitelrontásig kritikátlan elfogadását). Megtették ezt
négyszer egymás után - A védelemé
a szó (1977), a Gyorshajtás (1979),
a Rókavadászat (1980) és a Megállt
a vonat (1982) című filmjeikben.
Mondanunk
sem kell, hogy a
rendőrségi ügy pusztán ürügy Abdrasitovéknak.
Folyton csak előzményként jelenik meg filmjeikben,
amelyek nem a vizsgálatról, hanem
az önvizsgálatról szólnak. Társadalometikusok ők, nem konjunkturális filmkészítők. A társadalmi mechanizmusok etikai - tehát az egyes
emberre levezetett - összetevőit
vizsgálják és vizsgáltat ják hőseikkel
(pontosabban,
csak főhősükkel),
valamint - s ez roppant fontos náluk - nézőikkel. Vitafilmeket, dialóg-filmeket készítenek, lezáratlan
marad náluk mindaz, ami fölvetődik.
Mielőtt arról kezdenénk értekezni, hogy mi is közelebbről ez a
"mindaz", fejezzük be megkezdett
eszmefuttatásunkat:
Abdrasitov és
Mindadze legújabban hozzánk került filmje, A bolygók együttállása
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azt mutatja, hogy elegük van abból
a félreértések váltójával nekik kijelölt vágányból, amelyre nem egy
kritikusuk küldte őket; minden
konkrét, aktuális fóldhöz- és politikához-ragadtság gyanúját elhárítva
maguktól, szájbarágósan közlik nézőikkel már művük választott formája által is, hogy erkölcsi kérdésekkel foglalkoznak ők, nem mással! Ez az alcíme szerint "majdnem
fantasztikus történet" ugyanis, mihelyt "elmúlik" a bevezetése (mert
dramaturgiailag megszokott műszóval alig minősithető az expozíció
és a bonyodalom átmenete), elabsztrahálódik egy kissé, majdnem
szimbolikussá válik a környezet,
majdnem allegóriákká a hősök, vagyis a hétköznapi konkrétságtól elrugaszkodva egy kissé (csak kissé,
mert elegendő a jelzés, elegendő a
szándék bizonyítása!), "feltételessé", "egyezményessé" lesz a filmközeg, amelyben a társadalomerkölcsi
gondolatok konfliktusos formába
öntve megjelennek. (A tartalékosok
gyakorlatára behívott hat férfihőst
túl korán elbocsátják, s a váratlanul
kapott szabadság idejét "vándorlással" töltve ki, előbb a "nők városába", majd egy "lakatlan szigetre", végül az "aggok otthonába"
tévednek, mielőtt hazajutnának városukba.)
Ha valami, hát a művészi stílusváltás szándékának ez a jelzése kétségkívül bizonyítja, hogy csakugyan nem másról: egybeeséséről
van szó Abdrasitov és Mindadze
mozija meg (az andropovi-gorba-

csovi) politikai irányvonal között.
Nem a fílmművészek állásfoglalása
következik a politikai vezetés állásfoglalásából, hanem mindkettő következik a valóságnak ugyanazokból az ellentmondásaiból.
Hogy aztán A bolygók együttállásában oly szembetűnően megnyilvánuló stiluskanyarintás meddig és
hova vezet, azt csupán Abdrasitov
és Mindadze legújabb filmjének ismeretében lehetne megmondani,
Ám azt még nem láttuk.

•
"... nagy örömet szerzett nekem
Abdrasitov, alkotóműhelyern növendéke, aki a rendkívül mély tartalmú Riport az aszfaltról cimű,
egyetlen szó és hang nélküli vizsgafilmet készítette. Ez mozi. Ez a legény már a mozgókép dologiságának érzésével jelentkezik, amely a
szóbelisége, színpadiasságának és a
festőiségének a hagyománya helyébe lép. A dolgok lényege ebben a
ríportban erősen látható és érezhető, s ez a mozgókép."
Mihail Romm írta ezt egy levélben Szergej Geraszimovnak. Abdrasitov, Romm növendéke a
VGIK-en mindössze egy befejezett
évet tudhatott maga mögött a szakmai fölkészítéséről gondoskodó főiskolán, amikor acinéma
direct
módszerével forgatott kisfilmje kiváltotta rendezőtanára lelkesedését.
Romm (akinek halála után Kulidzsanov vezette el adiplomáig alkotóműhelyének növendékeit) a

"dologiságot" dicséri Abdrasitov
vizsgafilmjében, szembeáIIítva a
"szóbeliséggel".
Abdrasitov késöbbi nagyfilmjeiben, kivált az elsőkben, rengeteget
beszélnek a hősök. A rendező kerüli a látványos - a szónak eredeti
értelmében látványos - konfliktushelyzetek bemutatását: inkább csak
jelzésszerűen letudja őket. Nem
akar vizuális zsongítót rendezni.
Vitatkozni akar a nézőjével. Vitatkoztatni akarja a nézőjét.
Attól még fílmszerűek a filmjei.
Filmjei pedig nemcsak az övéi.
Legalább annyira
Alekszandr
Mindadzéi is.
Abdrasitov tudományos pályára
készült. Elvégezte a moszkvai fizikai-műszaki főiskolát. Nehéz volna
azt áIIítani, hogy a tudományos
gondolkodásmód bizonyos absztraktsága nem sejlik fól minden filmjének szövetében.
Mindadze bírósági titkár ként
dolgozott. Oktalanság volna csodálkozni rajta, hogy forgatókönyveiben rendre "vizsgálati esetekkel"
találkozunk. (Persze, hogy nem
mindig. APavel Ljubimov rendezte
Tavaszi behívó például Mindadze
katonaélményeit taglalja, amelyeket közvetlenül azután szerzett,
hogy 197I-ben elvégezte, Vinogradszkaja osztályában, a főiskola
forgatókönyvíró-szakát.)
Abdrasitovot csak negyedik próbálkozására vették föl rendezönövendéknek. Viszont egy évvel hamarabb fejezte be társainál s az előírtnál a főiskolát. A Gorin szatirikus novellájából készített Állítsátok
meg Potapovot! című, negyvenperces vizsgafilmjét ugyanis diplomafilmmé nyilvánították. Nagy és jó
sajtója volt (ritka dolog egy főiskolás munka termék esetében); s az
imigyen hamar-végzett rendezőt
Julij Rajzman meghívta dolgozni a
Moszfilm általa vezetett 3. számú
alkotócsoport jába. Igyekezett is
Abdrasitov mielőbb nagyfilmet
rendezni, de sokáig nem lelt ízlése
szerint való forgatókönyvet. Pedig
bevallása szerint mintegy másfélszázat olvasott el. Akkor találkozott Mindadze forgatókönyvével.

•
Szinte süt a tudatosság A védelemé
a szó egész főlépítéséből, ha nem is

minden kockájából. Szándékosan
lecsupaszított környezet, helyzet,
állapot, semmi félrevezető látványosság, - az erkölcsi próbatéteIre
koncentrálunk, és kész.
Ilyenkor sok minden, szinte minden a "szóbeliségen" (vagyis a
dialógusok minőségén) s a színészi
alakításokon múlik.
Két, egyenrangú női főszerepet
írt Mindadze. A postai alkalmazott
Valentyina Kosztyináé az egyik,
aki kinyitotta a gázt magára és a
számára erkölcsileg meghalt szeretőjére, s e tettéért előzetes letartóztatásban van, és a kijelölt ügyvéd
Irina Mezsnyikováé a másik. Humoros a hasonlat, de amint kialakul köztük a kontaktus, olyanná
lesz ez a kapcsolat, akár egy közlekedőedény: áramlik az erkölcsi felelősség egyikükből a másikukba, s
végül egyforma - nem vitathatatlan, de elgondolkoztató - szinten
állapodik meg. Természetesen az a
meglepő, hogy a gyilkossági kísérlettel gyanúsított nőből áramlik
több a tisztes ügyvédnőbe. Irina
Kupcsenko betegsége miatt Galina
Jackina kapta meg az utóbbi szerepét, s igen szépen megbirkózik vele.
A nagy alakitás, a remeklés azonban partneréé, Marina Nyejolováé.
Abdrasitov filmjeiben nincsenek
gyönge színészi alakítások. Bizarr,
nyugtalanító típusok nagyszerű
megformálásával találkozni filmjeiben: attól bizarrak és nyugtalanítók, hogy minden porcikájukban
normálisak, s mégsem viselkednek
normálisan; pedig annyira hétköznapiak, hogy az már túlzás. Pontosan erről van szó: túlzás. És ez az,
amire maguk a hősök is rádöbbennek! Félreérthető talán, ezért fogalmazzuk meg szűkebbre viselkedésük határait: nem olyasmi történik
velük, hogy egy-egy rendkívüli
helyzetbe keveredve, alulmaradnak
"normális" társaikhoz képest a
"problémamegoldásban", s ettől
mintegy beindul bennük az önvizsgálat reakciója. Éppenhogy az indítja be az említett reakciót, ami
látszólag kizárná: az, hogy ők a
normalitás kvintesszenciáját testesítik meg az egyáltalában nem rendkívüli, csak olyan helyzetekben,
amelyekben látszólag minden reagálás, minden ok-következmény
kapcsolat a "normális élet" rendje
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szerint játszódik le, csak épp egy
váratlanul bekapcsolódó, esetleges
személyes-érdekeltségi mozzanat
rányitja a szemüket mindezek teljes
ürességére, hiábavalóságára, hamisságára,
eredménytelenségére,
tehát végsősoron erkölcstelenségére. És egyszerre csak kezdik úgy
érezni ezek a hősök: fölösleges részt
venniük a normális élet társadalmilag előírt játékszabályai szerint alakuló játszmákban. Lehet, de minek.
(pontosan a József Attila-i paradoxon: "miért ne legyek tisztességes"... )
Ahogy a Rókavadászat végén a
főhős egyszer csak kiáll a rádiós
tájfutó versenyből az erdő közepén.
Minek futni. Lehet ugyan csinálni
- de nem erre van szükség. Nagyjából ilyen következtetésekre jutnak
Abdrasitov és Mindadze filmjei.
Nem stimmelnek a játékszabályok,
a társadalmi előírások.
A szerzőpáros immár több mint
egy évtizede nyilvános és kompromisszumokat el nem ismerő vitát
indított a nagy mozinézői nyilvánosság előtt arról, hogy a normálisnak tekintett élet a társadalom számára haszontalan, ezért erkölcstelen. Nem prédikálják ezt: erről vitatkoznak. Nem végkövetkeztetéseket közölnek, hanem folyamatot
elemeznek. így a végkifejlet sosem
érdekli őket filmjeik szüzséjében,
csupán a konfliktusok alakulásának okai és mikéntje. Ezért természetesen befejezetlenek, befejezetlennek tetszenek Abdrasitov és
Mindadze filmjei.

Második közös alkotásuk,

a

Gyorshajtás - most már Irina Kup-

csenkóval a nagyon negatív női főszerepben - már korántsem olyan
csupaszon vitafilm, dialógusfilm,
mint az egyébként talán sikerültebb
első: egyszeruen több benne az élet
(mig amabban, akárhogy vesszük
is, több volt a filmcsinálói akaratnyilvánítás, még ha ez nem filmnyelvi zsonglőrkődésben, hanem ellenkezőleg a fi1mnyelv aszketikus
redukciójában nyilvánult is meg).
Mint minden eddig látott Abdrasitov-Mindadze film, ez is arról beszél, hogy egyszer muszáj megállnunk, és magunkba pillantanunk.
Csakhogy itt most nem olyan emberről folyik a szó, aki a számára
összekuszálódott helyzetben megpróbálja tudatosítani és megőrizni
emberségét, erkölcsiségét, hanem
az ellenkezőjéről: itt egy ember elveszti magát erkölcsileg, miközben
gyakorlatilag megmenti magát (gázolása következményeitől).
A Megállt a vonat a magyar televízióban is ment, míg az előző filmet moziforgalmazásban vetítették
minálunk. Nem mintha ennek alkalmából minden fontosat elmondtunk volna már (ez a többes szám
itt a hazai filmújságirókra-kritikusokra vonatkozik) Abdrasitov és
Mindadze mozijáról, mégis egyszeruen a helyszűke miatt beszéljünk inkább a nálunk nem játszott
Rókavadászatról.
Alulírott bizonyosan nem áll egyedül azzal a véleményével, hogy a filmalkotókettős ebben a filmjében teremtette
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meg eddigi munkásságának legmélyebb típusfiguráját a Vlagyimir
Gosztyuhin játszotta főhőssel, Ez a
filmbeli Viktor Belov, akit két srác
megtámad este a parkban, de támadói közül csak az egyiket ítéli el a
bíróság, ami ellen valami homályos
érzésből tiltakozik Belov egész bensője, s emiatt úgy érzi, meg kell értenie valamiképpen az elítéltet, s meg
kell tanítania arra a normális életre,
amit ő maga is él (a film ennek a
kísérletnek a teljes kudarcáról szól)
- ez a Viktor Belov egy munkás. S a
legbonyolultabb lelkű ember mindazok közül, akit Abdrasitov és
Mindadze mozivászonra teremtett.
Vajon érthető-e, ha azt mondjuk: ez
nem egyszeri művészi bravúr, ez
korszakos bravúr. Mert egy egész
korszak pozitív és negatív előítéleteitől kellett függetleníteniük magukat - hogy "a magukét" mondhassák - a film alkotóinak. Hármuknak. A színész Gosztyuhin a
harmadik alkotótárs.
A rendező írta utóbb a színészről
és szerepéről: "Akárhogy viszonyuljunk is Viktor Belovhoz, akárhogy viszonyuljon is hozzá a néző,

alighanem nehéz volna tagadni azt,
hogy mindenekelőtt mélyen érző
ember. Ha hiányozna belőle a
mélység, egyáltalán nem történt
volna meg vele az a história, amelyet elbeszéltünk. Ha sekélyes ember volna, nem kezdett volna gyötrődni, s nem érezte volna meg, hogy
valami nincs rendben benne és körülötte. Nem tudja ugyan szavakkal megmagyarázni, mi történik vele, de érzi, hogy történik valami, és
igyekszik fölkutatni az okát. Kutatja, nem nyugszik bele... Vlagyimir
Gosztyuhin a rejtett lelki és szellemi
képességek megvalósulatlanságát
játssza el Belovban. Az ő Belovja
sokkalta többet rejt magában, mint
amennyit követel tőle az olyan élet,
amilyet él, .. Mindadzéval és Gosztyuhinnal együtt ebben a munkánkban megpróbáltunk új módon, a
szónak legjobb, nem formális értelmében modernül tekinteni a szociális hősre, amelyet a szovjet filmben
a filmkészítők külőnböző nemzedékei különbözőképpen
vizsgáltak ... "
Talán a magyar film számára is
rejtene némi tanulságot ez az abd-

rasitovi hős és mű, Érdemes volna
elővenni és elemezni. Ahogy egyébként a Megállt a vonat két briliáns,
árnyalt föalakja'_ az Oleg Boriszov
játszotta ügyészségi nyomozó s az
Anatolij Szolonyicin utolsó szerepeként immár filmtörténeti fontosságú figura, az újságíró - sem pusztán a maga önértékével követelhetné meg a terjedelmesebb s elmélyült
elemzést, hanem talán azért is, mert
úgyszintén aktuális és hasznos tanulságok hordozója a magyar társadalom, kultúra, művészet, film
számára is.
Végtére elértünk ahhoz a műhöz,
amelyikről voltaképpen írnunk kellett volna: A bo/ygók egyűttállásához. Valamicskét talán már erről is
mondtunk azzal, amit Abdrasitov
és Mindadze filmművészetéről általánosabban próbáltunk mondani.
Ha már így másra (?) fordítottuk
a rendelt terjedelmet, használjuk ki
a még hátralévő picinykét arra,
hogy világosan leszögezzük: az a
dramaturgiai változás, amelyet
megfigyelhetünk ebben a műben az
előzőkhöz képest, egyrészt semmiképpen sem vezetett "magasabb"
művészi minőséghez, csak éppen
más relációba helyezte azt a társadalometikai megközelítést, amely
eddig is jellemezte Abdrasitovot és
Mindadzét. Másrészt pedig: nem
gyökeres fordulat ez, nem leszámolás az előzményekkel. Egy egészen
apró részletre hívjuk föl a film barátainak figyelmét: az alkotók például még azzal is hangsúlyozzák művük - összművük - folyamatosságát, hogy Oleg Boriszov, aki a
Megállt a vonatban German Ivanovics (Jermakov) névre hallgatott az
ügyészséginyomozó szerepében, itt
is German Ivanovics (Kosztyin),
jóllehet foglalkozására nézve ezúttal csillagász. A tartalmi kontinuitás jóval lényegesebb jegyeiről már
nem is szólva.
Csala Károly
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Ezt akár a tévé előtti fotelben is álmodhatta volna: napfényben fürdő gyakorlótér, parancsszóra
megmerevedett katonasor; ő maga pedig, German Ivanovics Kosztyin, Kosztyin hadnagy, a
feszes tartású, nyalka tiszt odalép a sorhoz, és
tenyerét halántékához emelve, erős, idegen hangon így szól: Jó napot, elvtársak! De nem álmodta - minden pontosan így történt alig huszonnégy
óra elteltével. Igen, pontosan így: Kosztyin, szinte kőből vésett arccal köszönt, összecsapta ragyogóra fényesített csizmája sarkát, és egy pillanat múlva - több levegőt a tüdőbe! - a sor összevissza, de lelkesen kirobbant:
- Erőt, egészséget, hadnagy elvtárs!
És nem volt vigyorgás, beszélgetés sem, amíg
ott álltak a sorban: mindenki vigyázzban, már
nem fiatalemberek, családapák. ..
Minden a szabályzat szerint történt, nagyon
komolyan, és ha rájátszottak is egy keveset, azt
is csak a soraikba befurakodott fiatalok okulására tették.
- Nem mindenki köszön, nem mindenki - jegyezte meg Ivan Kornyilovics, azaz Krokogyilics, azaz Puhov őrmester egy ábrándos külsővel
ácsorgó szemüveges harcost méregetve. - Még
egyszer!
- Erőt -e'séget, hadnagy elvtárs! - harsant egy
emberként a sor.
- Pihenj! - adta ki a parancsot Kosztyin, szigorúan szemlélve abeosztottait.
Rendetlenséget vett észre:
- Szlonov harcos, húzza ki magát. Gombolja
be a zubbonyát.
- Értettem - felelte frissen Elefánt, jelenleg
Szlonov közlegény.
- Maga is, elvtárs - fordult Kosztyin az egyik
újonchoz. - Álljon előírásszerűen. A "pihenj"
nem azt jelenti, hogyellazítunk.
- Parancs - válaszolta félénken a szemüveges
ember.
Kosztyin hadnagy szünetet tartott, majd keményen folytatta:
- Az elkövetkező napokban szakaszunk egy
alakulat kötelékében gyakorlaton vesz részt. Legyenek készenlétben, hozzák rendbe a ruházatukat, az egyéni fegyverzetet, a szerszámokat. Ez
minden, egyelőre.
- Kérek engedélyt! - szólalt meg egy hang a
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sorból. - Valami félreértés történt itt velem. A sofőroverálba öltözött ember kilépett a sorból.
- Visszakozz!- parancsolta Kosztyin. - Álljon
vissza a helyére. Neve?
- Afonyin.
- Őrmester, tanítsa majd meg Afonyin elvtársat, hogyan kell viselkedni alakzatban. Most pedig hallgatom magát, Afonyin elvtárs.
- Mondom, valami félreértés van itt. Más
fegyvernemhez osztottak be, pedig a szakmámban kellett volna, hogy részt vegyek a gyakorlaton ... Popov alezredes gazdaságában ...
A sorból nevetés hallatszott.
- Itt nincs Popov alezredes - mondta Kosztyin. - Az összevonáson itt fog részt venni. Írhat
jelentést. ..
- Név szerint kinek?
- Név szerint nekem. Kosztyin hadnagynak.
Én vagyok a parancsnoka. Egyéb kérdés? Alljon
vissza a helyére. - Kosztyin még egyszer végigtekintett a soron, és elkiáltotta magát: - Oszolj!
Nézte, hogyan ballagnak szerte-széjjel. Kiadta
a parancsot:
- Őrmester, sorakoztassa fel az alegységet!
Krokogyilics, azaz Puhov őrmester, nem sokat
kérette magát, öblösen elkurjantotta:
- Sorakozó!
És amikor mindenki újra felsorakozott, Kosztyin azt mondta:
- A katonák az "Oszolj" vezényszóra nem
bandukolnak, hanem gyorsan elhagyják a helyüket. Volt - nincs! Értettem?
- Értettem! - kiáltotta egy hetyke hang a sorból, és ez Szultáné volt.
- Oszolj! - ismételte meg Kosztyin.
A törzsnél, az asztalon szétterített térkép fölé
hajolva, German Kosztyin, a hadnagy, részletes
eligazításon vett részt.
.- A gyakorlat idejére az ön szakasza egy előretolt osztag kötelékébe kerűl. A golovinszki erdőségig a közös oszlopban haladnak - magyarázta
az őrnagy, egy hivatásos, a legidősebb az itt öszszegyűlt tisztek között. - A továbbiakban egy
lövegraj élén rejtett elterelő manőverbe kezdenek. A feladat: erőszakos átkelést hajtanak végre
a Vora folyón, majd mélyen behatolnak a "déliek" hátába. Igyekezzenek kerülni a nyílt terepet,
haladjanak az erdőn keresztüL ..
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- Értettem.
- Tovább. Tizennyolcadikán
hat-nulla-nullakor, miután megérkeztek az ellenség átkelőhelyéhez, és két rakétával jelzést kapnak, közvetlen
irányzásra állítják a löveget, és tűztámadást hajtanak végre a harckocsi-összevonás
ellen. Meg
kell hiúsítaniuk a pontonhíd-verést, el kell terelniük az ellenséget főcsapásunk irányától. Majd
siker esetén pihenjenek le Guszkovo faluban ...
itt, megtalálta? Minden külön utasításig ott maradnak. Van kérdése?
- Nincs kérdés.
- Akkor nekem lenne magához kérdésem,
hadnagy - és az őrnagy vidáman ránézett Kosztyinra. - Mi itt elvitatkozgattunk,
hogy vajon
maga az, vagy nem maga?
- Milyen értelemben?
- Volt itt maga nálunk két évvel ezelőtt?
- Igenis.
- Na hát ez az! Nem megmondtam? - örült
meg valaminek az őrnagy. - Akkor szakállas.
voltál, nem?
- Igenis.
- Fizikus vagy, vagy mi a szösz?
- Olyasmi.
- Minden összevág - örült meg újra az őrnagy.
- Csak a szakálladat hagytad el. Aztán rám emlékszel-e?
- Emlékszem - mondta visszafogottan Kosztyin. - Kérek engedélyt távozni.
Az őrnagy habozott, más reakciót várt. Hüvösen válaszolt: - Menjen.
,
j

,r

r:

A tüzérségi vontató, a páncéltörő ágyúutánfutóval, kigördült az erdőből. Szántóföld volt előtte
- holdtól fakón megvilágított, halott éjszakai
terület.
Kosztyin a vezető höz fordult:
- Mi a helyzet, Afonyin? Volt "állj" parancs?
A vezető csendben elindította a kocsit, kikormányzott a dűlőútra.
- Oltsa le a fényszórót. És merészebben - biztatta Kosztyin. - Előbb kanyar jön, aztán lejtő
- azonnal motort állíts, világos?
- És akkor hogy? Gördüléssel, vagy hogy?
- Gördüléssel, Afonyin. Kérdés van?
Kérdés nem volt. Afonyin csendben, összpontosítva vezetett.
A kanyar után az út lejtőbe ment át. Valami
megvillant a távolban - ott lent, tekeregve, a hold
fényében csillámlott a patak.
- Na, szaladjon neki, Afonyin. Lesz, ami lesz!
- mondta Kosztyin. És azon nyomban belekapaszkodott a vezető karjába. - Mi az, a fényszóró
világít?
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De Afonyin, mintha nem hallotta volna, felé
sem nézett.
- Magához szóltam, Afonyin!
- Tessék?
- Azt mondtam, visszakozz! Kapcsolja le a
világítást! Rejtőzködve megyünk!
Afonyin lekapcsolta a fényszórókat, és megállt.
- Na? Mi történt? - kérdezte Kosztyin.
- Semmi különös. Nem látni az utat.
- Mit nem mond! És akkor mi van, állni fogunk?
A vezető hátradőlt az ülésen, és higgadtan
hallgatott.
Fiatal volt, ám koránál komolyabb, és úgy
látszik, tisztában volt saját értékével. Szabályos
vonású arca volt, összeszorított ajkak, hosszú
barkó.
Kosztyin is hallgatott egy sort, majd nyugodtan így szólt:
- Induljon, Afonyin. Induljon szép lassan.
Nos?
- Aztán hová hajtsák?
- Egyenesen. Lefelé.
- Azt nem. Emberek vannak a platón - válaszolta a vezető.
Szinte ugyanabban a pillanatban egy fényszóró villant fel, a fényes, irányzott fénycsóva széthasította a ködöt, és mintegy a dülőutat tapogatva, elkezdett kúszni.
- Na, helyben vagyunk! - mondta Kosztyin.
Afonyinhoz fordult, suttogta, sőt, inkább sziszegte: - És most? Most már lát? Lát vagy nem?
A csóva lassan, de biztosan közelített, szembe
siklott a dűlőn, ki-kiragadva a sötétből az útmenti bozótost. Méterek maradtak már csak, másodpercek, és ekkor a vezető határozott: nem várt
parancsra, elindította a vontatót, óvatosan lehajtott a völgy teknő be. A következő pillanatban
mintha lángoló felhő húzott volna el a fejük
felett, majd újra leszállt a sötétség ...
- Jól van, Afonyin! És most előre.
Ugyanaz a fénycsóva, mely az előbb már-már
a fóldútra kapaszkodott,
most egyszerre csak
megdermedt, majd a másodperc tört része alatt
egyetlen szökkenéssel iménti helyükre ugrott.
Ugyanaz a sietős kéz lejjebb mozdította, felvillant az ágyú leponyvázott csöve, de a vontató
élesen kikormányzott,
és egy csavaros hurok
után eltűnt oldalirányba.
- Na mi az, Afonyin? Az ijedtség jó hajcsár?
A vezető meghatározhatatlanul
hümmentett.
Kosztyintól eltérően teljesen nyugodt volt.
- Taxis vagy?
- Miért éppen taxis?

Ii.

Az alsó ív balról jobbra: O. Boriszov, P. Zajcsenko,
Nyikonyenko,

- Mert olyan mogorva vagy.
- Nem, nem vagyok taxis - mondta Afonyin.
- De nem kell itt a kocsiban fütyörészni.
- Hogy mondtad?
- A füttyöt mondom. Nem kell.
- Ki fütyül? - csodálkozott el Kosztyin.
- Maga, ki más? Egész úton.
- Hm. Érdekes.
Az elágazáshoz értek. Kosztyin elővette a térképet. Felkattintotta zseblámpáját.
- Jobbra. Lemegyünk a patakhoz. Újra nyílt
terep következik. Figyelni a parancsot, és teljesíteni. Nem áll meg.
Afonyin hirtelen rátaposott a fékre. Szó nélkül
kiugrott a fülkéből. Majd visszaszállt, ugyanúgy
szó nélkül visszaült a kormányhoz.
- Egy róka - mondta.
- Úgy.
-Az.
- Figyeljen ide, Afonyin. Ha még egyszer megáll parancs nélküL .. Magához beszélek, hallja?
- Igenis.
- Maga, Afonyin, buszt vezet, biztos. Vagy
villamost.
- Trolit.
- Hányast?
- Hatost. Pályaudvar - csillagvizsgáló.
- Milyen jelvény az ott magán, amít láttam?
- Küldött jelvény.

Sz. Sakurov a felső ív: A. Pasutyin, A. Zsarkov

és Sz.

- Mi az, maga küldött?
- Igen. A kerületi tanácsban.
- Hát az hatalom!
Afonyin megfejthetetlen arccal vezetett.
Hajnalban megálltak. Előrébb, a fák mögött,
kivehető volt a víz világos simasága - a folyó.
Egész ólomtükrét, a becsapódások csobbanásait
hagyva maga mögött, szaporán géppuskázta az
eső.
Kosztyin kiszállt a fülkéből. Lement a partra.
Állt, nem érzékelte az esőt.
- Nesze neked, patak - hallotta a háta mögül.
Puhov őrmester, mögötte pedig már Szlonov is,
Szultánnal egyetemben, odajöttek a vízhez.
- Hiszen itt egy patak volt, nem? - folytatta az
őrmester. - Emlékszel, hogy ugráltunk itt át rajta? Ez az! Nézd, hogy megduzzadt...
- Az esőzések - jegyezte meg melankolikusan
Szultán.
Egyikük sem borzongott, egyikük sem tett kísérletet, hogy elrejtőzzön - ezt a csapkodó esőt,
úgy látszik, szükséges rosszként fogadták, vagy
egyáltalában nem is érzékelték.
- Most akkor mít csinálunk? Átmegyünk? kérdezte Puhov. - Hol van ez a sofőr? Ide vele!
Elefánt engedelmesen
elindult Afonyinért.
Maga az őrmester szó nélkül elkezdett vetkőzni,
ledobta csizmáját, összecsavarta zubbonyát, és
47
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egyszál hosszú kincstári alsóban belépett a vízbe.
Ot követte, mindezt megismételve, Szultán.
- Mintha nem is volna olyan mély - szólalt
meg a vízből kiágaskodva az őrmester, és magasba emelte a kezét. - Nálad milyen?
- Nálam pedig torkig ér - válaszolt Szultán.
Az egész jelenetnek most már az újoncok is
szemlélői voltak - Afonyin, Szpirkin és a velük
érkező Szlonov. Bár ő már vetkőzött is.
- Nem kell - mondta Kosztyin.
- Nem baj, a társaság kedvéért - Szlonov nehézkesen lépegetett a vízben.
Az újak néztek, nem tudták elleplezni csodálkozásukat.
- Na, hogy áll a dolog, vezető? - kiabálta a
vízből az őrmester. - Átjutunk? Nem merülünk
el? Nézd a mélységet! Gyere be!
Afonyin hallgatott, egész megjelenésével
szkeptikus érdeklődést tanúsítva az események
iránt.
De már vetkőzött is az új ember - Szpirkin.
A szemüvegével kezdte - zsebre tette, majd fél
lábon állva, hogy ne kelljen leülnie a nedves földre, elkezdte leráncigálni magáról a csizmáját, aztán határozatlanul Kosztyinra nézett, lehúzta a
másik csizmáját is. De Kosztyin rá sem nézve
csak ennyit mondott:
- Abbahagyni, nincs rá szükség.
És a többiek felé:
- Jól van. Világos. Kerülünk.

I

És folytatták útjukat: Kosztyin Afonyinnal a
fülkében, a többiek, a platón, a ponyva alatt,
mögöttük az ágyú. A platóról hangok, nevetés
hallatszott. Afonyin rezzenéstelen arccal vezetett.
Kosztyin a térképet nézte.
- Mi az, maguk együtt szolgáltak? - kérdezte
hirtelen Afonyin.
- Együtt, igen.
- Úgy látom, vidám társaság.
Valami nem tetszik, Afonyin?
- Nem, dehogyis. Csak feleslegesen mászkáltak a vízbe, látni lehetett azt anélkül is.
Kosztyin odafordult, ránézett, nem szólt.
_

Éjszakára az eső elvonult, feltárult a tiszta, csillagboritotta éji égbolt. Kosztyin hátraszegett fejjel állt, mintha keresett volna valamit az égbolt
csillagtérképén, vagy észrevett, netán várt volna
valamit, ami kizárólag számára ismerős. Mellette, sátorlapokkal betakarózva aludt Puhov és
Szultán, feketéllett a vontató sötét tömege, a
leponyvázott löveg.
Kosztyin elindult az erdő belsejébe. Fojtott
hang állította meg:

- Állj! Ki vagy?
- Saját. Karabin! - mondta Kosztyin, válaszolva Szlonov felszólítására.
- Kusztanaj! Miért nem alszol?
- Ellenőrzöm a magadfajtát - mondta Kosztyin.
- Elepedek egy kortyért - vallotta be Elefánt.
- Egész úton csak iszom, iszom, de az istennek,
sem csillapodik. Mitől van ez?
- Itt van, igyál. Forrásvíz. - Kosztyin odanyújtotta a kulacsát. - Na, kihúzzuk holnap kézzel?
- Miről beszélsz? Az ágyúról? És a vontató
akkor minek van?
- Zajos.
- Hát akkor kihúzzuk - mondta Elefánt. - Mi
mást tehetnénk? Nálad van az órád? Mennyi az
idő?
- Három.
- Elittam az órámat, képzeld - kesergett Elefánt. - Hát ez meg mi?
Magasan az égben fölvillant egy rakéta.
- Nem nekünk szól - mondta Kosztyin. - Jól
van, őrködj. Hamarosan jön a váltás ...
A másik őrszem a holdfényben ült, a tisztáson,
egy tönkön. Csillogott a szemüvege. Szpirkin
volt az. Kosztyin odament hozzá, felvette a fűből
a géppisztolyát.
- Maga az? - mondta bágyadtan Szpirkin. - Jó
estét.
- Hát ez az. Mindjárt beleszalajtok a fejébe
egy golyót, akkor meglesz a jó estéje - mosolyodott el gunyorosan Kosztyin. - Hiszen elvettem
a fegyverét.
- Jól van már, na - szólt békésen Szpirkin. Mit szív?
- Pipát. - Kosztyin föléje tornyosult. - Mi van
magával, Szpirkin? Álljon fel!
Szpirkin kelletlenül feltápászkodott.
- Miért van itt? Hol az állása?
- Ott. - Szpirkin megmutatta.
- Fél a sötétben?
- Félek - ismerte be Szpirkin.
- Csak nem? És most mit csináljak magával?
- Nem tudom.
- Szép kis hadfi! - morogta Kosztyin.
- Igen.
- Mi a foglalkozása?
- Építész vagyok.
- Hol dolgozik?
- A városi tervezőirodában. .. Különben, mi
már találkoztunk - közölte Szpirkin. - Válja
Tyihonovánál.
A Válja Tyihonovára Kosztyin nem reagált.
- Tudja, és a sötétséggel ... szóval, nem va-
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gyok nagy haverságban. Ez nem gyávaság, ne
gondolja, ennek meg is van a maga neve. Olyan,
mint a tériszony.
- Nem tudom, nem hallottam még ilyesmiről.
- German Ivanovics!
- Hadnagy elvtárs - igazította ki Kosztyin.
- German Ivanovics - mondta a magáét Szpirkin. - Már hanyadik napja figyelem magát. Értem én, értem - a harcihoz közelálló körülmények. De minek ennyire közelíteni? A kedvét leli
benne, vagy mi?
Kosztyin hallgatott.
- És nem gondolja - folytatta Szpirkin -, hogy
ha most látnák az ismerősei vagy a kollégák,
valószínűleg meglepődnének, nem?
- Tudja, Szpirkin, vajmi kevéssé izgat, milyennek látszom más szemével. Hidegen hagy.
Szpirkin kíváncsian tekintett rá.
- Mi az, magának tetszik, ha harcolhat?
- Igen. Tetszik.
Kosztyin átnyújtotta neki a géppisztolyt, intett
a kezével:
- Oda, Szpirkin. A helyére.
Szpirkin kelletlenül elindult a sötétbe.
Kosztyin egy hangos, nehéz sóhajt hallott a
háta mögül. Megfordult, a holdfényben megpillantotta Puhov őrmestert.
- Mi van, Puhov?
- Csak úgy... Állandóan arra gondolok - mi
lesz, ha egyszer csak Haza-anyácska szólít majd?
- mondta fanyar kis mosollyal az őrmester. Teszem azt, elindul valami kalamajka, ne adj'
isten, és mondjuk, mindannyiunkat fegyverbe
szólítanak, de mindnyájunkat ám, egy szálig!
Magunk közt szólva, nem tartom kizártnak ...
És akkor nézze meg ezt, ezt a ... - Ivan Komyilovics egy fejmozdulatot tett Szpirkin irányába. Honvédő, a fene essen belé! Es ami a baj - nagyon elszaporodtak az ilyenek! Nagyon!
Mintegy szavainak igazolásául Szpirkin megbotlott a sötétben, nagyot reccsentek az ágak.
- Hát itt van, ni - kezdte volna Puhov, de
hirtelen elhallgatott, megmerevedett: erős motorok egyenletes, egyre hangosabb zúgása csapta
meg öket. Az erdőszélre kirohant az álomittas
Afonyin, vele Szultán, mögöttük Elefánt. A robaj erősödött, a tankok már közel voltak.
- Feküdj! - parancsolta Kosztyin, és mindannyian a fűbe zuhantak.
Két harckocsi vonult el dübörögve mellettük,
reftektoraikkal végigmetszették a bozótost. Ők
pedig még mindig ott feküdtek, az erdőszélen,
megkövülten, nem is robaj t hallottak már, hanem lépések alig kivehető neszét. A lépések közeledtek... És már reccsent is a bozótos, a halovány
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fényben géppisztolyukat előretartó alakok jelentek meg.
Ekkor Elefánt felpattant, ugrott, és máris a
sorzáró vállán csüngött. Mindketten a fűre dőltek. Szultán is ott tartott már, hogy felugrik.
készen a közelharcra, de ekkor nevetést hallott. . .
- A mieink - mondta megkönnyebbülten Puhov.
Egy pillanat múlva mindenki felkelt a fűből,
elvegyültek az erdőszélre kiérkező csoporttal.
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Kora reggel kiguritották a löveget az erdőből, a
domb irányába kezdték görgetni. Csendben és
gyorsan görgették, igyekezvén lendületet venni a
domb előtt, de alighogy nekiszaladtak az emelkedőnek, a löveg leeövekelt egy helyben, és ők,
hörögve az erőlködéstől, rángatva próbálták tolni, 'amig ki nem dög!öttek.
Leültek a fűbe. Szinte vakította őket a reggeli
napfény, mely elviselhetetlenül ragyogó volt a
hosszú erdei homály után. Majd egyszerre felálltak, és elszántan megköpdösve tenyerüket újra
nekifogtak, nekifeküdtek. .. Nekifeküdtek és elmozdították a löveget, elharcolva a domboldaltól még egy métert, kettőt, és már csak öt méter
hiányzott, de ezekkel a meredek méterekkel- ezt
most értették meg világosan - nem tudtak megbirkózni. És Szultán, Elefánttal egyetemben újra
leereszkedett a fűbe, Krokogyilics pedig a löveg
talpszárán ülve levetette a csizmáját, és nekiállt,
hogy átcsavarja kapcáját. Szpirkin pedig egyre
csak ült, Kosztyint nézte: kapituláció? Szpirkin
Kosztyint nézte, German Kosztyin pedig hátraszegett fejjel az eget kémlelte, amelyen gyors egymásutánban két jelzőrakéta lobbant fel. Kiadta
a parancsot:
- Felállni! Löveget egyenes irányzékba! Fogjuk meg!
És felálltak és megfogták, mivel kiút hiányában csak egyetlen kiút volt: tolni! Tolni és feltolni
a löveget arra az átkozott stratégiai magaslatra.
De nem mindenki állt fel. Szultán továbbra is
feküdt - már nem is ült, feküdt! - a fűben, behuny ta szemét.
Kosztyin odament hozzá, könnyedén rálépett
csizmájával a könyökére.
- Most felállsz - mondta.
- Nem bírok - válaszolta Szultán.
- De bírsz!
- Nem bírok, érted! - mondta egészen békésen
Szultán, és felkönyökölt. - Minek neked ez, Gera? Ez már túlzás. Na mondd már - felgurítjuk,
nem gurítjuk - mi a franc különbség van? Magadat is kínzod, másokat is...
Nem mondta végig. A következő pillanatban
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a távolból egyenletes morajlás hallatszott, és
Szpirkin csengő, izgatott hangon bejelentette:
- Harckocsik!
Enélkül is világos volt, hogy harckocsik közelednek, és az erők, melyek nem engedelmesked.tek az akaratnak - sem idegennek, sem parancsnokinak, sem sajátnak - most megsokszorozódtak: felgurították a löveget a dombra, azon
nyomban ott termett egy dzsip, kiszálltak belőle
akarjukon szalagot viselő döntnök-tisztek, egy
tábori adóvevőt cipelő katona. És íme, a szemközti partra már kikúsztak az erdőből a harckocsik, a kétéltű PSZH-k és a pontonhíd-telepítő
kocsik. A vezérharckocsi, biztosan vezetve az
oszlopot, megiramodott lefelé, a folyóhoz. Kosztyin kiadta a parancsot, a löveg lecsapott, és a
harckocsi, már szinte a víznél, megdermedt. Az
ágyú vaklövedékkel tüzelt, de ágyúdübörgést
hallatott. És mint a valóságos harcban, a hadnagy parancsokat adott ki, a lövegraj: az adogató, a töltőkezelő, a zárkezelő. az irányzó, mindenki tette il dolgát, másodpercnyi pontossággal.
A löveg tüzelt, a harckocsik sietősen fordultak,
igyekezvén a csupasz domboldalból az erdőbe
menekülni, de magatehetetlenül megbénultak a
parton, engedelmeskedve a döntnöki felszólitásnak. Már két harckocsi meredezett a lejtőn kivégezte őket a láthatatlan tüzérség, még mielőtt
.harcba léptek volna. A harmadik harckocsinak
sikerült elfordítania tornyát, már láthatták a rájuk meredő csőtorkolatot. .. A löveg és a harckocsi egyszerre tüzelt. "Hét-bé kilőve" kiáltotta a
döntnök. És ekkor, megrészegülve a sikertől, a
végsőkig kockáztatva, újratöltöttek, készen arra,
hogy tüzeljenek, tüzeljenek a célra, de célpont
már nem volt - az oszlop messze dübörgött, a
sikertelen átkelés után eltűnt az erdőben. A parton pedig, a "kilőtt" kocsik búvónyílásaiból kimásztak a harckocsizók, levetették sisakjaikat,
hunyorogtak a napon, körbe álltak, rágyújtottak ...
És ekkor vaktölténnyel kezdtek tüzelni, géppisztolytűzzel akarván végezni a harckocsizók kal.
Azok feléjük fordultak, egyikük színpadias
mozdulattal a fűbe rogyott, a másik egy fáradt,
hessegető mozdulatot tett, a többiek egyre inkább csodálkozva, csak nézték őket: hat kormos
katona, verejtéktől feketéllő zubbonyban fülsiketítően tüzel, hosszasan és alaposan sorozza őket
géppisztolyából, végezni szándékozván velük.
A harckocsizók előbb kórusban elnevették
magukat. Aztán megelégelték a dolgot:
- Hé, ti ott! Megháborodtatok, vagy mi?
Később elvesztették a türelmüket:

- Elég volt, fiúk. Rögvest összekapjuk magunkat, aztán megbúbolunk benneteket.
Nem tudni, hogyan végződött volna az egész,
a harckocsizók kétszer annyian voltak, ha felmennek a dombra, könnyűszerrel lecsillapítják a
tomboló hatost, ám ekkor egy csoport tiszt lépett
ki az erdőszélre. közöttük egy gyakorló-egyenruhás tábornok.
A tüzérek vigyázzba vágták magukat.
- Tizenhetedik tüzérezred, harmadik üteg,
kettes lövegraj! - jelentette tagoltan Kosztyin.
A vezetési törzs ismerős őrnagya belekezdett a
maga jelentésébe:
- Rejtőzködő gyorsított menet után, a feladatot teljesítve, tervezett időben kijutottak az átkelés helyéhez, meghiúsították egy pontonhíd telepítését. ...
A tábornok bólintott. Hosszan, látható élvezettel szemlélte a nemrég lezajlott csata látképét .
A döntnök-százados ráérzett a hangulatára:
- Három harckocsi egy csőből. Derék dolog!
- Ezt úgy nevezik: a civilek hordójában is van
még puskapor - mondta a tábornok. - Általában
békés emberek vagyunk, de mienk a páncélvonat, így van?
- Pontosan, tábornok elvtárs! - felelte mindannyiuk nevében Krokogyilics.
- És még aztán tra-ta-ta-ta-tra is hozzá! - mosolyodott el a tábornok. - Kevés volt a tank,
vagy mi? Lőj mindenre, ami mozog?
- Pontosan. Mindenre, ami mozog! - helyeselt
készségesen Krokogyilics, és a tisztek nevettek.
- Neve?
- Puhov. Puhov őrmester.
- Akár rögtön a tűzvonalba is mehetne mondta a százados.
- Nem ellenzem - válaszolta Puhov.
- Nos, elvtársak. Még ha haláluk után is, de
fogadják a parancsnokság köszönetétl - zárta le
az eszmecserét a tábornok. - Térjenek vissza a
táborba. Kész. Mindenki hazamehet. Köszönjük
a feszes szolgálatot!
- A dolgozó népet szolgáljuk! - válaszolták
mind a hatan, és a lövegnél maradtak, a tisztek
után néztek.
- De miért "haláluk után"? - kérdezte Szpirkin. - Hogy kell ezt érteni?
- Úgy kell érteni, drága barátom, hogy már
nem létezünk - mondta Szultán. - Ennyi, fiúk.
A háborúnak vége. - És lehúzva csizmáját, elheveredett a fűben,
Kosztyin hallgatott, egyre csak a tisztek után
nézett. Majd utánuk sietett.
- Kérek engedélyt.. , Nem értettem. Posztumusz köszönetnyilvánítás? Hogy kell ezt érteni?
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- A ,játék" feltételei szerint, miután az "ellenség" elvonult a partról, a maguk állására rakétacsapást mértek - közölte közönyösen a százados.
- És honnan került ide egyszer csak egy rakéta?
- Onnan, hadnagy. Onnan. Ott van egy rakétaállás. Na, mi van? - A százados Kosztyinra
nézett. - A feladatot teljesítették, akkor meg mi
van?
- Várjon - préselte ki Kosztyin.
- Mire? - lepődött meg a százados. - Maguk
már nincsenek. Magukat már nem látni és nem
hallani. Hősi halált haltak.
- De a feladatunk ...
A százados begurult:
- Fejezze be, hadnagy! Ne feleseljen. Menjen,
zavar!
Kosztyin odébbállt. Most az ismerős őrnagy
elé került.
- De a feladatunk ... - kezdte újra -, a feladat
a következő volt: körülzárni Guszkovót.
- Hová? Hol? - Az őrnagy precízen rajzolgatott valamit a térképtáskáján.
- Guszkovóban.
- Majd máskor mennek Guszkovóba. Most
pedig haza, haza, hadnagy. Végeztem. Köszönöm.
És mivel Kosztyin hallgatott, az őrnagy, bármennyire is el volt foglalva, figyelmeztette:
- Válaszoljon előírásszerűen!
- A dolgozó népet szolgálom! - mondta, kezét
halánték ához emelve, Kosztyin.
(oo.)

- Arra gondoltunk: egye fene, ki tudja, mikor
lesz még egyszer ilyen az életben! - kezdte újra
Szpírkin. - Senki nem tudja rólunk, merre vagyunk, senki sem vár, senki nem keres!
És a hat, enyhén gyűrött férfi, egyszerü kis
csomagokkal a kezükben, vidáman elindult az
ismeretlen városka utcáján.
- Most pedig egy bukta-kérdés következik mondta Szultán, és megállt. - Mi az? Nézzetek
oda!
- Hova?
Szultán megmutatta. Sehova, csak úgy egyszeruen az utcára. És meglátták az utcát, a járókelőket, a buszt, a rendőrt. Minden olyan volt, mint
máshol, és mégis másként volt. Az utcán nők
jártak-keltek: barátnő a barátnőjével, még egy
barátnő a barátnőjével, és egy nagyi a lányunokájával, amott két iskolás lány vágott át az úttesten, egy divatos fiatal lány jött ki a fodrásztól,
és a dömper volánjánál egy fejkendős asszony
ült, és a kereszteződésben egy rendőrnő lengette
a forgalomirányító pálcát.

- Miféle város ez, fiúk? - csodálkozott el Szultán.
- Nézz csak ide! - ragadta könyökön Afonyin.
Dicsőségtábla meredezett előttük - egy tabló,
fényképekkel. Onnan is csupa nő tekintett le rájuk.
- Stipi-stopi, az az enyém - mondta Szultán.
- Melyik?
- Az ott, a tinccsel.
- Ennyit az ízlésedről.
- Az íz1ésemjó, fiúk. A tied meg az a kövér,
ott, ni.
- Na és? Egész jó az is.
- Várjatok, ezt itt magamnak kérem.
Így vigadtak, megrészegülten az ürességtől és
a, szabadságtól, amíg Krokogyilics fel nem kiáltott örömtelien:
- Figyeljetek, ott egy hapsi.
- Hol a hapsi, hol?
- Hé, kisöreg, gyere ide!
Az idétlen, de komoly "kisöreg" ráérősen odabattyogott, és miután először rágyújtott, megállt,
kezét nadrágja zsebébe dugta, mely nadrágot itt
- szemmelláthatóan - joggal viselt.
- Na? Mi ez a ricsaj, bunyó meg nincs? - kérdezte belevalóan.
- Megláttunk téged. Egyedül vagy itt?
- Egy a tízhez.
- Jól megtaláltad a helyed. Aztán miféle város
ez? Textiles?
- Az - mondta a férfi.
- És hogy győzöd, cimbora?
- Maradjatok itt. Megtanítalak benneteket.
- Nyikoláj! Sokáig kell még várnom rád? dördült el egy női hang, és a hímnem egyetlen
képviselője menten a feleségéhez sietett. Az aszszony szatyorral állt a boltnál.
... A postán is csupa nő volt. Itt Szpirkin éledt
fel:
- Jó napot. Lehet innen távíratot küldeni?
- Jó napot. Lehet.
- És távhívni?
- Arra várni kell.
- Akkor legyen távírat.
- Várj csak - állította le Szpírkint Elefánt. Miféle távírat? Megbuggyantál?
- Muszáj fiúk. Csak annyit, hogy élek, egészséges vagyok.
- Először is, nem élsz, és főleg nem vagy egészséges- mondta Szultán. - Betakartak egy rakétával. Kész. Gyere, gyere, menjünk, semmiféle táviratot nem fogsz te itt feladni.
A nők a postán csodálkozva hallgatták a furcsa párbeszédet.
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Aztán nők voltak az étkezdében is, ahol a megéhezett barátok kikötöttek. A fogások sokaságával telerakott tálcák ékesen szóltak étvágyukróL
A szomszéd asztalnál ebédelő lányok csoportja
kívánesi an szemIélgette, hogyan bástyázzák körül magukat céklalevesekkel és bifsztekekkeL
- Mi van, lányok, egyesülünk? - ajánlotta fel
Szultán.: és invitálásra sem várva, asztalukat a
lányokéhoz tolta.
Afonyin leragadt a büfépultnáL Szóltak neki:
- Vaszilij Szergejevics, mi lesz már! Bor nem
lesz, nem iszunk bort.
- Íme, lányok - folytatta Szultán. - Láttak
már absztinens férfiakat? Ezek lennénk mi. Maga
pedig a kereskedelemben dolgozik, az iparcikkboltban. Itt, szemben. Ebédszünet kettőtől háro.
.
?
mig,
Igaz.
- Nem, nem igaz - válaszolta az egyik lány. Ma munkaszünet van. Vasárnap.
- Hogyan? Vasárnap? El is felejtettem. Akkor
mi van, a rendőrségen sem dolgoznak.
- Maguk már mennének is?
, - Bejelentkezni - válaszolta Szultán. - Na, jó.
Es vasárnaponként milyen kulturális programjuk van? Mozi, tánc?
- Miért?
- Hát szeretnénk kikapcsolódni. Katonaemberek vagyunk, ne tévessze meg magukat a civil
ruha, ilyen a feladatunk, azon kívül már egy
rakéta is eltalált, úgyhogy olyan, mintha nem is
léteznénk ...
A parkban, a táncparketten, teljes erőből bömbölt a zenegép, párocskák tipródtak. A barátok
újdonsült ismerőseik, az ebédlőbeli lányok társaságában voltak. A lányok öten, ők hatan. Szpirkin, akinek nem jutott partner, a kis számú nézők
között üldögélt akispadon.
Szultán táncolt:
- Sehogy sem hívnak. Szellem vagyok. Igazat
mondok. A túlvilágról jöttünk. Mindannyian
szellemek vagyunk.
A lány felnevetett:
- Nyugi, szellem. Vedd el onnan a kezed.
Mulatságosan toppantgatva vezette partnerét
Elefánt - Szlonov.
- Figyelj csak, te szimpatikus vagy nekem.
Hány éves vagy? Csak azt ne mondd, hogy "mind
az enyém", mindenkitől ezt hallom. Na, mennyi?
- Huszonhat?
- Elváltál?
- Ivott a férjed?
- Honnan tudja?
- Szintén zenész. A feleségem elment. Talált
egy józanéletüt. Az majd megmutatja neki.
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- Furcsán táncoL
- Életemben nem táncoltam még.
- És mi lenne, ha abbahagyná az ivást?
- Abba is hagytam. Már egy hónapja egy kortyot sem. Semmi balhém nem volt, csak egyszerűen akaraterő kérdése az egész. Figyelj csak, gyere
hozzám feleségüL
- Majd mindjárt.
- Huuú, de goromba vagy.
- Miért, magának gyöngéd kellene?
- Az bizony.
Szpirkin a kispadon éppen tisztázni igyekezett
a szomszédokkal, hogy:
- Aztán hol van az a Guszkovo? Mi van ott?
- Falu, mi lenne?
- Messze van?
- Attól függ, mivel?
- Mivel szokta?
- MotorossaL Le a folyón.
Szpirkin barátja, a többnyire lassú Afonyin
most felélénkült, partnerét vezette.
- Klasszul táncol - nevetett a lány.
- Tanultam.
- És hol tanítottak ilyet?
- A kulturházban, egy szakkörben. Egész fiatalságomat, mondhatni, áttáncoltam.
- Vagy úgy!
- Nézd. Manapság inkább csak toporognak
egy helyben. Pedig fordulni kell, fordulni. - Bemutatta, hogyan kell fordulni, újra magához
vonta a lányt, erősen átfogta a derekát. - Menjünk, megtanítalak.
- Aztán hová mennénk?
- Mi az, nem találunk helyet?
- Nocsak, milyen fürge vagy, tánckirály!
- Minek húzzuk?
German is táncolt.
- Miért ennyire szótlan?
- Neked a beszédesek tetszenek? Akkor mindjárt idehívjuk neked a barátomat. - German
Szpirkinre mutatott.
- Nem kell. Nem tetszik nekem.
- És én?
- Maga igen.
- És mi tetszik neked bennem?
German először nézte meg magának a lányt:
mit is csiripel ez itt, hetykén mosolyogva? Egyenest a szemébe nézett, betekintett a mosolya mögé...
- Te is tetszel nekem - mondta. - Nagyon
bájos vagy. Senki nem mondta még?
-Nem.
- Na, hát akkor én vagyok az első. Szép vagy.
Nagyon szép. - Gyors mozdulattal elsöpörte
homlokából a haját. - Így. Így jobb. Tudod, még
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feleségül is vennélek... De hát amilyen népség
vagytok - két év múlva hova tűnik minden báj?
Pörölőssé váltok, irigyekké ...
- Én nem leszek pörölős - mondta a lány.
- Becsszó?
- Igen.
- így már más. Érdemes lesz gondolkozni a
dolgon.
- Hát ez az - húzta fanyar mosolyra száját a
lány.
- Á, erről van szó? - kapcsolt German, és
lehúzta ujjáról a gyűrűt.
.•• - Mit csinál?
De ő, nem sokat tétovázva, már fel is húzta a
lány ujjára a gyűrűt. És folytatta a táncot, mintha mi sem történt volna.
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Ugyanazon az estén, ugyanazokkal a lányokkal
a folyóban fürödtek. Ellepték a keskeny, homokos strandot, megtöltötték kiáltásaikkal, sikongatással, nevetéssel. German kijött a vízből, kézen fogva vezette táncpartnerét. Szultán és Krokogyilics még lubickoltak a lányokkal, a vállalkozó szellemű Afonyin pedig már vezette el barátnőjét, messzebbre mindenkitől, amikor a túlparton, a távolban sötétlő partcsíkon tábortűz
lobbant - előbb kis lánggal, majd egyre fénylőbben.
Jeladás volt ez, már várták. German, otthagyva a lányt, újra belépett a vízbe, elkiáltotta magát:
- Indulás!
Hiányzott Afonyin.
- Hol van ez a ... mi sofőrünk? - kapott észbe
Krokogyilics. - Afonyin! Vaszilij Hogyishívnak!
Vaszilij Szergejevics!
- Vaszilij Szergejevics! - szólongatta Szpirkon,
és két ujjával füttyentett. - Vászja!
- Na, mi van? - szólt ki kelletlenül a bozótból
Afonyin. - Hol a fenébe vagytok?
Mindannyian a vízben voltak már, úsztak, és
Afonyin, átkozódva, szintén belement a folyóba.
Barátnője, ahogyan az összes többi lány is, a
parton maradt. Zavartan néztek az úszók nyomában, semmit sem értettek. Csak egyikük lépett
fürgén a vízbe, ment, egyre tovább, egyre mélyebben, derékig, vállig, majd elkezdett úszni.
- Várj! - kiáltotta, és úszott, sebesen dolgozott
a karjaival.
Utolérte Germant.
- Na mi van, gyönyörűm? - kérdezte a férfi.
- Veled megyek!
- Hova jönnél? Minek? Ússzál csak hazafelé.
De a lány makacsul nem akart visszafordulni.

- Indulás, ússz vissza szépen - ismételte meg
German.
- Mindjárt elmerülök itt miattad!
- Nem merülsz el.
A férfi többet már nem fordult vissza, egyre
gyorsabban úszott, és a lány végülis lemaradt.
A túlparton pedig egyre ragyogóbban lobogott a
tűz, látszottak már a parthoz közeledő, úszó barátok kobakjai.
A parton pedig, a tűznél, Elefánt várt. Az ő
tüze volt ez. Állt és integetett a kezével, köszöntötte barátait, hívta őket a tűzhöz - egyszóval
úgy viselkedett, mint egy szívélyes házígazda.
- Pfúúú, az anyja, hogy úsztam ki idáig, nem
tudjátok? - mondta a szárazföldre kivergődve
Szpirkin. - Mert úgy különben én nem tudok
úszni.
-e- Mit
találtatok ki? - kérdezgette komoran
Afonyin. - És a ruhák, a holmijaink hol vannak?
Micsoda trükkök ezek?
- Itt vannak a kacat jaid, ne siránkozz már! Elefánt egy csónakra mutatott, amely a parton
hasalt. A csónakban egy öregember ült.
Öltözködni kezdtek. Krokogyilics a csónakban matatott, keresett valamit.
- Egyes cipő, kettes cipő. Megvan! Hát a zokni?
- A kulcsom kiesett a zsebemből, szép, mi?
Hogy jutok be a lakásba? - morgott Szultán.
- Az én kulcsom sincs meg - mondta kiforgatva zsebeit Afonyin. - És a pénzem sem, különben. Nem, a pénz rendben van, pardon. De a
tríkóm nincs meg, ez itt a gond!
- Na, mi van? Minden rendben? - kérdezte a
csónakos öreg. - Akkor minden jót.
Már eltávolodott a parttól, amikor Krokogyilics megkérdezte Elefántot:
- És innen tovább hogy lesz?
- Nem tudom, nem beszéltük meg vele.
- No de várj csak, ez sziget, vagy mi?
- Az ördög tudja - mondta Elefánt.
- Eszednél vagy, ember? - nevette el magát
Krokogyilics. - Minek engedted el akkor?
- Na, helyben vagyunk - mondta Afonyin. Mi van veletek, cimboráim? Egyáltalán nem értem az ötletét. German Ivanovics!
- Mi van?
- Ezt te találtad ki? Akkor magyarázd meg.
Tulajdonképpen engem levettetek egy nőről.
- Ezt a dolgot különben én sem értem. Mi
keresnivalónk van itt? - szólt Szpirkin.
- Mi az, hogy mi? Itt ez a tűz, megszárítkozunk, eszünk valamit - mondta halvány mosolylyal German.
- Nő meg majd lesz otthon - tette hozzá Szul-
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táii:- Meg minden más is. Nők, kulcs, pénz - ez
mind ott van, világos? így szól a megállapodás.
Akinek nem tetszik, úszhat vissza ... Na, hogy
állunk akajával?
- Lesz, minden lesz - ígérte szívélyesen Elefánt. - Gyertek, fíúk, helyezkedjetek el.
A folyón egy csupafény hajó siklott tova. Hullámban ért el hozzájuk a zene.
- Képzeljétek csak, kiúsztam - kezdte újra
ámulattal Szpirkin. - De hát istenemre mondom,
nem tudok úszni. Nem hiszitek el? És nem fulladtam meg, de nem ám!
- Ügyes fiú, derék fiú - mondta Krikogyilics.
- Mégis, hogy jutunk vissza? - Szpirkin nem
tudott megnyugodni. - Meg kell tudni, hogy sziget ez, vagy mi.
- Minek az neked?
- Hát akkor hogyan?
- Deszkán - válaszolta Krokogyilics. - Maradj nyugton, és ami a lényeg - ne kérdezősködj.
Erre nézve is van egy megállapodásunk.
- Úgy nézem, nagyon fixen megállapodtatok
ti itt mindenben - jegyezte meg Afonyin.
Hallagattak. Konzervet ettek, dobozból, egy
pohárból, egymás után ittak.
- Azért, fíúk, ez igazán klassz! - nem bírta újra
tartóztatni magát Szpirkin. - Mert én tulajdonképpen azt sem tudom, kik vagytok, nem is akarom tudni ... Lehet, hogy éppen te átvágsz engem
a boltodban. Te meg éppenséggel lehet, hogy
megszabadítasz a zakómtól egy sötét sétányon ...
- Kicsoda? Én? - kérdezte Elefánt.
- Mindegy. De ti olyanok vagytok, mint a
barátok! Nekem, őszintén szólva, még nem vol, tak ilyen barátaim!
- Sajnálhatod - mondta Szultán. - Egy barátságot fenntartani - nos, az egy olyan dolog, cimbora, hogy törekedni is kell arra. Mert, mondjuk,
nekem barátom aztán van elég ... Ha semmi más
nincs is, de barátom aztán ... Születésnapon tele
van velük a lakás, nem tudom hova leültetni
őket...
- Mind kupec? - kérdezte Afonyin.
- Nemcsak. A kupecek is emberek, különben
- mondta kioktatóan Szultán. - Aztán még orvosok is vannak. Az orvosok közt is vannak barátalm. Az egyik egy prof, egy orr-fül-gégész. Azonkívül egy ideg-elmés docens, a felesége a filmharmóniánál van ...
- Te meg csúsztatod nekik a húst? Adod a
bélszínt, mi?
-Én barátságot adok nekik.
- De azért húst is, igaz? Ej, de nem szeretem
a fajtádat! - jegyezte meg Afonyin. - Mindent a
világon összeharácsoltak ezek a ti orr-fül-gégé54
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szeitek! Mert mitől van a sorbanállás? Attól,
hogy mindenki sor nélkül, soron kívül tapos! Az
olyanok, mint ti! Etetitek-gyógyítjátok
egymást
kölcsönösen!
- Hogy honnan van ennyi irigy ember? - válaszolta minden harag nélkül Szultán. - Mert a
feleségem is ilyen. Most visszamegyünk, megkérdezi: aztán hogy telt az idő? Azt kell felelni:
rosszul. Akkor megsajnál. Olyankor ő nagyon
kedves. De ha azt mondod: jól, hát akkor szétpukkan az irigységtől. ..
- Nekem pedig meghalt egy barátom, fíúk közölte Elefánt. - A vodkától, ha hiszitek, ha
nem. Ivott, ivott aztán abbahagyta. És kész meghalt. Most a tavasszal temettük.
- Elveszítjük a barátainkat, ezt jól mopdod kapcsolódott be Krokogyilics. - Volt nekem, például, a hadseregben egy barátom, mondhatni, a
legközelebbi. Együtt kezdtünk aztán a gyárban.
Majd én megnősültem, ő is megnősült, nála jött
a gyerek, nálam kettő, és már minden más lett.
Az egyik feleség nem szimpatizált a másikkal, az
nem úgy fogadta állítólag, attól kezdve aztán
félresiklott az egész ...
- Én meg félek asajátomtól - vallotta be egyszer csak Afonyin. - Itt haljak meg, ha nem.
Félek tőle, és kész. Nem mintha, mit tudom én,
írogatna valahova. mondjuk, a pártbizottságra nem, semmi ilyesmi, egészen normálisan viselkedik. A hangulatával zsarol. Tudjátok, hogyan?
Csak hallgat kitartóan, az ember már majd felrobban az idegességtől. Valami ezek szerint már
nem, semmi ilyesmi, egészen normálisan viselkekezdesz is tépelődni! Igy aztán, a hallgatásával,
gúzsba is köt ...
- Mert téged aztán lehet is... - kételkedett
Szultán.
- Na nem, az enyém éppenhogy beszédes jelentette ki Krokogyilics. - Ha az egyszer kinyitja a száját...
,
- Na, a tied aztán! - mondta Elefánt. Ugy
látszik, Krokogyilics feleségét ismerték.
Nevettek egy sort.
- Figyeljetek! - mondta ismét lelkesülten
Szpirkin. - És most mi lesz, csak így egyszeruen
elválunk? Már sajnálom, isten-bizony. Találkozzunk legalább néha-néha!
- Aztán minek? - csodálkozott el Krokogyilics. - Minek találkoznánk? Ezekkel itt, ezekkel
sem láttuk egymást egyszer sem a két év alatt.
Milyen közös dolgaink lehetnek nekünk? Itt és
most vagyunk együtt, egy kupac ban, megyünk,
azt sem tudjuk, hová, azt is utoljára!
- Miért utoljára?
- Mert többször már nem visznek el minket
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összevonásra. Kivénültünk már. Úgyhogy aligha
- Miért éppen boltban?
' 'i'\
látjuk egymást többé. Hacsak véletlenül össze
- Hanem hol?
nem futunk valahol.
- Valóban vegyész vagyok. Szerves-vegyész,
- De miért? Krokogyilics!
kandidátus - biztosította őket az idegen. - Sza- Ivan Komyilicsnek hívnak. Na, alszunk,badságon
vagyok.
vagy mi lesz?A tűz marad? A kaja hol van? Vigye
- Nos, kandidátus elvtárs, mi katonaemberek
a zakóját, akié - intézkedett már Krokogyilics.
vagyunk, igaz, egyenruha nélkül, de feladatunk
Elcsendesedtek.
van. Stratégiai fontosságú, különleges feladaMegjelent egy motoros hajó - virágftizérekkel, tunk. Ki kell jutnunk erről az átkozott szigetről.
zenével, egészen közel jött, úgyhogy kivehetők Mit tegyünk?
voltak az emberek körvonalai, hallatszott hang- Nem tudom - mondta a Vegyész.
juk, nevetésük. És mindez tovasiklott, az élet
- Fogságba esjtsünk? A csónakkal együtt? Mit
emlékeztetőt küldött magáról, és eltünt, újra söszól hozzá, hadnagy elvtárs? Vagy pedig gyere
.tét és csendes lett minden, pattogott a tűz...
önként. Hogy jobb neked?
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Korán reggel kiderült, hogy a lakatlan szigeten
egycsónakos ember van. A nádasban találtak rá:
előbb a külföldi feliratos trikóját pillantották
meg, végül az egész embert: a csónakban állt és
a pecabotját tekerte fel.
- Hahó - szólították meg. - Helló!
Az ember megfordult, arcára csodálkozás és
félelem ült ki, de az idegenek, szokatlan külsejük
ellenére, semmiféle agresszív szándékot nem mutattak. Az ember ekkor udvariasan válaszolt:
- Szevasztok! - és tovább nézte őket.
- Az a sátor ott kié, a magáé?
- Az enyém.
- Hát a csónak?
- Az is.
- Nem adja el?
- Mit?
- A csónakot.
- Miért? Van rá vevő? - Az idegen, úgy látszik,
nem volt humorérzék híján.
- Én - mondta Szultán, aki az egész tárgyalást
vezette, és az egyértelműség kedvéért pénzköteget húzott elő.
- Nocsak - reagált az ember. - Szívesen, de a
csónak kincstári, az üdülőtelepé.
- Világos. És maga kicsoda? Fizikus?
- Miért éppen fizikus?
- Olyanforma.
- Nem. Nem fizikus vagyok. Vegyész.
- Mi? Komolyan? Vegyész? Aztán hol vegyészkedsz? Az autótelepen? Vagy valami boltban?

Mulatságos látványt nyújtottak most: a Vegyész
az evezőknél ült, German és Szultán a taton, a
többiek, ki hol, így a csónakon kívül is - a tatba
kapaszkodva úsztak. A pereméig megsüllyedt
csónak lassan haladt, időnként merített a vízből,
de haladt. Az utasok biztatták a Vegyészt:
- Húzzál bele, Szláva, no még egy kicsit! Felváltsunk?
- Jól van már, inkább üljetek és ne mozogiatok - mondogatta Szláva, és evezett. - Cipeltek
valahova, aztán ki nem kászálódom onnan.
- Minek is tennéd? Most már velünk vagy. És
nem kell sehova kikászálódnod. Minek? Rossz
itt? - szónokolt Szultán. - Mit mond, hadnagy
elvtárs, bevesszük? Csak aztán vésd az eszedbe nálunk szabályzat van ám. Elég szigorú. Hogy te
ki vagy - kandidátus vagy más -, most nem
érdekes. Ravasz vagy, netán irigy, vagy a főnökség előtt villogsz, esetleg papucs vagy... Itt más
ember vagy. Mindenki egyért, egy mindenkiért,
érted?
- Halj meg, de a barátodon segíts - kapcsolt
a Vegyész.
- Gyerekek, tetszik nekem a tag! - vonta le a
következtetést Szultán. - El van döntve. Beveszünk! Nos, hadnagy elvtárs?
így lettek immáron heten.
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"Énekesből" lett "énektanár" -rá: gyakorló filmesként, mint forgatókönyvíró,
rendező tevékenykedett, mielőtt kritikusi pályára adta volna
a fejét. A fordított ja történt meg vele, mint Antonionival s a nyugat-európai filmművészet "új hullámosainak" néhány jeles képviselőjével. Persze,
B. Nagy Lászlót mindig is érdekelte a film elmélete, és kritikát is már 1944-ben írt, tehát munkásságának alapvető hangsúlyeltolódása
- mondhatni - megjósolható volt.
Évtizedek múltán szemérmesen és szégyenkezve - bár meg nem tagadva őket - vallott a közreműködésével vagy írányításával készült filmekről. Kétségtelen: nem igazán szerenesés időszakban, a negyvenes-ötvenes évek- fordulóján születtek ezek a propagandafilmek,
s mai szemmel
valóban menthetetlenül elavultak, sematikusak,
Nem egy részletük azonban ma is megkapó, tehetségre vall. Az Urak országából dolgozók hazája (1949) című filmben emlékezetes - például- az
írástanulás bemutatása, miközben a múlt képei
- sajnos - egyszersmind a jelen valóságát idézik.
Kisfiú mondja Petőfi Sándor Egy gondolat bánt
engemet című versét az Új község születikben
(1949), s a film felnőtt kommentátora veszi át tőle
a szót; a Vörös csillag (1950) paraszt fölszólalójának halljuk is a hangját, elfogódott bár a szövegmondás, bemagoltnak hat a textus, de mennyivel
hatásosabb ez bármely, rutinosan szárnyaló kísérőszövegnél! Saját hangjukon szólnak a szüleiket
fogadó gyerekek is a Nőmunkások (1952) egy
jelenetében. S a nem is ritkán föllelhető igényes
operatőri megoldások sem lehettek függetlenek
az író-rendező B. Nagy László hatásától. A batéi
példa (1950) kockáin egymás vállán álló fiatalok
veselkednek neki a fadöntésnek; a Felejthetetlen
találkozásban (1951) fölülről fényképezett, forgó
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táncosok, a Felszabadult ország (1950) rövidülésbe futtatott angyalföldi képsora, bentről kifelé,
kintről.befelé fényképező kamerája, szépen megválasztott gépállásai tudatos mozgóképi szemléletről vallanak. Ha van, ami valóban időtálló
ezekben a filmekben, az a munka ábrázolása, a
füstöt köpő, port kavaró mezőgazdasági gépek,
az ellenfényben kapálók, a szemhatáron haladó
szekér látványa, a pusztai táj megidézése Megyer
Tibor s mások operatőri teljesítménye révén. Régi és új ütköztetése próbált - olykor sikeresen izgalmat csiholni a B. Nagy jegyezte filmkockákon, a klasszikus szovjet filmművészet ösztönzése nyomán. S nem valamiféle újsütetű lelkesedés
hatott itt: B. Nagy László még a felszabadulás
előtt ismerkedett meg - például - Mihail Romm
alkotásaival.
Mindezek ellenére egy viaskodó filmfölfogás
jellemzi B. Nagy László kritikusi tevékenységét.
Egész életműve nyomós szavazat "a képtársítások művészete", "rendje" mellett, nem hisz a
gyakorta fölmerülő vádban, a filmművészeti alkotás állítólagos gyorsabb és óhatatlan elavulásában. Másrészt - a Sodrásban, Gaál István filmje kapcsán, sajátos képzettársítással boncolgatva
opera és szövegkönyv viszonyát - leszögezte azt
is: "A film nem opera. A látvány nem mérkőzhet
érzelmi intimitás ban és finomságban a zenével.
Pontosabban: jóval több benne a külső, fizikai
történés, és ez elkerülhetetlenné teszi az irodalom
jelenlétét, a zenedrámánál nagyobb súlyát. Még
akkor is, ha a szereplők egy szót sem szólnak
egymáshoz." S később is - 1972-ben - "vészesen
gúzsba kötött" művészeti ágat jelentett B. Nagy
számára a film. Mintha legbelül nem hitt volna
igazán a film önállóságában,
önerejében, bármely társművészettel egyenlő lehetőségeiben.
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Disznóságok

Természetesen itt isfilm és irodalom viszonyának megítélése a kulcskérdés; filmes írásainak
válogatása nem véletlenül jelzi József Attila igézetét már a címével is: A látvány logikája, líra és
logika József Attila-i párhuzama nyomán. Amikor B. Nagy indult, tőrőlmetszett irodalmárok
bizonyultak - hozzá hasonlóan - nagyszerű filmértőnek - Képes Géza, például. De a magyar film
akkoriban - a negyvenes évek elején - nem volt
vezető művészeti ág, legalábbis oahaladó, a balöldali törekvések szemszögéből, nem lehetett az a
festészet vagy a színház s a vizuális kultúra több
más tényezője sem, a maga sajátos költség- és
közönségigényei, politikai és kultúrpolitikai vonzatai folytán. Az csak az irodalom lehetett, a kis
példányszámú könyvekben és folyóiratokban
terjesztett irodalom. Meg is maradt szinte a mai
napig legfőbb viszonyítási alapként, ami óhatatlanul értékkülönbséget sejtet - a film rovására.
Pedig B. Nagy történeti fejtegetései hibátlanok,
amikor - a Körhinta idején - a magyar irodalom
később szinte hivatalos rangra emelt "népi" vonulatának megkésett hatásából eredezteti filmes
köznyelvünk elmaradottságát, korai elöregedését, filmművészeti folyamataink fáziskésését. így

jut el B. Nagy a fő kérdésig: "versenyezhet-e
egyáltalán az irodalommal a film? Amiben több
a leírt szónál: a képek hovatovább már tapintható érzékletességében - abban kevesebb, nehézkesebb is, nem szárnyalhat úgy, mint a gondolat.
A fizikailag látható világ végesebb a képzeletinél.
Éppen konkrétsága a film nagy korlátja: bilincsbe veri a képzeletet azzal, hogy megelevenedve
tálalja elénk játékait." Ezeket a kételyeket aztán
- szerencsére - legtöbbször föloldják benne a
hazai s külföldi filmművészet nagy kortárs teljesí ényei; fölhagy azzal is, hogy - irodalomtörténeti párhuzam segítségével - valamiféle anekdotikus-cselekményelbeszélő filmtípusban lássa
nemzeti filmművészetünk meghatározó vonulatát. Érzékenyen figyel föl a "nem történetmondó" filmtípusra, helyesen látva: nem azonosítható a film a mesével, sőt "az a nagy film, amit nem
lehet elmesélni", s miközben a cselekmény követelményét nem tekinti lényegesnek, a cselekvő
film eszménye nagy jelentőségű B. Nagy László
értékrendszerében; az "első magyar film-tragikomédia" kísérletét üdvözli Szemes Mihály Alázatosan jelentem című filmjében (bár ugyanezt a
műfajelemet nem fedezi majd föl Fábri Utásze-
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Disznáságok
zonjában). Elveti a historizáló alapállást, de a
történelemhez való közelítés értéktagadó szélsőségét is. Kételkedik az irónia mindenhatóságában épp akkortájt, amidőn ez valamiféle sznob
ízlésterror egyedül üdvözítő normájaként hatott
művészeti életünkben. De film és irodalom útjának végleges szétválását, öntörvényű fejlődését
igazán csak Jancsó Sirokkójától tekinti nyilvánvalónak - jellegzetes, ahogyan Makk korszakos
művét, a Megszállottakat
az eredeti regénnyel
veti össze, érzékelve bár egy új és más minős~
keletkezését -, és hatnak még olykor régi beid ződései, egy sematikus irodalomszemlélet kritikai normái - például Sándor Pál filmjének, a
Sárika, drágámnak az elemzésekor.
Elmondható mégis: B. Nagy Lászlónál - a
filmkritikusnálafi/m kapcsán merül föl az {roda/om, s nem megfordítva: essék szó ily módon
Andriöról, Solohovról, Móriczról vagy akár Szabó Dezsőről. Pedig nem akármilyen irodalmi
műveltség birtokában volt - könnyeden és briliánsan elemezte - ha kellett - Jókait, bensőséges
szeretettel említette a "derék jó Frankenburg
Adolf' tárcáit, megtudhattuk: kéziratban olvasta
Kertész Ákos Sikátor című regényét; mint kriti-
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kus, egyként tekintette mintájának Schellinget,
Csáth Gézát, Elek Artúrt.
Filmes normarendszer t érvényesített végül is
B. Nagy László. Folyvást hangoztatta a kísérletezés, az útkeresés fontosságát, s ehhez minél
·tártabb kapukat követelt - például a Balázs Béla
Stúdióról szólva. Olyannyira ez volt a véleménye,
hogy a magyar filmművészet fejlődését is voltaképp egyedi kitörések, robbanások, lázadások,
újítások folyamatának tekintette (Tavaszi zápor,
Emberek a havason, Sodrásban stb.).
Nem ismert megalkuvást a minőségben, bírálta a közönségigény elvtelen kiszolgálását - még
a zseniális Chaplin ízlésbicsaklásaira sem talált
mentséget -, utálta a kommerszet, tiltakozott a
filmes giccs- és krimiáradat ellen. Mindhiába:
a "kommercializmus
kísértet járása" időközben
hivatalosan elismert, támogatott parádévá lett.
Kitartott B. Nagy Bergman mellett akkoriban,
amidőn nyugaton - elhamarkodottan
- már
megkezdték trónfosztását. B. Nagy László kritikáiban fi/mfi/o/ógiai megközelítésmóddal
találkozunk. Nem kérkedésből, hanem az elemzés
szerves részeként mutatta ki egy-egy filmben más
alkotások föltételezhető hatását, a vizsgált mű
más mozgóképekkel rokonítható
mozzanatait.
Pontosan ismerte az operatőri munka jelentőségét. Az a tanulmánya, melyben a magyar mozgókép-fotográfusi
iskola fejlődését tekintette át
- Eibentől Ragályiig -, kikerülhetetlen alapolvasmánya a tárgykörrel foglalkozóknak.
Csaknem ilyen otthonosan mozgott a filmzene
berkeiben, amihez muzsikaszeretete
és -értése
adott alapot. Ferreri Dillinger ha/ott című filmjét
vizsgálva, AIban Berg Wozzeck című operájának
fokozó technikáját említi párhuzamként.
Ezért
hat meggyőzőnek, ahogyan Vincze Imre zeneszerzői teljesítményét méltatja Máriássy Félix
Imposztorokja kapcsán, és Jancsó bartóki útjáról, a Jancsó-filmek zenei világáról is ezért nyilatkozik szakavatottan.
Jelentős teret szentelt B. Nagy László a filmek
szlnészi a/akításainak. Biztos szemű fölfedezése
volt 1965-ben Sinkó László a Fügefa/evé/ kockáin: "Újszerű, fanyar színészegyéniség - írta róla -, meglepően érett játékstílussal. Finom ízlésseI alkalmazza az »elidegenítés« eszközeit, alakításáról sugárzik az intelligencia." Pedig nem csekély részt igazán csak későbbi jellegzetességekről
esik itt szó! Pompás megfigyelés ez is, az Imposztorok kritikájában: "Tomanek Nándor az orrától a szájszögletéig húzódó két mély ráncát gyakran használja az alak jellemzésére." Persze B.
Nagy sem volt tévedhetetlen: szembeszökő egyéb, föntebb már jelzett bizonytalanságok mel-

Vörös Csillag

lett - a Megszállottak
téveteg megítélése.

színészi teljesítményeinek

Bakafántoskodáson, szőrszálhasogatáson ritkán
kaphattuk őt: talán a Fábri Zoltán-i életmű egyes
Téveteg megítélés? Saját maga vallotta meg darabjainak elemzése kapcsán ( a Plusz-minusz
olykori "kritikusi filmvakság"-át: a hivatásos egy nap kritikájában bizonyosan). De hiszen épp
filmnézés afféle "szakmai ártalmaként" néha föl- 'a Körhinta adott számára alkalmat, hogya maértékeljük a méltatlant, s nem vesszük észre a gyar filmművészet - föntebb említett - ütemzavabecsülésre érdemes minőséget. Melyikünkkel raira rámutathasson, aligha cáfolható érvénnyel.
nem fordul ez elő? B. Nagy László egyébként
Jancsó Miklósról szólva telibe találó megállaigyekezett "globális távlat"-ba helyezni a bírá- pításai váltakoztak nehezen magyarázható értetlandó-mérlegelendő alkotást. Miközben tudta: lenséggel (például a Fényes szelek bírálatakor).
a kritika vészesen személyes műfaj: művelőjének Makk Károly gazdagodó művészetét, a fő hang"vizuális öftéletrajzát" adja. Ebből erednek a bo- súlyokat tekintve, máig helytálló elemzésekben
csánatos vagy durvább félreértések-félremagya- taglalta. De lényeglátó szakmai önbecsüléssel
rázások, hiszen a filmkritikusoknak - vallotta vizsgálta Zolnay Pál, Bacsó Péter, Szabó István,
önbíráló hangsúllyal s nem csekély túlzással - Kósa Ferenc, Gaál István, Gyarmathy Lívia,
Böszörményi Géza - és mások - munkáit. És
"fürge az észjárásuk, de nehéz a felfogásuk".
Nem hiszem, hogy igazán minősítené egy kriti- Sándor Pál filmjeit: akinek egy későbbi alkotását
kus életművét az utókor ítélete. De ha vállalnók szinte megjósolta - valószínűleg a kritikusi metais ezt a kötelmet: B. Nagy akkor sem vallana fora véletlen telitalálata folytán -: a Herkulesfürszégyent. Hangja bármennyire szigorú volt is oly- dői emléket. B. Nagy metsző akart lenni, amikor
kor - Petőfinek Goethéről írott szavait idézve leírta a Szeressétek Ódor Emíliát! című mozidamagyarázatképp -, igaztalan viszonylag ritkán rabról: Zsombolyai János, az operatőr is "felelős
volt, akkor is - hiszem - szakmai meggyőződés- érte, hogy a film túlzottan szép, túlzottan andalíből. Kényes okfejtést adott a dilettantizmusról, tó lett - a herkulesfürdői emléket, és nem a valóde konkrét példáit aligha lehetne mentegetni. ban klasszikus Mozart művészetét idézi."
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Nem bizonyíthatom, hogy Sándor Pál e kritika akit a film- s az irodalomtudomány egyként manyomán figyelt volna föl a témasugallatra, s ké- gáénak vall. Tizenhárom esztendeje nincs már
szítette el remekét, a Herkulesfürdői emléket. Az közöttünk. Halála nem teljesen a magáé. volt:
viszont tény, hogy Sándor Pál az Élet és Iroda- József Attila végső cselekedetét követte mintalom hasábjain - igaz, már B. Nagy László halála képpen, ahogyan Latinovits Zoltán is. Kósa filmután - tisztelettel nyilatkozott a kritikusról, mint jéről, az (Jngyilkosságról írott sorai mintha előre
olyanról, akinek véleményét mindig komolyan jeleztek volna ezzel kapcsolatban valamit - de ne
vette, s így a filmrendező s a bíráló munkássága tévedjünk a belemagyarázás zsákutcájába.
között eltéphetetlen kapcsolat létesült. Jó lenne B. Nagy László filmes gondolkodásába - kezdetaz ilyesmit élő kritikus - élő művész viszonylatá- től a végig - meghatározó módon játszott bele
ban megvalósulva látni, anélkül hogy egy percig József Attila. Az életmű következetesegésszé záis valamiféle zavartalan, idillikus egymásrá figye- rult ily módon. De reméljük: hatása tovább munlésre gondolnánk.
kál bennünk, s a film (és irodalom) hivatásos
Hatvan évvel ezelőtt szűletett B. Nagy László, kedvelőinek újabb nemzedékeiben is.
Kőbáti Zsolt
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Befejezetlen hajókirándulás
Angol könyv a lengyel filmről
Egy jó útikalauztól aligha várhatunk többet annál, hogy kedvet ébresszena kalandor vállalkozáshozfel a vitorlákkal! -, és iránya végtelen tenger. Egy ismeretlen birodalom felderítéséhez segítséget adhat
egy pontos iránytű és a friss útikönyv, bár sokan enélkül is nekivágnak. A kérdés már csak az: szabad-e egy nemzeti filmtörténet megírását kalandor vállalkozásnak tekinteni; a FLICK BOOKS (London) induló sorozatát útikönyvként
emlegetní,és a lengyelfilmművészetet ismeretlen birodalornnak nevezni.
Az angoloknak valószínűbben
az, mint nekünk magyaroknak.
Nemcsak azért, mert Frank Bren
"nyomozati anyagát" bevezetve
utal arra, hogy más kiadó még nem
fogott hasonló terv megvalósításához angol nyelvterületen, hanem
mert feltételezzük, hogy Jerzy Skolimowski, Roman Polanski neve ismertebb, mint Krzysztof Kieslowski vagy Wojciech Marczewskié.
Igen, nekünk sokkal könnyebb, a
szívünkkel közelebb állunk a lengyel történelemhez, "majdnem"
minden Andrzej Wajda filmet láthattunk, kísértetiesen hasonlóak a
filmgyártási körülmények (ti. a lerobbantságban), csak éppen nem
magyarul íródott meg az első összegezés a lengyel filmművészetről.
Egy évtizede már, hogy megjelent
két melegszívű, pontos monográfia
(1975-ben Bikácsy Gergely Wajdaés 1977-ben Kelecsényi László Cybulski- könyve). Rengeteget elmon-
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danak a lengyel film 1955-75 közötti időszakáról, de mint Bren
Andrzej Wemer kritikust idézve rámutat: a két "aranykor" amit egybevet: a '"Lengyel Filmiskola"
(1956-62) és a "Válságidőszak"
(1976-81) filmjei. Milyen módszert
választott Frank Bren, aki amellett,
hogy filmkritikus, színész, drámaszerző és rendező is, hogy az induló
World Cinema sorozat 1.: POLAND kötetében szemléletesenbemutassa egy kelet-európai ország
szövevényestörténelmével bonyolított filmjeinek történetét? Vagy
ahogy maga írta: "beszélgetések folyamán nekem szegezték: hogy jövök én ahhoz, hogy ezt a könyvet
megírjam". Nyomozása megnyugtató és hű a kiadói ígérethez: hiteles
és eredeti beszámoló a világ egyik
legizgalmasabb filmművészetéről.

Ötvenkét személy; filmesek, írók,
színészek személyes közlései és a
látott filmek élménye adják a könyv
szövetét. A kinálkozóan kronologikus szakirodalmi hagyományt megújítva a 16fejezet mintegy 16önálló
történeti szeletként egymást többszörösen átéri. Az eltérő középpontú fejezetekből az ismétlödések végül szigorú következetességgel lelhetők fel. Ennek a filmtörténetnek
kezdetei: Piotr Leiedzinski és Kazimierz Proszynski úttörő kísérletei
1893-96 között. A pleografh pl.
Lumiére és Edison készülékével
egyidős találmány. Az utószóban
1986 augusztusáig még a legújabb
hírekről számol be, mint Janus Zaorski DOM nevű stúdiójának megalakulása, ill. az új Wajda-film elkészülte, a Szerelmi krónika (Kronika
wypadków milosnych). Az első
négy fejezet tisztán történeti, A stúdió nélküli kezdetektől a Csatornáig
halad. Az utolsó kettő a "Válságidőszak" (1976-81) és a "Szükségállapot után" (1981-) filmjei önálló
fejezetek. A köztes ívet olyan motivikus fejezetek alkotják, mint pl.:
"Cybulski: a lengyel James Dean",
"A Lodz-i Filmfőiskola", "A lengyel történelem és irodalom a filmben", "Animáció és plakátművészet", "Színészek", "Komédiák és
sikerfilmek", "Cenzúra".
Bren
egyik eredeti felismerése, hogy a
komédiákat külön fejezetben teszi
hangsúlyossá. A "komédiák" csak
kényszerü gyűjtőneve az olyan műveknek, mint pl. Andrzej Munk
Kancsal
szerencse
(Zezowate
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térjünk vissza Bren könyvének
egyik történeti fejezetére, ahol kiemeli azt a filmtörténetileg is fontos
tényt, hogy jiddis filmek készültek
elsősorban amerikai piacra (igaz,
otthon is kb. 3,5 millió zsidó élt).
A filmgyártás a Varsói Zsidó Színház munkásságából nőtt ki. Amerikában a legismertebb rendező Joseph Green lett.
.
Megtudjuk, hogy Norman Jewison a Hegedűs a háztetőn forgatására készülve tanulmányozta
Green
1937-es filmjét, a Yiddle with his
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Fiddle-t:

Andrzej Wajda: Hamu és gyémánt. 1958.
(Eva Krzyzewska és Zbigniew Cybulsky)
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Szczescie, 1960), vagy Marek Piwowski
Hajékirándulás
(Rejs,
1970), vagy a csak Frank Bren interpretációjából ismerhető Várható
időjárás (Prognoza Pogody, 1981),
Antoni Krauze filmje. A sort további példákkal is lehetne folytatni
egészen az egyik szélsőséges pólusig, ahol már a kiváló lengyel szituációs abszurd művek sorakoznak.
A cseh groteszk kibontakozásával
egy időben Polanski rövidfilmjeiben, Skolimowskinál és Borowczik
korai animációs filmjeiben fejlődik
önálló sorozattá, melynek csúcspontja megítélésünk szerint a Kezeket fel! (1967-1981), Skolimowski
szituációs drámája.
A könyvben nagyon sok élvezetes utalást, szórakoztató epizódokat találunk. A komédiák fejezetnél
maradva
pl. megtudjuk,
hogy
Munk első filmjeinek asszisztense
Polanski volt, aki felidézi emlékeit
a film tömegjeleneteinek forgatásáról, ahol teljes szabadságot élvezett.
Bren még további adalékai; az
egyik epizódszerepben mint házitanító fel is tűnik Polanski a Kancsal
szerencsében. Ezt a tragikomédiát
Jerzy Stawinski írta, olyan "komoly" filmek forgatókönyvírója,
mint a Csatorna vagy az Eroica.
Gyakran idéz pályatársaktól a filmek minősítésénél. Stanislaw Bareja rendező (aki különben azt vallja,

hogy igazán fontos dolgokat csak 3
műfajban; a vígjátékban, a thrillerben és a melodrámában lehet elbeszélni) a Hajókirándulást a 70-es
évek legjobb komédiájának tartja.
A Várható időjárás méltató jelzőit
a szerzőtől kell idéznünk, lévén
egyike az "Eltűnt 10" filmnek, amit
1981. december l3-a után sokáig,
vagy mint ebben az esetben, egyáltalán nem mutattak még be. Ez a
polcon várakozó mű "mérfóldkő a
lengyel vígjátékok sorában, (... )
egyike a legteljesebb és legmulatságosabb komédiának,
ami hosszú
idő óta ebben az országban készült."
Wajda véleményét a humorról a
kötet végére szerkesztett interjúból
idézzük: "Mindig is gondoltam rá
(ti.:, hogy lengyel komédiával foglalkozzon az Egyesült Államokban), de igazán nehéz jó vígjátékforgatókönyvet találni, ami már első olvasásra is tetszik. Lengyelországban meghalt a humor." Arra a
kérdésre, hogy hallott-e sok lengyel
viccet Amerikában, Wajda kifejti,
igazán lengyelnek a New York-i
zsidó humort érezte, s a legtehetségesebb
"lengyel"
humoristának
Woody Allent tartja. "A háború
előtti kabarék humorát idézi fel
bennem, Tuwimét vagy Slonimskiét." A II. világháború előtti zsidó
humor és kabaréélet említésekor
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Egy történeti aranykorszaknak
lehetnek
más vetületei
is. Az
1956-{jl között készült filmek alkotóinak felsorolásánál
a. ragyogó
művek fényében még erősebben
éget "Az Ö nemzedékük" (1) kiemelkedő tagjai után maradó hiány.
Fájdalmasan
sokan tragikus szerencsétlenségek miatt hiányoznak a
későbbi filmek történeteiből.
40
évesen autóbalesetben
halt meg
Andrzej Munk rendező. 1967-ben
esett vonat alá a nemzedék bálványa: Zbiegniew Cybulski. Barátja,
Bogumil Kobiela két évvel utána
autóbaleset
következtében
halt
meg. (Ö a Hamu és gyémánt lerészegedő tisztviselője, a Kancsal szerencse főszereplője.) S akiknek halála
a szerencsétlenségeken túl valahol
még össze is függött: KrzysztofKomeda a Polanski- és Skolimowskifilmek zeneszerzője, kinek a világsikert a Rosemary's Baby dallama
hozta meg; és Marek Hlasko íróé,
(A hét nyolcadik napja [Osmy dzien
tygodnia] Aleksander Ford 1958-as
filmjének írója.) A közös italozás
utáni elesést talán Hlasko okozta,
később Komeda már sohasem gyógyult fel. Hónapokkal később Marek öngyilkos lett.
A másik
nagy sorozat
az
1976-81 közötti filmek kezdetének,
reprezentatív művének a Márványembert (Czelowiek z Marmuru) tekinti. Frank Bren utal a Wajda által
is elismert inspiráló hatásra; Kieslowski A seb (Blizna, 1976) cÍIDű
filmje elsőnek érintette az 1970-es
lengyelországi eseményeket. Kieslowski dokumentumfilmes
elemeket épített játékfilmjébe. (Rövidfilmjei közül a leghíresebb az Éjszakai portás szemszögéből, Z punktu
widzenia nocnego portiera, 1978.)
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Ahol a legeredményesebben alkalmazza a "Krakkói csoport" 1971-es
manifesztumát; a játékfi1m építse be
a dokumentumfilmek eredményeit.
A cenzúra külön fejezetet alkot.
Ennek gerincét a "Bugajski ügy"
ismertetése adja, ez a nyugati sajtóban nagy nyilvánosságot nyert betiltás. A vallatás (przesluchanie,
1981/82) Ryszard Bugajski első önálló rendezése hasonlóan Falk Ez
volt a Jazz és Marczewski Hideglelés c. filmjeihez az 50-es évek Lengyelországát jeleníti meg. (Ide sorolható még Janus Zaorski a Királyék
anyja
(Matka
krolow,
1981-83) Kazimierz Brandys regényéből készült filmje, és az 1986-os
gdanski
fesztiválon
bemutatott
A nagy futás c. Jerzy Domaradzki
film is (Wie1ki bieg, 1981). A vállatás az azóta megszünt X stúdió produkciója
volt.
A főszereplője
Krystyna Janda, aki a leírás szerint
megdöbbentő erővel alakít egy brutálisan megkínzott, majd később
rehabilitált fiatal nőt. Bugajski, miután filmjét 1985-ig nem mutatták
be, újabb munkához pedig nem
jutott, Kanadába költözött. Egyszer már hasonló indítékkal Jerzy
Skolimowski hagyta el hazáját,
amikor 67-ben a Kezeketfel bemutatását nem engedélyezték. Erről a
lelkiállapotról; - a filmművész függőségéről és az igazság kimondhatóságának határairól - gondolatait
14 év múltával Skolimowski az eredeti
változathoz
hozzáforgatta
1981-ben.
Egy másik fejezet témája talán a
legnehezebben értelmezhető azoknak, akik nem lengyelként rajongói
a lengyel filmnek. "A lengyel történelem és irodalom filmen". Egy
boldogtalan ország, amely múlt jában él, jobban mint a jelenben mondja Boleslaw Sulik az Árnyékvonal (Smuga Ciena) című Wajdafilm író-producere. A kérdés lehetne az is, hogy ez a boldogtalanság
és a múlthoz való viszony az irodalmi klasszikusok feldolgozásaiban
miként értékelhető. A könyv ehhez
idézi Boleslaw Michaieket, mi az
azonos gondolati sort a Filmvilágból idézzük: "A hagyományos irodalom egynémely művét egész tisztességesen filmre vitték. A lengyel
filmgyártás örökké visszatérő kérdése ez! Voltak ugyanis időszakok
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Wijcieck Has: Saragossai kéziratok,

(a hatvanas évek, a hetvenes évek
eleje), amikor ez lett az uralkodó
áramlat. A 19. és a 20. század fordulója közismertebb lengyel regényeinek többségét megfilmesítették.
Ez egyfajta kulturális rangot, honfiúi szellemet (merthogy ez az irodalom ilyen volt) adott a filmeknek,
s ugyan ritkábban, de még bizonyos
lélektani bonyodalmakat
is felmutatott (márpedig ez utóbbiakat elvétve rögzítették nálunk celluloidszalagra). Bárhogy legyen is, egyfajta ellenszerként hatott a kor leegyszerűsített szemléletű átlagfilmjeivei szemben." Frank Bren könyvének egyedül ezen fejezetét nem
kísérte szerencse. A gondolatgazdag felütés után a kiemelkedő
adaptációk leírását kapjuk, mint pl.
a Légió (-Hamvak-, Popioly, 1965),
a Fáraó (Faraón, 1964), a Menyegző (Wesele, 1972) vagy a Saragossai
kéziratok (Rekopis Znaleziony w
Saragossie, 1964) című filmekét.
Hiányzik ezeknek a látványos és
költséges
munkáknak
lekötése
azokhoz az évekhez, amikor Wajda, Kawalerowicz, Has és mások
ezen filmek megvalósításába belekezdhetett. Így a felszínen maradva
csak egy a "lengyel filmtörténet
legdrágább produkciói" -szerű legsor- szócikket kapunk. Történeti
érdekesség viszont, hogy a legelső
irodalmi adaptáció Stefan Zeroms-
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1964 (középen Gybulsky)

ki A bűn története (Dzieje grzechu)
című I 906-os regényének megfilme-

sítése volt 1911-ben, a rendező Antoni Bednarczyk. Ugyanezt a művet még kétszer feldolgozták, 1933ban Henryk Szaro, 1975-ben a ma
Párizsban élő Walerian Borowczyk
rendezésében. Hogy ma mennyiben
lenne képes egy a Fáraó-típusú
"anti-Kleopatra
eposzt" létrehozni
a lengyel filmipar - bár a rendezők
aggodalma igen erős -, nemcsak
filmszakmai kérdés. Bren interjút
készített Stanislaw Wohl veterán
operatőrrel, aki néhány hónappal
később halt meg. Visszaemlékezéseit a 30-as, 40-es éveknél több ponton is beépítette a szerző.
A kötet utolsó fejezetét, az
1981-86 közötti időszak filmjeinek
összegzését Wohl szavai zárják: "El
se tudja képzelni, milyen egy tipikus mozi Lengyelországban.
Varsóban ilyet nem lát, de egy kisebb
városban szörnyűek a mozik, hidegek, nagyon kényelmetlenek, roszszak a vetítőberendezések,
a hang
sokszor érthetetlen stb. Európában
nálunk legrosszabb
a mozihelyzet,( ... ) rosszabb, mint Albániában." (... ) "Csoda, hogy még készülnek filmek, kész csoda."
Ez a filmes útikönyv mindent
egybevetve
nagyszerű
kalauz.
A könyv egészének alapszándékát
és korrektségét jól jellemzi az a hét-
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kalandor, aki ennek az útnak nekivág, addig ez alapműként segítheti
tájékozódásunkat. Bár mégis az az
érzésem, hogy létezik már magyarul
is ez a lengyel filmtörténet. ÉI a
fapados Kinizsi moziban a lengyel
filmek rajongói között, a lengyel
irodalom megszállott tolmácsolói
révén leíratlanul, de kitörölhetetlen
nyomokban.
Kalandorok! - Jó időt és jó szelet! (World Cinema. 1.: Poland. Frank
Bren, Flicks Books London 1986.)

Horvát-h György
Wajda: Csatorna

Marczewski:

oldalas tömör összegezés, ami a

ményei és a lengyel politikai tények
között.
S amíg nem lesz nálunk is egy

Lengyel Film Kronológiája címmel

ad eligazítást a filmszakmai élet ese-

Nigtmares-poszter

Jegyzetek:
l Filmvilág 86/9
2 Filmvilág 87/2 Boleslaw Michalek: V{ajda, Piwowarski és a
többiek (Uj len~el filmek) 22. oldal, Kovács Istvan fordítása

''''J

Pécsett esett az eső'
34. Országos Amatőrfilm- és Videofesztivál
Kissé szomorúan, kissé bosszúsan
jöttem el Pécsről. Harag és indulat
nélkül. Unatkoztam. A 34. Országos Amatőrfilm- és Videofesztivál
kínálata mit sem különbözött az
egyéb piacokétól. Rogyásig teli a
pultok, ígéretesen vaskos a műsorfüzet (csütörtök délutántól vasárnap délig 57 produkciót vetítettek,
köztük 22 videót), ám hasztalan
erőltettem szemem. Egyikük sem
tekintett vissza rám, egyikük sem
szólított meg. Más ízléséhezszabott
holmik, nem nekem készültek.
Holott akadt mindenféle köztük.
Ódon és új-avantgárd módi, kettőpercestől 70 percesig dokumentum
és játék, paródia, tragédia, kísérlet
és tucatdarab. De egyik sem hitette
el velem, hogy pártjára szeretne
vonni, s azon mesterkedik: meggyőzzön igazáról.
Mellbe taszajtót, székhez kötö«-, '
lélegzetem ritmusát magához
~~?. zőt,
igazitót
hiába kerestem. Annál
~j)
több volt a le-lecsukló fej álmos
\ 1.
~~f~ bólintásától kísért. Egyetlen kivétel
i

i'I~~~
~
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Hartyándi Jenő: Születésnapi hal/ucinációk
című video-montázsa,
mert szivet szorító történelmi dokumentumokat idézett föl. Sokadszorra is döbbenetes látványa rommá lőtt fővárosunk utcáin végiggördülő tankok armadája.
Hanem a többi, a sok izzadt akarás és bágyadt semmitmondás,
amint rikító színeikben parádézva
példás egyöntetűséggel olvadnak
szürkévé! Ei aztán a meglepetés!
Mert különbet remélhetett az, aki a
kósza vetítéseken. itt-ott már találkozott amatőrfílmekkel, s emlékezik az elakadó gépek, szakadó szalagok növelte feszültségre. Izgató,
új lehetőségtől vibrál olyankor a
levegő és a lélek, s személyiségformáló élmények ködképei bontakoznak. Mozik szikkadt mítoszaitói csömörült tizenévesek zsúfolódnak a Műcsarnok Kamaratermében, vagy az egykori Híradóban
(hogy csupán az általam ismert helyeket említsem) izzásra készen,
nyitott szemekkel.

A túltengő kínálat is hibás Iehetett. Egymást oltották ki a különféIe hatások. Emészthetetlenül sok
anyag pergett le viszonylag rövid
idő alatt. Indokolható a rendezők
engedékenysége: a mozgalom érdekeit képviselték, nem volt szabad
eltanácsolniuk senkit. Ahelyett,
hogy bárkinek a kedvét szegnék,
igyekeznek ébren tartani a lelkesedést mindenkiben. S vajon mi lehetne buzdítóbbaz. országos fórumon
való részvételnél? Ahol - hatásos,
belső nyilvánosság hiányában egyedül cserélhetnek tapaszta1atot.
Tágra nyitni a kapukat, tömegessé tenni az amatőrfilmezést és a
videózást - ez a mozgalom, vagyis
a mozgalmat képviselő szervezet saját érdeke. Minél többen vagyunk,
annál nagyobb lehet szavunk súlya,
következ.ésként annál jelentősebb
anyagi eszközökhöz, szervezeti előnyökhöz juthatunk - érvelnek nagy
tapasztalattal. Sokuk mögött évtizedes munka, ingyenes erőfeszítés
áll, s most, hogy a tagdíjak, vala-

mint az üzleti tevékenység nyomán
némileg javult a szövetség pénzügyi
állapota, élvezni szeretnék eddigi
fáradozásuk gyümölcsét. Még akkor is, ha az elmúlt évek termése
esetleg nem ütötte meg a kellő szintet, ha ráncos a körte, savanykás a
szilva, azért az övék még, és múltjuk jogán helyet követelnek neki.
Türelmetlen,
a "készbe" , a
"gondtalan
jólétbe" beleszületett
fiatalok ágálnak velük szemben
rossz emlékű generációs álvitákat
felidézőn. A mozgalom meghasonlottságára már eddig is utaltak beszámolók (például Schubert Gusztáv: A játék merészsége című írása
a Filmvilág 86/9-es számában), mára azonban szakadékká mélyültek
az ellentétek. Amint a Filmvilág 86/
9-es számában publikált nyílt levél
mutatja: egy aktív kisebbség szembefordult a szövetség többségi vezetőségével. Mást követelnek, többet
kémek tőlük, mint eddig. Nem nehéz észrevenni, hogy kívánságaikat
eltérő szemléletük sugallja.
A film számukra nemcsak költséges hobbi, ártatlan játék, közösségkeresési forma, vagy éppen a
puszta önkifejezés: az "önmegvalósítás" eszköze, hanem értékteremtő
alkotás. Minőségi követelményeket
hangoztatnak, és tudva-tudatlanul
profikká szeretnének válni a szó
"hozzáértő" értelmében. Amit ők
non professionalnak
neveznek szemben a dilettánsok amatőrizmusával és a profik bejáratott hazugságaival-, az voltaképpen az alternatív filmezés. Az egész embert kivánó, hivatásos alkotásnak egy, a
maitól különböző, azzal számos
ponton ellentétes módja.
Nem is hasonlítják magukat a
nyugat-európai
amatőrökhöz,
mivel érdektelen szemükben a családi
mozi. Kísérleti műhelyek tevékenysége izgatja őket. Az új lehetőséget
feltárók, az új nyomon elindulók
számítanak követendő eszményképeknek. Rokonszenves álláspontjuk megítélésén mit sem változtathat, hogy művekkel egyelőre képtelenek megfelelni a nézeteik keltette
várakozásnak. Úgy látszik, ma még
inkább szócsatákat vívnak, mintsem alkotásokkal bizonyítanák igazukat.
Előttük a mozgalom sem bír külön jelentőséggel.
Megszokták,

hogy élhetnek lehetőségeivel, és keveslik azokat. Lényegesen többet
vámának el, és szeretnék igényeikhez idomítani, . amit találnak, ·de
hasztalan.
Támasz
nélküliséget
megélt, sokat próbált mozgalmár
ellenlábasaik szívósan védekeznek,
mert a meglevő kereteket saját erőfeszítésük eredményének és műkődésük garanciájának tekintik. Akkora perspektívát már nem látnak
maguk előtt, amiért érdemes volna
kockáztatniuk. Egyetlen céljuk maradt: jól-rosszul folytatni az eddigieket.
Az "ortodoxok" és a "neológok"
tüntető ki- és bevonulásokkal tarkított seregszemléje akár szórakoztató látvány is lehetett volna, ha közben félhangos
megjegyzéseikkel
nem rontják a hangulatot.
Csüggesztő a kölcsönös figyelem
és türelem hiánya, amivel nemegyszer zavarták meg a pergő képek
élvezetét. Ellentéteik az információs vetítések során lettek demonstratívvá.
Major Imre: Sájsz/ik és Klein című "Mondolata" a tavalyi nagydíjas Sön és Grószra adott szélsőkonzervatív felelet. Ács Miklós parodizált művét lehet szeretni vagy gyűlölni, ám közömbös maradni iránta
képtelenség. Nagy formátumú alkotás, pimasz bátorságú és elsodró
erejű. A gúnyfilm készítőjét viszont
csak az ürítkezés témája ihlette
meg, s ezen vihog 24 percen át.
Mint amikor a nagyérdemű pornófilmként nézi az Utolsó tangót, és
böfög, csámcsog a szerelmeskedéseken. Fölfoghatók persze így is, de
minek? Éppen a gúnyolódás színvonala mutatja e nézőpont alacsony voltát. Kimerültségében
a
zsűrinek ízlésficama támadt, és versenydarabbá sorolta át e művecskét
is...
A zajos tetszésnyilvánítás szóljon mentségére. Ez nem maradt el
a másik információs anyag, Kósa
László: Harmadfél című munkájának vetítésekor sem. Hogyan is ne,
amikor e mű a mindenütt fájón nélkülözött műfajt képviselte végre: a
vígjátékot! Nyomasztó gondjaink
közepette szinte megváltás a humor, a kacagás. Kár, hogy erre csupán felszólítást kaptunk, okot nem.
Mert e burleszk nem dúskál a szellemben, csupán néhány jó gaggel és

számos ismert poénnal operál. De
már ennyi is oly soknak tűnt, hogy
a II. díj mellé megkapta a BBS
50 OOOforintos különjutalmát.
Súlyos születési rendellenességeik folytán a hivatalos versenybe bekerült munkák nem tudtak ekkora
visszhangot kiváltani. Bajaik mélyen gyökereznek, rendszerint a fogantatásig nyúlnak vissza. Gyanítom, sokan anélkül forgatnak,
hogy egyszer is elgondolkodnának
azon, amit csinálnak. A filmet par
excellence művészetnek
tekintik.
Mintha azzal, hogy kamerát adtak
a kezébe, bárkit művésszé lehetne
ütni. Noha az utolsó generációs videó vagy S 8-as, a korszerű vágástechnika és a laborálási eljárások
megannyi
válogatott
rafinériája
sem tesz azzá senkit. A technika
birtoklása lehetőség, de nem garancia a csodabeköszöntésére.
Ideje volna különválasztani
a
magánérdekű
játékot és a filmpublicisztikát a művészi igényű és érvényű alkotásoktól. Az előbbieket amennyiben
az szükséges, mivel
kedvcsináló - külön értékelni, díjazni. Mert igaza lehet ugyan Simó
Sándornak, a zsűri elnökének abban, hogy az amatőrfilmes mozgalom egyik célja a pusztuló helyek és
kallódó értékek megőrzése (amihez
a látottak alapján örömmel teszem
hozzá a peremre szorultak képviseletét, megszólaltatását
is), ám ennek jegyében rendszerint nem műalkotások, hanem publicisztikai és
idővel minden bizonnyal történeti
értékű munkák születnek. Fontos
képi dokumentumok
és aktuális
politikai állásfoglalások. A művészettel összekeverni ezeket haszontalan.
Abban a filmes második gazdaságban vagy második nyilvánosságban, mellyé az amatőr mozgalom
populáris szárnya fejlődik, illetve
amibe ideális esetben torkollania
kellene.fontos szerep jut az alkotók
által közelről ismert s eddig rejtve
maradt tények föltárásának, szemtanúk megszólaltatásának. Ilyen hiányt pótló munka például Dr. Dragon Károlynak az újvidéki vérengzésekben részt vett egyik csendőrrel
készített interjúja (Szemtanú a címe). A kollektív tudat kiformálása
viszont mégis inkább művészi feladat marad, és másféle megközelí-
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tést igényel. Elsősorban ennek hiánya érződött a fesztiválon.
A látottak vagy művészeten kivüli területen kóricálnak, vagy erőltetetten művészieskednek. Imitációkba tévednek, nagy elődökhöz
igyekeznek hasonlítani, normát követnek ahelyett, hogy saját törvényeik szerint műkődnének, függetlenül attól, milyen médiummal dolgoztak az alkotók.
Alig lehetett különbséget tenni a
videó és a film között. Akik az
elektronikus képrögzítésre esküdtek, éppúgy kezelték kamerájukat,
mintha S 8-as felvevőt ragadtak
volna. A zsűri egyik tagjának találó
kifejezésévelélve rettenetesen nagy
a "kincstári televíziózás" nyomása.
Láthatatlanul is jelenlévő keresztapánk szigorúan őrködik gyámoltalan tanítványainak minden mozdulata fólött. Csupán Miltényi
Miklós és Nagy László Gábor
egyes alkotásain fedezhetők fól az
önállósodás jelei. Törekvésüket a
médium sajátos lehetőségeinek kihasználására azonban minduntalan
keresztezik az avantgárd filmes hagyományok, a 20-as évek aktivizmusa (lásd pl. Miltényi Miklós:
Vízfestményeinek első darabját, a
video-pszichózis fénydiagramjait),
a film a filmen mintájára a videó a
videón sokszor kijátszott aduja (pl.
Miltényi Miklós: MöbiuHideójának áttételei). Meglepö képi világuk, helyenként szép megoldásaik
ellenére is súlyos dramaturgiai
problémákkal küszködnek, rendkívüllassú tempójúak (mint pl. Nagy
László Gábor; -Miért-nem- méss-a
pokolba, Pável-je).
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Eszközként a videó sajnos kedvez a fecsegésnek, noha műformaként a legnagyobb szófukarságra
kényszerítene. A fesztivál meggondolatlan résztvevői éltek az alkalommal, és az előzsűriken. illetve a
tájegységi szemléken bemutatott
produkcióikat utólag még megtoldották néhány percnyi anyaggal.
Nem is maradt el az eredmény: a
meghirdetettnél rendre hosszabb
művek miatt csúszott a program, és
a nézőtéren sűrűn gomolygott a
füstös unalom. Ahol elegendő lett
volna egy ügyes beállítás, rövid
snitt, oda legalább három, terjengősen "szépet" illesztettek az esetleges figyelmetlenek miatt.
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A dokumentaristák is keveslik a
velős summázatokat, s szétfolyó
eredetikhez fordulnak. Ezzel különösképp próbára teszik nézőik türelmét, olykor már szinte rejtvényfejtésre kötelezik őket. Mert hiába
szeretnék együttérezni a Főnix
AFK jó szándékú Miért?-jének hősével, ha egyszer annyira dadog a
szerencsétlen, hogy a film végéig
nem értem meg, mi bántja. Pesty
László: Ulisszesze sem állítja könynyebb feladat elé a részvéttel teli
érdeklődöt. ..
A fontos társadalmi feladatot
vállaló alkotás mellett (más filmekhez hasonlóan ez is a hivatalos nyilvánosság előtt szinte soha meg nem
jelenő betegeknek kínált fórumot)
első díjat kapott Vági László: Jövés-menése. Beckett színpadi müvének rögzítésével a klasszikus avantgárdot idézi akkora lendülettel,
hogy a legnagyobb vitát kavarta
valamennyi videomunka közül.
Szép beállításokban gazdag, míves
alkotás. Számomra csupán az maradt megválaszolatlan: miért éppen
most született, és miért videóra dolgozott a rendező. Igaz, amíg lehetőségeinek tudatára nem ébrednek,
dokumentálásra bizton használható, alkalmatos az elektronikus kamera.
A hagyományos eljárással készült produkciók közül nehéz volna
kiemelni bármelyiket úgy, hogy
fontosságát túl ne hangsúlyozzuk.
Mintha kevés lett volna az alkotáshoz rendelkezésre álló idő, vagy
nyomasztóan nagy a múlt terhe.
Visszaköszönő ötletek, ismerős
helyzetek, érdektelen képi világ.
Oykor már az is öröm, ha korábbi
útkereső művekre emlékeztetnek, s
nem a tévéből megismertekre. Föltűnően sok a megkésett avantgárd.
Ezek közé sorolom a fesztivál legjobb animációját is, Gerócs László---Kotnyek István: Miutánját.
Apokaliptikus víziója a mostanság
már nálunk is divatozó "után"filmekhez köti. Civilizációnk szétesését, pusztulását példázza rendkívül koherens, hatásos képsorokban.
Lágyabb, - -oldottabb,- fényjátékokkai teli Gencser Sándor: Alomállapota. A mű külön erénye, hogy
hanghatásokkal sem akar sokkolni,
mint ezt nem egy produkció teszi a

gyönge látvány megtámogatására.
Az experimentális művek alkotói
idén nem remekeltek. A tőlük kölcsönvett, sémakká merevült ötletekkel a posztmodernre kacsingató
fíkciók igyekeztek bágyadt sztoriaikat föltupírozni, eladhatóvá tenni.
Hasztalan.
Az új módi bolondériáknak több
alfaja megfigyelhető volt. Közülük
még a hagyományos blődli tűnt rokonszenvesnek, mivel nem állította
magáról, hogy világrengető mondandókkal bír (pl. Vaszlavik Gazember László---KósaLászló: Lowe
reklám). Zavaróbbak és untatóbbak a lelki mélységekkel hivalkodók, mivel ahhoz nem elég bátrak,
hogy saját útjukon járjanak és mélyen metsszenek a lélekbe. Innétonnét összeszedett elemeik egymást
hatástalanít ják, s még azt is eltakarják, ami pedig bizton bennük lehetett. Ez az "óvatos nagyotmondás"
jellemezte például Murai Gábor
filmjét, az Estefelét. Kamaszlányok
félelmei, szorongásai keltek életre
Hitchcock stílusában, de elfínomkodottan, bátortalanul. Hasonló
cipőben jár a másik kitüntetett produkció, Bollók Csaba: Madárijesztője is. A rendező Beckettre ,játszott rá", míg a szatirikus rövidfilmek hagyományát Móczár István-Róka lldikó: Nomen est omenje ápolta.
Talán feltűnt az olvasónak, hogy
mennyire szolgaian követem a zsűri
díjakban kifejezett ítéletét. Okkal
folyamodom ehhez a szamárvezetöhöz. Nélküle nehezen boldogulnék, s félő, hogy szarkazmusba tévednék. Kifogásolnám például
egyesek merészségét, amivel sikerületlen produkciójuk alá Pilinszky
János hangját vágják, vagy elméláznék a séta közben gondtalanul
lógázott kamera nézőgyötrő leleményén. Szőke András: '69 című 70
perces alkotásával viszont a nagydíj
ellenére sem tudok mihez kezdeni.
Érződik rajta, hogy az alternatív
filmezés jegyében fogant, de meg
sem közelíti tavalyi elődjét. Jó az
indítása, és élvezettel figyelhetjük
"amerikaias" szuperfikciós képsorait. Később azonban veszít lendületéből, lelassul, el-elakad, és belefullad a film a filmről mocsarába.
Gábornak, az amatörfi!mesnek
gyaníthatóan önéletrajzi ihletettsé-

-t,'

gű pályája, viszontagságai sajnos
érdektelenek. A mesterségesen növelt zűrzavar sem segíthet ezen.
Hiába fordítják a film a filmen magyar instrukcióit angolra, ettől
azok nem lesznek fontosabbak,
csak kimódoltak. Itt minden olyan
ellentmondásos, mint életünkben,
de ez még nem ok arra, hogy megnézzük. Létem kényszere együvé
sorolja bennem a különféle élményeket, ám mi akadályozza meg
ezek széthullását a filmen, ha egyszer nincs összefogó erő?
Egyik irányzat sem inspirált kitelt, érett, summázatos műveket.
Miközben a formai jegyekben föltáruló szemléleti különbségek do-

minálnak, félelmetes motívumismétlődéseg riogatják a nézőt. Terjedelmes közhelyszótárat lehetne
összeállítani, én csak néhány címszót ragadok ki belőle.
Újabban mindegyik, magára valamit is adó alkotónak kötelessége
az égbolt változásairól lassított
vagy gyorsított felvételeket kőzreadni. Kötelező a Hold vonulását
bemutatni, lehetőleg a képmező felső kétharmadából fólfelé és jobbra.
Az ötlet eredetije Bódy Gábornál.
"Mai életünk" ábrázolásakor
elengedhetetlen a józsefvárosi stílű
utcakép és a metró. Főként a hármas vonal kőbányai végállomása
(vajon ezt tartják a legjellemzőbb-

nek, vagy egyszeruen itt kedvezőek
a fényviszonyok?).
Ajánlatos hámló falfelületet,
faktúrákat, textúrákat bevágni, s
úgy látszik, kánonjog írja elő, hogy
csillámló vízfelszín nélkül film nem
készülhet Magyarországon. Ma
már a meztelenség sajnos divatjamúlt, viszont a titokzatos előírások
ragaszkodnak a női arcok közelieihez, ha kell, ha nem. Állítólag nagyon kifejezőek,
Folytathatnám a különféle tükör-trükkökkel és fémlemez-hajlítgatásokkal, de mutatóba ennyi is
elég tán. Hűvös, szeles, zord idők
jártak Pécsett április elején.
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Sneé Péter

A díjazottak listája
NAGYDÍJ:

Szőke András: '69
I. DÍJ:
Pesty László: Ulisszesz
Vági László: Jövés-menés
II. DÍJ:
BolIók Csaba: Madárijesztő
Gerócs-Kotnyek: Miután
Kósa László: Harmadfél

.Pályamódosítási

III. DÍJ:
Nagy László Gábor: Miért nem mész a pokolba
Pável?
Dragon Károly: Szemtanú
Navratil Ferenc: Sacre
Murai Gábor: Estefelé
KÜLÖNDÍJAK:

a BBS különdíj a - Kósa László: Harmadfél
az MTV különdíj a - Móczár-Róka: Nomen est
omen

manőverek

Várna '86
A bolgár filmgyártást az utóbbi
időben egyre inkább a futó ismeretség szintjén kezeljük. Ha belebotlunk, nehezen ismerjük fel, aztán be
is érjük egy udvarias köszönéssel.
Ez a beszámoló ily módon a
XIX. Bolgár Játékfilm Fesztivál
anyagát nem tudja megközelíteni a
bolgár filmművészeti fejlődés felől,
mivel erről a hazai filmkultúrának
nagyon töredékes képe van. Az
utóbbi két év termése viszont önmagában sajnos nem ad alkalmat a

hiányok pótlására, a bolgár filmművészet újrafólfedezésére. Az átlagszínvonal a helyi kritika szerint
is jó esetben közepes volt. Mégis
érdemes elidőzni a látottaknál,
mert filmgyártásunk jelenlegi helyzetében bizonyos jelenségek, sajátosságok aligha érdektelenek számunkra. Mintha más hangszereken, de ugyanazt a dallamot játszanánk.
Kezdjük a legszembeőtlőbb különbségekkel. Talán nem túlzás azt

állitani, hogy a magyar filmgyártás
meghatározó funkciója az utóbbi
néhány évig a valóság esztétikai
vizsgálata volt. S noha az eközben
jelentkező belterjesség, a közönség
elvesztése aránymódosítást parancsolt, játékfilmjeink (!) két funkciót
vállalnak továbbra is: az esztétikai
értékteremtést és a direkt szórakoztatást. Kultúrpolitikánk, filmforgalmazásunk gyakorlatilag semmilyen prioritást sem biztosít a hazai
alkotásoknak.
67
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Hriszto Hrisztov: Jellemzés (Tvajlo Geraszkovés
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A bulgáriai filmpiac ezzel szemben kevésbé nyitott, védi a nemzeti
filmgyártás termékeit, többek kőzött oly módon, hogy a lehetőségekhez képest igyekszik "önellátó"
lenni, önerőből kielégíteni a kőzőnség igényeit. A tematikai-műfaji
skála ezért rendkívül széles. A gazdag kiállítású történelmi filmtől a
krimin, retrón, melodrámán, mesejátékon át a társadalmi szatíráig
terjed, s a tarkaságot csak fokozza
az egymással általában keveredö
funkciók sokasága. A nemzeti mítoszteremtés, az illusztratív történelmi ismeretterjesztés, a publicisztika s helyenként a közvetlen propaganda is megjelenik a szórakoztatás illetve az esztétikumteremtés
'mellett, hol önállóan, hol partnerként.
Mindezzel összefügg, hogy a mai
bolgár filmgyártás nem veszi halálosan komolyan magát, nem értékeli túl társadalmi szerepét, "termelési feladataihoz" nem az elit filmművészet, hanem a kultúrpolitikai
feladatok és a mozi, a hangosfilm
klasszikus hagyományai felől közelít. Jól bejáratott narratív előadásmódban érzelmes mesék peregtek a
vásznon, sokszor valóban csak a
perec hiányzott, meg valaki, akit
boldogan átkarolhatunk. A fiatalabb rendezők sem vállalkoztak a
tradíciók felrúgására, formanyelvi
kisérletekre.
A közönség és a filmesekkapcsolata tehát látszólag békés. A fesztivál utolsó sajtókonferenciáján az
egyik rendező például felháboro-
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dottan utasította vissza a külföldi
kritikusok bíráló megjegyzéseit,
mondván, ő a hazai közönség számára készíti filmjeit, nem exportra
dolgozik. A közönség azonban itt is
a külfóldi filmipart kedveli jobban,
s a bolgár alkotók egyre kevésbé
hajlandók vállalni egy reménytelennek tűnő versenyhelyzetet.
A bolgár és a magyar filmgyártás
szerkezeti-funkció beli eltérésein túl
szólni kell a két filmművészet közötti szemléleti különbségről. Ezzel
kapcsolatban érdemes felidézni két
kiváló bolgár filmkritikus véleményét. Vera Najdenova: "Évtizedek
óta erős a hajlam a magyar filmben
a történelmi analízisre és a filozófiai-racionális
megközelítésre.
A bolgár filmben a lírai összegzés
dominál. "
Iszkra
Dimitrova:
"A magyar filmek még az érzelmi
tartalmakat is sokszor a racionalizmuson keresztülmosva érzékeltetik.
A bolgár film intuitívabb, artisztikusabb, de nem a művészi technika
értelmében (... ), hanem a stilizálás
tekintetében. A magyar film elvontabb, hidegebb, a bolgár érzelmesebb." (Filmkultúra, 1985/4.57-58.
old.)

A két egybevágó megállapítás
mögött lényeges meghatározások
rejlenek. Elsőrendűen nem művészeti kérdésről van szó. "Racionális", "hideg" filmművészetünknek
nagyon nagy tekintélye van Bulgáriában, s az idézett összehasonlítások is a magyar film javára kívánnak szólni. Vonzó alkotásaink
autonóm valóságszemlélete, a tár-

sadalmi problémák iránti érzékenysége, nyílt hangvétele, a felhasználható motívumok bősége. A bolgár
film lírizáló hajlamának nem a "lelki alkat" az oka, hanem az, hogy
több funkciójával összefüggésben
egyelőre kijelölt pályán halad.
A cél természetesen ezen a pályán is a társadalmi problémák feltárása. Csakhogy az ellentmondások ritkán bonthatók ki egy-egy
közvetlenül ábrázolt jelenségből, általában be kell tartani a hivatalos
társadalmi mechanizmus és tudat
működőnek
vélt formáit. Így aztán
igazi ellentmondások nem is léteznek, csak visszás, "szabályellenes"
jelenségek. Az ebből a leegyszerűsítő, normatív szemléletből adódó
korlátok éppen a fesztivál legfelkavaróbbnak, legszókimondóbbnak
szánt, végsőkig élezett, minden
líraiságot nélkülözö filmjében,
Hriszto Hrisztov Harakterisztikajában (Jellemzés)rajzolódtak ki különösen szemléletesen. Egy szinte
kizárólag negatív jelzőkkel minősíthető, ráadásul karrierista taxisofőr
ügyeskedéseivel a "nagy üzlet" kapujáig tornászta magát. Ha csoportvezetőjétől megkapja a kedvező jellemzést, kamionra kerülhet.
Lényegében már csak egy formalitás lenne hátra, ám a csoportvezető
nem hajlandó asszisztálni. Az események ezek után egy ideig a maffiatörténetek törvényei szerint alakulnak. Az igazságért küzdő hőst
megpróbálják
megvesztegetni,
majd zsarolják, megfenyegetik, az
életére törnek. Kollégáira nem számíthat, mert mindannyian meg
vannak félemlítve. Ijesztő felismerések kezdenek megfogalmazódni a
nézőben, mert a film közvetve
olyan méretű társadalmi korrupcióra utal, melynek törvényei nem
egyszerűen jelen vannak a valóságban, hanem annak meghatározó
összefüggéseit alkotják. Igy aztán
amilyen megnyugtató, annyira
meglepő is egyben, hogy az igazság
végül is egy taggyűlésen diadalmaskodik. A film egy állításból - a hivatalos fórumok, a törvényes formák nem működnek -létrehoz egy
drámai konfliktust, majd úgy oldja
meg, hogy önkényesen mégis működésbe hozza a hivatalos fórumokat. S ha ezek után valaki mégis
megkérdi, mivel magyarázható a
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, "las\:' saját gyengeségünkkel. azzal, ' .
" 'og)- nem élünk jogainkkal.
Ugy tűnik, a fentebb vázolt feltételrendszerben képtelenség méIyebb ősszefüggéseibenábrázolni a
jelent. Nem meglepő, hogy többen
kerestek szabadabban feldolgozható témákat. Ivanka Grabcseva egy
látványos mesefilmben helyezett el
néhány napjainknak szánt fricskát
,( l S-ta godenica na princa; A herceg
tizenharmadik
menyasszonya),
színvonalas esztétizmus hatja át Ni.kola Korabov századelőt idéző alkotását (Kopnezsi po be/ija pat; Álmok a távoli útról), Janus Vazov
szép filmballadáját, a Sztepni horat
(Pusztai emberek) és az elsőfilmes
Csavdar Gagov rendezte Fokszbiztosítani tudja a társadalmi igaztrotot. Egy másik debütáns, Vladiságosságot, semmilyen konfliktus
mir Kraev néhány hatásos nyugati
sem értelmeződhet ellentmondáskellék felhasználásával a munkásfilmek sémáit csiszolta ízlésesmelo- ként társadalmi szinten. A Harakdrámává. A 19 metra vjatar (Tizen- terisztika addig drámai, amíg a
kilenc méteres szél) ha mást nem is, mintaszerűen viselkedő, a visszaélések ellen törvényesen fellépő öntuazt mindenképpen bizonyította,
hogy a sikerfilmek archetípusai
datos csoportvezető, azaz a pozitív
minden közegben életképesek.Krahős tehetetlen és kiszolgáltatott.
ev munkája a Legenda a vonatont
A problémák tehát ott ragadhatók
idézi. A bolgár filmek munkásfígu- meg, ahol a pozitív hősök elbizonyráiról általában is elmondható,
talanodnak.
hogy belülről ábrázolt, teljes azoMire jut például a felelősen gonnosulást kiváltó hősök, sohasem dolkodó értelmiségi, történetesen
szociológiai elemzés, külső megfi- egy matematikus a szintén elsőfilgyeléstárgyai, amit hiba lenne min- mes Verginija Kosztadinova munden esetben a sematizmus bizonyos kájában, a Koteska opaskában
elemeinek továbbélésével magya- (Macskafarok)? Arra, hogy ottrázni és ennek megfelelőenértékelni. hagyja intézetét, és harcot indítson
Az ábrázolási feltételrendszerek- teljes felszámolásáért, mivel az ott
bői adódó szemléleti különbség folyó tevékenység már csak bizoazonban nem jelenti egyszersmind nyos átfedések miatt is értelmetlen
a valóságképek különbségét. Érde- és fölösleges. Az ellenvetés tisztán
mes visszatérni a jelent boncolgató
morális: mi lesz az ott dolgozó emfilmekhez, végigkövetni azokat a berekkel? Hősünk vívódik is emimanővereket. melyek súlyos ellent- att, ami rokonszenves humanizmumondásokra világitottak rá olykor sa mellett nem kevesebbre utal,
jelentős művészi értékeket eredmé- mint burkolt munkanélküliségre.
nyezve,és közvetvemegfogalmazták Nem érdektelen Rumen Szura szemléletváltásszükségességétis.
dzsijszki filmje, a Mjaszto pod
Ha a valóság csak a hivatalos sz/anceto (Hely a nap alatt) sem. Az
szervezetiés tudati formák felől kő- ember kezdetben klasszikus termezelíthető meg, akkor ezeket érde- lési történetre gyanakszik, pihentemes először ellentmondásos hely- tő, felhőtlen sematizmusra. Textilzetbe hozni. Hrisztov filmjejól mu- gyár, munkásnők, új termelési eljátatta, hogy a negatív jelenségek rás, közben kisebb-nagyobb szerelmégoly kiélezett ábrázolása sem ér- mek, a szép lányok elzüllenek, a
heti el a kívánt hatást, ha a törvé- csúnyák nem. Nos, valahol ez utóbnyesség érvényesülése végül na- bi mozzanatnál kezdenek el manőgyobb hangsúlyt kap. Amig egy verezni az alkotók. De haladjunk
mechanizmus működőképes, amig sorjában. A fiatal Nikula lelkesen
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magánéletükkel, szerelmi három-
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szögfeladványokkal foglalkoznak. ;' )~~
inkább. Aztán ahogy közelebbről,' ~~
megismerjük az idős élmunkásnöte' ~
az is világossá válik, hogy ő sem'··::
képvisel semmit, magányos asz- ~ '.'fi
szony, aki végzi a dolgát, és örül, . '~'
hogy megbecsülik. De az öntudatos,': ;~
Nikula példamutató aktivitása mö<·~'~~
gött is ott a társtalanság keserűsé-. -c.
ge. A film halványan bár, de kiteszi~.:.~
az egyenlőségjeleta két hősnő közé,
jelezve, hogy szembenállásuk lát- "~y,'\
szólagos, a nemzedékváltás, az: új <jÓ
technika még nem jelent struktúra- " , :~
váltást, új gondolkodásmódot.
':i !~
A Prizemjavane (Földetérés) :-: ,"';',
Rumjana Petkova munkája - is egy .: ,'. .J
majdnem eszményi figurát zökkent.' ::';;:i
ki egyensúlyából. Hrisztina, aki ',:?/.
szerkesztőként dolgozik a rádió-' .•~ "
ban, fáradhatatlanul írja ifjúsági re-v :':"
gényeit és rádiójátékait. melyek, }.
csupa szépre és jóra nevelnek, köz-, .\_?
ben pedig éli az emancipált nő izgő- ,f, >t
mozgó életét. Érthető hát, ha a csa- ',.,~;~
lád mellett egy szeretöt is elbír lelkiereje. Lendületét tragikus esemény' r i·j·,
fékezi le: játék közben kisfia egyik );
barátjával végzetes szerencsétlenség :~,.:
történik. A szülők számára a halál-i ,ji'&i
eseten túl az okoz megdöbbenést;· .il:; •
hogy a gyerekek a büntetéstől félve'·
megpróbálják titokban tartani a . 'hd
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támogatja az új technika bevezeté- '; I .:
sét és ellentétbe kerül a gyár régi '<:
élmunkásnőjével. Úgy tűnik, a ter>. </::
melési vita két szemlélet ősszecsa-~;..
pását hozza majd. Ám először az' ,.~.;~
derül ki, hogy a probléma a többi';J~
munkásnőt nem nagyon érdekli,' "
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Rangel Valcsanov: Merra tart? (aférfi:
Evro az öreg: Georgi Kalojancsev)
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Sztojan Aleksziev, a nő: Katerina

katasztrófát. Az írónő a magyarázat keresése közben először kénytelen őszintén szembenézni a valósággal és önmagával.
Az önvizsgálat kerül a középpontba, ami jól mutaja, mit jelent a
mai bolgár film érzelmessége, a "lírai összegzés" dominanciája. Az alkotók súlyos szociális problémát
érintenek, de nem tudják közvetlenül megragadni. A valóság ellentmondásokat tartalmazó szeletének
epikus, drámai, esetleg szociografikus ábrázolása helyett beérik néhány vészjelzéssel, s inkább ezek
felkavaró hatását festik meg. Pedig
a gyerekek története lenne igazán
érdekes, egyáltalán az, hogyan élnek, nevelkednek a mai család laza
keretei között. Összehasonlításképpen gondoljunk Rózsa János filmjeire, például a Kaba/ára. Petkova
ugyanarról beszél, mint Rózsa,
csak közvetett úton, hősnője vívódásainak, belső meghasonlásának
hangulati kivetítésén keresztül. Az
ilyen megközelítés azonban kimagasló
művészi
teljesítményt,
"pluszt" igényel, mert belső tartalékai hamar kimerülnek. Petkova
filmjéből ez sajnos hiányzik, a téma
üres szenvelgésbe fullad.
Ugyanezt a nehéz kerülőutat választja a negyvenkét éves Koszta
Bikov is Zsivot de poiszkvane (Élet
talonban) című alkotásában, és az
ő erőfeszítései sem vezetnek eredményre. Hogy a film mégis élénk
visszhangot váltott ki, az néhány
érdekes formai megoldás mellett a rendező Godard-t tekinti példaképének - elsősorban a témaválasztásnak köszönhető. Bikov saját
nemzedékéről. a "nagy generációról" szól, s akárcsak András Ferenc
filmjében, nála is három barát ágaztatja háromfelé a hatvanas évek kőzös alapélményét. A befutott pályák jellege is hasonló: Aszen, az
egykori vezéregyéniség válságba
kerül, Martint még ma is a régi
ideálok mozgatják, mig Zsoro számára már csak a pénz, az anyagi
jólét fontos.
A három figurát itt sem akármilyen színészek személyesítik meg,
hanem a bolgár film mai szupersztárjai: Ljuben Csatalov, Ivajlo
Geraszkov és Filip Trifonov. Két
lényeges különbség azonban szinte
előrevetíti a művészi kudarcot.

A filmből hiányzik a kellő irónia, és
megpróbál bolgár keretben maradni óhatatlanul is túldimenzionálva
n6hány tragikus esemény jelentőségét. A bevezető képsorok egy fontos cezurát nem prágai vagy párizsi
felvételekkel, hanem a világhírű
bolgár labdarúgó, Georgi Aszparuhov autóbalesetének és temetésének felidézésével jelölnek meg.
A nemzedék későbbi sorsát pedig
Hriszto Prodanov Everest-expedíciójának katasztrófája szimbolizálja. A film ezzel nagyon behatárolja
önmagát. Igazodnia kell a képlethez, ráadásul Prodanovon valóban
nem lehet ironizálni. S mivel a cselekmény az expedíció idején játszódik, ugyanaz a helyzet ismétlődik
meg, amivel Petkova filmjénéltalálkoztunk: a valóban tragikus hős
helyett a rádió előtt szenvelgő
Aszen jelenik meg egy nemzedék
képviselőjeként. Bikov is csak közvetít valamit, párhuzamok felállításával igyekszik pótolni az ábrázolás
felszinességét.
A hazánkban végzett, szatíráival
méltán hírnevet szerzett Eduard
Zaharievezúttal tartózkodik a látványos
bűvészmutatványoktól.
ASzkapa
moja, szkapi moj (Drágám, drágám) története meglehetősen egyszeru, zárt, nem tartalmaz
áttételeket. Egy vidéki család
Szófiába költözik. Az új környezet
sok nehézséget okoz számukra, és
életükben hamarosan megjelenik a
"harmadik" is, a fiatal Vlado, aki
ugyanabban a gyárban dolgozik,
ahol az asszony. Zahariev ezt a két
konfliktust próbálja a lehető legmélyebben kibontani. Az ábrázolás
végre közvetlen, a rendező érezhetően egy tabut dönt le azzal, hogy
nem tartja betegesnek a fiú és az
asszony érzelmeit. Zahariev érdeme
elsősorban mégiscsak az, hogy
meghonosít egy árnyalt látásmódot, mert elég keveset tud láttatni
vele. Filmje apró rezdülésekből áll
össze, ám ezek kőzül csak néhány
rezeg tovább a nézőben.
Kizárólag apró mozzanatokból
nehéz eleven, hatásos műveket létrehozni. Ritkán sikerül olyan pontokat találni, ahol már egy finom
tűszúrás is "halálos". Ljudmil Kirkov kellemes átlagfilmjében, a Petak vecser-ben (péntek este), van
például egy jelenet. A tudományos
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Rumjana Petkova: Földetérés (Plamena Getova és Detelina Lazarova)
inté~t egyik munkatársát behivják
a személyzeti osztályra. Aggódva
lép be a helyiségbe, ahol hideg, gépies hangon átadják neki a lakáskiutalási papírt. Az a pillanatnyi döbbenet, ami a gyűrött arcú, elgyötört
kisembereket játszó Sztefan Mavrodiev arcára kiül, sziven üti az embert. Ebben a tekintetben ott az ún.
lakásprobléma, az egzisztenciális
nyomorúság tragikuma és abszurditása. Egy középkorú, családos
ember úgy fogadja ezt a néhány
négyzetméteres létteret, mint valami adománybirtokot. El sem meri
hinni, hogy hosszú évek után megkapta, amire jogosult.
Az igazi siker azonban azok mellé szegődött, akik markánsabb,
harsányabb hangvétellel próbálkoztak, olyan történeteket keresve,
melyekben ez maradéktalanul érvényesülhet. Nikola Rudarov hangulatos, pergő ritmusú munkája, a
Vik za pomost (Segélykiáltás) megmarad ugyan a kellemesség szférájában, de a főhős szembefordulása
a társadalommal a szociális motiváltságon túlmutató, nyilt lázadás,
amivel bizonyos pontokon azonosulni is lehet. A belső meghasonlás,
a rendőrség elől való menekülés
visszafordíthatatlan, halálba vezető
folyamatot, "kamikazeakciót" jelez, ami a filmet a Dögkeselyíível, a
Vérszerződéssel rokonítja, így aztán
még a müfajon belül is kissé erőszakoltnak hat, hogy a hős a film végén, hallgatva szerelmese szavaira,
feladja magát. A befejezést két szí-

nészegyéniségfogadtat ja el, az elragadó Elzsana Popova és a nyomozót alakító, férfiasan szelíd Pavel
Poppandov.
Nagy várakozás előzte meg a
hatvanas évek bolgár újhullámát
képviselő Omlás (Szmart nyama;
1963) óta viharban hajózó és viharokat kavaró házaspár, Irina Aktaseva és Hriszto Piszkov új alkotását. Talán éppen a felfokozott érdeklődés okozott rövidzárlatot a
szinkrontolmácsoknál, akik nagyon keveset tudtak átadni a dialógusokból. A filmet így egészében
nehéz értékelni, az pedig különösen
zavaró, hogy amilyen kedvezően
fogadtuk kollégáimmal ezt a filmet,
olyan mértékben fanyalgott tőle a
helyi szakmai közvélemény. Mégis
megkockáztatom, hogy a Szamo ti,
szarce (Csak a szív) volt a fesztivál
egyik legjobb, legjelentősebb alkotása. Mi tetszett, mi tévesztett meg?
Aktaseva és Piszkov is a pozitív
hősre játszik, de nem leplezik le,
nem bizonytalanít ják el, hanem
már-már mesehőssé formálják egy
jámbor tekintetű "óriás" figurájában. Alekszej Petrenko hitelesíti,
teszi életszetűvé ezt a csupaszív
"nagy embert", Luka építőmestert.
(Többeknek az volt a kifogása a
szovjet szinésszelszemben, hogy játéka elüt a tőbbiekétől, csakhát
adott esetben ez egy fontos kompoziciós elem.) Luka mindenkin segit,
a korrupt vezetők kihasználják, így
aztán néha szívrohamot kap. Mégsem ő megy .tönkre, nem pusztul.
.ő.
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len, hogy Piszkovék szatírájában
'f' ~
sok a groteszk, crazy elem.
:' • < '
A különféle próbálkozásokból a
kudarcok ellenére is kitapintható k
azok az igazságok, amelyek a bolgár filmesek szívét nyomják. Nikolaj Volev azonban megtalálta azt a
formát, azt a történetet is, amelyen
keresztül ezek akadálytalanul, elemi erővel törhetnek felszínre. A Da
obicsas na inat (Haraggal szeretni)
ismerős családi képlettel indul: az
apa rengeteget dolgozik, otthon teljes kiszolgálást követel, az anya
akár egy cseléd sürög-forog körülötte, a tiszta szemű tizenéves fiú
érzékeny minden igazságtalanságra. A család karikaturisztikus bemutatása után az iskola következik
a maga modellértékű struktúrájáNikolaj Volev: Haraggal szeretni
nak abszurditásaival. A fiút megvi(Velko Kanev)
selik a nyilvánvaló hazugságok,
szóvá teszi, hogy az énektanár hamisan énekel. Igaza van, tehát vagy
bocsánatot kér, vagy kizárják az
iskolából. Volev tudja, hogy ezen a
szálon nem érdemes továbbmenni,
mert csak hamisan lehet lezárni, elkerülhetetlen a moralizálás, elvész
a közvetlen ábrázolás lehetősége.
Ezért csúsztat, és az apával fordítja
szembe a fiút, aki követeli, kérjen
bocsánatot. Még mindig a moralizálásnál tartunk, amikor Plamen
véletlenül tisztességtelenül szerzett
pénzt talál apja szobájában. Felindultságában a következő veszekedésnél tolvajnak nevezi és elmegy
hazulról. Az expozíció nagyon ke,<
Janus Vezov: Pusztai emberek (Eleserű felismerésselzárul, a fiú rádöbna Markova)
ben, hogy hazug világban él. Két,1<
ségbeesett lázadása után viszont
'. .'
", el, hanem a körülötte kirajzolódó már az apa a főszereplő, aki egy
őrült világban vergődők. Lukát az lélektanilag pontosan motivált
menti meg, hogy minden társadal- konfiiktusba kerül: vissza akarja
\
mi hasznossága ellenére sem a tár- kapni fia szeretetét. Nem mintha
:,-.!i
sadalom részének tekinti magát, gazember lenne, ő is csak átlagos
y~'
';1'- ,
hanem környezetét építi be a maga "többletjövedelemre" tesz szert, de
,~
öntörvényű, autonóm világába. ki van szolgáltatva szülői érzelmeiMagatartása tehát szélsőségesenin- nek. Nem tudja tovább csinálni lédividualista. Az összetartozás jelle- nyegében hétköznapi üzelmeit.
gét találóan ragadja meg a film A "társadalmi szerződést" azonban
egyik záró képsora. Luka a temető- nem lehet felmondani. Az apát nem
ben váratlanul kézen áll egy gyűlölt egy elit maffia nem engedikiszállni,
~.hivatalnok előtt. Ilyen ő, különc nem egy alvilági bűnszövetkezet,
csodabogár a mi szemünkben. Ám nem a hatalom, hanem a valóban
a kamera száznyolcvanfokos fordu- létező rend, a mindennapokat meglatot tesz, és máris azt látjuk, hogy határozó társadalmi viszonyok hálóLuka tartja két kezével feje tetején ja. Az apa így kettős szoritásba keálló világunkat. Humanista őrület rül, s bár nem magasabb szemponés őrült társadalmi lét. Nem vélet- .tok vezérlik.hanera a végső elkese,~'(
ff
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Csavdar Gagov: Foksztrott

"

Koszta Bikov: Élet talonban (Ljuben Csatalov )

redés, csak a háló kiszakításával
találhat vissza fiához. Teherautójával félresöpri a raktár korrupciót
szimbolizáló ellenőrzőfülkéjét.
A bolgár film nagy mesterét, a
hatvan felé közeledő Rangel Valcsanovot már nem fűtik hasonló
társadalmi indulatok. Az igazságért
küzdjenek a fiatalok, harsogjon
Volev, kavarja fel ő a közönséget.
Az idősebbeknek pedig engedtessen
meg némi sztoikus életbölcsesség.
A Za kade patuvate (Merre tart?)
főhőse Kosztadinova filmjéhez hasonlóan matematikus, de már túl
van azon, hogy intézetek hasznosságát, gazdaságosságát elemezze.
Nem, elég volt, fölösleges bizonygatni, miért. Legyünk nagyvonalú-
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ak, álljunk tovább, hagyjuk itt ezt
a világot. EI innen!
Sziporkázóan. szellemes ötletek
váltják egymást ebben a gondosan
megmunkált
alkotásban,
amely
időnként Gothár Péter Idő vanját
idézi. Matematikusunk
Trabantban vág neki az útnak, az irányt egy
magányosan guruló kerék szeszélye
jelzi. Valcsanov filmje azonban kifinomultabb, egyetemesebb. Hősünk
egy kihalt bolgár faluban az egyetlen lakossal, a hagyományokat kéviselő Denyo apóval próbál új éle-

tet kezdeni, végigjátszva az emberi
kultúra néhány klasszikus szakaszát. Tanulság sok van, kiút nincs.
Olyannyira, hogy maga a kivonulás
is csak egy álomban lehetséges.
A film gazdag jelentésszerkezete,
asszociatív kompozíciója egyetlen
megtekintés alapján nehezen tárható fel, de még hátra van a magyarországi bemutató.
Valcsanov vagy Volev? A közönség a Londonban végzett negyvenéves rendezőre szavazott, a zsűri
tartózkodott a dőntéstől, mindket-

tőjüknek komoly díjat ítélve. Az
utolsó sajtókonferencián
a román
kritikusnőkedvesen
Dosztojevszkij
és Tolsztoj összevetéséhez hasonlította a kérdést. Ez persze túlzás,
mindenesetre nem minden nemzeti
fesztivál tud felvonuItatni két ilyen
sikeres filmet. Végleges áttőrésről,
szemléletváltásról,
pályamódosításrói azonban még korai lenne beszélni. Az azonban figyelemre méltó hír, hogy Bulgáriában is megkezdődött a dobozba került filmek felülvizsgálása.
Forgács Iván
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Pozsonyi filmtükör
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Az elmúlt év filmtermését láthatta
a XXV. Cseh és Szlovák Játékfilm
Fesztivál közönsége áprilisban, Pozsonyban. A bemutatott művek egy
részével a hazai néző k már találkozhattak
a mozik
műsorán,
A külföldi értékelőknek pedig ismét
meg kellett kísérelni a lehetetlent:
az öt nap alatt minél többet megnézni a negyvenegy (!) filmből. Bizonyos megelégedéssel>
és sajgó
szemmel- jöhetett haza az, aki legalább a kínálat felét feldolgozhatta.
Ha felidézzük a látott filmeket,
akkor élményeinkből mozaikszerűen összerakhatjuk a pozsonyi .fesztiváltűkrőt".
Ez a tükör mutatja a mai csehszlovák filmélet jelenségeit: Első
kép; valamint a konkrét műveken
keresztül azokat a művészi sajátosságokat, melyek északi szomszédunk filmművészetére napjainkban
jellemzőek: Második kép.

Első kép
A filmkészítés szervezeti formái,
stúdiók munkája, tervek
Általános esztétikai tendenciák

a

A lenti témák a filmszakma hazai
képviselőinek három és fél órás értékelő ülésén merültek fel. Elemzésük, a hasonló és az eltérő vonások
miatt, tanulságos lehet számunkra
is.
Csehszlovákiában a filmélet három stúdió köré szerveződik. Az

elmült évben 27 játékfilm készült a
prágai Barrandov Stúdióban, 10 a
pozsonyi Kolibában, és 4 a főleg
ifjúsági filmeket gyártó Gottwaldov
Stúdióban. Ezekből kettő szovjet
koprodukciós
alkotás (Josef Pinkava: Idegeneknek tilos a belépés Cizim vsztup povelen; Szergej Bondaresuk: Borisz Godunov I-II.), további négy ifjúsági és mesefilm elkészítésében
pedig nyugatnémet
partnerek működ tek közre. A televízió nem jegyez mozifilmet koprodukciós partnerként.
A stúdiókban
most folyik a
hosszabb távú gyártási tervek készítése. A cél a stúdión belüli, gazdaságilag függetlenebb alkotó csoportok létrehozása. Az elmúlt évben a gyártási nehézségek ellenére
is nagy mértékben nőtt a hazai filmek látogatottsága. Nem elég szoros azonban az alkotó k és a kritikusok kapcsolata. Ennek okát többen
a nyilvános, közös értékelések kis
számában látják.
Az egyes filmek elemzésekor világossá vált, hogy a mai csehszlovák 'filmben tovább folyik az új kifejezésformák keresése. A folytonosan változó társadalmi értékrend
filrni tükrözése, a tradíciók továbbfejlesztésének és az experimentális
útkereséseknek
a szintézise nagy
feladatot ró napjaink filmművészetére.
Különösen érvényes ez a középkelet-európai filmre, ahol az identitás és a nemzeti karakter megőrzése
egyik kulcskérdése a további fejlő-

désnek. Hiszen nem kőnnyű, értékeinket megtartva, átmeneti, működő formákat találni a nagy nemzetközi modellek között.
Talán éppen amodellkeresésnek
ez a bizonytalansága,
feszültsége
eredményezte a jelenlegi csehszlovák filmek erőteljes visszafogottságát. A szinte valamennyi filmben
központi helyen szereplő morális
mondandó, a szókimondás bátorsága nélkül, artikulátlan formájában legtöbbször
csak a sejtetés
szintjén maradt.
A gondosan elkészített történelmi produkciók túlbonyolítottan allegorikus tartalma éppoly kevéssé
érintette meg a nézőt, mint a mai
témákat
nyikorgó
dramaturgiai
szerkezettel felvállaló filmek próbálkozásai.
Az ismert-jellemző,
groteszk,
ironikus hangvétel legtöbbször letompítva - és ezáltallényegétől
megfosztva - jelentkezett a fesztivál
alkotásaiban.

Második kép

l
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Filmmozaik a fesztiválról, avagy a
tendenciák konkretizációi:
Témák, műfajok, filmek ...
Több jelenséget is tükröz a Pókháló
(Pavucsina) című film különös sorsa. Az élénk társadalmi visszhangot
kiváltó mű ötlete már a hetvenes
évek derekán megfogant a forgatókönyvíró, Zdenek Zaoral fejében.
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mos montázsban a táncverseny szí- . "
nes képeivel igazi filmélményt sej- ;,
tetnek. De a továbbiakban látható
bányászfiú és a táncosnő (és termé-.
szetesen egy "harmadik") szerelmi
története romantikus sémáival a
messzi érdektelenségbe távolodik a
nyitó képsoroktól.
Egészen más okból marad a társadalmi problémák felszínén Karel
Kachyna mai témájú filmje, a Megfelelő megvilágítás (Dobre szvetlo).

Távol áll tőle a romantika, sőt inkább ironikusnak. ..nevezhetnénk.
Autonóm világa, igazi hangulata
van. De az alapötlet - néhány ragyogó jeleneten kívül - kevés egy
maradandó filmélményhez:egy építészmérnök visszavonul munkájá- '
tól, hogy művészi aktfotókat készítsen. A félreértések és a kitörő
Karel'Kachyna: Megfelelő megvilágitás
kollektív ellenszenv (kisvárosban
vagyunk!) miatt azonban kénytelen
visszatérni addigi életformájához ...
Más életforma, más ábrázolás figyelhető meg Dusan Rapos Falfúrót idéző lakótelepi komédiájában,
a Fussunk, már jönben (Utekajme
uzs ide!). A helyzet- és jellemkomikummal dúsan fűszerezett sztori.'
.ban saját hétköznapi gondjainkra
Ji~:.:':·'
r\~·
..\.
ismerhetünk - és végre nevethetünk. Igaz, néha kissé keserű szájíz~7;~'},v'
, \
zel, máskor bosszankodva a lassú
",
ritmuson, ismétlődő poénokon - de
katartikus örömmel. Mert mi történik, ha a négytagú "Hörcsög"
család egyszobás lakásában egyszer
=«:
csak beszakad a fal és átjárás nyílik
a szomszéd mágus luxuslakásába?
Ha a szomszéd nincs otthon - akkor: "szabad a vásár", ha jön - akkor: Fussunk ... és lassan mindenki
megtalálja, mire vágyik: a férj a máOldrich Lipsky: A nagy filmrablás
gus barátnőit; a feleség a mágust;
;' " Filmtervét azonban a stúdiók elua tradicionális szerkesztés direkt a gyerekek a Sokol-Walkman heformái (színtelen narratív váz; idő- lyett a valódi walkmant ...
tasították, így saját anyagi eszközeMértéktartó fogadtatásra lelt a
,\ , ivel, amatőr körülmények között
síkok ábrázolása: színes-fekete-fefogott hozzá első rendezéséhez. hér-negatív ... ) szűk keretet biztosí- szemlén egy másik komédia, Oldtanak a film szociografikus tartal- rich Lipsky filmje, A nagy filmrabi"~
A 80%-os készültségü film munkálatait végül a gottwaldovi stúdiómának. Egy kiagyalt - bár megrázó lás (Velká filmová loupezs).
Lipsky sajátos - olykor groteszk ban fejezték be. A szándékában,
- történetnél és a combba hatoló
>i. ~. őszinteségében egyedülállóan érde..
injekciós tű premier plánjánál na- humora szövi át a klasszikus vígjá,',
kes film nagy siker lett. Technikai
gyobb hatást válthat ki egy doku- téki elemekből építkező, pergő ritmusú film-üldözést. Ebben a filmmentumfilm mélyinterjúja ...
megoldatlanságai ellenére is. Mert
izgalmas témát vállalt: egy fiatal
Erős dokumentalista jellegre ben mindig üldöznek valakit. Általában a neves komikus kettőst, Kaigyanakszunk Vladimir Balco Pasolány sorsát mutatja be, aki a kábísert és Lábust, akik a filmben ön, ' . tószer csalóka szabadságélménye- doble három szereplőre (Pasodob/e
, ben szeretné megtalálni a boldogsá- pre troch) filmjének nyitó képsorait magukat és alteregóikat alakitják.
látva. A gigászi gépek között robo- Egy század eleji bankrablókból álló
'\.
i got,szeretet nélküli, magányos élebanda van a nyomukban a prágai
;: ..:, tében. A fikciósjátékfilm műfaja és toló emberek füstös arca, párhuza,.ot
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jubileumi (40.) filmtörténeti kiállítás filmdíszletei között. Mindez hogyan lehetséges? A válasz egyszeru:
a japán Sony cég "szuper videójávai", amely a képernyőn látható
amerikai bankrablás szereplőit képes a mai Prágába varázsolni ...
A fentiektől eltérő módon és
szándékkal történik a múlt megidézése a történelmi filmekben. Ezek
alkotói főleg a harmincas éveket és
a II. világháború idejét kutatják.
(Bár vannak más kort idéző - pl. a
századforduló - művek is.) Közös
jellemzőjük: a pontos szerkesztettségre, valamint a történelmi parabolával (esetleg allegóriával) kifejtendő morális példaadásra, hiteles
korrajzra való törekvés.
Az erkölcsi példázat szép példája
Jaroslav Soukup (iklök a sötétben
(Pesti ve tme) című alkotása.
A film ökölvívó hőse, minden kísértésnek ellenállva, legyőzi - nem
sokkal a háború előtt - német ellenfelét. A kor pontos - néha érdekesábrázolása kiemeli a művet a már
ismert akciójelenetek (bokszmeccs,
krimi-sémák ... ) felejthető kliséiből.
A fesztivál egyik fődiját kapta.
Negatív példát ad Martin Tyapák történelmi adaptációja. A ka.kas nem kukorékol (Kohút .nezaspieva). Ez a negatív példa éppen
filozófiai hitelében kérdőjelezhető
meg leginkább. Mert elfogadhatjuk-e, hogy egy drámai konfliktus
megoldásaként a patkánylétet képviselő (ezt a rendező képi formában
is hangsúlyozza) tömeggyilkos kisember maradjon egyedül életben a
pincébe zárt tíz ember közül? Nem.
Mint ahogy Ivan Bukovcsan híres
drámájának végkifejlete - a filmet
pedig ennek alapján forgatták - is
szöges ellentétben áll a fent említettel. De nemcsak a végső mondandó
változott meg, hanem a darab szerkezetét is indokolatlanul szétdarabolták. A zárt térben játszódó lélektani dráma párhuzamba állítva
a csatajelenet-sémákkal elveszítette
alapvető jellemzőjét: a belső feszültséget.
Feszülten indul, de naiv-idealisztikusan megrajzolt fejlődéstörténetté válik Dusan Klein Aki fél, az
iszkol (Kdo se boji, utiká) című
filmje a cigányokat nevelni akaró
"első tanítóról". A háború után játszódó történet inkább egy furcsa

operett, mint a nemzetiségi kérdés
tartalmas ábrázolása.
Árnyalt korrajz, tragikum és komikum finom szintézise jellemzi
Karel Kachyna történelmi filmjét,
A szép őzikék halálát (Szmrt krásznüh szrncu). E film hőse is a kisember. Önnön erejével, ötleteivel sikeressé váló porszívóügynök.
Eredmények, balfogások komikus helyzetei fordulnak elő életében. Családján kívül egyetlen szenvedélye a
horgászat.
Mígnem egy napon
megjelenik a Történelem: az országúton német katonák vonulnak
a közeli Lidice felé ... neki és családjának ki kell tűznie a sárga csillagot. Tárgyak, tények, filmi utalások
halvány erezete: mind szimbolikus
erővel hat, mert számunkra már ismert történelem. Hősünk azonban
még mit sem sejtve integet internáló
táborba induló kisfiának ... Mi tudjuk, amit ő még nem - arról az útról
nincs többé visszatérés.
A történelmi filmek komor filmtablói után tegyünk egy rövid kirándulást a mesék birodalmában!
Juraj Herz A boldogság kalucsnijai (Galose csasztija) címmel készített színesen szórakoztató mesefílmet. Andersen meséjének tündérei
egyetlen nap alatt több embernek
kínálják a boldogság lehetőségét csak bele kell lépni a kalucsnikba,
és teljesülnek vágyaink. A nézőnek
egyetlen vágya marad: sokáig ebben a mesevilágban maradni - még
akkor is, ha az ember itt is csak
saját maga lehet sorsának kovácsa ...
Nem tudunk viszont szívesen
maradni Miloslav Luther meséjében, a Mahuliena, az aranylány-ban
(Mahuliena, zlatá panna). Mert
igazán belépnünk sem sikerült ebbe
a mesébe. A technikai trükkök közé
ágyazott tájképek sem tudják melegebbé varázsolni a hangulattalan
filmkockákat. Az 'aranylány szerelméért sóvárgó hebrencs királyfi és
- komikusan - önfeláldozó barátjának története halovány mása csak
Csongor és Tünde históriájának.
Ősi mesei elemek (tűz-jég ellentéte) és korunk modem filozófiai
problémái egyaránt megtalálhatók
Vera Chytilová új filmjében, a Farkas verem-ben (Vlcsi bouda). Ezek
szintézise képezi az alapját a rendezőnő sajátos filmnyelvének. Egyik

Jaroslav Soukoup: (iklök a sötétben

Juraj Herz: A boldogság kalucsnijai
előző - Kalamajka (Kalamitás) filmjéhez hasonlóan itt is egy vészhelyzetet teremt: katasztrófát modellál.
A tizenegy, sítáborba érkező kamasz epizodikusan, tömören megrajzolt portréja fokozatosan kiegészül egy új vonással - a pusztítás
indulatával. Hamarosan láthatóvá
válik a belső feszültségeket indukáló, külső erő is. A szürke ruhás
táborvezetőkről kiderül, hogy idegen lények. Választás elé állítják a
csoportot: egy embert fel kell áldozniuk - akinek nevét a pusztítás
(gyilkosság) szándékával kimond-
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Miroslav Luther:
aranylány

Mahuliena,

az

ják, az meghal. A halálnak, az áldozatvállalásnak, a bűnnek ez a virtuális lehetősége mélyebbé, feszültebbé teszi, a filmben az elidegenedés
morálfilozófiai
tűnetrendszerét.
(Bár a néző sajnos csak az áldozat
formájáról értesül, a céljáról, okáról- nem.)
Az indulatoknak most már határozott iránya van - és ez félelmet
(a következményektől) kelt az emberekben.
A cselekménynek ezen a pontján
szorítják háttérbe a filozófiai tartalmakat a felszíni szerkezet horror,
sci-fi elemei.
Szinte az első percektől kezdve

Vera Chytilova: Farkasverem

Vladimir Balco: Pasodoble három
szereplőre

fokozták ezek az elemek a feszültséget: eleinte csak szemvillanásokban, gesztusokban, később hirtelen
hang- és képeffektusokban
éreztűnk valami fenyegerőt. A hátborzongató zene pedig egy cseppnyi
időt sem hagy a nézőnek a fellélegzésre.
De fellélegezni a @ro végén sem
tudunk. A fiataloknak ugyan sikerül tűzzel(!) megfékezni az idegeneket, majd elmenekülni a démoni
helyről- a befejezés eljegesedő városképe azonban hideg-pesszimista
figyelmeztetésként sokáig az emlékezetünkben marad.

Befejezés helyett
félbeszakítom
elmélkedésemet
a
. csehszlovák filmről.
A Pozsonyban megrendezett nemzeti seregszemle jó lehetőséget kínált arra, hogy aktuális és sokszínű
képet alkothassunk a mai cseh és a
szlovák filmművészetről.
Ez a kép tükrözte hasonló gondjainkat, útkereséseínket is.
Az egy év múlva Bmóban megrendezésre
kerülő,
következő
csehszlovák
játékfilm
szemléig
azonban még sok változás történhet, melyek további reflexiókat kívánnak.
Nagy Gyula István

.'.'Remények és illúziók
Egy találkozás mozgóképei
Azonos szakmában dolgozók találkozása mindig hordoz magában
szellemi izgalmakat. Keressük egymásban az azonosságokat, a különbözőségeket, a másikhoz való viszonyban
próbálj uk magunkat
megfogalmazni.
1986 szeptemberében szovjet filmes delegáció látogatott aMafilm
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Kőzművelődési Stúdióba. Mostanában sűrűsödnek ezek a találkozások, hiszen a Szovjet Filmművész
Szövetség legutóbbi viharos közgyűlése s a nyomában megindult
szellemi pezsgés minket is kíváncsivá tett, és ők is nyitottabbak lettek
a világra.
Egymás filmjeinek kölcsönös le-

vetítése után először a vendégek
mondták el véleményüket. Kritikus
hangot ütöttek meg, önironikusan
hivatkozván arra, hogy náluk most
szokás az igazságot, csakis a teljes
igazságot elmondani, s így nem udvariaskodnak.
Filmjeinkből
hiányolták a rendező egyértelmű véleményét, állásfoglalását,
eligazító
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segítségét,hozzátéve, hogy a didaktikus narrátorszövegtől ők is próbálnak megszabadulni. Hűvös objektivitást, távolságtartó hidegséget
vetettek alkotóink szemére. Ismerős szavak ezek, gyakran halljuk
idehaza is stúdióvezetőktől, kultúrpolitikusoktól. Véleményeik számunkra olykor egy előző korszak
esztétikáját tükrözték vissza. Különböző viszonyt feltételez e két
szemlélet a közönséghez is. A magyar dokumentumfilmek nem didaktikus, nyitott jellege a nézőt inkább kezeli felnőttként, mint az
egyértelmű tanulságok kimondásának stílusa, s talán az alkotó művészi szabadsága is jobban érvényesül. Amit mi vívmánynak, eredménynek tartunk, azt ők a magyar
karakter hideg, objektivista alkati
sajátosságának értékelték, félig tréfásan.
A filmek persze más szemléletet,
többértelmű üzeneteket is tartalmaztak. Jeleztek valamit a szovjet
szellemi,kulturális élet pezsgéséből,
s egyik közülük kifejezetten az új,
kritikus valóságfeltárás jegyében
született. Két film is foglalkozott
környezetvédelmi témával. A Nyugat-Európából elinduló környezetvédelmi hullám, mely a fontos és
mindennapi témák közé emelte a
levegőszennyeződést, a környezet,
a természet pusztulását, KeletEurópa után elérte a Szovjetuniót
is. Tatjenko: A város és a szmog
című filmje leleplező erejű képekkel
ábrázolta Alma Ata füstbe-porba
borulását. E jelenség sűritett, kockázással való bemutatásán keresztül döbbenten érzékeltük, hogy egy
nyári napon reggel 6-tól déli l óráig
a várost körülvevő hegyekről nézve
e lakott település szinte teljesen eltűnik, füstköd be burkolódzik.
A felzaklató expozíció után a film
a hagyományos népszerű-tudományos sémát követi. Először számba
veszi a lehetséges okokat, a sajátos
éghajlati viszonyokat, melyek következtében - Alma Ata egy zárt
völgyben helyezkedik el - különösen nyáron igen csekély a légmozgás; megísmerjük a füstkibocsátó
objektumokat, gyárakat, erőművéket, az autókat.
A könnyebb ellenállás irányába
folytatva, nem beszél a nagy ipari
komplexumokról, melyek súlyos

társadalmi kérdéseket, valódi ellentmondásokat vetnének fel, hanem a megfoghatatlan felelősségű,
füstölő automobilok bemutatásával fordul a nézőhöz, az állampolgárhoz, összefogást sürgetve. Néhány groteszk, humoros jelenetben
érzékelteti a kipufogógáz mérésével
foglalkozó rendőrjárőrök és a sofőrök sajátos, "cinkos" társasjátékát,
majd az utópia, a sci-fi területére
kalandozik el. Megoldásként egy
hidrogénnel műkődő speciális járművet ajánl, hosszan taglalva az
egyetlen működöképes példány előnyeit.
A másik ökológíai film, a Látogatók kevésbé konkrét, s néhol szatirikus elemeket is tartalmaz. Az
Elbrusz lábánál vagyunk, mely a
szovjet belső turizmus egyik közkedvelt és túlzsúfolt végcélja.Számtalan busz és turisták ezrei özönlik
el az ország minden részéből e gyönyörű természeti tájat. És persze,
mint az emberi lények általában,
fogyasztanak és szemetelnek. Közömbösen és felelőtlenül. A természet számára megemészthetetlen
hulladékanyagok hevernek mindenfelé. És akkor a film erkölcsi
tanulságául, a fenséges, hófödte
Elbrusz bosszút áll. Szélvihart, jégesőt küld rendjének megbontóira,
és a jogosan megbüntetett turistakizsákmányolók riadtan menekülnek vissza buszaikba, s indulnak
haza, ahol nyugodtan, háboritatlanul környezetszennyeznek tovább.
A mintegy másfél órás összeállítás következő darabja egészen más
karaktert képvisel. A híres grúz
filmrendező fia, ifjabb Paradzsanov
készített lirai, szürrealisztikus etűdöt a nagy festő, Pirosmanisvili képeiről, sajátos szomorú-költöi világáról, eleganciával, humorral és öniróniával. Néhol még közhelyes,
visszaköszönő képi megoldásaiban
is sajátos bájt volt képes felmutatni.
A film nosztalgíkus, századfordulós
hangulatát keserű fintorral és realitásérzékkel szembesíti Tbiliszi hatalmas egyen-lakótelepeivel, utalva
a jelen és a múlt kibékíthetetlen ellentétére, egyszersmind egymásrautaltságára.
Számunkra a válogatás legértékesebb darabja Alekszej Gelcin
rendező 30 perces őszinte valóságfeltáró filmje volt, a Medvezs, ho-

gyan tovább? A helyszín Szibéria, a

híres, sokat reklámozott olajmezők, ahová az ország minden részéből özönlöttek a munkások és a
szakemberek, hogy kétszeres fizetésért, igen kemény körülmények kőzött kiépítsék és üzemeltessék a táj
olajmezőit, létrehozzák gyárait.
A film ezeknek a "vendégmunkásoknak", ideiglenes üzemeltetőknek épített egyik barakkváros életéről, gondjairól szól. Először a pőre
valóság, a képek ereje vágja mellbe
a nézőt. A felvonulási épületekben,
átmeneti szállásokon nagyon rossz,
igen alacsony civilizációs körűlmények között élő emberek lakóhelyeit látjuk, s panaszai k áradatát halljuk. Már a jelenségszint megmutatása is felszabadító erejű. S az okok
felkutatásában a film körültekintő,
nem a düh és az előregyártott sémák vezetik. Hiszen ezek a házak
valóban átmeneti célból épültek,
arra az időszakra, míg az egymást
évente-kétévente váltó magányos és
edzett férfiak felépítik a gazdaságilag fontos termelő létesítményeket.
De persze az extra magas fizetések
következtében a zöm lassan maga
után hozta családját is, és hosszú
távra berendezkedett a tervezetten
embertelen körülmények között is.
Így jött létre egy valóságos, már
cseppet sem tervezett társadalmi feszültség a városalapító valóságos
emberek, a munkaerő és a gazdaságí, ipari tervek, szükségletek között. Az elemzés mély, a helyzet
drámai, és feloldásra vár. De a film
alkotója nem kezdett el kutatni a
megoldások irányába, első ismertetett filmünkhöz hasonlóan tünetkezelő gyógymódokat javasolva a
kérdés megoldására. Láthatóan
nem tartja feladatának, viszont képes volt az önmagában is tisztességes helyzetelemzésből. a látleletből
a dokumentarlzmus legérdekesebb,
legizgalmasabb terepeire kalandozni, ahol a megörökitett dokumentum a valóság modellértékű szimbólumává képes válni. A kisváros
építkezésein vagyunk, majd részt
veszünk egy szakmai vitán, amely a
város építészeinek felelőtlenségét,
az általuk elkövetett visszaéléseket
leplezi le. Az építészeti szabályzat
értelmében az örök tajga birodalmában, ahol a föld a legforróbb
nyáron sem enged fel l-2 méternél
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mélyebben, csak úgy szabadott volna építkezni, hogya házakat 8 méter mélyen levert acélcölöpökre építik. S a filmen dadogva védekező
építők, építészek, főépítészek, szakértők e cövekeket csak 4 méter mélyen verték le a földbe. A házak, a
város, az élet alapja vált bizonytalanná.
Becsapott emberek, városlakók és
szakértők mondják el felháborodott véleményüket a felelőtlenségről, az irracionális gazdaságosság
által okozott bűnökről. S bár a film
ezt jó érzékkel mutatja be, a dolgoknak meg kell változniuk, a vezetőket le kell váltani, meg kell büntetni, és a várost újjá kell építeni.
S a filmnek ezen utolsó harmadában érzi meg először a néző, hogy
a dokumentumfilm
is képes lehet
ritka alkalmakkor művészi teljesítményekre, vagyis egyedi esetekbe
sűritve világértelmezéseket
adni.

A film nem Szibériáról szól már,
vagy nemcsak arról, hanem arról is,
hogy az emberibb, tisztességesebb
élethez először az alapokat kell
megvizsgálni, a struktúrákat
kell
átalakítani,
csak így teljesülhet,
mint jelen esetben, a gorbacsovi
gyorsítási politika, de átvitt értelemben minden fontos és értékes
cél. S íme, ez a kritikai hang, e leverő és egyben felemelő kép kölcsönzi
a fílmnek.optimizmusát,
bizalmat a
világ
megváltoztathatóságában,
megreformálhatóságában.
Miről szól végűl is nekünk ez a
néhány film és a kollégákkal való
beszélgetés? A szinkronról és az
aszinkronról. Arról a szinkronról,
egyetértésről, a közös ideálokról,
melyek mindnyájunkban
benne élnek; az igazi, őszinte művészet céljáról, eszköz.eir..ől. És arról az
aszinkronról is, amely a két ország,
a két gondolkodás, a két történelmi

pillanat között van. A filmek egy
része azt tükrözi, hogya
szovjet
társadalom egy számunkra a közelmúltat, a 70-es éveket idéző civilizációs fázisban van. A "szibériai" film
híradása alapján pedig jól érzékelhető, hogy önmaga kritikus megreformálásának, fejlesztésének önbizalommal teli korszakában is. Tele
a nagy átalakuláshoz
nélkülözhetetlen erővel, öntudattal és naivitással. Mi pedig jórészt túllévén e civilizációs és társadalomépítő
fellendülés, a reformok zenitjén, illúziótlanul, gondokkal terhelve s lefelé
ívelő pályáról nézzük ezt alig palástolt irigységgel. S keserű bölcsességgel tudjuk, nagy a világ nem adja
olyan könnyen magát, és a harcban
a művészetnek mily fontos, de nehéz szerep jut. Illúziótlanul, de reménykedve vesszük e nekünk is
szánt távoli-közeli üzeneteket.
Sántha László
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AZ (örök) IFJÚ
FRANKENSTEIN
"

A romantikus horror alapfigurái a Mary Shelley által megálmodott Frankenstein báró és kísérletező elméjének jobb sorsra érdemes, elhibázott szőrnye.
Drakula gróf mellett ők azok, akiket a legelsők kőzőtt fedezett fel az irracionális
illúziókat is megjeleníteni képes film. A transzszilvániai históriák, az oda képzelt
titokzatos világ, az emberteremtés folyamata az első jelentkezés után még jó
néhányszor megelevenedtek a mozgó képeken. Sőt, a harmincas években már
szériában készültek az újabb és újabb Frankenstein-filmek. Köztük olyanok is,
amelyekben partnerként a többi legendás szörnyeteg, Drakula vagy a Farkasember is fellépett. A mozi mítoszt teremtett az őserejű, de hibás agyú műtőhibrid
köré ...
A harmincas évtized végén azonban a világ eseményei más szenzációkat
szolgáltattak, a borzalmak a konkrét valóságban mutatkoztak meg az embereknek. Így a klasszikus rémfigurák pihenőre kényszerültek. De csak néhány évtizedre, hiszen a csodákat újra és újra fel lehet fedezni. A legendák nem feledhetők.
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MARTY FELDMAN
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A hatvanas évek második felétől ismét divatba jött Frankenstein doktor sitorija. No nem a régi módon, hiszen mai korunk már veszélyesebb "fenevadaktól"
hemzseg. Ezért lett Drakula a lappangó, kiirthatatlan fenyegetettség önmagát
újratennelő génbankja (Vámpírok bálja, r.: Roman Polanski, Nosferatu, r.:
" W~rner Herzog), és Doktor Frankenstein
a rockműíaj üzletasszonyembere
."- (Rocky Horror Picture Show, r.: Jim Shar;man). Ha valamit megismertek mozinézők milliói, akkor el kell készíteni a paródiát is - ez régi hollywoodi recept.
Megszületett hát Az ifjú Frankenstein, a műfaj fonákjának legeredetibb darab- ja. A 70-.es évtized egyik legnagyobb mozisikere most nálunk is látható lesz a
filmszínházak ban.
Az ifjú Frankenstein (Young Frankenstein)., Fekete-fehér, feliratos amerikai
film, 108 perc, 1974., TCFjMichael Gruskoff. Forg. könyv: Gene Wilder, Mer
Brooks Mary W. Shelley "p'rankenstein"
c. regényének szereplői nyomán.
Fényképezte: Gerald' Hirschfeld. Zene: John Morris. Rendezte: Me! Brooks.
Szereplők: Gene Wilder, Peter Boyle, Mart y Feldman, Madeline Kahn, Cloris
Leachman, Teri Garr, Kenneth Mars, Richard Haydn, Liam Dunn, Danny
Goldman, Oscar Beregi, Gene Hackman.

GENE WILDER ÉS PETER BOYLE

BESZÉLGETÉS
A KOMPJÚTER
ANIMÁLÁSÁRÓL
..A képzőművészetekben
is sok ember számára a művészet
csúcsát a valóság minél hitelesebb utánzása jelenti. Egy új
technikai eszköz esetében ez is egy kihívás: milyen mértékben
képes a valóságot utánozni. Sőt a hollywoodi típusú szuperprodukciókban.
így a Csillagok háho/'lUában is. éppen ez volt
az egyik nagy attrakció: olyan részleteket létrehozni, amelyek
a valóságban.
sőt maketten sem léteznek."
SZOVJET FILMFORGATÓKÖNYV:
A BOLYGÓK
EGYÜTTÁLLÁSA
(RÉSZLET)
.. Na. helyben vazvunk!
mondta Kosztyin. Afonyinhoz
fordult. suttogta, sőt. inkább sziszegte:
És most? Most már
lát'? Lát vagy nem'? A csóva lassan. de biztosan közelített.
szembe siklott a dűlőn.
ki-kiragadva
a sötétből az útmenti
hozótost. Méterek maradtak
már csak, másodpercek.
és ekkor a vezető határozott:
nem várt parancsra.
elindította
a
vontatót.
óvatosan
lehajtott a völgyteknőbe.
A következő
pillanatban mintha lángoló felhő húzott volna el a fejük felett.
majd újra leszállt a sötétség ..."
B. NAGY LÁSZLÓ ÖRÖKSÉGE
"Filmes normarendszert
érvényesített végül is B. Nagy László.
Folyvást hangoztatta
a kisérlétezés. az útkeresés fontosságát.
s ehilez minél tártabb kapukat követelt -- például a Balázs
Béla Stúdióról szólva. Olyannyira ez volt a véleménye, hogy
a magyarfilmművészet
fejlődését
is újítások folyamatának
te k iil tettr.'
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