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Élmény' és mitológia
" In memoriam Andrej Tarkovszkij

A tükör
Képek.
Andrej Rubljov. A teremtés: izzó fémláva-áradása. Harangkongás belső igézete. A nép ujjongó
öröme. A suhanc mester művész-árvasága. A né. ma Andrej Rubljov megszólal, vigasztal és fest.
Közös sorsok. Eső. Szentháromság ikonján olvad a halványkék, a melegsárga, az aranybarna.
Szertefoszlik a színpompa.
Az egész filmet színesnek láttuk.
Sztalker. Hamvadó parázs a patak peremén.
A víz alatt a Szentháromság ikon és egy rozsdás
fecskendő.
A pillanat a végtelen érzékelés.
A tükör. Lobot vet egy kéz elé tartott faág. Málló
falon a Szentháromság ikon mint az Andrej Rubljov fílmplakátja, Alekszej az anyjával beszél a
tűzesetről, apja elmeneteléről, Liza néni haláláról. Alekszejt nem láthatjuk.

Az ő filmjét látjuk.
Andrej Tarkovszkij filmművészete a teljes mitikus egység létrehozásának tanúságtétele. Filmjeiben ott van a történelem és a képzelet minden
mozzanata; az emlékek, a tárgyak, a belsővé vált
művészeti alkotások ezernyi csodás alakváltozáson mennek keresztül, a hagyományt új jelentésekkel tuházva fel, egységes világmagyarázatot
hordozva. Ilyen művészi teljesítmény napjainkban ritkán születik, mert a mítosztól már elszakadt művészet a mítoszt csak töredékként, a múlt
példázataként képes megragadni, nem pedig radikális újítással "megszüntetve megőrizni".
Idézzük fel l 974-ben készült önvallomását:
A tükört.

"Ami minket érdekel, az nem a kiszámított idő. Inkább az idő
megszűnése hagyomány és jövendölés titokzatos fölcserélésében,
mely az »egykor« szó múltat és jövőt jelentő kettős értelmét, és
ezzel a jelen lehetőségét adja. Az újra testet öltés gondolatának
gyökerei ide nyúlnak."
(Thomas Mann)

Az emlékezés mint a jelentudat mitológiája
A film jelenidejeként az emlékező Alekszej ,,fekvő-állapota" rekonstruálható,
és az ezalatt lezajló párbeszédei anyjával, feleségével és fiával:
Ignattal. A beszélgetésekre párhuzamosan asszociálódnak a múltban, kisgyerekként megélt emlé-
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'" • E tanulmány közlésével a nemrég elhunyt Andrej Tarkovszkij emléke előtt tisztelgünk. ;.
A szerk.
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kek. Erre rétegződnek gyerekkori és jelenbeli álmai. Az életút történelmi kiterjedését - negyedik
síkként - az archív filmbetétek adják - a spanyol
polgárháborútól az atombombáig, a Nagy Honvédő Háborútól az Usszuri határincidensekig.
Mivel Alekszej láthatatlanul emlékezík jelenbeli
alakjában, az ő kameráján rendeződnek bennünk
a megélt és megálmodott élettények. Emlékei a
jelen tükörk~pei. A bűntudattól gyötört Alekszej
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A tükör, 1974., O/eg Jankavszkij-
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éppen válófélben van. Többek között ennek okait kutatja múltjában. Saját magában apját látja,
amint elhagyja a családot. Ez 1935-ben történt,
mint a tűzvész. Így társít az anyjával való telefonbeszélgetés apahiányt és pusztulást, félelmet és
bizonytalanságot. Feleségét az anyjához hasonlítja, akivel szemben az érte hozott áldozatokért
gyötri lelkiismeret-furdalás. Viszont feleségében,
Nataljában anyjának önelégültségét is meglátja.
S ezt a hasonlóságot is kapcsolatba hozza azzal,
hogy anyját is elhagyta a férje. Ez az, amit Liza
a nyomdában Maruszja szemére hány: "Meggyőződésed, hogy puszta létednek mindenkit boldoggá kell tennie." A hasonlóság állandóan gyötrő etikai problémája - az elmagányosodás, az
izoláció azonos sorsa magyarázza a szereplők
egybemosását, s ezáltal az állandóság, az egyidejűség hangsúlyozását a tudatban. Az izoláció
egyrészt abban válik az individuum számára érzékelhetővé, hogy az időt csak pillanatszerűségében képes észlelni, így az észlelt idő és annak
reális, történelmi folyamata közt óriási szakadék
tátong. Nemcsak hogy nem él osztatlanul az időben, mint a mitologikus kultúrákban, hanem történelmi folyamatosság-tudata is megszakad. Állapota a "kizökkent idő" határhelyzete. Emiatt
kerűl a történelemből és a közösségből kiszakadt
egyén a rezignáció "fekvő" állapotába. A fekvő
állapot mint a személyiség időben, térben kifejtett magába vonulása mint teljes elzárkózás jelentkezik. Anyjának a tűzesettel s apja elmentével
kapcsolatos visszaemlékezései, a "nagy félelem"
időszakát eszébe juttató Liza néni halála azok a
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tuumentumok, melyek kiváltják belőle a lelkiismeret-furdalást, hiszen számára az idők kezdete "óta érvényesülő összetartozást jelentik. Innen in:iítja Tarkovszkij az emlékezést. A film időbelisézében a kezdetnek tehát Alekszej álmát kell tecintenünk az égő házról. Ezt követi a telefonbeszélgetés, amelyben összekapcsolódnak a múlt
eseményei. Szokatlanul kitágítva a tudatot, a
szembesülés tükrében három generáció sorsa tárul fel. Így értelmeződik most már visszafelé a
film háromszoros intonáltságú tényleges kezdete:
egy zúgó tv-képernyő közelképével, a rögzített
idő médiumának megjelenitésével. A következő
képsorok - Jura hipnózisa - keretként exponálják a filmben megtett dantei út végeredményét;
a tudatönmagára és környezetére összpontosított végső erőfeszítése, az elzárkózás ból, az izolált dadogó létből való kitörés, a hit képességének s ezáltal a világgal való dialógus újrafelvételének lehetőségét hordozzák. A beszéd mint a
legalapvetőbb érintkezési forma hiánya jelzi a
nyelv, a kontaktusok hiányát. A hipnózis-epizód
mint a kifejezés képességének visszanyerése fohász magáért a filmért is, a művészi megvalósítás
tagoltságáért. A filmben viszont önerőből zajlik
le a "tükörbe nézés".
Az anyával folytatott telefonbeszélgetés után
az első emlékkép az eltévedt "orvos" és az anya
párbeszéde az öreg, gyerekkori ház előtt. A tűzeset kapcsán ez hordozza az egész életet meghatározó élményt: apa elhagyta a családot. Mivel
azonos szituációban él, tudja, generációs azonosságként fia is ezt éli át. Az anya és az orvos
dialógusába beleálmodja válságának egyéb okait
is. "Maga sohasem gondolt arra, hogy a növények is éreznek, felfognak és megértenek mindent? A lényeg az, hogy a fák nem futkosnak
sehova Mi futkosunk, nyüzsgünk, csupa közhelyet mondunk. Mindennek az az oka, hogy
nem hiszünk a természetben, mely pedig bennünk él. Tele vagyunk bizalmatlansággal, sietséggel, miegyébbel. .. Nincs időnk, hogy gondolkozzunk ... "
, Az izoláció a teljes kiválást jelenti, az önazonosság, a hit elvesztését, emberi érintkezési kudarcokat, természet és ember; ember, történelem
és kultúra közti mély szakadékot, melyet Hegel
így fogalmaz meg: "Az öntudat visszament legbelsejébe... visszahúzódott az én = én szemléletébe, amelyben ez az én minden lényegiség és létezés.... Hiányzik neki a külsővé válás ereje, az az
erő, hogy dologgá tegye magát, és a létét elviselje... Mozzanatainak ez átlátszó tisztaságában
boldogtalan tudat, úgynevezett széplélek, elhamvad magában, s eltűnik, mint alaktalan pára,
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mely a levegővé foszlik széjjel." A film az egyik
legveszélyesebb problémaként mutatja, hogy a
civilizáció fejlődése mögött elmaradt az erkölcs
és a jog fejlődése, hogy az elidegenedett társadalom alapjaként az érdek kerűlt előtérbe mint
életcél. A család mint értékhordozó, összetartó
közösség, megszűnt, a tagjai közti kapcsolat s
ezáltal a nyelv viszonylagossá, a nemzedékek
közti űr áthatolhatatlanná
vált. (Férj és feleség
közti párbeszéd: "Tudod, Alekszej, te meg én
sosem tudunk szót érteni... Senkivel sem tudsz
normálisan élni ... "
Az eddigiekkel összefüggően merül föl a kényelem amnéziateremtő szerepe, amit már Csaadajev is nagyon jellemzőnek tartott annak idején
az orosz emberre. "Az orosz ember időn kívül
áll ... a legszűkebb jelenben él, teljes szélcsendben. .. nincs meghatározott
létezési szférája ...
semmi, ami maradandó: minden elmúlik, minden
elfolyik anélkül, hogy az emberben vagy körülötte nyomot hagyna. Mintha csak táboroznánk
lakásainkban, mintha idegenek volnánk családunkban ... " Erre a XIX. századi diagnózisra
rétegződnek a XX. század nagy történelmi értékdevalváló amnéziái. A polgárháborúk,
a fasizmus, a sztálinizmus mint a "nagy félelem" időszaka, s a század második "metafizikai botránya", az atombomba. Mindezek az amnéziák
már éppen az amnézia fölszámolásának, az emlékezet újjáteremtésének tényéből válnak diagnózisként világossá.
Alekszej bűntudata ilyen értelemben történelmi, közösségi jellegű is. Mert az emlékezésnek
éppen az a funkciója Tarkovszkijnál, hogy helyreállítsa az egységet a megrendült emberi bensőben, higgyen az ember és ember, ember és közösség közti kapcsolat megújításában,
megtalálja
helyét a múlt folyamatosságában.
Az én-azonosságot csak az újrakérdezés, önmagunk s kapcsolataink felülvizsgálata teremtheti meg, amilehetővé teszi a szilárd ítéletet. Dosztojevszkij szerint:
"Nem elegendő úgy meghatározni az erkölcsösséget, hogy hűség a meggyőződésünkhöz.
Szakadatlanul fel kell tenni önmagunkban a kérdést:
helyes-e a meggyőződésem?"
Az emlékezést elindító asszociációk, melyek a
filmet mint struktúrát összekapcsolják, a főszereplő tudatának termékei. De az emlékezésen
belül maga az ábrázolt történés kezd önállósulni,
Alekszej dialogikus viszonyba kerűl azzal a személyiséggel, akire emlékezik. Ez a kapcsolatfelvétel teszi. lehetövé, hogy újraértékelje helyét a
világban, mert saját meggyőződését
a másik
szubjektum igazságával méri össze. (Szilágyi
Ákos.)

,

,

A tükör, 1974., Margarita Tyeherova .

Az ábrázolásnak ez a jellegzetessége ad lehetőséget arra, hogy minden probléma örök és egyben jelenidejűvé válhasson. Már maga a tudati
történések megjelenitése is egyidejűséget tételez,
ezért az idézett pillanatnak a jelen ilyenképpen
szerves folytatása, vagy kvázi-előzménye. Leginkább azonban állandó ismétlődése.
A nyomdajelenetben
pl. az a homogenizáló
mechanizmus,
mely Alekszejben analógiásan
asszociáltat ja az emlékeket; a félelem érzete.
A gyermekkori élmény - az ember tehetetlensége
a pusztulással szemben, amit az égő ház jelentett
- hívja elő a nyomdajelenetet, ahol viszont már
az anya szemével érzékeljük a történéseket, az ő
félelmével, igazságával szembesülünk. Az izgalmak átélése után megkönnyebbülten zuhanyozó
Maruszjának is felrémlik az égő ház képe, hangsúlyozva mindkettejük félelemérzetének azonosságát. S ezt a dialogikus egybehangzást fokozza
az is, hogy Liza is pontosan tudja, miről van szó.
Nemhiába mondja ő ki az önmagát kereső Dante
"Isteni színjáték"-ának kezdősorait ("Az emberélet útjának felén ... "), és vonatkoztatja Maruszjára, így a fiával való párhuzamot erősítve. Persze, mindezt az azonosságot Alekszej látja bele a
jelenetbe. .Dttlétére" a történést átható zöldes
szín, az álom-lebegésszerű mozgás is figyelmeztet. Talán a legérdekesebb és -összetettebb jelenetsor ilyen szempontból Ignat látomása apja
lakásában. A struktúrában Alekszej háborús emlékképei közé ékelődik. A megelőző képek (bika~{adal, spanyol emigráns kislány tánca) az emigráció lehetetlenségét, az emberek tehetetlenségét,
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ből, mely Oroszország kiválasztottságát hangsúgyökértelenségét mutatják. Azt az érzést tudatolyozza, hogy "hídként álljon" Kelet barbarizmusítják Alekszejben. hogy meg kell próbálni saját
sa, érzékisége, bölcsessége és Nyugat érdekorienerkölcsi normáink szerint az adott szituációban
tált racionalizmusa és intellektuális hidegsége köélni, mert a menekülés csak saját lelküsmeretünk
zött, 'egymástól megvédve és magasabb szintéziselől történhetik. Ezt támasztja alá a spanyol anya
ben egyesítve. Ezt a szlavofil eszmét értékeli újjá.
néhány szava is. "Én már nem mehetek vissza.
Alekszejben Ignaton keresztül Tarkovszkij, azoOrosz a férjem, oroszok agyerekeim. " A szovjet
nosulva múltjával és az orosz történelemmel.
léggömb virazsírozott jelenetsora mint a kontiAmilyen hirtelen került Ignat a XIX. század
nenseket összekötő rubljovirepülés-szimbólum
a
xx. századi szovjet küldetéstudatot jelenti Alek- káprázatába, úgy támad második jelenése egy
csöngetéssel: látomás a látomásban. Az ajtó maszej számára: a civilizáció, a nyugati kultúra örök
gától nyílik, a "nagymama" csönget "rossz helyértékeinek megmentését a fasizmustól. (Többek
re". Miért nem ismerik meg egymást? Ez ismét az
közt így válnak érthetővé az idézett Leonardoidő totális kitágulás ával magyarázható.
Ignat
képek.) Az Ignat-jelenések után Alekszej közvetszámára a ,jelen" abban a pillanatban a XIX.
len háborús élményei kerülnek előtérbe (kiképzőszázad. A "nagymama", aki eredetileg az ő múltterep, Hitler öngyilkossága, győzelmi feÍvonulás
ja, ebben az időpillanatban a még megvalósulata Vörös téren, majd kitágul a kép az atombomlan jövőt képviseli - természetesen, ha reális szebára.)
,
Ignat jelenései a filmbeli mában játszódnak, de mélyeknek tekintjük őket. Ezt az időösszefüggést
látszik igazolni, hogy az arisztokrata hölgy is
a régmúltba kapcsolódnak, és jócskán kitágít ják
Alekszej számára az időt; múltba, jövőbe egy- hallja a csengetést, ő szólítja fel Ignatot, hogy
aránt. Mert az ő szemszögéből Ignat élményei a nyisson ajtőt, Pontosabban, talán arról van szó,
jövőt jelentik, hiszen fia nemcsak egyszeruen az hogy nem tudatosulhat bennük mint az adott kor
személyeiben az időeltérés miatt a megismerés,
ő folytatása, hanem hasonmása is, aki ugyanúgy
tehát reálisan valóban még nem találkoztak. De
az orosz hit és küldetéstudat káprázatába merül.
mint az örök időben azonos etikai kérdéseket
Emiatt az azonos életérzés miatt fonódik össze
felvető lelkek, ismerik egymást. A mélyebb megalakjuk. Tarkovszkij azonos színésszel játszatja
ismerés szálai füzik Ignatot az alakjában generáa gyermek-Alekszejt a gyakorlótéren és a PuskinIevelet olvasó Ignatot. Ignat apja szobájában éli ciókat összeolvasztó nagymamához, s a déja vunek ez az életténye indokolja, hogy Ignat épp e
át a múltat, ahogy annak idején apja is átélhette,
ahogy most is átéli. A folytonosságot a XIX. és látomássor előtt fogalmazza meg a déja vu elvét
("Mintha egyszer már lettem volna így"). A máa xx. század történelmi elhivatottság-tudatában'
Tarkovszkij egyedülálló módon teremti meg. Az sik szobába visszatérve az előző káprázat is szertefoszlik, de a hölgy ottléte kitörölhetetlen jelenirodalomban talán Joyce Ulysses-e tett erre kísérvalóságként marad meg Ignat lelkében, mert teletet: beemeli a XIX századot a jelen időpillanaáscsészéjének párája még ott tünedezik az asztatába. Ignat - s az ő tekintetén keresztül Alekszej
- egy fekete hajú, XIX. századi arisztokrata értel- ' lon, a lélektörténés tényét igazolva.
Az időfogalom végletes kitágítása a zárójelemiségi nőt lát hirtelen. Tudjuk, először van ebben
netben éri el tökéletes formáját. Tarkovszkij az
a házban, és sosem találkozott "furcsa" vendégéembert az Édenkert állapotába, ezzel mitikus
vel. Mégis úgy viselkedik, mintha mindez már
megtörtént volna. Ebben a magatartásban nyil- időbeliségébe helyezi vissza. Már nemcsak a filmvánul meg apja ottléte, a filmkamera kettős te- tér relativizálódik, hanem a szereplők is mint
konkrét alakok kielemezhetetlenek. Mivel a kakintete, a személyiségvándorlás örök déja vu-je,
mera a főszereplő tekintete, őt nem láthatjuk .
dialogikussága. A megoldással Tarkovszkij nemEzért az éppen foganó gyermek szüleit az ő szü. csak az időt, hanem antinómikus párját, a teret
leinek kell tekintenünk. De ez nem jelentheti a
is egybemossa. Egy képszegmentumon belül jelentkezik - abszolút álomidőben - Alekszej szá- végső értelmezést. Az eddigi jelenetekből nem.mára a múlt és a jövő, a XIX. század és fia, és csak immanensen, hanem szemiotikailag is elkülöníthetők voltak a személyiségek szintjei; ha más
Ignat számára a jelen és a múlt azonos történemegkülönböztető
jegy nem szerepelt, a nevük
lem-felfogásban, minden konkrétságát megtartkiderült. így anya-szerepében felkontyolt, a feleva. A fekete hajú nő - a Tarkovszkij-filmekben
általában mindent megélt, ősanyaszerű alak: az ség szerepében leengedett hajjal jelent meg a nőalak. Most azonban, szervesen egyesítve magáAndrej Rubljov megfeszítési jelenetében Szüz Mában a generációkat, mint az öröklét halhatatlan
ria, a Solarisban Kelvin anyja. Azt a részt olvasasszonya, lazán összefont frizurávallátjuk.
Majd
tatja fel Ignattal Puskin Csaadajevhez írt levelée ,
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A tükör. (1974) Margarita Tyeherova

a tisztás közepén egy keresztnél állva szemléli
megöregedett énjét, amint apró gyermekeit (unokáit?) vezeti kézen fogva vissza a "sötét erdőbe",
a naivaranykorból
a megismerés, a jövő titkolt,
tükrökkel teli életébe. A tarkovszkiji visszaemlékezésben a múlt és a jövő jelenné alakításában
létrejött az idő mint osztatlan egység élménye; a
természettel, az emberrel, a történelemmel való
kapcsolatban megteremtődött a folyamatosság.
Ez a visszafordítható időfogalom jellemző a mítoszokra. A mítosz az időt nem izolált, szétdarabolt szegmentumaiban tételezi, hanem az önmagára kérdező ember magát a kezdet és a vég, a
múlt és a jövő távlataiban vizsgálja, anélkül,
hogy tudatosulnának benne ezek a végső kérdések. A mitikus gondolkodás éppen azért éled újjá
a XIX-XX. században, mert a szétdarabolt idő
állapotába került egyén a civilizáció következtében elidegenül munkájától, a másik embertől, a
közösségtől. A mítosznak éppen az önmagát elveszi tő szubjektum, az újrakezdés lehetőségének
visszaállítására való törekvés a jellegzetessége.
Az emlékezés ad lehetőséget az ember számára,
hogy legalább megtegye a kísérletet önmaga mibenlétének kutatására, megmaradá ának alapvető feltételeként.
Ezért a tükör, mint Tarkovszkij saját művészi
megújulási lehetőségének, az újabb közös nyelv

kialakításának - akár új filmnyelvnek is - az
eszköze. A szubjektív időfogalom Alain Resnais:
Szerelmem, Hirosima című filmje óta szinte már
köznyelvvé vált a filmben. A .flashback't-filmek
szerkezete monologikus termé zetü. A főhős emlékezetének figyelmes követésével elkülöníthetők
idősíkjaik. Tarkovszkijnál azonban a személyiségvándorlás déja vu-jévé épülő pszichikus dialogikusság és történelmi kontamináció az idősíkok
egyidejű egybemosódását te zi lehetövé. így az
idő szabadon áramlik a generációs tudatok között, összemosva teret, egyszerre hordozva múltat, jelent és jövőt - ezért mitologikus természetű.

Kulturális toposzok mint
mitikus filmképek
Leonardo da Vinci ismételten visszatérő festményei, Andrej Rubljov Szentháromsága, Bach János passiójának részletei, PurcelJ-oratóriumok,
Pergolesi: Stabat Mater, id. Pieter Breughel festményének megelevenített
változata,
Dante-,
Dosztojevszkij-idézetek, Csehov-hivatkozások,
a
düreri perspektíva arányai szerint készült beállítások, az anya Chagall festményeire emlékeztető
lebegése az ágy fölött, Rou eau, Puskin, Csaa-
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dajev gondolatai ... A sok évezredes kultúra szerepe óriási jelentőségű a tarkovszkiji mitológiában.
Dosztojevszkijre hivatkozik Alekszej Nataljával való sorsdöntő párbeszédében kapcsolatukról, az írói hivatásról, Ignat jövőjéről. A fáradt
Natalja a tükrök előtt sétálva a gallyakat égető
Ignatot nézi az ablakon keresztül. Közös lelkiismeretfurdalás-jelenetük ez. Egyformán szenvednek a hasonlóságoktól: ez köti össze őket. "Tényleg nagyon hasonlítunk egymásra ... hogy bűntudatod van anyáddal szemben, az elől nem bújhatsz el." Mivel tudják, hogy a bűvös körből
nincs kilépés, ez a család is megcsonkul, Ignat
nem ~ap megfelelő nevelést, felerősödött önvádjukat iróniával kompenzálják. Lelkiismeretfurdalása miatt teszi fel Alekszej a feleségeesetleges jövendőbelijére vonatkozóan a cinikus kérdést: "Ki az? író? Netán Dosztojevszkij? Negyvenes? Akkor tehetségtelen." A kérdés rá illik. Önmagát s egyúttal ezt az írói. magatartásformát
ironizálja Natalja is Alekszej alkotói problémáira válaszolva. "Az írás nem kenyérkereset, hanem tett" - mondja Alekszej. Ezt a kiválasztottságigényt Natalja cinikusan üti el: "Nekem miért
nem jelent meg az angyal az égő csipkebokor
képében?" (Alekszej előzőleg azzal vádolta magát, hogy fiából bálványimádót s nem lázadót
nevelt.) Ignat pedig éppen bokrot éget az udvaron. Így asszociálódik össze a dosztojevszkiji példa a kisfiú cselekvésével,a hivatástudat a személyes kérdésekkel, azonosságokkal, melyekből
nem lehet kitörni.
Záróképek. Édenkert. A foganás pillanata.
Boldogság, ősegység a természettel. Majd az időben megöregedett anya kivonulása a Paradiesomból az Erdőbe, ahol minden újra kezdődik.
Miért nem adatik meg a boldogság az áldozatban
megöregedett anyának és gyermekeinek? Sokan
tartják ilyen értelemben lezáratlannak, borúsnak
Tarkovszkij filmjét. Noha Alekszej utolsó szavai
minden lehetőséget nyitva hagynak: "Minden lehetséges. .. minden ... ", mert mindig kell hogy
legyen lehetőség a visszatérésre, mert az önazonosság, a szenvedésből nyert tudás adja az élet
értelmét a fausti ember számára, mióta megkóstolta ama fa gyümölcsét. Mert "a boldogság nem
magában a boldogságban van, hanem annak elérésében" - mondja Dosztojevszkijjel Tarkovszkij. Bach János passiójának felejthetetlen nyitánya gazdagítja tovább az élet vállalásának tarkovszkiji eszméjét. A Passió előjátéka - a Jézus
születésén érzett öröm és erőgyűjtés az újrakezdésre - háromszoros nekifutás, hogy hangokba
lehessen foglalni szenvedésének és feltámadásá8

nak történetét. Tarkovszkijfilmje is ilyen háromszoros összpontosítással indult, hogy felidézze az
emberi természetből, sorsból a számára lényegeset.
Az állandó ismétlődést s ezzel a zárás mitikus
jellegét Tarkovszkij úgy oldja meg, hogy a Paradicsom és az Erdő egymásmellettiségében létezik.
Ez teszi lehetővé, hogy az anya (Mária) egy képben lássa önmagát mint egyik megvalósulását,
amint megy a dantei "sötét erdő" felé. A zenében
az időben egymást követő hatások éppen egymásmellettiségként - azonos térbeliségként - jelentkeznek. Minden zenemű befogadásakor bekövetkezik az a momentum, melyet Tarkovszkij
filmes megoldásként a személyiségvándorlás és a
múlt térbeliségének jelenbe emelésével ér el hogy a megelőző motívumokat automatikusan
belehalljuk a későbbiekbe, és ez visszafelé is átértelmezi a művet. A tarkovszkiji időfogalom.ilyen
értelemben a zenével rokonítható. Ez a szabad
áramlás nagyon jól megragadható a felhangzó
Bach-zenében, mely egyidejűleg fejez ki csodát és
bánatot, örömöt és szenvedést, megdicsőülést és
fájdalmat, nagyszeriíséget és bukást és egyfajta
ősegységet a motívumok folytonos visszatérésében, hogy átadja helyét a Gyermek életet igenlő
katartikus örömkiáltásának.
A Leonardo-album lapozgatása mindkét alkalommal a háborús emlékekkel s így az orosz
megváltásgondolat újraértelmezésével kerül öszszefüggésbe. Így mint a Művészetet szimbolizáló
alkotások, a megmaradás lehetőségét jelentik.
Történelmi hivatás és művészi megváltás egybefonódik a tarkovszkiji mitológiában, és "Az áldozat" fájdalmát és nagyszerűségét fejezi ki a
Stabat Mater zenéje, mely összekötve az eltérő
idősikokat, átvezet Alekszej léggömb-víziójából
a jelenbe, ahol Ignat szemléli a Leonardo-képeket. (S ő fog ezután ugyanazzal a puskini eszmével szembesülni, mint apja.) Leonardo "öregkori
önarcképe" és a .Krisztusfej" a tükör-elvet és a
hit-szenvedés-megváltás kérdését asszociáltatják,
az "Imádkozó kezek" nemkülönben, a "Katonafejek" a háború borzalmait. A "Nő a borókafenyővel" feltűnően hasonlít Maruszja-Nataljára,
és így minden eddigi kérdést egy komplex élményben összegez,és végül a "Sziklás Madonna"
és a "Mona Lisa", melyek már nem is "művészetként", hanem az ember belső természeteként, a
természet önmagába zárt teljességeként funkcionálnak, .szerzőjük "világfeletti tekintetét" hordozzák. Tarkovszkij Leonardónak azt a csodálatos képességét emeli ki, hogy egyszerre tudta
kívülről és belülről látni tárgyát, összeolvasztani
a legapróbb megfigyelést a legbelsőbb titokkal.
AZ emlékezet a múltba és jövőbe kiterjesztve
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Andrej Rubljov, 1968. Jobboldalt

A. Szolonyicin

meghosszabbítja a szubjektum életét, és kitágítja
a film határait. Maruszja a tükörbe néz, és öregkori önmagát látja benne, Alekszej álmodik, és
már kisfiúként is látja magát tükörbe nézni,
Alekszej emlékezik, s emlékeinek tükrében megjelenik a jelenre érvényes történelem - a világ
tükrének számtalan villanásában ... A történelrni
tükörben az ember változatlan szellemi arculata
tükröződik, s lenyomataként a művészet. A művészet beemelése így nem csupán felmutatás. Az
alkotó szubjektum nem a kultúra maradványainak emlékfoszlányaiban,
szétdaraboltan
tételeződik, hanem önmagából építkező, autentikus
világképébe olvasztja be a több évezredes civilizáció értékeit. Így Leonardo, Bach és Chagall, a
középkor ikonjai és Breughel festményei egyéni
stílusjegyekké válnak.
Id. Pieter Breughel "Téli vadászat" című festménye a Solarisban is fontos dramaturgiai funkciót tölt be. Kelvin rájön, hogy lelkiismeretfurdalását nem tudja megszüntetni, ha halott felesége emlékeként visszatérő képmását kilövi az
űrbe. Már kezdi megszeretni testet öltött emlékezetét, vagyis megtanul önmagával azonosulva
élni. A festmény lassan megelevenedik. Tarkovszkij a festmény s a kamera egyidejű mozgatásával éri el, hogy a kép közepéri álló fáról lassú
szárnyalással indul el a belső terek felé a tengelicemadár. Alakjához már itt is némi biblikus je-

.,

lentés tapad, mert összefüggésbe kerűl Harey
feltámadásszerű felszállásával. Élővé a festmény
tehát az emlékezet-madárral válik. A tükörben a
valóságban jelenik meg Bruegel képe. A vadászokat nem látjuk, de a tértagolás, a beállítás
szöge megegyezik. Az előtér középpontjában álló
kis fáról száll Aszafjev fejére a tengelice; az atombomba-jelenet víziója és a háborús emlékképek
összefüggésében, a XX. századi megváltásgondolatot kifejezve. Így Tarkovszkij egy festmény organikus életét építette be filmjeinek dramaturgiájába, az évszázadok folyamán rárakódott jelentéseket autentikus új összefüggésbe olvasztva. Míg
az idézés mint alapvetően eklektikus attitűd, stílushibridet eredményez a nyelvek önkényes,
kényszerű összekeverésével. Az alkotót ebben az
esetben is az a nosztalgikus vágy vezérli, hogy
újjáteremtse magát az időben. Tárgyának megvalósulásában azonban csak ez a gesztus egységes, mert maga a tárgy önkényesen konstruált az
eredeti összefüggéséből kiszakítva. Arnold Hauser szerint a "művészi megoldás kultúrélményből
fakad, nem közvetlen élményből." Ha viszont a
művész világa teleologikus, a hagyomány idézése
az egyéni rendszer gazdagítását teszi lehetövé.
A hagyomány mint szimbólum jelenik meg, a
végső művészi cél hordozójaként a választott etikai értékek szemszögéből
ábrázolódik.

.9

.Szűletés, halál
Apály és dagály
Cserélve érlelt
Örökös élet"

/

(Goethe)

A mitikus film kép jellegzetessége, A tükör szimbolikája
(A széplélek) "Mint tudat önmagának és ama
tárgynak ellentétére válik szét, amely számára a
lényeg; de éppen ez a tárgy tökéletesen átlátszó,
az ő személyes énje, tudata pedig csak tudása
magáról. .. A tudat mozzanatai... szélsőséges
absztrakciók, melyek egyike sem állandó, hanem
elvész a másikban és létrehozza azt... Az üres
tárgy tehát, melyet létrehoz magának, megtölti
most üressége tudatával. Cselekvése a sóvárgás,
amely csak elvész, miközben léttelen tárggyá
lesz." Tárgy és szubjektum hegeli összefüggése
mint alkotói széplélekre, a már említett eklektikus művészre illik. Minél inkább próbálja felidézni magát a múltban, tárgya annál illékonyabb lesz. A hiány megragadásával a hiány még
inkább növekszik. A sensus communis megszűnése óta ezzel minden műalkotásnak szembe kell
néznie. A folyamat végigvezethető a művészettörténet fejlődésén. A tárgy transzcendens értelmezésének felbomlásával az ábrázolás konvencionalizálódik, a tárgy önmagát jelöli. Majd elveszti ezt a belső szubsztancialitást is, és a tárgyra
való utalás egyre külsődlegesebbé válik (impreszszionizmus). Az absztrakt festészetben a tárgy
relatív, csak a kompozicionális érték fontos. Andy Warhol szabadon hagyott kamerával kísérelte
meg a tárgy ontológiai specifikumait vizsgálni.
Eredménye a szubjektum és tárgy elszakítottságának lehetetlenségét igazolja, a tárgy bármit
jelenthet, vagy nem jelent semmit, ha nincs rajta
a személyiség kézjegye.
Alekszej számára sem volt a világ azonosság, . ként tételezhető; nem alkothatta benne élésének
s megismerésének tárgyát. Minél inkább elmerül
visszaemlékezéseiben, a valóság egyre nyilvánvalóbban szerzi vissza, ha úgy tetszik, mitologikus,
elvesztett kontextusát. Alekszej emlékezésének
célja, hogy elfogadhatóvá tegye a maga számára
az elviselhetetlen világot. Ezért olyan mélyre kell
a múltba szállnia, ahonnan tudatának gyökerei
erednek. Kisgyerekkori boldog állapotában nem
izoláltan, hanem sejtelmes képzeleti egységben
észlelte a valóság jelentéseit. A gyermek világké- ,
pét nem befolyásolja semmiféle ideológia, rácsodálkozik, kérdez és elnevez, véleményét a látás,
és nem a betanult tények formálják. Eppen ezért
10
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a létet sokkal szabadabban fogadja be, mint a
felnőtt. A képzeleti elemeket is valóságosnak fogja föl. Nem létezik tudatában az ellentmondás
fogalma, minden ellentétes tény megállhat a tudatában egymás mellett. Ezt a "szabadságot"
mint a természettel való azonosságot keresi Alekszej, amikor az erdőszélen álló szülőházról álmodik. A petró fénye melegen ömlik szét a falakon,
a tej csöpög, kifolyik, s ő az asztalon játszó fekete
kismacskára szórja a cukrot. Testvérével anyjuk
szavára kiszaladnak, és nézik a szemben égő házat. A kamera egy nagy tükörben mutatja a tüzet, a figyelő kisgyerekeket. A szülőház faláról
víz csöpög. A természet - a szél- betör a szobába, és földön ti az asztalon álló petrót.
A komplex gyermeki látásban minden tárgy,
élőlény a természet szerves részeként, ezerféle
alakzatban jelentkezik. A tárgyak életre kelnek,
metonimikus mozgásukban ábrázoltak. (A tej
csöpög, a macska nyújtózkodik az asztalon, a
cukor szétszóródik, a szél is eljátszik a petróval.)
Mivel a gyerek tudja magáról, hogy akarata van,
a tárgyaknak is akaratot, így személyiséget tulajdonít. Ezért ilyen sejtelmes a macska és a cukor
ábrázolása. A tárgyak emberi tulajdonságokkal
való felruházása, állandó egymásba alakítása is
mitikus motívum. A mítoszban "az istenek emberi vagy állati alakban jelennek meg. A kövek, a
növények, a szelek, a víz beszélnek, emberi lényekhez hasonlóan cselekszenek, és megfelelően
változtatják alakjukat ... a folyók folynak, a szelek fújnak, a tűz éget, a fák hajladoznak saját
akaratukból." (Láng János: A mitológia kezdetei.) A visszatérés az emberiség történetének és az
egyedi ember fejlődésének ősélményéhez törvényszerüen vonja maga után a szimbolikus ábrázolásmód követelményét, hogy a szimbólum
természetéből adódóan a néző is ezt a végtelenséget, totalitást élje át az állandóan változó egyedi
alakzatok ban. Ennek lényegét az adja, hogy a
szimbolizált motívum olyan bonyolult vonátkozási rendszert vállal magára, melynek mindig
csak a töredékét tekinthetjük át, ezért sokféleképpen interpretálható. Rendelkezik általában
egy-két "örök"-nek mondható archetipikus jelentéssel, de minden viszonylatnak megfelelően
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más és más jelentés tapadhat hozzá. Ezek az új
tartalmak általában mellékjelentésként
vándorolnak az alapjelentés többé-kevésbé laza halmazaihoz kapcsolódva.
A tűz, a látásba bevezető, a tárgyakkal való
kapcsolatteremtés lehetőségét adja meg fényével
mint petróleumlámpa, de ugyanezen a jelenetsoron belül mint a kapcsolatokat megszüntető félelmetes pusztulás eszköze is jelentkezik. S ez a
motívum hívta elő Alekszejben az emlékképet.
A végső érzés azonban a pusztulástól való félelemnéljóval komplexebb. A ház faláról esőszerűen csöpögő víz megkönnyebbülést
hordoz. Az
égből (a mennyből) érkezik, ezért Cirlot szimbólumszótára szerint jelentése a fénnyel rokonítható, mint az istenit az emberivel összekötő elem.
Ezért a pusztulásban is az újjászületést sugallja.
A tarkovszkiji filrnkép egy sejtelmes, megmagyarázhatatlan
örömérzést kelt, mert halált és
születést, pusztulást és megújulást nem antinómákként, hanem a lét szükségszerű mozzanataként ábrázol, a természettel való szoros egységben. Ez a folyamatba oldódó oppozíciós elv az
archaikus kultúrák sajátja. Napjaink, a ráció embere számára a hít vitatható fogalommá vált, s a
vallásban mint az élettől elkülönített, immanens

szféra jelenik meg.: Az archaikus gondolkodásban a hit mint a természettel való öntudatlan
egység, mint a létben élés tapasztalata tételeződik. "A hinni, hit kifejezésére nincs külön szavuk,
csupán azt tudják mondani, hogy hallom. A tudni és a tudás jelentése pedig számukra: látni."
(Láng János) A szimbólumok nemcsak egymással való viszonylataikban fejezik ki ezt az elvet,
hanem önmagukban is hordozzák. A víz ebben
az epizódban esőként a megújulást fejezte ki, a
.Jiajmosás" álomjelenetében
egyidejűleg megtisztulást mint az óriási hajfonatról lecsurgó lé,
özönvízszerű pusztulást, amint a falak lassan leomlanak. S a tükrön lefolyó víz az "özönvizet"
álmában túlélt Maruszjának mint a jövőbe látó
tudás emlékezete jelenik meg, mikor végigsimitva, öregkori önmagát látja benne. A tárgyak
metonimikus, szimbolikus megelevenedését a természet elsődleges életadó eleme: a szél irányítja.
Hatására meglibbennek a kendők, megrezdülnek
a tükrök, lassan, puhán leesik a kenyér és a lámpa, s valami belső lényeg ittlétét sugallva széthajolnak a fák, bokrok. Az élet folyamatosságát, a
teremtés, az újjászületés, a kegyelem lehetőségét
hangsúlyozza. Az ősi mítoszokban ilyen vonatkozásban mint isten szájának lehelete szerepelt,
11

/

,

A tükör. Margarita Tyeherova

Ég és Föld, a Láthatatlan és a Látható közti
kommunikáció eszközeként. Egyúttal az időt is
méri, a mitologikus csillagórában "maszkok"
fújják havonta a szelet, amint az istenség feléjük
fordul. Szél, tűz és csöpögő tej motívuma egymást segítve "tiltakozik" Alekszej emlékezetében
az abortusz ellen az "ékszereiadás" -jelenetben.
A tűz mint szerelem, összetartozás és a háború
veszélyei közti megmaradás jelképe jelenik meg
a vörös hajú kislány keze elé tartott égő gally
formájában, s a kontaktus az élet jelképeként a
petró lángjában. A csordogáló tej szintén mint a
születés, a kezdet motívuma - így emlékezik rá
Alekszej már kisgyerek korától, mikor egy nagy
tükörben szemléli magát egy hatalmas korsó tejjel, mely szíve ritmusára mozog. Mikor Maruszja
megszorult helyzetében félrevonul az orvos-feleséggel a belső szobába, párbeszédűk életellenes
veszélyeire figyelmeztetve a szél belekap a petró
lángjába és eloltja, majd feléleszti. Néhány pillanatra tehát megvillantja a pusztulás lehetőségét,
mint ahogy a tűz is elhamvaszt ja a rávetett tükröt, pillanatnyilag megszüntetve a lelkiismeretet.
A beszélgetés után, melynek eredménye az éksze12

rek eladása lehetett, Alekszejt a sötétben találják,
tehát a lámpát eloltotta a szél; megnézik az orvos
gyerekét. A kisfiú túlzott szépségében, csipkés
jólétében és anyja kellető csicsergésében ugyan
enyhe undort kelt, de Maruszja lelkiismeretét
fölébreszti, és a petrót begyújt ják. Mikor felszólítják a kakas levágására, hosszas huzavona
után, hogy fiát megmentse az öléstől, vállalja a
megaláztatás áldozatát. De a "tényleges segítséget", az abortuszt már nem fogadja el. A hirtelen
változtatás oka a tolakodás és embertelenség,
ahogy állapotos voltára hivatkozva vele akarja
levágatni vendéglátójuk a kakast. Szimbolikus
szinten a jelenet egy újabb megoldást is kap: a
kakas a mitológiában napszimbólum, az új élet,
az éberség, aktivitás hordozója. Aszklépiosznál
életmentő, gyógyító tulajdonságokkal
rendelkezik, a középkorban a feltámadás jelképe (Cirlot).
Ilyen értelemben indokolja az egész szimbólumkör tiltakozása a többes számban tett kijelentést,
a természet győzelmét, a nélkülözésben hozott
újabb áldozatot. "Elmennek? Késő van." "Meggondoltuk magunkat." Ezzel az áldozattal válik
lehetővé Alekszej képzeletében az életbe, az új
közösségbe való beolvadás a feltámadással. Anyját Chagall festményeire emlékeztető lebegésben
látja az ágy fölött. (Századunknak ő az a kiemelkedő festője, akinél önmagvalósítás és áldozat,
küldetés és megváltás, bibliai számkivetettség és
magány pólusai között fejlődik ki a cselekvő
emberbe vetett hit.) A máriai önfeláldozás a feltámadásban azért is jelenti az új közösségbe való
beépülés lehetőségét, mert a szenvedésben az apa
is visszatér a szeretet kontaktusát hangsúlyozva.
Mint mitologikus motívumnak, a feltámadásfelszállásnak is megvan a maga szervességet hordozó ambivalens párja: a leesés, alászállás. És
miként a feltámadás sem az egyértelmű, idilli
boldogságot allegorizálja, hanem a fájdalomban,
áldozatban megtisztult lélek etikai értékeinek felemelését; a leesés, az alászállás elve is kettős természetű. A tárgyak vagy emberek hirtelen leesése
mindig valami felismerést vonz maga után: a
létből kizökkent individuum közvetlen érintkezését a természettel. A film elején a kerítésről leeső
orvosra gondoljunk, akiből a növényekkel való
fizikai érintkezés váltja ki a természettel, emberekkel való azonosság igényét, a problémák tudatosítását.
Ignatból Natalja táskájának kiborulása, a rengeteg érdekes kacat váltja ki a déjá vu élményét.
Amint leejti ékszereit, s az orvosné lenéző-kívánesi tekintete sáros lábára tapad; tudatosítja Maruszjában a kiszolgáltatottság érzését.
A leszállás szimbolikus ténye a legnyilvánva-
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lóbb a nyomda-epizódban.
A nyomda úgy fest,
mint a labirintus, vagy a dantei pokol bugyrai.
(Ezért is indokolt Lizától a Dante-idézet.) Már
megközelítése is rendkívül tekervényes, lidércnyomásszerű. A kapuban a portás szinte mint
ismeretlent számoltat ja el Maruszját, Khárónhoz, az Alvilág révészéhez hasonlóan, aki nem
volt hajlandó átvinni a halottakat a Styx folyón,
amíg nem fizettek. A félelem egyre növekszik
Maruszjában, mozdulatai felgyorsulnak. Az emberek mint a lárvák, az Alvilág lelkei dolgoznak
a zöldes, szinte penészes félhomályban, vibráló
neonfények között. A félelem felkeltését a lassú
kameramozgás fokozza: a végtelenségig nyújtott
képeken keresztül az idő fizikai érzékelésének
tényét - melyet a Sztalkerben öntött tökéletes
formába Tarkovszkij - valószínüleg ezen a jelenetsoron kísérletezte ki. Ha ezek a mitikus áthallások nem tudatosulnak is a néző ben, akkor is
átéli egész félelmében, stresszében akorszakot.
A nyomda-jelenet ilyen szempontból a tarkovszkiji filmképelmélet legtökéletesebb példája, modellje lehet. Tarkovszkij szerint a .znüvészí kép
nem értelmezi, nem szimbolizálja, hanem kifejezi
az életet", "akkor lesz hiteles, ha egyfelől kapcsolatok sora az élethez teszi hasonlóvá, másfelől,
látszó hig épp fordítva, egyedivé és ismételhetetlenné teszi. -Minthogy a megfigyelés egyedi és
ismételhetetlen." Ez nem mond ellent a szimbólum természetének, mivel lényegiségét Goethe
óta sokan eredendően abban látják, hogy valami
különöst fejez ki anélkül, hogy az általánosra
gondolna. Míg a kitalált eszm~ megérzékítése,
melyet Tarkovszkij elutasít, inkább az allegóriára jellemző. "A film nyelve a nyelv, a fogalmak,
a jelkép hiánya ... A vágásra csak az időtartamok, létük intenzitása tartozik, nem pedig a tárgyi láttató, »festői reáliák«, szervezett kompozíciók. És nem valamely egyjelentésű két fogalom,
melynek egyesítéséből úgynevezett, sokat emlegetett »harmadík
értelemnek« kell születnie."
Koncepciójának
az a célja, hogy a néző ne a
szerzői akaratot kövesse, hanem alkotó módon
válassza ki az emóción alapuló összetett filmképből a saját élettapasztalatának
megfelelő jelentést. Talán Huszárik Zoltán filmképalkotási
módja hasonlítható
az efféle metonimikusan
érintkező, szimbolikus ábrázoláshoz.
Milyen hát ez a tarkovszkiji természet, mely- '
ben olyan csodás életre kelnek a tárgyak?
A szél lassan, belülről fújja szét az erdő lombjait, ahova visszatér az emlékezet és az ember.
"Sötétsége" a tudattalan titkolt mozzanatait .is
magában foglalja, s teljesítheti a rejtett kívánságokat, de egyben félelmetes is. Az az őstér, ahon-

nan minden élet kiindul és visszatér. Mint ahogy"
a kisgyerek Alekszej is innen indult el és lépett a
civilizáció útjára. Mikor a lombok széthajolnak,
mintha egy düreri metszet elevenedne meg a szemünk előtt. De ennek a beállításnak nincs közvetlen művészi előképe, mégis úgy érezzük, mintha már többször láttunk volna ilyet, mintha magunk is megtettük volna az utat Alekszejjel a
"sötét erdőben", mintha a film közben az ember
egész történetét átéltük volna. Élményszinten ezt
az érzést fejezik ki Tarkóvszkij szimbólumai, noha a képek egyszeriek, és az élmény az egyén
élménye. Ez az értelme a tükörbe nézésnek.
A tükörbe tekintve, mely a déjá vu elvén keresztül ismételteti generációk hasonlóságát, az egyén
mások és maga igazságával szembesülve úgy válik az időből kizökkent, izolált partikularitásból
ismét személyiséggé, hogy az ember szellemi
valóságát éli át a történelem és a természet egységében. Az objektum és szubjektum elszakítottsága ilyen értelemben szűnik meg: az egyén feloldódik a természetben, és azonosul saját fejlődésével;
megismerésének tárgyához való viszonya egybeesik etikai meggyőződésével.
"A kiengesztelő
igen, melyben a két én (megismerő, ítélkező) abbahagyja ellentétes létezését, a kettősséggé kiterjesztett én létezése, amely abban azonos marad
magával. .. " (Hegel)
Az emberi benső áthatja a természetet, hiszen
a madárszorongatás,
a .minden lehetséges" állapota adja a záróképek hangulatát - a Paradicsomból az Erdőbe való visszavonulást. És fordítva: a természet visszaveszi a civilizáció során
kiszakadt fiát; benne feloldódva fogadja el Tarkovszkij-Alekszej az életet teljes totalitásában.
Hogyan térhetünk vissza a közvetlenségbe etikai
meggyőződésből? Az egyik kiút a szétdarabolt
időtudat, a "fekvő állapot stádiumából a misztikus választás. A misztikus élménye il teljes közvetlenség, kontaktus az isteni lénnyel való unióban. A külvilág teljesen kirekesztődik, a tudatosság megszűnik, a személyiség elengedett, csak
belülről kiható érzékletei által létezik; passzívan
átadja magát az élménynek. A másik lehetőség a
tudat morális megfeszítése, igény az önteremtésre, cselekvésre. A megváltás itt mint etikai követelmény jelenik meg, az egyén világlátásában
konfliktusokban őrlődik föl. Átéli maga és mások igazságát; a "megismerő" és "ítélkező" én
vitatkozik benne, ilyen értelemben dialogikus.
Ez az az út, mely objektívan kielemezhető Tarkovszkij filmjeiből. De a harmadik: a mitologikus útban egyesíti az előző kettőt: a tudatosat
és a közvetlent, az etikait és a misztikust. Tudatosan kérdez rá állapotára, de az egység a közvet-
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lenség megvalósulása. S ezt a különös egységet
Tarkovszkij a filmkép szintjén valósítja meg.
A film mint szintetikus művészet, csökkentette le

FILMOGRÁFIA
AZ ÉN NAGY BARÁTOM (Katok i szkripka). Ff.,
Szovjet, MOSZFILM, 1960. f.: A. Tarkovszkij, A. Mihaíkov-Koncsalovszkij.
o.: Vagyim Juszov, z.: V. Ovcsinnyikov, d.: Sz. Agojari, j.: A. Martinszon, sz.: Igor
Fomcsenko, V. Zamanszkij, N. Arhangelszkaja
IVÁN GYERMEKKORA
(Ivanovo detsztvo). Ff.,
Szovjet, MOSZFILM,
1962. f.: V. Bogomolov,
M. Papava. o.: Vagyim Juszov, z.: V. Ovcsinnyikov, d.:
E. Csernjajev, Sz. Muhin, sz.: Kolja Burljajev, N.
Grinyko, V. Zubkov, E. Zsarikov, V. Ma1javina, I.
Tarkovszkaja, Sz. Krülov, D. Miljutenko, A. Koncsalovszkij, I. Szavkin.
ANDREJ
RUBLJOV I-II. (Andrej Rubljev). Ff.,
Szovjet, MOSZFILM, 1968. f.: A. Mihalkov-Koncsalovszkij, A. Tarkovszkij. o.: L. Adrianov, R. Ruvinov,
P. Szudilin, z.: V. Ovcsinnyikov, d.: I. Novoderezskin,
j.: L. Novi, M. Abar-Baranovszkaja,
Sz.: A. Szolonyicin, I. Lapikov, N. Grinyko, N. Szergejev, Irma Raus,
N. Burljajev, Ju. Nazarov, R. Bükov, M. Kononov,
B. Bejsenalijev.
SOLARIS I-II. (Szolarisz). Szín., Szovjet, MOSZFILM, 1972. f.: Sztaniszlav Lern regénye nyomán:
A. Tarkovszkij-Fridrich
Gorenstein, o.: Vagyim Ju-
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a leginkább a műalkotás "nyitott zónáit". Tarkovszkij úgy "szintetizálja". filmjét, hogy ezeket
a "kitöltetlen helyeket" túlsűrítve tölti meg metonimikusan kapcsolódó, szimbolikus tartalmakkal. A tárgyakat és műalkotásokat megeleveníti,
új összefüggéseiben egész komplexitásukat
ott
érezzük.
Filmjében egyszerre észleljük az emlékezés reális idejét az emlékezés tartalmának
déja vu-n
alapuló mitikus idejével. A déja vu időt, tárgyat,
szimbólumot átható sajátossága hordozza azt a
művészi tudatosságot, hogy az önmagával szembesülő individuum a moralitás szintjére emelkedjen, s magát másokhoz s a kezdet és vég pólusaihoz mérje .
.A változtatásra való igénynek az egyénben kell
fölmerülnie. A megváltás Tarkovszkijnál sosem
önmegváltás, hanem mitologikus közösség; a természettel, történelemmel való teljes azonosulás
hatja át.
Fazekas Eszter

szov, z.: Eduard Artemjev, sz.: Donatasz Banionisz, Ju.
Jarvet, A. Szolonyicin, N. Bondarcsuk, V. Dvorzseckij.
A TÜKÖR (Zerkalo). Szín., Szovjet, MOSZFILM,
1974. f.: A. Misarin, A. Tarkovszkij. Versek: Arszenij
Tarkovszkij, o.: G. Rerberg. z.: Eduard Artemjev. Sz.:
Margarita Tyeherova, Ignat Danyilcev, L. Tarkóvszkaja, A. Dernidova, A. Szolonyicin, N. Grinyko,
O. Jankovszkij, Ju. Nazarov, I. Szmoktunovszkij.
STALKER I-II. (Sztalker) Szín., Szovjet, MOSZFILM, 1979. f.: Arkadij és Borisz Sztrugackij írásából
A. Tarkovszkij. o.: G. Rerberg, z.: E. Artemjev, sz.: A.
Kajdanovszkij,
Alisza Frejdlih, A. Szolonyicin, N.
Grinyko
NOST ALGHIA. Szín., Olasz. Opera Film-RAI-Sovin
Film. 1983. f.: Andrej Tarkovszkij-Tonino
Guerra. o.:
Giuseppe Lanci, z.: Gino Peguri. Sz.: Oleg Jankovszkij,
Erland Josephson, Dorniziana Giordano, PatriziaTerreno, Laura De Marchi, Delia Boccardo, Milena Vukotic, Alberto Canepa.
SACRIFICE. (Az áldozat) Szín., Svéd-francia, 1986.
f.: A. Tarkovszkij. o.: Sven Nykvist, sz.: Erland Josephson, Susan Fleetwood,
Filippa Franzén, Tommy
Kjellqvist, Valérie Mairesse, Gudrun Gislandóttir,
Sven Wollter, Allan Edwall.

Andrej Tarkovszkij utolsó filmje: Az áldozat
Lezárult egy gazdag és nagyszerű
életmű, a szovjet és az egyetemes
filmművészetegyik nagy alakjának,
az 54 éves korában Párizsban elhunyt Andrej Tarkovszkijnak az
életműve. Mindössze nyolc filmjével (Az én nagy barátom. Iván gyermekkora. Andrej Rubljov, A tükör.
Solaris, Sztalker, Nosztalgia. Az áldozat) nemcsak hogy új utat vágott

.a filmábrázolásba, és létrehozta
egyéni művészi mondanivalóját és
karakterét, hanem minden időkre
szólóan maradandót is alkotott,
mivel e művekben az örök ember
szembesül örök emberi kérdésekkel. Az élet úgy hozta, hogy utolsó
filmjében, a - francia-svéd koprodukcióban, Svédországban forgatott - Az áldozatban mintegy összegezhette a korábbi művekben is
megszólaltatott emberi és művészi
hitvallását, mégpedig ezúttal éppen
az emberiség legmaibb, gyötrelmes
gondjával, az atomkatasztrófa fenyegetésével kapcsolatban.
Az áldozat az 1986-os cannes-i
fesztiválon került a filmvilág széles
közönsége elé, és bár a méltán őt
megillető Arany Pálmát nem kaphatta meg, a hallgatólagos egyetértés azonban köztudottan ennek a
műnek ítélte "a fesztivál legszebb
filmje" cimet. És a "szép"-be ez
esetben a ,jó", a "nemes" is beleértendő, sőt az "igaz" is, mert az alkotó a legszemélyesebb hitével áll
jót üzenetéért.
Ám az is érthető, hogy Tarkovszkij filmjeinek fogadtatását mindenkor bizonyos kettősség jellemezte,
talán még a legértőbbekben is: egyrészt a tisztelet és az elismerés, másrészt a zavart idegenkedés. Vonzott
és elidegenített egyszerre e filmek
különös világa, ahol .földöntúli fények villódznak", és "a felhőket a
lét és nemlét határvidéke felől fújó
szelek kergetik". Azaz a szuggesztív, profetikus művészi üzenet és a
súlyos erkölcsi imperatívusz bár kielégítette a néző igazságérzetét, de
egyben nyugtalanná és zavarttá is
tette. De az is tény, hogy Tarkovszkij csodálatos művészetének legjellemzőbb erényeképpen ezeket a súlyos, borzongató üzeneteket megejtő képekkel, költői víziókkal lopja

Az áldozat Tarkovszkij filmjei
nézőinek lelkébe, úgy, ahogyan a
költemények egy-egy felejthetetlen között a legínkább és legteljesebben
képe vagy sora veszibe magát életre filmköltemény. Bár korábbi műveiszólóan agyunkba és lelkünkbe. Ez ben is költőként (és festőként) mea képi varázslat, hogy ti. Tarkovsz- sélt, emlékezett, álmodozott, de ebkij képei nemcsak szemre szépek, ben a filmben váltak teljesen meglebilincselőek, hanem valamikép- határozóvá a műfaj törvényei: a
pen "fontossá", "benső érdekűvé" költészet személyessége, a látomásók valóságára való építkezés és elválnak számunkra, ez a varázslat
ismétlődik rajtunk filmjeit nézve, ez kötelezettség a költői felismerésnek. Tarkovszkij ízig-vérig a film
tesz bennünket elkötelezettjeivé.
költője, kezdettől fogva tudatában
S ez nemcsak az egyszerűnézőnél
van így, hanem hozzá hasonló mé- volt a film különleges eszközeinek
retű alkotóművészeknél is, olya- és hatóerejének a költői üzenet köznoknál például, mint Ingmar Berg- lésében, és filmről filmre változóan
s mind homogénebben alkotta meg
man. Az áldozat forgatásánál történetesen néhányan az ő színészei és filmkölteményeit.
Találónak érezzük tehát, amit
más munkatársai közül is kőzreműködtek. Tarkovszkijról mondott el- Petr Kral ír a Positifban megjelent
terjedelmes és ihletett elemzésének
ragadtatott véleményén tulajdonképpen nem lepődünk meg. Ezeket bevezetőjében:
"Kevés olyan filmet ismerünk,
mondta többek között:
amely Az áldozathoz hasonlóan oly
"Valóságos csodaként hatott,
amikor fölfedeztem Tarkovszkij el- ragyogóan igazolná Bertolucci
ső filmjeit. Hirtelen egy olyan szoba mondását: 'A film a fény művészete.' Tarkovszkij képei, amelyek
ajtajában
találtam
magamat,
amelyhez addig nem volt kulcsom, mintegy a víz és a tűz kettősségéből
meritve lényegüket egyszerre folyépedig mindenképp be akartam jutni
konyak és izzóak (egyébként nagy
oda, és ahol lám ő milyen otthonosan érzi magát. Ez felbátoritott és témáinak egyike éppen e kettősség),
felajzott: valakinek sikerült kifejez- már különleges légkörükkel megrani azt, amit én is akartam régóta, gadnak bennünket, ami azonnal elanélkül hogy tudtam volna, hogyan árulja látomásos jellegüket. Senki
tehetném. Tarkovszkij azért a leg- más képeihez nem hasonlíthatóan,
nagyobb számomra, mert egy új ezek csúcspontjai a film költői felnyelvet teremtett a filmművészet- használásának, a meditáció és a viben, amely a maga sajátos módján
zuális képzelet eszközére támaszlehetővé teszi neki, hogy az életet kodva.
mint külső látszatot, mint álmot
De kevés volna ennyivel definiálni e mélyről fakadó, egyszerre szelragadja meg."
Átnézve a francia filmkritikusok
lemi és fizikai valóságot tükröző
néhány elemzését Az áldozatról, taképeket; ami szemünk előtt van
ugyanis, kettős információt horlán nem tévedés azt állítani, hogya
mégoly okos és lényeglátó fejtegeté- doz: egyrészt egy valós személyiség
sek mögül is kiérezhető az említett
magatartásáról tudósít, másrészt
nézői zavar vagy legalábbis a meg- maguknak a dolgoknak a belső terhökkenés e szokatlan film miatt. Az mészetét mutatja meg mind méelemzők érezni látszanak, hogy fel- Iyebbre hatolva. A képek e gazdagadatuk több és másabb a szokásos- sága ugyanakkor szerves egységbe
nál: nem csupán egy "szép" film olvad, filmjeinek varázsa ezért több
titkát kell megfejteniük, hanem egy valamilyen szép műtárgy hatásánál.
Bármilyen művésziek és megszernagy művész felelősségteljeshitvallását kibontani, tolmácsolni, értel- kesztettek is látomásai, mégis olyamezni, amely a művészet ősi igényé- nok, mint a maguktól létrejött, tivel, a "változtasd meg életedet" sú- tokzatos kristályok... Amikor Az
lyos követelményével lép fel. Egy áldozat főhőse egy olvadó hóval
ilyen, felelősségből született film az borított nagy kertben, öreg fák kőzött ül mozdulatlanul, miután előelemzőjét is felelősségre inti.
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Az áldozat, 1986.
zőleg egy meztelen nő menekülését
láttuk egy ház folyosóján, most
meg a kamera a fák lassú körtáncát
mutatja - ez a jelenet egy emlékre
vagy egy álomszerű látomásra látszik utalni, de egyikre sem tudjuk
visszavezetni; nem realista történet,
nem is puszta képzelgés ez, hanem
valójában egy vizuális gondolat,
amely 'lényünk legmélyének' még a
lélegzetvételét is kifejezésre juttatja,
és ezért - mivel sajátos és egyszerű
is - szó szerint kimeríthetetlenné
válik.
Ilyen "vizuális gondolatokból"
építkezik tehát Az áldozat, az emlékezet és a képzelet szállítja hozzá a
valóságtöredékek építőkövetit, és a
költői vízió égeti ki és foglalja egységbe mindezt.
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Nyilvánvalóan
a film drámai
anyaga, "meséje" maga is e költői
vízió szülötte, ez a magyarázata irracionalitásának,
annak, hogy a
"történetnek"
csak a végső etikai
üzenetét világítja át éles, tiszta fény,
de "dramaturgiája"
és "lélektana"
homályban marad, rejtéllyé, "misztériummá" válik.
E végső üzenet maga az áldozat,
azaz felhívás áldozati felajánlásra
(Istennek) az emberiség megmeneküléséért a nukleáris katasztrófától. Alexandre, a filin főszereplője,
a neves tudós és író úgy érzi, sorsa
kikerülhetetlen választás elé állította: vagy vállalja az önmaga tönkretételével járó áldozatot - otthonának felégetését, a némasági fogadalmat és mindezek folytán "élve

eltemettetését" a pszichíátriai intézet lakójaként -, vagy ő maga is
okozója lesz a végső kataklizmának. Az erkölcsi parancsot egész
életét mérlegre tevő imádságban teszi magáévá, ezzel készül fel az áldozat végrehajtására.
Alexandre
végigjárja élete feláldozásának útját
(ami azonban nem egyenlő az öngyilkossággal!), elviszi őt a mentőautó, de tette a megújult élet forrásává válik: kisfia, ki eddig néma
volt, egy műtét folytán végre megszólal, az a fa pedig, melyet együtt
ültettek, meghozza első hajtását.
Tarkovszkij szerint a film a "siralmas ének" és a parabola műfajához áll legközelebb. Az epizódok
nemcsak a valóság lenyomatai, és
több
jelentésváltozatot
kínálnak ... " parabolaként
vannak felfogva, de valóságos eseményekként
vannak lefilmezve".
Amikor e~y interjúban megkérdezték tőle: Es ön képes-e áldozatot
hozni? - így válaszolt: "Nehéz megmondani. En is képtelen vagyok rá,
mint bárki más. De remélem, eljutok idáig. Remélem ... mert ha anélkül kellene meghalnom, hogy eljutottam volna erre, ez nagyon szomorú lenne."
Nem szabad elfelejtenünk a film
értelmének boncolgatásakor,
hogy
Az áldozat nézője mindvégig bizonytalanságban van afelől, mikor
lát valóságos képet és mikor álomképet, költői víziót; bizonyos csak
abban lehet, hogy Alexandre példája őt is áldozatra szólítja föl. És ez
talán elegendő is lehetne ahhoz,
hogy a filmet megrázó művészi élményként elraktározzuk
magunkban. Csakhogy ily módon megcsonkítva fogtuk fel a film főgondolatát. Tarkovszkij ugyanis Az áldozattal túllép a "költői film" kategóriáján, és egy másik dimenzióba
helyezi át művét. Ezt fejtegeti P.
Bonitzer a Cahíers du Cinémában.
A kritikus szerint Tarkovszkij a
hít, az imádság, azaz a természetfeletti szférája felé tereli hősét, Alexandre-nak., a hít feltétele alatt" kell
végrehajtania áldozatát, ami azt jelenti, hogy nem egyszerűen erkölcsi
teljesítményt lát benne, nem is holmi patologikus tettet, még kevésbé
valamiféle morális eszközt emberi
erőt meghaladó célok eléréséhez.
Olyan szféra ez, ahol semmi sem
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biztos, sem az emberi erő az áldozat
végrehajtásához, sem annak ,jutaIma" , az élet folytatódása. Ez a szféra a "credo, quia absurdum", a "hiszek, mivel emberileg felfoghatatlan" világa.
"Ha Tarkovszkij azt állítaná,
hogy az emberiség nukleáris öngyilkossága valóban Alexandre imájának ... köszönhetően volt elkerülhető, nevetségessé tenné a film üzenetét, de főleg Alexandre áldozata,
éjszakai imádságába foglalt esküje
vesztené el tragikus értékét; mert
bár persze nem könnyű elhatározás
otthonunkat felgyújtani és elhagyni
mindazt, amit szeretünk, végleges
némaságba falazódva elmegyógyintézetben végezni, de végül is ha ezen
az áron megmenthető az emberiség
a megsemmisüléstől, ki ne gondolkodna úgy, hogy nincs más választásunk, meg kell tenni? Ha meg
mindez csak álom volt, vagy egy
tébolyult tudós képzeIgése, aki
kényszeresen a Semmivel alkudozott, akkor sem áldozatról van szó,
hanem egy szerencsétlen őrjöngő
tettéről, akit ártalmatlanná kell
tenni. Egyik esetben sem beszélhetünk igazi áldozatról: ha az alku
valóságos, Alexandre csak azt teszi,
amit egyáltalában tehet; ha meg
álom, akkor csupán patologikus
fellobbanás."
Áldozatról csak a józan és "garancia nélküli reménység" szférájában lehet beszélni.
"A film nem más, mint az ortodox szerzetes bevezetőben elhangzó
parabolájának kifejtése: semmi sem
garantálja, hogy ha a kiszáradt fát
naponta megöntözzük, az végül is
kivirágzik, sőt minden ez ellen szól.
A reménység tárgya mégis ez a kiszáradt fa, és csak egyet jelenthet: a
nevetségességkockázata és a racionális tudás ellenére mindennap
megöntözni a kiszáradt fát."
Nem kétséges, hogy Alexandre
Tarkovszkij
meggyőződésének
megszólaltatója. Nyiltan elmondta
ezt abban az interjúban, amelyben
Az áldozat gondolatkörébe igyekezett beavatni:
"A világ fejlődése ma szorosan
anyagi síkon megy végbe. A mai
társadalom a tapasztalatra támaszkodva kíván előbbre lépni, végső

Az áldozat, 1986.

soron mellőzve minden spiritualitást ... Ha pedig az embemek kizárólag empirikus tényekkel van dolga - társadalmi, politikai, technikai
területen vagy személyes élményeiben -, ennek csak nyomorúságos
következménye lehet, maga az élet
válik lehetetlenné. Mert ha nem engedjük spirituális részünket fejlődni, képtelenek leszünk élni.
Ilyen gondolatok indítottak Az
áldozat megalkotására. Azt akartam vele példázni, hogy az élettel
való normális kapcsolatunk feltétele, ha megújítjuk önmagunkhoz
való viszonyunkat. Ha függetlenítjük magunkat az anyagias életstilustól, igazolva ezzel az élet spirituális lényegét. Ennek a harcnak
egyik aspektusát mutatom meg ebben a filmben...
Tudom jól, hogy napjainkban
nem nagyon vonzóak az ilyen elgondolások; senkinek sincs kedve
bárkiért is áldozatot hozni. De ha
spirituálisan meg akarjuk magunkat menteni, nem tehetünk mást.
... Mekkora volt a meglepetésem,
amikor ide, Nyugat-Európába érkezdve tapasztaltam, hogy' az emberek milyen készségesen adják fel
saját személyiségüket abban a hiedelemben, hogy új társadalmat teremtenek, amely állítólag fejleszti
önmagát. .. Ez a film a nyugati értelmiségnek ezzel a tévhitével for-

dul szembe. Az efféleeszmék a morális és spirituális öngyilkosság
egyik formáját készítik elő...
Meg kell mondanom, hogy én
vallásos ember vagyok. Az én szememben az ember, úgy, ahogy van,
nem a teremtés koronája. Annak,
aki tenni akar valamit az emberiségért, tudatában kell lennie az Istentől való függésének... A spirituális
válság kulturális területen is megmutatkozik, a művészetek és a film
világában is. Ez utóbbi különösen
szörnyű helyzetben van. Tíz-tizenöt
évvel ezelőtt bizonyos filmekben
még megtalálható volt amorális,
humánus tartalom. Ma már ennek
vége. Csak olyan filmek gyártására
vállalkoznak, amelyet könnyen el
lehet adni ...
Ebben a filmben egy önmagát
feláldozó embert akartam bemutatni, aki megértette, hogy csak úgy
mentheti meg önmagát, ha elfeledkezik magáról... Hősöm nem tud
úgy élni tovább, mint azelőtt, és
olyan tettet hajt végre, amelyből bár kétségbeesésből fakad - meggyőződhet róla, hogy szabad. Lehet, hogy az ilyen tettek materiális
síkon abszurdnak minősülnek, spirituális szempontból mégis nagyszerüek, mert az újjászületés útját
nyitják meg." (A Positif, a La revue
du cinéma és a Cahiers du cinéma
alapján - Sal/ay Gergely)
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Illusztris csepűrágók
Ariane Mnouchkine: Maliére
"Ahhoz, hogy valami elfogadhatónak tűnjék a barokk udvarban,
valamely tárgynak vagy funkciónak a tökéletes hiábavalóság
jegyeit kellett mutatnia." (L. Mumford)
Jean-Baptiste
Poquelin, alias Moliére (16221653) a nagy klasszicista triász komédia író tagja,
a franciák büszkesége; munkássága a Napkirály
művészetpártolásának
ékes bizonyítéka.
A magyar gimnáziumi tankönyv a Fösvény-nyel
példázza, hogy a farce-okból kiinduló Moliére
jellemfestő tudása milyen magas szintre emelkedett. Szorgalmasabb érettségizők talán még azt
a mondato t is tudják, hogy a plebejus-polgári
Moliére élesen, szellemesen támadó darabjaiban
tükröződik, hogy XIV. Lajos milyen ügyesen
játszotta ki egymás ellen a polgárságot és a nemességet, s pillanatnyi egyensúlyukból teremtette
meg ragyogó birodalmát.
Emelkedettebb szellemek a jellemvígjátékoknál
jobban kedvelik a Tartuffe-öt, a Misanthrope-ot,
a Dom Juant - amelyekben a komédiaszerző a
pszichológia új, kifinomult útjaira jutott el.
Bulgakov Moliére-életrajza és darabja óta Moliére sorsa példázattá vált: ő lett az a művész,
akinek gerincét megroppant ja a hatalom.
Darabjaiból nagyon könnyű üres, unalmas előadásokat csinálni. Vén színházi rókák szerint
egy-egy nevesebb pesti színházban komoly sértésnek számít, ha egy színészre kiosztják valamely ifjú moliére-i szerelmest.

*

Ariane Mnouchkine, a Théátre du Soleil rendezője 1978-ban filmet csinált Moliére-ről. Féléves
előkészítés, majd féléves forgatás után, 50 színésszel, több ezer statisztával, 2000 kosztümmel,
500 pár cipővel - külön tervező foglalkozott a
ruhákkal, a maszkokkal, a kalapokkal, a kellékekkel -, 20 millió frankból készítette el kétszer
kétórás filmjét, illetve annak ötször egyórás tévéváltozatát.
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Megbukott vele. Először Cannes-ban, a francia színek képviselőjeként, majd az egész francia
kritika előtt. Ilyen jelzőket kapott a recenziókban: statikus, zsúfolt, túl sűrű, egyoldalú, fölületes, konvencionális, önkényes, durva, vaskos, tocsog a sárban, naturális, semmi új nincs benne,
bármely iskoláskönyv többet mond el Moliéreről. Jajongtak a kritikusok, hogy "a mesteri nyelvű Gassendi-tanítvány,
a kitűnő politikus, aki
oly ügyesen fogadtatta el kritikáját a hatalom- .
mal, most hisztérikus pojácaként, szorgos bohócként áll elénk", hogy az igazi Moliére-nek semmi
köze ehhez a filmhez, itt nincs se kora, se életműve, se zsenialitása, ebben a filmben nincs kultúra,
társaság, történelem, épületek, művészetek, irodalom. A film nincs előkészítve, végiggondolva,
megszerkesztve, nincs benne fegyelem és ihlet.
Mnouchkine-egyszerűen
nem tud filmet csinálni,
látványaival mégis egy Fellini babérjaira tör!
Még azok a kritikusok is mentegetőztek, akik
szerették a filmet, és nem követelték rajta a nagy.,
dicső, nemzeti Moliére-t. Dicsérték, hogy milyen
remekül festi meg a kort, a társadalmat, az emberi viszonylatokat, ám kénytelenek voltak beismerni: Moliére-t nem találják a filmben. Elismerték, hogy látványosságnak hatásos Mnouchkine
műve, de azonnal vissza is vették a dicséretet,
mondván: teátrális.

*
Mnouchkine filmjének alaptétele és szervező közepe, hogy Moliére színész. A film maga pedig
kihagyásokkal
szerkesztett lineáris krónika tömbök és foszlányok - ennek a színésznek az
életéről. Ha éppen nem akad megfelelő képi
szimbólum, pimaszul film szerű tlen megoldással
hömpölyög tovább a békés krónika: narrátor-

,-

.,
hang közli a tudnivalókat, és jelzi az eltelt időt.
A film nemcsak formálisan bomlik két részre, az
első rész a még kívülálló Jean-Baptiste-ról, a
második a profiról szól. Jean-Baptiste gyerekkora olyan Mnouchkine-nál, mint a többi korabeli
(polgár)gyereké. Színterei a templomi iskola, az
otthon, de legkivált az utca. Ebben a világban
minden az utcán történik: az emberek az utcán
élnek, laknak, főznek, az árusok ott terítik ki
portékáikat, a mészáros ott trancsírozza a húst.
A testvérekből, iskolatársakból, környékbeli
gyerekekből összeálló, változatos életkorú gyerekcsapatnak állandó, pompás mulatságot jelent
a középkori párizsi utca élete. A szűk utcában
szembekerülő két hintó epizódjában tökéletesen
megmutatkozik a kor jellegzetes életstílusa. A tömeg azonnal összeverődik a látványosságra, és
nemcsak szemléli, részt vesz benne, alakítja.
A gyerekeké a legnagyobb szabadság: egy ház
erkélyéről páholyból röhögik a jelenetet, majd ők
is beszállnak: cukkolják a póruljárt főszereplőket, a kocsisokat. Ami a jelenetben a legfontosabb, hogy mindenkinek van ideje végignézni és
végigjátszani az eseményt..a kocsisok karba font
kézzel kivárnák, hogy mikor unja meg a másik,
végül a közibük szorult teherhordó meg az utca
népe elégeli meg a dolgot, és szolgáltat igazságot:
mindkettőt kicurukkéltatják az utcából. A gye- Moliére
rekeké és az utca népéé itt minden: az idő, a tér,
az élet-mulatság. A sár, a mocsok, a sebhelyek, dik: ezen a napon bármelyik család fia koronás
az utcára kakálás velejár ezzel a nyíltan kiterege- király, ünneplés középpontja lehet. Ami a két
tett együtt élt élettel. Ez
utca a tizéves Jean- élmény-képen túl van, már nem egész jelenet,
Baptiste igazi életközege. A templom-iskola nem töredezett: gyerekek téblábol nak az orvosoktól
túl fontos, ugyanaz a mocsok lepi el a padló feketéllő házban, és az udvarra sok-sok vért ön.
szalmáját, mint az utcát, a lompos, szakadt, tet- tenek ki a tálak ból.
ves pap semmiben sem különbözik az utca figuJean-Baptiste kamaszkorát ugyanolyan határáitól. A film nézője csak akkor hökken meg, sos, érzékekre ható, közösségi-ünnepi, egységes
amikor egy pillanatra a templom mennyezetére tömb ábrázolja, mint a gyerekkorát az utca: az
villan a kép: az építészeti műremekkel most elő- Orléans-i Karnevál képsora. Tollból, fából,
ször lát valami olyat, amit kultúrája folytán tud agyagból, szövetből, minden létező anyagból kéa korról.
szűlt maszkokban vonul fel az egész világ: ördöAz otthon ernlékképe két részre tagolódik . gök és szentek, állatok és emberek. Karnevál, a
Jean-Baptiste számára: amikor még élt a mama, közösség még egyetemes, osztatlan művészetforés amikor meghalt. Az első időszakot két zárt mája. Az élen az oltáriszentséget perszifláló fejjelenet ábrázolja. A németalföldi festményt idéző ékét közönyösen viselő, fölcicomázott tehén hakép - a mama bölcsőt ringat, térde közt a kisfia lad. A jogos ünnep, az ünnep joga olyan bátorjátszik macskájával- megmozdul. A gyerekek és sággal tölti el a karneválozókat, hogy amit héta papa egymást űzik ki a mama öléből - de mind köznap soha nem mernének, megtámadják az
ugyanazt a dalt dúdolja vele. A filmben illetlen adószedőket. Karneváli bosszút állnak rajtuk:
tabló merevségét feloldja az akció, a jelenet páto- mézbe-tollba forgatják őket, és kidobják a városszát és érzelmességét a papa figurája oldja embe- ból. A város tucatnyi, feketeruhás gárdistája berivé (diadalában, hogy övé lett az áhított hely, tojva tehetetlenkedik az ünneplőkkel szemben,
karénekbe illő hangerővel zengi a dalt). Ez volt csak a fanatikus Oltáriszentség Társaság hívásáa .mama "köznapi" ernlékképe. A másik, egy ra megérkező lovasság tudja szétverni a karneünnephez, a Háromkirályok napjához kapcsoló- vált. Elhallgatnak a dudák, dobok, sípok. A ka-
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Joséphine Derenne - Madelaine - a kocsin középen

Odile Cointepas, a mama
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tonák csöndben, vezényszavakra, szakszerűen
ölnek. A kis középkori város szűk utcáiban nincs
menekülés előlük.
A gyerekkor és a kamaszkor két nagy, érzékletesen kifejezett és érzékekre ható, áradóan életteli
tömbje, amelyek világában ugyanúgy felolvadt és
megsemmisült a néző, mint a résztvevő tömeg,
egyaránt pusztulással, valami eltűntével ill. szétverésével ér véget. Mindkét veszteséget ugyanaz
segít elviselni Jean-Baptiste-nak: a színház.
A mama halála után a nagyapa viszi el a gyerekeket a vásártérre, a mutatványosokat (Scaramouche-ékat) megnézni, a szétvert karnevál ünneplő i
pedig egy pajtába menekülnek. A széles köröket
leíró kép sorra mutatja a maszkokat, a halálos,
áhítatos csendből első pillanatban nem tudni,
nem templomba menekültek-e be. A hang, a színésznő szavalata válaszol; őt, és a színpadot csak
az utolsó színpadi mondat után látjuk, amikor a
színpad tövében lihegő Jean-Baptiste tátott szájjal felcsodálkozik rá.
Nem eleve elrendelés, sem veleszületett kitörő
tehetsége viszi Jean-Baptiste-ot a komédiások
közé, hanem tagadások. Nem vállalja a születése
jogán neki járó helyet a kárpitos céhben - a
mereven ünnepélyes jelenetet, az újabb megtestesült németalföldi tablót a két moliére-i figura, az
apa és a nagyapa szemjátéka lazítja meg. Az
öröklött mesterséget nem vállalja, a tanultat, az
ügyvédséget, amire Orléans-ban képezték, gyűlöli. Egy újabb tabló-képben, amely az eskü hivatalossága után ugyanazt a dermedt polgári rendet
ábrázolja a magánéletben, kicsit gyáván, kicsit
mamlaszul jelenti be Jean-Baptiste, hogy színész
lesz. A moccanást sem tűrő fegyelem közepett
poénként csattan a pár századdal későbbi polgári
nevelőeszköz-mondat: "Felmégy a szobádba, és
gondolkodsz!". És kezdetét veszi Jean-Baptiste
Moliére-ré válása: a mesterség megtanulása. (A
tévésorozat első két részét a két nagy tömb tette
ki, a 3.-at a vándorlások; a filmváltozatot is a
vándorlásoknál metszette ketté a rendező.)
Töredezettebb, apróbb jelenetekből építkező
pikareszk következik, a vándorlás évei. A középkorból a napkirályi udvar felé, a civil-létből a
profivá válás felé. Terében ez a rész a legtágasabb: a vándorló trupp fölfedezi Franciaországot. A gazdagabb vidék vásárában gyümölccsel,
tojással, szíves látással fogadják a komédiást, a
nyomorgó, kifosztott országrész elvadult embereinek csak a lovaik kellenek - ehetők. Ha a
polgári civilizációjára öntudatosan büszke francia néző nem rohant ki feldúltan a moziból a
mocskos középkori Párizs láttán, a fogatlan
nagypapának a lóhúst előrágó unokától biztos

Philippe Caubére Moliére szerepében

távozik. Holott ez a jelenet is precíz, tényszerű,
moliére-i logikával működik, és La Forest, a
dada oldja meg, ő találja meg az egyetlen értelmes megoldást: "A mi lovaink, mi ne együnk
belőlük?" A szelíden kék, vagy morcosan szürke
ég alatt vándorolva a korábbi képsorok anyagát
tapossák a színészek: sarat, latyakot, havat.
Most is szalmán alszanak, de ha jobbra fordul
soruk, szobát vesznek ki a fogadóban, és a korábbi nagy ünnepekhez hasonlóan kötetlenül,
ingujjra vetkezve lakomáznak.
A szekeret tolva, elalvás előtt a szalmán, a
fogadóban és a próbán bősz esztétikai vitákat
folytatnak a tragédiáról és a komédiáról. Bármennyire szeretne is a csapat egyik fele emelkedett, nemes tragédiákat játszani, a képükbe locscsanó paradicsom realitása erősebb: megélni
csak a komédiák ból tudnak, az olyan vásári bohózatokból, amilyet a vásártéren látott a gyerek
Jean-Baptiste. És hiába kezd emelkedni a csillaguk, a társulatát vezető Moliére-t mindig ugyanaz a felszólítás fogadja: "Aztán jól megnevettessen ám!" Megpróbál kibújni a feladat alól, a
királynak bemutatkozásul tragédiát játszik. Meg
is fizet érte. A bóbiskoló közönség láttán összes
színésze nekiugrik: "Most azonnal kimész, és bocsánatot kérsz!" A Moliére-filológia tudja, hagy
ekkor egy azóta elveszett kis komédiával élesztették fel a kornyadozó udvart, a filmet Író-rendező
21
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Philippe Caubére

Mnouchkine azonban egy farce-jelenetet játszat
el Moliére-jével, amelyben egyértelműen tisztázza a színész és a közönség (hatalom) viszonyát.
A rögtönzés a lusta szolgáról szól, aki mindent
csinál, csak dolgoznia, söpörnie ne kelljen. Kétértelmű helyzetgyakorlatot mutat be a söprűjével, felfedezi, hogya színpad tartóoszlopán fedetlen a hölgyek félkeble, ebből is kiaknázza, ami
csak kacajra ingerelheti nézőit, és végezetül, a
semmittevésen rajtakapva a földre vetődik, barna maszkjából majd kiugrik a szeme az igyekezettől, lihegő, lógó nyelvű kutyaként esdekel ura
bocsánatáért - kinyalja ő bárki seggét, ha kell.
Színésszé a maga választásából lett, komédiaíróvá a társulat szüksége tette. Moliére valóban
szorgos bohóc: ahogy Madeleine-től megtanul ta
a színészmesterséget - egyetlen jelenetet láttunk
tőlük, a vándorlás alatt: pusztán mozdulatokból,
mozgásból építették fel egy próbán két öregember alakját -, megtanulja az írást is. Könyvek
borítják az íróasztalát, mindenható tolvajként
lop élő és holt szerzőktől, de leginkább azzal
elégiti ki az állandó nevettetés-követelést, hogy
jól megnézi, kik ülnek színháza nézőterén. A gyerek és a kamasz Jean-Baptiste-nek az élet egyetlen csodálatos színjáték volt, Moliére számára
most ez válik mesterséggé: színjátékká írja az
. 22
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életet. Ezért hat a színháza, ezért kavar akkora
botrányokat, és ezért mutatja Mnouchkine filmje
a színpadot többnyire üresen, játék előtt, után,
próbán, a munka eszközeként. A beinduló sikerszériát vágóképek jelzik csak: az újabb s újabb
darabok plakát ja mögé montírozódik a tapsra
egyre díszesebb ruhákban meghajló színészek
sorfala. Ezért látjuk sokkal inkább a nézőket.
Értelmetlenség lenne eljátszani a Tartuffe-öt abban a filmben, amelynek fontos szereplője a fanatikussá tért Conti herceg ("Fedje be a keblét,
asszonyom!" förmedt rá az egyik színésznőre), s
amelyben láthattuk a Karnevált betiltó orléans-i
tanács portrésorozatát, és konok elszántságát,
amivel kizárta terméből a dalt és a fényt. Es a
házasság-daraboknál is pontosabb. a színesre
pingált képű vénember és a mészfehér arcú fiatal
lány házasságának nyilvános színjátéka, ahol az
eskető pap is olyan vén, hogy az egyik ministráns
emeli áldásra a kezét.
Egyetlen kortársát-nézőjét nem írta meg Moliére. A rendező az ő szellemében festi meg XIV.
Lajos portréját. Kitalál hozzá egy királyi kémlelő
kamerát. Az Álszent előadásának legfontosabb
szeroplője a király - döntésén múlik minden.
A kamera először megmutatja jobbról - impozáns tollas kalapot látunk, pazar parókát és egy
csipetnyi orrot -, aztán balról - ugyanaz, csak
balról -, majd hátulról - onnan is rezzenéstelen
a kalap -, ennyit lát belőle a közönség. Aztán
elölről is mutatja a kép - apró, ravasz szemét
csak a színészek láthatják. Egy másik jelenetben
napkirályi komolysággal intézi államügyeit,
majd ugyanabban a pózban, testtartásban, rezzenetlen arcát továbbra is tükörben figyelve tér át
kellemesebb feladatára: próbálja legújabb énekes
szerepét. Később végleg bebizonyosodik, ha van
művészet, amihez Lajos csakugyan ért, az a vonulás. Pompás palotája hosszú folyosóin és méretre-fazonra szabott parkja szintén pazar és
szintén hosszú sétányain vonul teljes királyi parádéban (amihez hozzátartozik a nagyszámú és
hasonlóképp parádés kíséret). Királyi dicsősége
összes ragyogását magán hordva lépdel. Nem
kétséges, hogy e nagyság igazi, zavartalan keretét, körítését Lully zenéje adhatja.
A film második része teljes váltást hoz. Megváltozik az idő és a hely - a kameválos középkorból, az utcáról a királyi udvarba, és annak udvarába, XIV. Lajos Párizsába lép a film. Nincsenek
többé tájak, tág terek, nincs ég, levegő (az egyetlen kivétel a gondolák vonszolása, amelyben az
öncélú látványosság, az üres pompa torzul napkirályi méretekre). Zárt terekbe szorulunk: terem-, templom-, palota- és színházbelsőkbe, vagy
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túlszabályozott, s ettől természetességét elvesztő
természeti terekbe, mint a versailles-i park. S a
zárt terekkel eltűnik a filmből a napfény, mesterséges és csekély fények világítják meg a termeket
és a többnyire éjszakai külsőket. Az arányokból
elvész az emberi lépték, a formalizált rend, a
királyi léptékű, a hatalmat szolgáló és hirdető
túlszabályozott formák és túlnőtt méretek uralkodnak. S ezek közőtt csinál közvetlenül a nézőiről színházat, Moliére. Akinek élettere is egyre
szűkül. A színésztársulat a vándorévek alatt kialakult, elrendeződtek a belső pozíciók, s bár
jönnek újabb emberek, mindössze két arc rajzolódik meg erősebben: Annande-é és La Grange-é. Inkább csökken a társulat, mire Moliére
meghal, a régi gárdából már csak La Forest, a
dada, és de Brie, az egyik színésznő él. Belefanyarodik, belekeseredik magányos (írói) munkájába
az egyre jobban magára maradó Moliére, Az a
többiekkel együtt lélegző komédiás, aki még
Continál önmagát is kinevetve széles gesztusok
mögé bújva adta elő első darabját a színésztársaknak, a végén már csak vicsorogni tud. JeanBaptiste beleolvadt, mert része volt, az utca és a
karnevál tömegébe, s amikor Moliére helyet változtat, az élet-komédia nézőjéből, résztvevőjéből
színház- és komédiacsinálóvá
lép át, belevész,

'F

felolvad Mnouchkine-nál a mesterség, a színházcsinálás feladataiba, az írás-próba-előadás-megfelelő mértékű talpnyalás ismétlődő rutinjába,
beleolvad a megírt-megélt magánélete eseményeibe, figurái ba .
. Mnouchkine Moliére-filmje a mesterség dicsérete. A művészéletrajz-filmek két nagy buktatóját
kicselezte: az életrajzi ténysorozat helyett tömbökkel írt, az alkotás gőzös, kénsárga kínjai helyett pedig konkrétan, pontosan a színi mesterségről szólt. Amint a kárpitos céh esküjében is az
áll az l. pontban, hogy "Sohasem használok
rossz minőségű fonalat", és Isten dicsősége csak.
valahol a 7. pont táján soroltatik fel, Mnouchkine is a színházcsinálás tisztes mesterségére figyelt: a színész, az író, a társulatvezető belső
s külső feladataira. Nem a Moliére-játszás normáit szándékozta megszabni, nem is mutatott
Moliére-előadást. Nem a kész színpadi produkció, hanem annak létrehozása, hatása, élete volt
a fontos. (Ezért is nincs a filmben kiemelkedő,
kiemelhető színészi teljesítmény.) A nézőtér riasztó sötét jével szemközt ágáló színész iszonyatát is csak az utolsó pillanatban, Moliére halála
előtt mutatta meg, addig csak az előadás .mélypszichológiától mentes közvetlen előzményét - a
közönséget felmérő kikukucskálást a függönyön
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Scaramouche
-, és utáni pillanatát - akiürült
színpadot, a
normális életbe visszatérő, cihelődő színészeket mutatta meg. (Azért Moliére még az utolsó előadás előtt is kikukucskál, és utána is megkérdezi,
hogy milyen volt.)
A moliére-i színház müködését megjelenítve a
saját színház-eszményéről szólt Ariane Mnouchkine. Saját színházáról, az 1964 óta működő Théátre du Soleilről, a Nap Színházáról, amelynek
egész munkája a népi színjátszás hagyományaiból, a commedia dell'artéből, a farce-okból indult el, amelynek Bohócok című előadása pl. arról a közhelyről szólt, hogy minden színészben
benne van a maga saját, külön bohóca, csak ki
kell bányászni belőle. Mnouchkine színészei énekelnek és pantomimet játszanak, kötéltáncolnak
és csepűt rágnak, egymaguk tudják mindazt,
amit valaha egy Scaramouche tudhatott, s ami
azután különálló művészeti ágakba csúszott szét,
s finomodott esetenként éterivé kiváltságos nézőrétegek számára. Amit a XX. század színháza
"totális színház" címszó alatt próbál keservesen
újra egyesíteni. Népszínházat csinálnak társulásos alapon. A Nap Színházában egyforma részesedést kap a színész és a díszletes, a rendező és a
varrónő. Az előadás valamennyi létrehozója egyformán megbecsült tagja a színháznak, és ettől
valami egészen más intenzitással és odaadással
dolgozik. Olyan egységben és közösségben működnek és olvadnak fel, amilyen Moliére vándortruppja lehetett. A színház ugyanis az egyetlen, amely máig megőrzött valamennyit a közös,
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egyetemes karneváli létforma teljességéből - írta
Rabelais-könyvében
Bahtyin.
Mnouchkine filmje tagadhatatlanul
teátrális.
A rendező ebben a filmben rendezte meg összes
Moliére-jét. Színházban sosem rendezte, és azt
nyilatkozta, hogy nem is szándékozik. Filmjében
nem egy darabot interpretált, hanem magát a
moliére-i életművet. Ha színházban fogalmazott
volna, összes eszközét a színház arányaihoz és
gyakorlati korlátaihoz kellett 'volna méreteznie.
(Elképzelhető olyan előadás, amiben leütnek,
megnyúznak, megsütnek és elfogyasztanak egy
lovat, de az időbeli és technikai korlátok miatt az
az előadás csakis és kizárólag erről szólhatna.)
Épp a film szinte korlátlan bőségéből érthetjük
meg,- hogy egy színházi verzió mennyire szükös
lett volna. Ezek a teátrális és naturális eszközök
- a vér, a sár, a kaka, a fingás, a záptojás, a sebek,
férgek, állati hús, festett arcok - csakis a film
közelképein lehetnek ennyire hatásosak. Nyers
naturalizmusával Mnouchkine egy filmes és társadalmi konvenciót támadt meg: a filmes műfajok megosztottságát. Azt, hogy vannak polgárilag nézhető, ildomos filmek, amikben nemhogy
fingani, de az utóbbi években pl. már dohányozni
sem illik. És vannak alantas szériák, nyers, brutális műfajok: horror, szex stb. Hogy a filmben
megjelenő ember a különféle műfajokban szinte
funkcióira bomlott. A Moliére-film azzal sokkol,
hogy egy látszólag emelkedett témában próbálja
újra összerakni a fizikai embert és fizikai valóságát. És ez a lehetőleg teljes kiterjedésében megmutatott ember és világkép káprázatosan gazdag
és elementáris. Lenyűgöz.' A teátralitás, a naturalizmus, a vaskos és nem
túl eredeti szimbolika csúcspontja alighanem az
utolsó jelenet. (Moliére halálát leforgatták rendesen, ágyban, párnák között is.) A teátrálisan fehérre mázolt színészmaszkon naturalisztikusan
csurog a vér. A verítéktől, a sirástól a legszebb
nő arcáról is lemállik a szépség. Különféle lucsko kban tocsog az egész loholó sereg. Láthatóan
eleve megszabott ütemben, "csináltan" lohol nak.
Ráadásul - ócska filmes trükk - bevillan a haldokló életének néhány boldog pillanata. A jelenet hosszú, és csak nem akar vége lenni. És az
összes közhelyével, látható csináltságával és feltálaltságával- nem szívbe markoló, hanem zsigerekbe hatoló - összegzéssé válik ez az egész keserves, lüktető loholás.
A film egyébként nem ezzel a jelenettel ér véget. Néhány kockában az üres lépcsőfeljáró látszik.

Urbán Mária
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~"Amit éti csinálok, az nem építészet.. "
Beszélgetés Banovieli Tamással
Vajon ismerjük-e azokat, akik a magyar filmművészet képi világába ugyanúgy beleszólnak, mint az operatőrők? Ma már tudjuk azt, hogy kik állnak a kamerák mögött, sőt
magyar operatőri iskoláról is beszélünk. Hogy mennyire lényeges adóssága a magyar
filmtörténetnek a filmek díszleteit tervező, megalkotó szakemberek bemutatása, ma még
nem tudhat juk. Hogy meglássuk a díszletfalak mögött a díszlettervezőt, vagyis hogy a
műve helyett alkotóját állítsuk refiektorfénybe, erre teszünk kísérletet elbeszélgetve a
magyar film-díszlet jeles képviselőivel. Elsőként Jancsó Miklós állandó társának, a
Szegénylegények és valamennyi Magyarországon készült Jancsó-film díszlettervezőjének
gondolatait, nézeteit és műhelytitkait, illetve azok egy részét tesszük közzé.
- Együttműködésünk
Jancsó Miklóssal a Szegénylegényeknél kezdődött, miután Miklós látta az én tökéletesen absztrakt térben játszódó,
ún. táncfilmemet, az Életbe táncoltatott lányt. A filmet én rendeztem
és terveztem. Tehát fölkért, hogy
tervezzem meg filmje díszleteit. Elkezdtünk beszélgetni, és a beszélgetés során kiderült, hogy Jancsónak
két látványkoncepciója van. Az első az a meggyőződése volt - ami
talán nem is nagyon tartozik a közönségre -, hogyha az ember a világ
elé akar állni, 'akkor lehetőleg azt
kell, olyat kell megmutatnia, amit
máshol nem tudnak, ami máshol
kuriózum.
Megrendítő
hegyeink valóban
nincsenek, és grandiózus műemlékekkel sem találkozhatunk
Magyarországon. Egyetlen döbbenetes
erejű adottságunk
a puszta. Az
egyenes vonalnál kevés drámaibbat
találhatunk a világon. A második
tényező Jancsó modora, mégpedig
az, hogy vertikálisan sohasem mozgatja a kamerát. A díszletet ezért
úgy készítettem el, hogy ebbe a
"horizontális" kamerába beleilleszkedjen.
A legnehezebb a naturális térbe
kerülő., attól nem elütő építmény
megvalósítása volt. A Szegénylegényekben fordultam először a parasztfolklórhoz, a magyar népművészethez. Már a játékfilmem is annak a felismerésnek a jegyében született, hogy akkor, a hatvanas évek
elején, a magyar népművészet a magyar film egyik elszámolatlan adóssága.
.
. Persze nem "múzeumi" hatást

akartam kiváltani a nézőből. Olyan
parasztházak,
mint amilyeneket
építettem, sohasem voltak, de lehettek volna.
- A közös munkák jellegéről faggatnám. hogyan dolgozik Jancsó
Miklással és a többi alkotótárssal?
- Nagyon sokat szoktunk beszél- I
getni, de sohasem a technikai és
egyéb hasonló részletkérdésről. Az,
hogy miből és hogyan épül a díszlet, nem is érdekli. Az utolsó előtti
közös film ünk, A zsarnok szive
azonban némileg rendhagyó példa.
A legfőbb gondot az okozta, hogy
Pasolini már megcsinálta a maga
filmjét erről-a témáról. Az olasz
mesterekkel felvenni a versenyt kárba vesző vállalkozás lett volna részemről. Javasoltam, hogya külső
helyszínek helyett - addig kizárólag
ilyen filmeket csinált - most csak
belsők legyenek. A kaszkadőröket
és a lovakat sem tudtam már különösebben értékelni. Sajnáltam a
sok energiát és pénzt. Úgy döntöttünk, .hogy legyen egy vár a játszó
tér. Igen ám, de ha felépítünk egy
reneszánsz várat, megint az olaszokkal kéne konkurálnunk. Ebből
a korból a legszebb magyar vár is
olyan lenne, mint egy közepes olasz
várkastély, sajnos. Mivel a film története a török harcok idején játszódik, úgy vélekedtem, hogy ez egy
újonnan helyreállított vár legyen.
(Hiszen akkor sem romokat építettek.) Az archaizálást egyébként sem
tartom jó megoldásnak. Legyen tehát egy ács-szerkezet, amiben szépen és izgalmasan lehet mozogni.
Ha a szerkezet nyersfából épül,
nem elég régies, ha le van pácolva,
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akkor viszont áltörténelmivé teszi
az egész filmet. Ezt a problémát is
meg kell oldani. Ekkor eszembe jutott egy Nürnbergben látott középkori szokás. Egy XIII. századi' ház
padlásán láttam. marhavérrel impregnált ácsolt szerkezetet, A fogás ,
bevált. A következő ötletem a műterem szűkösségét próbálta megszüntetni. Hogy a tér méreteit ne
lehessen érzékelni, kaviccsal töltettem fól a padlót. Akavicsnak
ugyanis nincs meghatározható
térbelisége, önmagában
zárt hatást
kelt.
- Hogyan vélekedett az lgy elkészített, műteremben felépített várbelsőről Jancsó?
- Amikor elkészül a díszlet, minden
visszavonhatatlanná
válik.
Munkánk örök sajátossága, hogy
miután Jancsó megnézi a díszletet,
közli: "Én itt nem tudok dolgozni. "
Ilyenkor mindenki összeomlik. De
miután mi már eléggé összeöregedtünk, szemrebbenés nélkül tudomásul veszem ezt a reagálást, és elkezdünk valami egészen másról beszélgetni. Másnap reggel Miklós bejön,
és mint egy megszállott, dolgozni
kezd. A zsarnok szívében az utolsó
pillanatokban
teljesedett ki a film
stílusa, amikor kinyílt az ajtó, és
megjelent a végtelen puszta. A néző
azonban a film végén sem érzékelhette, hogy végül is mekkora térben
játszódott a cselekmény.
- Mit jelentett ez a talányosság?
- Szemléleti és nem technikai
kérdé~ről van szó. Az épület sohasem látható kívülről. Ez filozófiai
alapállás is. A "belső semmi" ábrázolása így csak filmen képzelhető el.

J
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Jancsó Miklós:

'''.'

A zsarnok

-

A filmben az az igazság érvényesül,
hogy ha a képben, ami egyszerüen
fogalmazva egy négyszögletes sík,
megmozdul egy pont, az már térben
van, Ugyanakkor, ha a kamera
mozdul el a síkhoz képest fölfelé
. vagy lefelé, akkor is megváltozik a
kép térbelisége.

az alapvető filmek közé tartozik,
Mindkét filmre jellemző a szikár
puritánság. Ez valószínüleg mindkettőnk "büne". Ezek után a filmek
után elindult egyfajta "barokkizálódási" folyamat, amit nem nevezhetnénk tudatosnak. Már a Még
kér a népnél egyre sűrűsödtek az
allúziós elemek, effektusok, szimbólumok, a tűz, a táj, és az Elektrában ez a folyamat elérte csúcspontját. És mint Chagallnál, Miklósnál
is konzekvensekké váltak ezek az
elemek. A lényeg az, hogy a tér
mozgása - a "végtelen közeli" és a
távoli állandó változtatása - a kamera, a színészek és a keretet adó
díszlet által jön létre.
- Ez a barokkosodás hogyan hatott a szin vi/ágra?
- Az Elektra után kitört ben-

nünk a napfény iránti csömör. Az
erős napfény, illetve a Magyarcr-
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szive, 1983. Cseh Tamás és Gálfy László

- A díszlettervező hogyan járul
hozzá a látvány stí/usának kialakitásához és változásaihoz, illetve mi
befolyásolta az Ön munkáját a Szegénylegények után?
- A korai időkből a Szegénylegények mellett a Csend és kiáltás még
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szágon érzékelhető napsütés túlnaturalizálja a filmet. A nap túl konkrét, és ez nem volt jó. A Magyar
rapszódia ezért alkonyati fényben
készült. Alkonyatkor
forgatni
azonban költséges dolog, rövid a
forgatási idő. Érdekes módon ez a
körülmény azonnal visszahatott a
stílusra. Tömörebb, pontosabb lett
minden egyes beállítás. A színek is
élénkebbek lettek, hiszen már az
impresszionisták is megállapították, hogy alkonyatkor.ez történik.
Viszont az, ami még egy perce látszódott, a fényviszonyok miatt a
következő pillanatban már nem látszódhat, s így értékelődhetett fel a
lángok és a gyertyák szerepe.
A legújabb filmnél Jancsó visszatért egyik megszokott helyszínére, a
legszebb magyar tájak egyikére, a
Káli-medencébe. A filmet elejétől a
végéig az alkonyi órákban fényképezték le. Bizonyos puritán elemek
újra visszatértek. A film szemlélete
és az egész töltése azonban dús barokk látomás, különlegesen magas
fokon. Visszatértünk ahhoz a kettőséghez, ami a korai filmeket jellemezte. A parasztház olyan, mintha
eredeti lenne, mégis abszurd. De
nem lehet meghatározni, hogy mitől abszurd, odaáll valaki a ház 01dalához, és a ház reálisan hat. Aztán kiderűl, hogy az ablak hol tükör, hol nem tükör, és az látszódik
benne, ami éppen szükséges: a tó, a
táj. A sötétből bárhonnan bárki
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előtűnhet, nem lehet megállapítani
az irányokat. Amint a barokk ban
összemosódik a menny és a pokol,
a horizontvonal is bizonytalan határ, amit ráadásul a légifelvételekkel el is lebegtetett. A kamera végtelen mozgása miatt nincs is nyugvópont.
A Szörnyek évadjában a díszlet is
úgy épült, hogy a kamera megállás
nélkül mozoghasson. Az ajtó, ha
kell, ajtóként viselkedik, de nem feltétlenül. A képeken normálisnak
hat az is, hogy a mező "bemegy" a
festett padlójú szobába. A videokészülék is helyet kapott a képen, és
'így a látványelemek tovább hatványozódtak. Meg kell- azonban jegyeznem, a barokk kifejezés, fogalom se Miklósnál, se nálam nem
merült fel szó szerint. "Külső" kifejezés, amit sohasem mondtunk ki.
(Ha meg kellene határozni, talán
azzal érzékeltetném, hogy ez a barokk nem a Habsburgok által megépített barokk, hanem az, ami a
törökök miatt nem jött létre.) Viszszatérve a munkamódszer kérdéséhez, sokat elárul erről Jancsó rendezői személyisége,amely hihetetlenül nyitott, elasztikus, ugyanakkor
mérnöki is. Spontán, de emellett
maximálisan felkészült, bár azt a
benyomást kelti, mintha a genius
locira hagyatkozna. A látszat mögött keményen megfogalmazott
mondatok rejtőznek. Mérnöki pontossággal készül a következő forgatási napra, sokan pedig azt hiszik,
ez nem így van. A pontos szerkesztés nélkül, amit a hosszú beállítások
is megkövetelnek, arányaiban és
technikailag összeomlana a produkció. A barokk kínálkozik me. gint hasonlatnak; a nagy barokk
mesterek szertelen hatású festményeket festettek szigorúan megszabott felületekre. A barokk térélmény összetettsége a felületen születik meg, ám a falszerkezet világos
és egyszerű. De amit a kápolnában
festettek meg, annak éppúgy az
egészhez kellett arányulnia, mint
annak, amit az oltáron.
Ennek az egésznek a tudatában a
részletekről mégis hevesen szoktunk vitatkozni. Külső szemlélőnek, gondolom, érthetetlen ez a
négy ember, amint meggyőződésből közösen akarnak felépíteni,
mondjuk, egy pár perces jelenetet .

hető, hogy megtanultam a két világháború
közötti. filmgyártás
klasszikus és takarékos építkezésmódját. Szerintem ennek ismerete a
filmdíszlettervezés szakmai kritériuma is lehetne, mivel a filmdíszlet

- Végezetül egy anyagias kérdés.
Minek köszönhető, hogy (jn a Jancsó-filmek,de más feladatai esetében is nagyon olcsó díszleteket készít, és így "spórol" a rendezőnek?

- Ez alapvetően annak köszön-

.ma is- elsősorban akamerának
"szól". Ami nem látszik a képen,
feleslegesfelépíteni. Amit éh csinálok, az nem építészet, hanem film.

,."",.

(lIudra Klára)
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A ballonkabát visszaköszön
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Beszélgetés Mialkovszky Erzsébettel
Életműve talán hollyw:oodi~éretekben és mércével is nagyszabású lenne. Megálmodott
jelmezei egy egész város gardrobe-szekrényeit megtölthették volna az idők során. Igaz,
különös város lenne az, ahol Dandin GyörgySziráky Lucie-vel sétálgatna, Anna Karenina toalettje Psyché kócos ruhája és egy pár micisapka mellett tűnne fel.
Mialkovszky Erzsébet történelmi korok montázsvilágában és gyönyörű tárgyak, anyagok vonzásában él otthon is. Műteremlakásának tükrös, tágas falai között képzőművészet és tv-film, mozi és színház adnak egymásnak találkozót.
A holnap foglalkoztatja, színházi előadások: Csehov a Madáchban, Shakespeare a
SzegediJátékokon. Közben filmekre készül: Elek Judit a Tiszaeszlári perről szóló filmjét,
Felvidéki Judit Csudapofa című filmjét, Bacsó Péter újabb vállalkozását fogja "ráncba
szedni", azaz a filmek jelmezeit csinálja meg.
Amikor a pályámat elkezdtem, az
volt az igény, hogy korhű jelmezeket kelHcésziteni. Manapság is, ha
kritikát olvasok, általában azt a félmondatot találom benne, hogy "és
a korhű ruhákat XY tervezte". És
ez felér egy pozitív ítélettel. A jelmeztervezőt azért hívták meg az el-múlt harminc évben, hogy ezt a képességét csillogtassa; tudjon korhű
kosztümöket késziteni. Meg kell
mondanom azonban, hogy ez a világos és rózsaszín árnyalatú szépség, amit korhű kosztümnek nevezünk, az elmúlt tíz évben elkezdett
recsegni-ropogni. A rendezők
olyan munkatársakkal veszik magukat körül, akik egy kort nem iskolásan reprodukálnak, talán nincs
is meg hozzá az ismeretanyaguk,
tehát borzasztóan könnyű a dologtól elszakadniuk. A tervezők bementek a raktárba, kinéztek pár ruhát, és kiválasztották azokat, amelyek érzetük szerint hangulatilag
megfeleltek a figurának. Így létrejött egyfajta keveredés, amit ha tet-szik, modernségnek is hívhatunk.
- Te.is készítettél ilyen .modem"
filmeket?

- Nem, engem nem ilyen filmek-

hez hívnak. Tehát van válaszfal, én
nem tudok olyan friss lenni, mint
egy butikos hölgy. Ezt nem degradáló értelemben mondom. Az én
neveltetésem és szemléletem, amibe
belenőttem, magával hozza, hogy
ha KOSztümÖS
filmet csinálok - pl.
ebben az évben az Érzékeny búcsú
a fejedelemtől című Vitézy filmet
csináltam -, akkor nem tudom elképzelni, hogya történelmi figurák
(Be.thlen Gábor és Brandenburgi
Katalin) szerepeltetése bizonyos fokig ne kötelezze az embert. Persze
ez nem jelent maximális hűséget, a
Báthory ábrázolásokon látható sujtásokat nem teszem rá maradéktalanul a kosztümre, de mint mondtam, a korszak, a történelmi figura
megjelenése mégis kötelez.
- Véleményed
szerint
milyen
alapvető igényeket kell kielégítenie
a filmkosztűmnek, filmjelmeznek?

- Először is a filmkosztüm vadnaturális, aki ezt tagadja, az egyszeruen nem tudja, hogy miről .van
szó. Itt mindent lefényképeznek. Le
van fényképezve az "élet maga", a
koszos gallér, az, hogy hordta valaki. A film nem tűr olyan kompozíciókat, mint egy .színdarab, ahol

".'

messze ülök, távlat van stb. Ha
minket, színházi tervezőket meghívnak filmezni, akkor egész egyszeruen a másik énünket kell elővennünk. El kell felejtenem, hogy
színházi tervező vagyok. Az operatőr lefényképezi a gyűrődést, a hajlatot, a viseltségi fokot, és ezt nem
felejthetem el.

4

-lVéha éppen ebben a kérdesben
nem találják meg a megfelelő mértéket; afilmek egy része túlzásba viszi
a naturalista megjelenitést, máshol
viszont nem közelíti meg a hitelesség
érzetének alsó szintjét sem.

- Igen. A tervezőnek nagyon sokat kell talpalnia, hogy régi lelőhelyeken, Ecserin, vidéki vásárokon,
szekrények mélyén, rátaláljon a
megfelelő ruhadarabokra. Például
sikkes kalapok már szinte nem is
léteznek. Eltűntek akalaposokkal
együtt, Pedig az operatörök igen
sokszor csak büsztöt fényképeznek.
Ilyenkor a haj, a festés éppúgy fontos, mint a felső gallér és a kalap, és
ezeknek a kellékeknek az összhangja.
- Kik segítik a munkádat? Kikkel
tudsz együtt dolgozni?

- Vannak munkatársaim. Ruha-
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kivitelezők, akikkel több filmet csináltam már. Így kialakult a közös
ízlésvilágunk, és' ők az én rajzomból, mint egy térkép ből , ki tudnak
olvasni mindent.
- Ez, gondolom, egy későbbi fázisban történik. Hogyan kezdesz
egyáltalán a munkának?
- Először is kezdődik azzal, hogy
a rendező felhív, sőt újabban az a
szokás, hogy a gyártásvezető keres
meg. Hoznak egy forgatókönyvet,
amit igen alaposan elolvasok, és
utána valahol találkozunk. Jobban
szeretem, ha a lakásomrajönnek
el,
mivel úgy gondolom, így jobban
meg tudom mutatni az én világomat. Ismerjen meg a rendező belőlem minél többet; mit szeretek, milyen tárgyak vesznek körül. Hiszen
mi elkötelezzük magunkat egy időszakra, arra, hogy ennél az alkalmi
társulásnál fogunk dolgozni. Tulajdonképpen szép dolog ez a bizalom, hogy a rendező hisz a képzelőerőmben, fantáziámban.
Társául
fogad.
Nagyon fontos, hogya díszlettervezőkkel, operatőrökkel, színészekkel jó és harmonikus kapcsolatba
kerüljünk. Muszáj mindenkit ismerni. A színészeket nekem kell
kvázi megjeleníteni, vagy átalakítani.
A munkafolyamat következő fázisa a forgatókönyv megbeszélése
után a rajzok elkészítése. Sokat és
könnyen rajzolok, festek. Szeretem,
ha van egy kis választanivaló. Az
embernek egy témáról rajzolás közben több minden eszébe juthat, és
az még mind jó lehet. Nem vagyok
erőszakos partner, ezért lehetőségeket keresek és nem kizárólagos kategóriákat, a tökéleteset. Inkább
szeretném beavatni a munkatársamat: nézd, erről a témáról ez és ez
jutott eszembe. Lehet innen is, onnan is megközelíteni egy kérdést.
A munka útkeresés is. Terelődünk
az elképzelések megvalósulása felé.
A megvalósulás egyik legnehezebb oldala, ha új ruhákat kell csinálni, mivel pl. a barokk ruhák nem
állnak készen a raktárban. Kapsz
egy lengyel szinésznőt, aki nádszál
vékony és 180 cm magas. A főszereplőknek új ruhát kell adni. Igyekszem régi anyagokat felhasználni:
egy gyűrött bársony t, régi ágyterítőt, tehát hogy az anyagnak, ami-

Mialkovszky Erzsébet jelmez terve
a Csontváryhoz

ből megvarrják a ruhát, legyen
.Jiordottsági élete". Mindenesetre,
egy filmhez sokat kell keresgélni a
raktárban, és az újonnan készült
ruháknak és a raktárban találtaknak nem szabad nagyon más ízűeknek lenni. Itt térnék ki arra az őrületes divatra vagy igényre, hogy stilizált ruhákról beszélünk. Ez hajmeresztő dolog. Ugyanis, mit értünk stilizált ruha alatt? Szerintem
vannak kialakult stílusok. Reneszánsz, barokk, empire, biedermeier stb., amelyek tudtom és beleegyezésem nélkül alakultak
ki.
A tervezőnek ismernie kell ezeket a
stílusokat, mivel felhasználja ismereteit egy irodalmi anyag hangulatában. A történet játszódhat szegényesebb vagy gazdagabb környezetben, a film lehet fanyarabb, színesebb, puritánabb. Ettől függően
nekem tudnom kell, hogy mitől bolondultak
meg adirektoárban,
mennyire tébolyult ruhákban jártak, óriási strucctollakkal-e,
vagy
muffokkal. .. Hogyan lehetne hát
stilizálni egy stílust?
Amire ki akarok lyukadni, az az,
hogy a hitelességre törekvés mellett
mindig működik a napi divatból
fakadó hatás.
Egy példa: Hamlet. Nem mindegy, hogy mikor, milyen évben készült. Sok Hamletet ismerünk. Jászai Mari is játszotta. Reneszánsz
bugyikba, spangli s cipőkbe öltözve,
kicsit hosszú hajjal, tehát mondhatjuk, hogy egy kilencszázas gondolat
jegyében formálódott ki a figura, a
fényképek tanúsága szerint. Ma
ezen jót kacagunk. És miért? Azért,
mert egy stílus (a reneszánsz) újraköltése azon múlik, hogy te a napi
"szemedet" hogyan vetíted vissza
egy meglévő korra.
- Milyen tulajdonságokkal
kell
egy kosztűmtervezőnek
rendelkeznie? Említetted már, hogy sokat számított a gyerekkorodban téged körűlölelő polgári kultúra.
- Igen, ez is sokat jelentett, de
két fontos képesség birtokába jutva
kamatoztathattam
igazán a neveltetésemből fakadó előnyt. Ez pedig
a "vizuális memóriával" párosult
megfigyelőképesség.
Hihetetlenül
sok kép él bennem gyerekkoromtól
fogva, amelyek között sok lényeges, és sok lényegtelen emlék van.
Felidézve egyet: Miskolcon apá-
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Középen a rendező: Bódy Gábor
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Erdély Miklós és Bódy Gábor
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Huszárik Zoltán: Cson t váry, 1980
szerzek egyet, hűvös nyarak esetére.
cáknál tanultam, és ma is pontosan
Ballonkabát nélkül nincs magyar
tudom azt, hogy az apácák húzott
szoknyáján hány ránc volt és hogy
film. Biztosan a ballonkabátra találták ki a kritikusok azt a kifejeapartedlis
kötényüket az alatta
hordott, keményített perelinhez zést: "visszaköszön". (Ami ugye azt
ésszerűtlen módon - odagombosjelenti, hogy sokat szerepelt már a
tüzték. Teljesen elhűltem ezen a
vásznon valami.)
slendriánságon akkor.
- Visszatérve a munkád meneté- Ütközöl-e nehézségbe, és ha
nek leírásához, miután a rendező eligen, milyenekbe, amikor igényesen
fogadta a rajzaidat, kiválogatta a
törekszel egy-egy figura megteremneki tetszőt, megvarratod az újakat
tésére?
és kijelölöd a raktáriakat, mi még a
- Elöször is azzal kezdem, hogy
feladatod?
szerintem a magyaro k vizuális kul- Van egy k.éziraktárunk,
ott
turáltsága
viszonylag
alacsony .. próbáljuk a színészekkel a ruhákat.
Míg más népek - olaszok, franciák,
Majd jön a kész ruhák elfogadása,
németek - vizuális neveltetésének
és a rendező elmondja végső, kiegésokkal mélyebbek a gyökerei, addig
szítő javaslatait.
Magyarországon,
mint tudjuk, a
- A színeknek milyen szerepet
festészet is csak a múlt század közeszánsz aterveidben?
pétől terjedt el.
- Mindig
színesben
tervezek.
S az operatőrökkel
kialakult egy
Azután befolyásolja az is, hogya
film döntő helyszíneinek megbeszémegegyezés, hogy inkább 'matt,
.tompább színeket használunk. Az
lésein általában nem veszek részt.
összkép elérése érdekében az operaA forgatókönyvből
persze ki kell
török jobban szeretik, ha nincsenek
derülnie, hogy kint, egy pályaudvaerős, kiugró színek. A kontrasztok
ron és ősszel, vagy hol is játszódik
az a jelenet. Meglepetések azonban
nem jók. Emiatt nagy-nagy áztatások folynak hipermangános vízben,
mindig érnek. Az időjárás sokszor
teában, azért, hogy ne legyen vad,
okoz meglepetést,
s előfordult,
ne csikorogjon az a szín. Szóval
hogy a rendező májusban egyretrükkök tömegét alkalmazzuk.
másra kérte a kabátokat. Ilyen eset- Beszéljünk most egy kicsit munben a meglévő ruhatárból egészítkád ún. emberi oldaláról. Azt hijük ki a ruhaátadásnál
egyébként
szem, az eddig elmondottakból is kimár elfogadott kosztümöket. Kedderült, mennyire fontosnak tekinted
velt ruhadarab, teszem azt, a bala jó csapatmunkát.
Ionkabát, ebből úton-útfélen
be-
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- Amikor először belépsz a filmgyárba és találkozol a munkatársakkai, mondjuk, azzal, aki már régen ott dolgozik, és hangos nagy képűséggel rendelkezik, az lehet hogy
a 26. küldönc. Te ezt még nem tudod
megkülönböztetni.
Ahhoz,
hogy téged elfogadjanak,
muszáj
felépiteni egyfajta filmes stílust. Tehát nem elég a munka elvégzése,
szükségeltetik egy "mi értjük egymást" stílus. Eleinte ez nekem is
nehezemre esett. Sőt - bár erről senkinek sem beszéltem eddig - egyre
vártam, és többször is átéltem,
hogy egyszer bemegyek a filmgyárba, és utánam jön egy ilyen nekem
ismeretlen, de nagyon fontosnak
tűnő ember, és közli: "Te nem jöhetsz be." De hát ez, meglepetésemre, nem következett be.
- Összetűzéseid támadtak pályád
során?
- Összetűzések nem, elfordulások igen.

Mialkovszky

Erzsébet kosztümterve
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- Munkáidat elsősorban és köz- Milyen hangsúlyt fektetsz
a
vetlenűl a színészeknek, statisztákkézművesmunkára? Előfordul, hogy
nak készíted?
te magad varrod meg a tervezett ru- Valóban, nagymértékben belehát, kalapot?
avatkozom abba a képbe, amit a
- A tervező nem biztos, hogy a
színész magáról kialakított a szemegvalósítás embere is. A tervező
repformálás
során. A szerepnek
munkájában a kreativitást tartom
megfelelő ruhát igazán csak a szíalapvetőnek. Tudni kell jól elolvasnész értékelheti. Temess)' Hédi ki is
ni a darabot vagy li forgatókönyfejezte ezt mind az Oldott kéve,
vet, és a tervező feltétlenül vegye
mind a Scuderi kisasszony forgatákomolyan figyelembe a szereplő szísakor.
nész figuráját. És mivel színte állanFrissebb példa a tavaly készült
dóan kiszámíthatatlan
szituációkMinorka Vidor című Sólyom And- . ba kerülhetünk, gyorsan kell rearás-film. Margittay Ági ebben egy
gálni ezekben a helyzetekben. Hogy
. vénkisasszony t játszott. A film törkiemeljek egyet a filmre jellemző
ténete végig ugyanazon a helyen
szituációk közül, elmesélném, mi
játszódik.
A vénkisasszony
is
történt
a Gyermekháború
című
ugyanabban a ruhában jelenik meg. . nemzetközi produkció forgatásaNagyon meg kell gondolni azt a
kor. A film a harmincas évek végén
ruhát, amit a főszereplő 30-40 najátszódik. Ez a kor eléggé furcsa, az
pon át hord. Persze nem az a gond,
akkori viselet, mármint a filmben
hogy elrongyolódik, hiszen ilyenszerepet játszó nagypolgárság kökor hármat csináltatunk meg. Az a
reiben, kifinomultan összetett volt.
feladat, hogy a ruha ,játszani" tudA csúcsjelenethez, a gazdag zsidó
jon a színésszel együtt, a szituációcsalád esküvői szertartásához hokat funkcionálisan is kibírja. Marzattunk
ruhát Bécsből, kalapót
gittay Ági is gondot fordított erre,
Londonból stb. Lassan megszületbár most dolgoztunk együtt előtek az előkelő öltözetek. Azonban
ször. Eljött velem a Corvinba, és
a forgatás egy forró, augusztusi vaközösen választottuk ki a karaktesárnapon zajlott, mindenki nyaralt
res cipőt, és utána szintén közösen
vagy a strandon volt, s ezért nagyon
választottuk meg a ruhadarabokat
rossz, vegyes statisztéría gyűlt öszis. A ruha, azt hiszem, fontoseszkösze. A gazdag elegancia nem érvéze a színész "személyiségcseréjényesülhetett, a sok ruhát cserélgetnek".
ve próbáltuk javítgatni az összhaMi, tervezők, a színészekhez hatást. Tulajdonképpen
rögtönözsonlóan,
mindenevők
vagyunk.
tünk. Többek kőzőtt ebben is küNem mondhatjuk, hogy nem szerelönbözík a film a színháztól, bár ott
tünk egy bizonyos zöld színt, vagy
is, itt is keményen kell dolgozni.
. hogy jobban szeretjük a quattroAki a filmgyártásban dolgozík, ancentót a napi divatnál. A dolgok
nak tangóharmonika-lélekkel
kell
egyik napról a másikra változnak,
rendelkeznie, nem szabad sajnálni,
cserélődnek, devalválódnak, ma a
ami egyszer elveszett, bármilyen
gyűrött daróc, holnap a lamé lesz a
sok munkával építette fel.
divat, a kívánság.
A frissen kigondolt terv képét,

látványát komponensek sora befolyásolja, a forgatás előrehaladtával
a körülmények alakít ják át. A világítás, a díszlet, az idő stb. A tervezőnek vigyáznía, őrizníe kell a benne élő képet, és az esetlegességeket
is a maga hasznára kell fordítania,
ha lehet. De még olyan ízig-vérig
vizuális rendezőtípusnál
is, mint
amilyen Huszárik Zoli, előfordultak "határozatlanságok".
A Csontváry forgatása előtt biztatott, hogy
rajzoljak minél több tervet. Azután
eljött hozzám, kirakta a műterem
padlójára a kész rajzokat, és kiválogatta azt, ami neki megtetszett.
Mégis, a kulcsfigurának tekintett
"Pávaszemű" lányt, erre a tervemre
mint mesterműre tekintettem akkor, a film vágása során "eltüntette".
- Hogyan dolgoztál együtt Bódy
Gáborral a Psychében?
- Bódyt igazi filosznak és tehetségnek tartom. Abszolút felkészülten jött, egy hatalmas táblázattal a
kezében. A film időbeli és térbeli
bonyolultságának
áttekintéséhez
nagyban hozzásegített ez a táblázat, és az, hogy tudta előre, mit
akar. Így a kosztüm szempontjából
is lehetővé vált a csoportosítás, szelektálás, a gondolkodás a film egészéről. Fontos dolog mindez egy
ekkora forgatókönyv feldolgozásánál. A filmek szellemiségének megértését és a feladat rendezővel, dísz- .•
lettervezővel közös megvalósítását
tartom ma is az alkotáshoz szükséges alapfeltételeknek.
Ebben vagyok partnere a stábnak .
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A díszlet igazsága

I.

Alexandre Trauner 50 éve il filmművészetben
/

1986. április 30-tól június 20-ig a Cinémathéque Francaise, a párizsi Képzőművészeti
Főiskola és a Louis Lumiére Intézet nagyszabású kiállításon mutatta be Alexandre
Trauner, azaz Trauner Sándor, a világhírű, magyar számazású díszlettervező életművét
Ötven év a filmművészetben címmel. Ezzel egy időben a Chaillot Palota műsorára tűzte
a legjelentősebb filmeket, amelyeknek ő készítette a díszleteit. E válogatáson keresztül
a párizsiak szinte a francia filmművészet történetének ötven évéből kaptak áttekintést,
hiszen Trauner olyan jelentős műveket jegyzett, mint a Párizsi háztetők alatt, az Éljen
a szabadsági, a Csintalan asszonyok, a Mire megvirrad. a Ködös utak, a Szerelmek városa,
Az éjszaka kapui, A sátán követei stb.
Összeállításunkkal mi is tisztelegni szeretnénk az idős alkotó előtt, aki pályafutásának
50. évében egy másik jelentős évfordulót is ünnepelhetett: 1986-ban töltötte be nyolcvanadik születésnapját..
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Nem könnyű szabatosan körülirni
a filmes díszlettervező művészetének természetét. Az általa teremtett
világok - akár mindennapiak, akár
mesések- csak virtuálisan léteznek;
létezésük függőben van, míg az objektívek a térbe nem' vésik, mig a
reflektorok a fénybe nem mintázzák kétes valóságukat. Ha valaki
betéved egy stúdióba délelőtt, amikor még csak a díszlétezők sürgőlődnek az üres műtermekben, s
amikor a díszleteket még nem kerítette hatalmába a filmfelvétel
nyüzsgése, bizonyára megdöbben a
stúdió tompa, szürke fényében a
földhöz szögezett papírdíszletek nevetségestörékenységétől. a nyilvánvalóan mesterkélt hamis perspektívák naivitásától, s főleg attól, hogy
a mágikus helyszínek mennyire tőredékesek. Rádöbben, hogy csakis
a reflektorok fényében kelnek életre, a kamera objektívje varázsolja
át őket.
A filmdíszlet alkímiájából kikerülő legjobb makettek szép illusztrációk. Olyan élénk, forgalmas
helyszíneket varázsolnak elénk az
egyszeru, kikészítetlen kartonlapokon, mint amilyeneket majd a vásznon fogunk látni, de amelyek mégis
csak a díszlettervező és a rendező
közösen kialakított elképzelésében
léteznek. A makett egyszerre kiindulási pont és végső fázís: azt teste-

síti meg, ami még csak terv, azt az
érzést kelti, mintha már keretbe
foglalt, bevilágított hely lenne,
amelybe rövidesen beépül a cselekmény, ami nélkül nem tudna létezni. A makett befejezésével - hogy
szabadon átköltsük René Clair
egyík híres mondását - a díszlet is
elkészült, már csak fel kell építeni.
Szellemesbemondás természetesen,
de a könnyed ugratáson túl segít
megértetni azt, hogy miért tartozik
olyan elvitathatatlanul Alexandre
Traunerhez az az általa jegyzett
húsz díszlet, amelynek a tényleges
megvalósítását nem irányíthatta.
Megkapó példát nyújt a díszlettervezőnek a makettjeiben megnyilvánuló összegző látásmódjáról az a
plakát, amelyen a Képzőművészeti
Főiskola a Trauner ötvenesztendős
filmművészeti tevékenységét bemutató kiállítást hirdeti. A plakáton
valóban egyik leghíresebb díszletének, a Hotel du Nord-nak (Külvárosi szálloda) makettje látható,
amelyet egy Billancourt-i térségben
ez alkalomra újjáépített SaintMartin Csatorna és zsilipjének a
partjára helyeztek. A néhány évvel
ezelőtti Cannes-i Fesztiváira készített plakátjához hasonlóan, amely
a Boulevard du Crime-t ábrázolta,
Trauner most sem érte be az eredeti
díszlet reprodukálásával. A festő a
szó szoros értelmében objektívet

változtat, hogy felfelé megnyújtsa,
s így harmonikusan a plakát arányaiba helyezhesse az - eredetileg
teljesen vizszíntes - képet. De - és
ez a nagy teljesítmény - anélkül,
hogy oldalvást megcsonkítaná,
vagy hogy akár csak egyetlen részletét is feláldozná. A baloldalon
fent az égen átcikázó villámlástól a
jobboldalt premier plan ban látható
bicik1iigminden megtalálható rajta
- ugyanúgy és mégis másképpen -.
mivel Trauner a változatlan képnek
másképpen választotta meg a keretét. Hasonlóképpen, amikor finoman megerősíti az eredeti mű kékesrózsaszín árnyalatait, hogy elérje a plakát megkövetelte valódi nüanszokat, semmi sem vész el hajnali
tónusukból. Részleteiben, hangulatában ugyanaz maradt a hely, csak
. a keretbe foglaló tekintet és a látószögnek megfelelően- fény változott meg. A díszlettervező tekintete.
. Az a mondás, hogy Trauner a
maga módján a francia filmvitalitását testesíti meg, már közhelynek
számít. Mégsem kerülhetjük ki, ha
meggondoljuk, hogy ő, aki René
Clair első hangosfilmjeiben Lazare
Meerson asszísztenseként kezdte
pályafutását, ötven éve írta alá először saját díszletét, hogy sorrendben ez idáig utolsó filmje, Bertrand
Tavernier Autour de minuit (Éjfél
körülj-je most ősszel jött ki a mozíkban és hogy Luc Besson (Subway) és Arthur Joffé (Harem) sze-

32
J

l~i~~,i;~V'~t;;"

-:

;}_-_'w.

I

'-l

\

.

s:

,

~·í

,.;

'_

.

,..~

. " I',s..

.,

;

~"

.

r-I

mélyében jelenleg olyan rendezőkkel dolgozik együtt, akik unokái
lehetnének. Innen az az érzésünk e
monumentális,
mintegy 200 makett jét bemutató kiállítás megtekintésekor, hogy filmművészetünk ötven évébe nyerünk újra betekintést.
Kimarad belőle az a 15 év, amit
Trauner Amerikában töltött; s ami
alatt itthon az új hullám dúlt, amely
elhitette magával, hogy feledésbe
borúhatja a mi filmművészetünket.
Minden kép kapcsán az a benyomásunk támad, hogy értékes barátságokról, példamutató
együttműködésekről tudósít, amelyek pályafutásának különleges gazdagságot
biztosítottak.
Először is itt lebeg Meerson hatalmas árnya, aki tragikus hirtelenséggel 38 éves korában meghalt, s
akinek Jean Eusbonne-hoz hasonlóan Trauner is legalább annyira
tanítványa volt, mint asszisztense.
A hangosfilm hatalomra jutásával
Párizs szélén hatalmas, jól felszerelt
stúdiók kezdenek épülni, amelyekben egy-egy évre szerződtetett stábok tevékenykednek. Meerson működése nyomán a Tobis d'Épinay
stúdió öt év alatt az igényes és ambiciózus díszleteiről válik hiressé.
1930-ban a véletlen egy Magyarországról éppen akkor emigrált fiatal
festőt vet ebbe a stúdióba, ahol ötvenöt évvel később az Autour de
minuit-hez fel fogja építeni a SairitGermain-des Prés-t. A nálánál csak
öt évvel idősebb Meersontól tanulja
majd meg annak a mesterségnek
.mlnden
csínját-bínját,
amelyről
nem is álmodta, hogy valamikor a
hivatása lesz. Vele dolgozott Clair
és Feyder legnagyobb filmjeiben: a
Mil/ióban, az Éljen a szabatbágban,
a Július 14.-ben, a Hotel Mimózában, a Csintalan asszonyokban és
még sok másban.
1932-ben
Trauner
találkozik
Jacques Prévert-rel a Zsákbamacska magánvetítésén (amelynek díszleteihez a magát hosszú ideig tartó
legendával ellentétben semmi köze
nem volt). Ott kezdődőtt szenvedélyes barátságuk
és termékeny
együttműködésük,
amely egész későbbi pályafutására rányomta bélyegét. Meerson asszisztenseként
belekeveredett az Október Csoport
kalandjaiba a Giboulette-tel és a
Szabadkereskedelem
H otenel

....•.

..
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Alexandre Trauner a francia Filmmúzeum újságjának címlapján
(amelyben még egy rövid szerepet is
vállalt). Trauner akkor válik fűggetlen alkotóvá, amikor Prévert
forgatókönyv-írói zsenije fénykorába ér. Ekkor kezdődik Carnéval és
Grémillonnal a történelmivé vált
tízesztendős közös munka Prévert
forgatókőnyveiből:
ekkor keletkezik a Furcsa dráma képzeletbeli
Londona, a Ködös utak mocskos
kikötője, a Mire megvirrad szürke
külvárosa, il Vontaték fényes tengerparti helyszínei, A sátán követei
fehér kastélya, a Vége a bálnak hatalmas kastélya, a Szerelmek városa
Bűn körút ja és Az éjszaka kapui
Barbés metróállomása
... bocsás-

sák meg, hogy csak ilyen keveset
soroltunk fel! Prévert körében hűséges barátok csoportja őrködik a
megszállás alatt, nehogy fény derüljön a kis magyar zsidó származására,
aki
Tourette-sur-Loup-ban
folytatja munkáját. És a Préverttestvérek vele akarták megcsinálni
a zsarnokságról szóló csikorgó bohózatukat, a Hécatombe-ot, amelyet félbeszakított Jacques szörnyű
balesete.
Másik kivételes esemény: találkozása
Orson
Wellesszel,
aki
Hollywood visszautasítását
követően Európába jött, hogy zsenialitásának megfelelő finanszírozót ta-
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.Bailyje, az Irma, te édes! vásárcsarnoka legalább annyira a távolságnak, mint a tökéletes anyaggyüjtésnek köszönheti színvonalát. Ezzel
szemben viszont mi amerikaibb,
mint a Legénylakás New Yorkja,
vagy a Csókolj meg, tökfej! Climaxa
vagy Nevadája? A két barát 1,970ben Angliában készíti el abszolút

"

remekművet, a Sherlock Holmes
magánéletét, amelynek az egyik ki-

Jean Gabin, Marcel Carné, Jacques Prévert, Alexandre Trauner

láljon. Nem Korda lépett vissza annak a két tervének a finanszírozásától, amelyekben Traunerrel társult,
hanem Wellesben alakult ki Kordáról az a vélemény, hogy szemfényvesztő, gonoszkodó varázsló, aki
sosincs híján a találékonyságnak,
hogyan alakítson át három madzagot fényűző függönnyé. Együtt élik
át az Othello rendkívüli kalandját.
(oo.)

A kiállítás katalógusának előszavában Billy Wilder szeretettel és
csipkelődve idézi fel első találkozását Traunerrel a Guyancourt-i repülőtéren. Néhány hónappal később visszatér Párizsba, hogy felkérje az elragadó Ariane díszlettervezőjének. Ezzel kezdődik több
mint húszéves együttműködésük,
34

amely egyúttal Trauner 15 éves
száműzetésének is nyitánya. Wilder
a következő évben Hollywoodba
hívja. Mennyi a közös pont a budapesti és a nála alig két hónappal
idősebb bécsi zsidó sorsában! A nácizmus elől menekülve mindkettő
Párizsban kötött ki, ahol Trauner
négy évvel előzte meg Wildert. Útjuk azért nem keresztezte akkor
rögtön egymást, mert Wilder szinte
azonnal Hollywood felé indult.
Megkésett találkozásuk viszont annál kirobbanóbb. A két száműzött
rádöbben, hogy sorstársak, hogy
egyformán tiszteletlen a humoruk,
hogy egyforma imádattal csüngnek
Európán, amelyről annál többet álmodoznak, minél messzebbre kerülnek tőle. A vád tanújának Old

vágott részletét idézi fel egy kiváló
makett. -Egy manzárdszoba nyitott
ajtajában állva Holmes a szemben
lévő ablakon ferdén bevetődő fénysugár keretében megpillant egy földön fekvő testen békésen üldögélő
baglyot. Felettük és az üres padló
felett a szoba teljes bútorzata valószínűtlenül a plafonhoz van rögzítve; mindez arra ösztönöz bennünket, hogy fordítsuk meg a képkeretet, hogy ily módon helyreállitsuk a
lehetetlen logikát. Az egyetlen fénysugár körül elrendezett tökéletes
kompozíció amellett, hogy lehetetlenné teszi a kép megfordítását, jelzi a holttestet, és egy meghibásodott reflektor módján leleplezi az
elrendezés mesterkéltségét.
Prévert, Carné, Grémillon, Welles, Wilder ... a felsoroláshoz hozzá
kellene még tenni Marc és Yves Allégret-t, Anatole Litvakot, Fred
Zinnemannt, Jules Dassint, Joseph
Loseyt, Claude Berrit vagy Bertrand Tavernier-t. Trauner életművének legjavát a barátság, a hűség
szólította életre, azok az érzések,
amelyek elengedhetetlenek a díszlettervező és a rendező bizalmas
kapcsolatának kialakulásához. Ezt
a Képzőművészeti Főiskola kiállítása is felismeri, ezért' terjedelmes
egységekbe csoportosítja ennek a
csodálatos karriernek a kulcspillanatait. Egész sarkot szentelt a Szerelmek városa 16 makettjének. (oo.)
A közelben egy egész termet foglalnak el azok az alkotások, amelyeket Billy Wildernek készített
Trauner. Harminchárom makett és
gyönyörű, felnagyított fotók idézik
fel barátságuk és közös munkájuk
húsz évét.
Félre ne értsük egymást: a Képzőművészeti Főiskola bemutatója
nem egyszerűen egy a film-díszlettervezőknek szánt kiállítások közül, mint amilyen a boulogne-i,
vagy a joinville-i volt. Már a hely

.. "
kiválasztásával is tiszteleg Trauner,
a díszlettervező dicsősége mögé rejtőzött festő előtt. Festményein vibrál a fény, felvillanó színfoltok
strukturálják a teret. Sárga égboltjain a kínzóan vakító napkorongok

vad foltok vagy hipnotikus körök,
míg másutt szinte alig észrevehető
hajnali derengések. Láthatóan fitytyet hányva a díszlet valószerűségének, Trauner hevesen szétrepeszti a
Vége abálnak
hotelfalát, hogy a

,,_
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belső részt jobban napvilágra tárja,
Mivel az az igazság, amit ő keres, az
nem az illusztrátor igazsága. Amit
ö a fénnyel bekerít, az maga az élet.
(Jean-Pierre
Berthomé,
Positif,
1986. december.)

Alexandre Trauner: A díszlet igazsága
Az objektív nem úgy látja a díszletet, mint ahogy a szem az életet. Az
a szoba, amelyben élünk, nem az a
szoba, amelyben forgatunk. A díszlet a forgatókönyv függvénye, és
csak általa létezik. Az öncélú díszlet
soha nem jó. A díszlettervező a rendező keze alá dolgozik, és olyan
munkaeszközzel
kell ellátnia őt,
amiből
semmi
nem
hiányzik.
A díszlettervnek hűségesen követnie kell a cselekmény vázlatát (menetét). Az a szoba, amelyben a főhős az ablaktól az ágyhoz megy,
nem azonos azzal a szobával,
amelyben a főhős az asztalnál ülve
egy végzetes levelet olvas. Ugyanakkor a rendezőnek átnyújtott díszlettervnek olyannyira rugalmasnak
kell lennie, hogyadíszlettervező
képzeletét soha ne köthessék gúzs.ba a szükös anyagi lehetőségek.
Köztudott, hogy a rendezők nagyon szeretnek nem megépített
diszletek.között forgatni. Márpedig
a díszlettervezőt ezer szál béklyózza
munkájában, s a mesterségéhez tartozik, hogy kivágja magát belőle.
A stúdió négy fala között, ahol
nincs égbolt, nincsenek távlatok,
nincs mélység, mindenféle elvárásoknak meg kell tudnia
lekiIli
Díszletének nem csupán bevilágíthatónak;
forgathatónak,
fényképezhetőnek kell lennie, hanem valódinak is. Az igazi díszlet nem másolat; különben nem lenne szükség
«diszlettervezőkre. A díszlettervező-.
nek ahhoz, hogy valósághű díszIetet tudjon szerkeszteni, talán még a
fáradságos anyaggyűjtésnél is jobban kell támaszkodnia saját érzéseire és személyes ernlékeire. Az már
az ő dolga, hogy mindezeket az elemeket úgy foglalja egységbe, hogy
valódi, hiteles képet komponáljon
belőlük, amit a szem a valóság reprodukciójaként fogad el. Neki kell
kiválasztania azokat a tartozékokat, építészeti stílusokat, anyago-

kat, amelyek művének megadják a
kívánt jelleget és hangulatot. Egy
film díszletei olyan együttest képeznek, amelynek a homogenitására
tekintettel kell lenni. Egy enteriőrdíszletnek az utca díszletében kell
folytatódnia, amit az ablakon ke-

elképzelését egy cselekÍnény keretébe helyezi.
Ennek a képzetnek egyébként
igaznak kell lennie, miképpen kívánatos lenne, hogy' a cselekmény is
ugyanúgy az legyen. Ez olyannyira
helytálló megállapítás, hogy az iga'l

\".,~

A Sherlock Holmes magánélete című Billy Wilder-film
resztül veszünk észre. És ha később
ugyanebben a filmben ugyanennek
a városnak egy másik utcája bukkan elő, ennek a második utcának
kapcsolódnia kell az elsőhöz, például az építéséhez
felhasznált
anyag szempontjából, amit a szem
meglátni nem fog ugyan, de meg
fog érezni. Röviden: azt várjuk el a
díszlettől, hogy legyen saját karaktere, olyan, ami a környezetünkben
is megfog bennünket,
amitől a
Belleville egyik utcája sem hasonlit
az olasz kültelki utcákra, s amitől a
nagy körutak eleje nem téveszthető
össze a végükkel. Ismételten szögezzük le, hogy ez a karakter attól
a rekonstrukciós
munkától függ,
amelynek során a díszlettervező egy
bizonyos környezetről megalkotott

díszlete 1970-ből

zi történeteknek általában jó díszleteik vannak, azok a történetek pedig, amelyek olyan helyszínek kitalálását igénylik, ahol soha nem éltünk (már a delíríumig menő modem szalonok, mitikus szállodahallok, nemlétező éjszakai mulatók
vagy repülőterek
fantom-bárjai),
általában
kétséges környezetben
játszódnak.
Értsük meg egymást! Nem azt
várjuk el a diszletektől, hogy reálisak vagy naturalisták legyenek. Általánosabb módon azt a következtetést vonhatnánk le, hogy semmilyen naturalista díszlet nem jó, ám
mindenfajta realista díszlet igaz, és
tökéletesen a funkciójának megfelelő. (L 'Écran Francais, 1946. szeptember 11.)

35

.'

,

-

/

Képzeljék el, hogy hat évvel később, Bertrand Tavernier Coup de
Torchon című filmjének forgatásakor Alexandre még fiatalabb, még
dinamikusabb volt, munkamódszerében, tehetségében, életmódjában
még ifjontibb lendület röpítette, egy
kicsivel még többet dolgozott, és
esténként egy kicsit még többet táncolt. ..
Ez adta az ötletet, hogy sciencefiction filmet készítsek egy olyan
fickóról, aki öregkorában
kezdi
.megvalósítani gyermekkori álmait.
El is készült, ez a Terminus. Köszönet érte, Alexandre Trauner.
Köszönet
érte, Joseph
Losey.
(Pierre- William G/enn)

A/exandre Trauner az Irma, te édes! dísz/etében

Visszaemlékezések, vélemények
Alexandre Traunerről
A vízben hatvan nő, mindenütt hatalmas ricsaj, füst, fény, kábelek,
sínek a kamera mozgatásához: az
első jelenet forgatása zajlik, amelyben Nastassja Kínski bemegy a keleti gőzfürdőbe. Két felvétel között
hirtelen egy kis öregembert veszek
észre, aki a gépészek mőgé rejtőzve
a világ legdiszkrétebb módján fényképeket készít a meztelenül fürdőző
nőkről. Először arra gondolok,
hogy valamilyen átutazó turistáról
van szó, majd hirtelen felismerem a
Pentaxa mögött lesben álló Trauner urat. A saját díszletét fényképezi, amit élőben most lát először ....
Trauner urat, aki maga a fiatalság, az alázat. a hatalmas tehetség
(Arthur Joffe)

Alexandre Traunerrel
első alkalommal Joseph Losey Klein úr címü
filmjének forgatásakor találkoztam
és dolgoztam együtt. Alapjában véve szerenesésnek mondható operatőri karrierem talán legjobb emlékét erről a filmről őrzöm (egyébként a kameramani posztot Losey
és Fisher iránti rajongásom miatt
fogadtam el). Hihetetlenül fiatalos
lelkesedést tapasztaltam a hetvenes
éveiben járó Lucíe Lichtig szkriptes, Ludmilla Goulian gyártásvezető, Alexandre Trauner és J oseph
Losey részéről. Ez volt a legdinamikusabb, a leggyorsabb, a legtehetségesebb, a legütőképesebb csapat,
amellyel valaha is együtt dolgoztam.

A Subway forgatócsoportjának
átlagéletkora 26 év volt. Trauner egymaga 28 évvel lekörözött bennünket!
Az volt benne a legfélelmetesebb,
hogy gondolkodásmódjában
mégis
messze ő volt köztünk a legfiatalabb!
Az, hogy együtt dolgoztunk: Alexandre-ral, nem helyes kifejezés, inkább együtt mulatoztunk. Látni őt
nap mint nap, ahogy fadarabokból
apránként életre kelti a díszleteket,
ahogy olajfestékkel lefesti őket, ez
olyan látvány. amit soha nem fogok elfelejteni. Elvetette a vulgáris
vázlatokat,
és
remekmüvekkel
árasztott el bennünket.
Alexandre művész, Alexandre alkotó. Bájos. Jó humorú. Tehetséges. Milyen leckét adott nekünk,
fiatal suhancoknak, akik akkor voltunk! (Luc Besson)
.
Trauner maga a minőség ... Amit ő
csinált, az soha nem volt kőzépszerű, soha semmilyen engedményt
nem tett még égető anyagi okokból
sem. Többször mondták neki: Öregem, ez túl drága! ... Jó, ha ez túl
drága, akkor nem csinálom tovább.
Az emberek tudják, hogy Trauner
véghezviszí elképzelését. Nem alkuszík; olyannak alkotja meg a dolgokat, amilyennek lenniük kell. Gondosan és jól. (Max Douy)
(Összeállította, fordította:
Barabás Klára)

.
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" ... És .akkor az ember, egyre inkább
szükségét érzi annak,
hogy valami szintézis szülessen ... "
Beszélgetés Magyar Dezsővel
1986-ban, a Játékfilmszemle alkalmából a Filmmúzeumban került sor Magyar Dezső 1969-ben készített filmjének, qz Agitátoroknak 'az ősbemutatójára. A film alkotoja 1965 és 1969 ~özött
végzett a Szinház- és Filmművészeti Főiskola filmrendezői szakán. Az Agitátorokon kívül még egy filmet készített a Balázs
Béla Stúdióban, a'Büntetőexpedíciót,
amely 1971-ben az Oberhauseni Filmfesztiválon elnyerteafődíjat.
Magyar Dezső 1971
óta kü/földön él. 1986 december végén családi látogatásra érkezett Budapestre. Az Agitátorok bemutatója, jó hazai és kü/földi
visszhangja tette indokolttá a ve/e való beszélgetést, amely egyúttalfontos adalékokkal szolgált egy különös művészpálya sorsfordu/óiról is a Nemeskürty István által kezdeményez.ett, most készülő magyar filmtörténet .számára. Helyhiány' miatt itt csak a
beszélgetés legérdekesebb részeit közöljük.
'.•

...~.

- Immár tizeflÖt éve annak, hogy kü/földön él. Az
ilyen döntést nyilván sok minden motiválja, s idő
kell ahhoz, hogy az ember saját maga számára is
megfogalmazza és nyilvánosan vállalja lépése okait. Onnél ez már megtortént-e?
- Hát ... hol is kezdjem.Egy ember elmenetelének, azt hiszem, mindig több oka van. Lehet egy
konkrét szituáció, ami kilöki, az énesetemben ez
természetesen az Agitátorok és következményei
voltak. Úgy éreztem, hogy igazán a legtisztább
forradalmi elkötelezettséggel csináltam meg ezt a
filmet, és amikor letettem az asztalra, azt hittem,
mindenki it keblére fog ölelni, amiért igazán baloldalról, igazán belülről egy friss, forradalmi,
modern fílmet csináltam, amely a világban,
1968-69-ben meglévő és nemzedékünkre mélyen
ható életérzések és a magyar kommunista hagyományok között kapcsolatot tudott teremteni. Ma
már biztosan tudom, hogy akkor pillanatnyi ideológiai-politikai megfontolások miatt nem vették figyelembe a film nagyobb horizont ját, távlatait, és utasították el. Ez rettenetesén fájt nekem,

jóllehet van egyfajta mazochisztikus "él~6'ny~::'is
a betiltottságnak. Hosszabb távon azonban mégis inkább az marad bennünk, hogy valami nincs
befejezve az életben. Ezután egy kétéves periódus
következett - 1969-1971 -ig -, amikor meglehetősen ambivalens volt a helyzetem. Az-l-es Stúdió
tagjaként felnőtt és elismert filmes voltam,
ugyanakkor hiába írtunk három-négy -forgatókönyvet is (Dobai Péter barátommal, meg egyet
Bódy Gabival), valamilyen kifogással mindet
visszakaptuk. 1970-ben Hat brandenburgi ver- {;
seny címmel újra bead tunk egy forgatókönyvet
Dobai Péterrel. Gyönyörüen elképzelt, hat tételből álló analitikus történelmi film lett volna az
1913-20 közötti időszakról. Végül engedélyezték, hogy a Balázs Béla Stúdióban megcsináljak
belőle egy tételt, ez volt a Büntetőexpedíció. Amikor elkészült, azt mondták, ne folytassam. jó ez
így magában is. Aztán írtam egy újabb forgató.könyvet egy szovjet író elbeszélése alapján. Sok
vita volt arról, hogy ilyen esetben van-e copyright-egyezmény. Kiderült, hogya konzultáció
r
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szükséges, s bár a forgatókönyvet nem utasították el, addig félre kellett tennem, amíg nem konzultálnak a megfelelő partnerekkel. Ezek persze
csak technikai kérdések voltak. Közben a Balázs
Bélában vezetőségi taggá, majd titkárrá választottak, az Agitátoroknak nagy visszhangja volt,
a Büntetőexpedíció sikerrel szerepelt Cannes-ban,
díjat nyert Oberhausenben. Óriási alkotó energiákat éreztem magamban, ugyanakkor kevés
munkalehetőséget
kaptam. Ma már persze tudom, hogy egészen szokványos helyzet volt ez,
csak 2-3 évet kellett volna várn om, még 4-5
forgatókönyvet beadnom, és akkor minden rendben lett volna.
Volt azonban egy másik, talán ennél is fontosabb ok. Sok mindent elterveztem, s elég sok
mindent el is értem 30 éves koromig. Egyszer
csak figyelni kezdtem magam körül azokat az
5(}-60-70 éves kollégáimat,
akik 30 évesen
ugyanolyan sok mindent elképzeltek ... És akkor
kirajzolódott előttem az életem: 40 éves leszek,
majd 50, csinálok még öt filmet, kapok még díjakat, s ugyanabban az utcában, ugyanazzal a 25
emberrel fogom leélni az életemet. Pedig én folyton arra a kihívásra vágy tam, amit 23 évesen
éreztem az utcákat járva, vagy arra az érzésre,
amikor először találkoztam Makk Karcsival a
televízió folyosóján. Az életem különben is újrakezdések sorozatából állt. Hatalmas szenvedélylyel és elég sikeresen sok mindent csináltam, mielőtt filmes lettem. Ám egy idő után ezek a szenvedélyek sorra kihunytak, csak a filmet nem tudtam már elhagyni, talán mert túl késő volt, vagy
mert mindig úgy éreztem, hogy ebben még nem
értem el képességeim maximumát.
Voltak persze további okok is. Megéreztem,
hogy az úgynevezett "hatvanas évek" KözépEurópában végérvényesen befejeződtek. NyugatEurópa és Amerika be tudott csapni még egy
ideig, de 1973-74-ben felébredtem, s rájöttem,
hogy az a világ, amiért tulajdonképpen Amerikába jöttem, eltűnt. Németországban
csak rövid
ideig tartózkodtam. Rettenetesen szűknek éreztem, s rádöbbentem, hogy kulturális és filmes
szempontból Magyarország a magasabb rendű.
Ültem a nemet fiatalok között, akik állandóan
Amerikáról beszéltek, s azt gondoltam: mit kezdjek én Németországban,
amikor Amerikába is
mehetek! Ha már annyit szenvedtem azért, hogy
elhagytam egy országot, a' hazámat, legalább a
kezdet kezdetén legyen meg az a gyönyörű illúzióm, hogy egy más kultúrában újrafogalmazhatom magam és céljaimat. Erre csak Amerikát
találtam alkalmasnak, s ebben nem is csalódtam.
Normális ésszel ugyanis az ember nem megy el,
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Magyar Dezső 1987-ben

különösen 30 évesen, s ha egy kultúrán belül már
elért bizonyos szintet. Én alapvetően emocionális, nem intellektuális okok miatt döntöttem így,
bennem a kitörni-vágyás munkált. A programom
ezért eleinte nem az volt, hogy hogyan leszek
képes megőrizni ainagyarságomat,
hanem az,
hogy én filmrendező vagyok, aki a világon mindenütt képes létezni. Később persze riadtan ébred fel az ember, s rájön, hogy ez végtelen naivitás. De akkor már bezárult mögötte a kapu, s
vagy így és ott él, vagy belehal.
Az első öt évet azzal töltöttem, hogy érze/mileg
életben maradjak. Aki itt él, nem is tudja, hogy
milyen áldott kis melegvíz ez az ország, mennyien
veszik körül itt az embert, az utcán bármikor
"belebotolhat"
egy barátba. Az első hónapok
eufóriáját - amikor az ember úgy érzi, hogy ott
mindent lehet, s még csak nem is a politikai
szabadság értelmében, hanem egzisztenciálisan szép lassan felváltotta a totális magány érzése. Ez
nálam kb. két évig tartott, s munka terápiával
próbáltam túlélni. A Kaliforniai Santa Monicában éltem akkor, s a Kalifornia Egyetem dráma-,
regény- és novellaírói tanszakára jártarn. Napi 12
órát tanultam. És ahogy az évek múltak, kezdtem megismerni embereket, s egyfajta intimitás is
megteremtődött az ottani valósággal. az amerikai mindennapokkal.
Fantasztikus anekdotákat
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1969. Bódy Gábor

tudnék mesélni. Az első barátom például Mark
Frechette, a Zabriskie Point főszereplője volt.
Akartunk csinálni egy filmet, a Bűn és bűnhődés
egy részletét adaptáltuk, mert úgy éreztük, Amerika igazi dosztojevszkiji világ. Mark kijelentette,
hogy szerez pénzt a filmre Bostonban. Kétnapon40

,

ként telefonált, s mindig azt mondta: a pénz már
majdnem megvan. Egyik nap felhívott, hogy
másnapra hozza az ötmillió dollárt. Óriási! Este
néztem a tévét, egyszercsak azt mondja a bemondó, hogy talán emlékeznek még, hölgyeim és
uraim, arra a fiatalemberre, ácsból lett színészre
Mark Frechette-re, aki Michelangelo Antonioni
Zabriskie Pointjában játszott. Ma este fegyveres
bankrablást követett el Bostonban, agyonlőtt két
őrt, letartóztatták.
Később 30 év börtönre ítélték. De a történetnek még nincs vége. A börtönben írt egy darabot a Watergate-botrányról,
óriási sikerrel előadta a fegyencekkel. Kb. egy év
múlva "szökés közben" lelőtték. Hát, ez is Amerika. Ahogy mondják, Robin belém törölte a kis
talpát.
Körülbelül 4-5 év elteltével éreztem azt, hogy
filmet kell csinálnom. Ennek legfontosabb feltétele az írás volt számomra. Próbára akartam
tenni magam, hogy egy új nyelven, új közegben
meg tudom-e fogalmazni az ehhez a számomra
merőben új valósághoz való viszonyomat. Különben jobb, ha elfelejtem, hogy filmes vagyok.
1979 volt az az év - akkor egy ideje már New
Yorkban éltem -, amikor minden beindult. Az
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Atlantic Monthly Magazin - mint egy bennszü-

löttét! - közölte az egyik írásomat. A próbát
kiálltam, tehát abban reménykedhettem, hogy
tisztességesforgatókönyvet is tudok majd írni. Es
szerencsére még ugyanabban az évben megbíztak
az első. rendezői feladattal, ez volt a Rapacini
lánya, amit úgy tudom, a Magyar Televízió is
bemutatott. A megbízást egyébként a Büntetőexpedíció alapján kaptam meg, amelyből - mint
oberhauseni fődíjas filmből - volt egy kópiája a
Museum of Modem Artnak, így meg tudtam
mutatni a producemek. ft.,. Rapacini lánya kitűnő
kritikát kapott,
például a New
York
Timesban, és attól kezdve annyi ilyen típusú filmet csinálhattam volna, amennyit akarok. Általában irodalmi műveken alapuló, kis költségvetésű, elsősorban a televíziós társaságok kulturális
csatornáin, de olykor mozikban is bemutatott
filmek ezek, a legtöbb európai ország is megvásárolja őket. Egyszeriben én lettem a kedvence ennek a csoportnak. Még három hasonló filmet
csináltam. 1980-ban Nyár címmel egy századfordulós szerelmi történetet, Edith Wharton amerikai írónő novellájának az adaptációját. A következönek Scrimeshowvolta címe, Roald Dahl angol író novellájából készült, igazán jópofa volt.
A negyedik film, a The King of America 1983-as
Ez nem irodalmi adaptáció, a forgatókönyvet
sem én írtam, a téma keltette fel az érdeklődésemet. Görög bevándorlókról szól, akiket manipulálnak az amerikaiak, ők pedig egymást marcangolják.
Ez a korszak 1983-igtartott. És akkor kezdtem
érezni, hogy skatulyába kerültem. Mert Amerikában, ha valakire kimondják, hogy ez az ember
kifinomult ízlésű, jó atmoszférateremtő képessége van, igazán jó kis művészfílmeket csinál, akkor az már valószínűleg soha nem rendezheti,
teszem azt, Warren Beattyt, vagyis nem fog 15
millió dolláros filmekre lehetőséget kapni. 1983ban tehát úgy határoztam, hogy visszamegyek
Los Angelesbe. Úgy gondoltam, hogy most már
rendeztem néhány filmet, közben az írást sem
hagytam abba, ezért reménykedtem, hogy ez a
két dolog valahogy majd csak összekapcsolódik.
Ez azonban a mai napig nem történt meg. Persze
közben sem tétlenkedtem. 19837ban írtam egy
forgatókönyvet, amit a Warner Brothers Stúdió
megvett. Különböző gazdasági és jogi manőverek miatt azonban átkerült a 20th Century Foxhoz, ahol Streets of Gold címmel végül Joseph
Roth rendezte meg, mert neki jobb szerződése
volt. Nekem a produceri pozíciót garantálták, és
ez Amerikában nem kis dolog. Így tudtam például a film főszereplőjéül Klaus Maria Brandau-

ert leszerződtetni, annak ellenére, hogy őnála
nagyobb, híresebb amerikai sztárt akartak.
A film 1986végén jött ki a mozíkba. Íróként egy
másik filmben is dolgoztam a Warner Brothersnál, Off Beat volt a címe, 1985-ben mutatták be.
Ezeken kívül Eddie Murphy től kezdve sokaknak
írtam filmet. Többször rendezhettem volna, de ez
olyan kompromisszumokkal járt volna, amit
nem vállaltam. Mert én a nagy stúdióknál is
szeretném megőrizni korábbi filmjeim kvalitását,
és ez egyre nehezebb. Amerikában a stúdiók csak
akkor fektetnek 25-30 millió dollárt egy filmbe,
ha az legalább 150-200 millió hasznot hoz, és
erre van biztosítékuk. Nekem eddig még nem
sikerült ilyet kitalálnom, de azért különösebben
nem panaszkodom, mert újabban mindinkább
előtérbe került a független filmnek egy rendkívül
izgalmas fajtája. A video- és kábeltelevíziós forgalmazás miatt ma már egy egymillió dolláros
film is lehet rentábilis. Olyan kiváló rendezők
csinálnak ilyen-filmeket, mint Jim Jarmusch. És
ez engem is reménnyel tölt el.
1983óta van egy másik tevékenységem is, amit
rendkívül élvezek. Az Amerikai Filmintézetnek
van Los Angelesben egy kétéves filmiskolájaxádvanced Study Center. Olyan emberek jönnekide
tanulni, akik a színházi vagy a filméletben már
elértek valamilyen szintet. Olyan kollégákkal
együtt tanítok filmrendezést, mint pl. Cassavetes,
"Filmmaker in residence" beosztásban. A forgatókönyv elfogadásától az utómunkálatokig én
kísérem figyelemmel, én irányítom csoportom
diplomafilmjeinek elkészítését. Ezt az állást korábbi filmjeim alapján kaptam meg. Szeptembertől - az igazgató felkérésére - forgatókönyvírásból is tartok egy kurzust, ez az első évben mindenkinek kötelező. Elsősorban klasszikus forgatókönyveknek, valamint a hallgatók könyveinek
a strukturális elemzését végezzük. Nagyon szeretek tanítani, egyrészt mert a fiatal, tehetséges
emberekkel való rendszeres konzultáció megóv
az öregedéstől, másrészt pedig mert rengeteg filmessel találkozhatom, ugyanis Fellinitől Bergmanig, nem is beszélve az amerikaiakról, szinte
mindenki megfordul itt. Így állandó, élő kapcsolatom van a szakmával, ami Amerikában nagy
dolog, mert Amerika a világ legizoláltabb helye,
a filmesek legtöbbször nem is ismerik egymást.
- Korábban említette, hogy az élete újrakezdések sorozatából állt. Hogyan jutott el végül is a
filmhez?

- Meg vagyok győződve arról, hogy olyan emberekből lesz filmes, akikben megvan a szintetizálás vágya és képessége, s ez Magyarországon és
Amerikában egyaránt így vauEzek az emberek
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éveket töltenek el különböző kalandokkal, 'míg
egyszerre csak rájönnek, hogy a film az igazi
médium. Én pl. l3-tól 20 éves koromig jazztrombitás akartam lenni. Foglalkoztam a teljesen
intuitív, zenére alapozott költészettel, érdekelt a
képzőművészet, de a zene kivételével mindez elég
felületes módon. 18 éves koromban a Jogi Karra
kerültem, ez teljesen más irány volt, más érzékenységet igényelt. Közben azonban még mindig
zenéltem. Rendszerint hajnali 5-igimprovizáltam
az Astoria bárjában, és utána betámolyogtam az
egyetemre. Éppen a filozófia iránti szenvedélyem
éledezett, amikor egy kitűnő jazz-dobos barátom
szólt, hogy ugorjak be valakit helyettesíteni a
cirkuszi zenekarba, mert turnéra készülnek, és a
trombitásuk megbetegedett. Mivel jobb trombitásnak bizonyultam, hívtak, menjek el velük.
Teljesen belebolondultam a cirkusz világába, s
otthagy tam az egyetemet, elmentem velük. Egyik
szobatársam, mellesleg a diákcsoport párttitkára, talált meg két hónap múlva, motorkerékpáron jött utánam Csehszlovákiába, hogy te teljesen megőrültél, mindennap olvassák a nevedet.
Mondtam neki, öregem, engem semmi nem érdekel, megyünk Japánba turnézni, cirkuszi trombi-

tás maradok. Erre előhúzott egy papírt, hogy
írjak kérvényt az évhalasztásra. Ősszel a turné
véget ért, visszajöttem Budapestre, ránéztem az
emberekre, akikkel egy évig turnéztam, s mondom, kik ezek, megőrültem én?! Azonnal visszamentem az egyetemre, s folytattam tanulmányaimat, mintha abba sem hagytam volna. A trombitát tüstént eladtam, s attól kezdve nem fújtam
trombitába. Harmadév végén azt mondja nekem
egy barátom, hogy van egy film, gyönyörű zeneszám van benne trombitára, menj, nézd meg.
Elmentem, aztán amint kijöttem, újra vettem rá
jegyet, újra megnéztem, s néztem, néztem, hogy
valami másnak is van zenéje ebben a filmben.
Esküszöm, megnéztem vagy negyvenszer, már a
zene nem is érdekelt, csak néztem, néztem, s ott,
az Országútont nézve megszületett bennem az
elhatározás: filmrendező akarok lenni. Beiratkoztam Biró Yvette kurzus ára a bölcsészkaron,
rengeteget olvastam, műveltem magam, s már
csak az volt a kérdés, hogy hogyan tudok a film
közelébe kerülni. Mihályfi Imre a szomszédom
volt, ő vitt be ügyelőnek a tv-be. Úgy doktoráltam le, hogy első asszisztens voltam a televízió
drámai osztályán, Vámos Lászlóval színházi elő-
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adásokat közvetítettünk. Akkor Herskó János
felvételt hirdetett a főiskolán filmrendező szakra,
s én jelentkeztem.
- A főiskola egyik legjelentősebb korszakában
járt afilmrendezői szakra. Jelenlegi tanáritapasztalatai birtokában milyennek látja az akkori filmes-képzést?

- Szerintem - akkor legalábbis - a felvételi
rendszer egyedülálló volt a világon. Tudomásom
szerint sehol nem vállalnak akkora költséggel,
fáradsággal és türelemmel járó munkát, amekkorával a főiskolán eldöntik, ki tehetséges, ki nem.
S ebben a többlépcsős felvételi szisztémában is az
a legjobb ötlet, hogy a legvégén bentmaradó
60-80 jelölt filmet csinál. Mert más az intelligencia és más a filmes tehetség. Ez tehát szerintem
nagyon jól volt kitalálva, nagyon okos dolog.
Más kérdés, hogy - ha a már felvetteket nézem valami nem teljesen stimmel az értékrendben.
Nem lehet mondani azt sem, hogy a hallgatóság
a magyar társadalom tökéletes keresztmetszetét
adná. Kontraszelekció: A 80%-uk budapesti, elsősorban értelmiségi - államigazgatási vagy művészeti pályán dolgozók - gyermeke. Arra tehát

nincs szisztéma, hogy felfedezzenek - mondjuk egy szabolcsi őstehetséget.
1964-ben és aztán 1965-ben is felvételiztem,
mert 64-ben az induló Herskó-osztályba nem
vettek fel. A 64-es felvételin egy óbudai üvegesmesterről készítettem egy Chagallra emlékeztető
hangulatú filmet, ami Makknak tetszett, Herskónak nem. Keleti Márton és köztem sem volt jó
valahogya "kémiai reakció". 65-ben azonban
már nem kellett végigmennem a fokozatokon,
csak filmet kellett csinálnom, s Makk kerekperec
megmondta, hogy az ő osztályában vagyok.
A főiskola négy éve alatt azok a tantárgyak,
amelyek a rendező számára másodlagosaknak
tekinthetők - a laboratóriumi ismerettől a hangismeretig, a képzőművészettől az operatőri kötelező mesterségig - nagyon magasfokúan szervezettek. S ami még csodálatos volt a főiskolán, a
sok filmnézés: reggel volt egy vetítés, este pedig
kettő, egy régi és egy új film. Az első évben kellett
Írni egy filmelernzést, én a 8 és félt választottam.
Egyszerűen beszállították nekem akópiát, felvittem a diákszállóba, betettem az ágyam alá mind
a tíz óriási dobozt. Este megvacsoráztam, megnéztem a két filmet, aztán a hónom alá tettem egy
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Rapacini lánpa, 1979. KathIeene Beller, Kris Tabori és Magyar Dezső

felvonást, átballagtam
a Szentkirályi utcába,
megkaptam a vágó szob a kulcsát, s 4-5 óráig
néztem oda-vissza a filmet, minden kockáját beletettem a szemembe. EZek nagyon fontos vívmányok. De ha azt nézem, ami a rendező munkájában az elsődleges, a történetelbeszélés, a dramaturgia, a filmi látásmód, a szakmai nyelv beszélése, illetve mindezek tanítása, nos, ebből a szempontból a magyar Filmfőiskola teljesen szervezetlen volt. Óriási hálával gondolok Herskóra,
mert a nevéhez fűződő főiskolai reform nagyon
sok eredményét I élveztem, de valószínűleg az ő
személye és oktatási elképzelései határozták meg
azt is, hogyafilmrendezői
szakma egy teoretikusan értékelt, politikai-ideológiai szinten "körűljárkált" stúdium volt. Az órák 90%-a fecsegéssel,
filozófiai értekezésekkel telt el. A másik oktatói
attitűd: a rendezőtanárok
olykor egy félévre is
kimentek a főiskoláról, filmet rendezni. Aztán
visszajöttek és azt mondták, na, mi van, gyerekek, hogy áll a dolog, hadd nézzem a filmeket.
Aztán homlokon csókoltuk egymást, elismertűk
egymás zsenialitás át, és ezzel el volt intézve. Még
Makk, akit imádók,' ő sem csinálta másképp.
Meghallgatta, amit mi el akartunk mesélni, adott
néhány baráti tanácsot, művész ci művésznek,
laissez-faire, három hónap múlva megnézte az
összeálIt filmet, szintén mondott két-három dol44

got, és kész. Azt hiszem, egy ember volt, aki
tanította is a filmi történeteibeszélés módszertanát, Máriássy Félix. Ez meg is látszik a tanítványai filmjein.
Velünk egyetlen ember küszködött, szegény
Gyárfás Miklós, aki heti l óra lehetőséget kapott
erre. Én is megvetéssel kezeltem az óráit, mert azt
hittem, hogy a film semmi más, minthogy ráteszszük a kamerát a fahrt-sínre, óriási bravúrokat
hajtunk végre és beleimádkozzuk
a jelentést.
A film történetelbeszélés. Nyelvedben persze lehetsz Antonioni vagy Eric Rohrner, de ők is tőrténeteket mondanak el. A leglényegesebb a kompozíció: pontosan belátni egy karakter teljes pályáját. A személyiséget formáló motivációk száma végtelen, a kompozícióban ezt kell végigvinni, meg kell találni az egységet, mert különben
szétmegy minden irányba, egyszóval: szétesik. Es
ha megnézzük azokat a magyar filmeket, amelyek ma a világban is megjelennek, Szabó filmjeit,
a Megáll az időt, az Angi Verát, akkor látjuk,
hogy ezek mind rettenetesen
erős irodalmi
anyaggal rendelkeznek, borzasztóan erőteljesek
karakterábrázolásban,
jelenetépítkezésben, kompozícióban, történeteibeszélésben.
És ezekben
forgatókönyvírás-tudás
van, s külön öröm számomra, hogy ezek között szerepelnek Dobai Péter barátom munkái is. Nekem tíz évembe kerűlt

Amerikában, hogy ezt autodidakta módon megtanuljam, noha valószínűleg jogi tanulmányaim
segítettek abban, hogy minden mozgató rugót
megkeressek. Gyárfás tehát lelkes ember volt,
Faulknert olvasott nekünk, darabokat elemzett,
mi pedig azt mondtuk, hogy minket ez nem érdekel, micsoda konvencionális, szakállas dolgok
ezek, a modem film nem ismer már ilyesmit.
Pedig ez nem igaz. Miért jobb a cseh film, mint
a magyar? Mert a cseh főiskolán a dramaturgia
a legerősebb tanszék, amit Milan Kundera vezetett, akinél nincs okosabb ember talán az egész
világon, s akinél Milos Forman dramaturgként
- és nem rendezőként! - tanult. Hihetetlenül jó
írók, Páral és Hrabal vesznek részt az oktatásban.
A leglényegesebb az, hogy mit látsz meg egy
szituációban, hogyan bontod ki, aztán már odateheted a kamerát. Ott lesz, amit megláttál benne, akkor is, ha hacspacs módon van lefényképezve. Ezért nem vagyok oda érte, ha azt mondják, hogy: "a film képisége", "gyönyörű atmoszférája" stb. Van egy amerikai mondás, miszerint
a rendezők nem halnak meg, csak operatőrökké
lesznek.
Rapacini lánya
- Emlékszik még a vizsgafilmjeire?
- Hát persze. Első év végén csináltam egy gyö- Tudomásunk szerint az Agitátorok volt a dipnyörű filmet, istenem, csak újra láthatnám! Kilomafilmje, de ez már a Balázs Béla Stúdióban
mentem a Műjégpályára, s találtam ott egy öregkészült. Mikor és hogyan került kapcsolatba a
asszonyt, aki egy kis tüllruhában korcsolyázott.
stúdió val?
Mondom, ki ez az őrűlt?! Rengeteg magnóinter- A 68-as vizsgafilmemet, a Három lányokat a
jút csináltam vele, olyan élete volt, amilyet még
BBS-ben is levetítették, és tetszett a stúdiósokFellini sem tudna kitalálni. Kibéreltem a cirnak. Huszárik Zoliék voltak ott, meg Simó, Sánkuszt, az öregasszonyt felöltöztettem estélyi rudor Pali, ez a generáció. Aztán, szintén 68-ban
hába. Találtam még 6--8 öregembert, akik szintén
meghirdettek a főiskolán egy forgatókönyvpátudtak korcsolyázni, őrájuk szmokingot adtam,
lyázatot a Tanácsköztársaság
50. évfordulójára,
s olyan furcsa, álomvilágszerűen korcsolyáztak
amit én nyertem meg egy 50-60 oldalas dolgozatki oda a jégre és táncoltak ... A feladat dokumental. Ebből lett az Agitátorok. A főiskolán ak az
tarista film lett volna, s ez lényegében dokumenvolt a véleménye, hogy valami komolyabb dolgot
tum is volt, de el tudtam menni egy szürrealista
kellene csinálni belőle. Akkor Bódy Gáborral,
határig, majdnem játékfilm lett belőle. Másodévaki ugyan bölcsész volt, de együtt dolgoztam vele
ben Gábor Miklóssal csináltam egy filmet.
a Három lányokban is; írtunk egy 110 oldalas
A harmadéves vizsgafilmem, a Három lányok,
forgatókönyvet. Elvittük a Balázs Béla Stúdióba
még ma sem hagy nyugodni. Tudom, hogy akkor
nem hoztam ki belőle mindazt, ami benne volt a is, ahol sok embemek tetszett, de azt mondták,
hogy túl sok pénz kell hozzá, annyit nem tudnak
történetben. Nagyon szeretném újra megcsinálni.
adni. Makk és Nádasdy segített, így az I. és a III.
Van még egy főiskolai élményem, amit azóta már
újra elővettem. Gyárfásnál az utolsó gyakorlat az ' stúdiótól is kaptunk még pénzt.
- A BBS-ben tehát könnyen elfogadták az Agivolt, hogy egy színdarabot át kellett írni filmre.
tátorokat?
Akkor ment a Katona József Színházban Synge
- Aránylag, bár most, hogyafilmről
nyilvánír író századfordulós színműve, A nyugati világ
valóan kiderült, hogy fontos állomása a stúdióbajnoka, szegény Öze játszotta nagyszerűen. Én
nak - és azt hiszem, ez nem szerénytelenség -,
ezt választottam, mert nagyon tetszett, gyönyörű
meg kell mondjam, a BBS akkori vezetősége nem
az apa és a fiú viszonya. Szeretnék Amerikában
egyhangúan volt oda érte. Főleg akkor tört ki a
filmet forgatni belőle, átírva amerikai viszonyokra.
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palotaforradalom,
amikor a forgatás közben kifutottunk a pénzből, és visszamentünk a stúdió
vezetőségéhez újabb összegért. Akkor Kézdi Kovács Zsolt kategorikusan kijelentette, hogy egy
fillérrel sem adnak többet. Bacsóéktól kaptunk
pénzt a befejezéshez. Akkor megvágtam, készen
lett - 68 utolsó hónapjaiban vagy 69 elején -,
elkezdtük vetítgetni, egyre nagyobb visszhangja
lett, ügy, esemény lett belőle. Amikor pedig az
öreg Lukács azt mondta róla, hogy kérem, ez
olyan szép, mint egy Beethoven szimfónia, a többiek is elismerték, hogy zseniális. Az elfogadás
előtt legalább húsz vetítés volt, rengeteg ember
megnézte, szociológusok, politikusok is. Soha
nem felejtem el a Balázs Béla Stúdióbeli elfogadást. Telt ház volt a filmgyári nagyvetítőben,
mert akkor már mindenki tudta, hogy Lukács azt
is mondta róla: "Ha megérem, akarok írni róla
egy 120 oldalas tanulmányt." Mikor lement a
film, emlékszem, Mészáros Márta felállt és kijelentette, hogy ez sokkal jobb, mint amit Godard
valaha is csinált. Gyönyörű, gyönyörű este volt!
Döntés született, hogy ezt a filmet mindenképpen
be kell mutatni.
Aczél György és Uj helyi Szilárd egy vagy két
hét múlva nézte meg, és akkor kitört a vihar.
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Aczélnak elsősorban az nem tetszett, hogy a Révai-gyerek benne volt. Mások is figyelmeztettek,
már korábban, hogy ez fölöslegesen olyan felhangokat visz a filmbe, ami nincs is benne, de én
hajthatatlan voltam. Azt mondtam, engem nem
érdekel, hogy ki volt a Révai, ha egyszer a Révaigyerek a jobb színész. Tényleg erről volt szó.
Legalább tizenöt embert kipróbáltam erre a szerepre, de ő volt a legérdekesebb karakter. Azt is
mondták, hogy maoista, ördögi megszállott módon az utcán akarok forradalmat csinálni, erre
használom a filmet, nem pedig arra, hogya Tanácsköztársaságnak
állítsak emléket. Meg hogy
mit akarok ezekkel a hosszú hajú huligánokkal.
Erre csak azt tudtam mondani, hogy utánanéztem, a szereplők 3-4 évvel öregebbek az akkori
forradalmároknál,
akiknek hosszabb hajuk és
szakálluk is volt. Sajnos, érveim gyengének bizonyultak, a filmet nem mutatták be. Később, amikor talán elővették volna, már én elmentem.

- Milyen szempontok alapján választotta ki
munkatársait, az Agitátorok szereplőit?
- Mindig sokkal jobban tiszteltem a lelkesedést, mint a szabályokat. Ezért amikor az Agitátorok forgatókönyvét írtam, hiába mondták a
főiskolán, hogy van itt elég író és elég kiváló

Summer, 1982., Michael Outbean és Diane Lane

Summer. Magyar Dezső és Diane Lane
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színész, én Bódy Gáborral akartam dolgozni, s
olyan gyerekeket kerestem szereplőnek, akik
nem eljátsszák, hanem érzik a film gondolatait.
Dobait például a bölcsészkaron találtam meg,
Bertalan Lacira az Országgyűlési Könyvtárban
akadtam rá. Ott űlt és olvasott. Nézem, hogy
milyen szép arca van, mennyire olyan, amilyennek én a fiatal Lukácsot elképzelném. Heller Ágnesék oda is jöttek aztán hozzám, és mondták,
. hogy az isten áldjon meg, amiért ilyennek ábrázoltad. Bertalan Lacit, szegényt, kezdetben teljesen megbénitotta, hogy neki Lukácsot kell játszania. A filmnek pedig talán a legszebb pillanatai
azok, amikor ő jelen van.
A dialógusokat pontosan megírtuk, úgyhogy
a forgatás során már csak emberközelibbé,
mondhatóbbá
tettünk egy-egy mondatot, hogy
az amatőr szereplőket minél elfogadhatóbb szintre tudjam hozni. Előtte azonban, 2-3 hónapig,
rengeteget vitatkoztunk Bódy Gáborral, mert ő
mindig olyan elvadult tisztasággal akart egy ötletet megvalósítani, hogy az gyakran járhatatlan út
volt. Az Agitátorokból olyan filmet akart csinálni, amelyben négy ember beszélget egy szobában
a forradalom
dialektikusságáról.
Én meg
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mindenáron mozit akartam belőle csinálni. Rengeteg anyagot elolvastam, Lukácsot, Lengyel Józsefet személyesen is felkerestem, interjúkat készítettem velük. Még Lukácstól sem azt kértem,
hogy beszéljen a forradalmi dialektikáról, hanem
azt kérdeztem, hogy akkor mi volt, mit ettek, ki
szeretkezett kivel stb. Lengyel József a Leninfiúkról beszélt nekem. A Sinkó-könyvet is olvastam, a főcímen ott a neve is, de csak a dokumentumokat vettem át belőle. Tehát a folyamat fordított volt: olvastam valamit Sinkónál, aztán elmentem Lukácshoz és Lengyelhez, megkérdeztem tőlük, hogy ez meg ez így történt-e, s csak
akkor vettem bele a filmbe, ha azt felelték, hogy
igen. Valódi emberi sorsokat akartam filmre vinni, azt a csoportot, amely gyönyörűt álmodott,
a forradalom metaforájává
nőtt, hihetetlenül
tiszta lánggal és lelkesedéssel indult, amit aztán
a külső és belső valóság lassan-lassan darabokra
tört. A filmet mégsem lehetett mással, csak azzal
a katartikus, heroikus pesszimizmus sal befejezni,
hogy mégis, mégis ... Ez volt számomra a szép
benne. Mert mi tulajdonképpen önmagunkat vittükfilmre. Az öltözék, a hajviselet tudatos rendezői döntés volt. Én is tisztában voltam azzal,

hogy a film tele van anakronizmussal. Azért tetcsináltak, kissé fellazultak a merev szabályok.
tem bele ezeket, mert azt akartam, hogy benne
Elkezdtünk zenészeket, festőket is lehívni a stúlegyenek. Mert én nem egy bombasztikus filmet
dióba. Mi vezettük be azt is, hogy nem kellett
akartam csinálni az 50. évfordulóra,
hanem
kidolgozott forgatókönyvet beadni, a terv, a ráolyat, amelyet a 69-es év fiatalsága - kommunista
szántság, az ötlet volt a fontos. Adtunk egy kis
fiatalsága - szeretettel fogad, a magáénak érez, s költségvetést, amivel el lehetett menni terepszemmég egyszer beleszeret tőle a forradalom lehetőlére, aztán még egyszer el kellett fogadnunk a
végleges filmtervet. Ezek voltak a mi újításaink.
ségébe, ahelyett, hogy csak öröklakásra gyűjtene
pénzt ...
De ebben semmi különös nem volt, hiszen a BBS
A film nagyon gyorsan, 3-4 hét alatt készült el, előtte is ilyen ciklikusan ment. Jött egy új társaigaz, 18-20 órát dolgoztunk naponta, teljes "delíság, amelyik újat akart, s a régi formát megtöltötriumban". Úgyhogy az ötödik napon már tényte új tartalommal. A mi esetünkben az Agitátoleg nem tudta senki, hogy 19-ben élünk-e vagy
rok volt az a konkrét film, amely példát jelentett,
69-ben. Ugyanabban a szobában laktunk, ahol
bebizonyította, hogy a film képes a szociológiai,
forgattunk. Este lefeküdtünk a földre, s mikor
politikai gondolkodást és az esztétikumot összereggel felébredtünk - mindenki bőrkabátban volt
egyeztetni. Ú gy éreztük, hogy a szociológiai film
-, azonnal folytattuk a munkát. Fantasztikus,
. először kimegy a valósághoz és onnan hoz vissza
felejthetetlen élmény volt! Pécs! Hotel "Nádor"!
anyago t, majd esztétikai formába önti, ahogy az
Agitátorokban történt.
Hotel "Pannónia"! Forgatási helyszínek.
- A filmnek valóban óriási erénye, hogy olyan- Most van-e olyan programja, mint a BBS-ben
fajta közösségi szellem sugárzik belőle, amely a volt?
hatvanas évek vége óta, sajnos, szinte nyomtalanul
- Ú gy érzem, hogy visszatérhetek a Balázs Béla győkereihez. Már említettem, hogy mintha
eltűnt. Ez a "csapat" követte a BBS-be is?
több lehetőség nyílna kisebb költségvetésű filmek
- De még mennyire! Majdnem meglincseltek
miattuk. Akkoriban olyan fokú kasztrendszer
készítésére anélkül, hogy bármiféle kompromiszvolt ott - remélem, azóta már nincs! -, hogy
szumot kellene kötni. Osszel befejeztem két forbármilyen nagyszerű dolgot talált is ki valaki, ha
gatókönyvet, januárban írok egy harmadikat,
nem a főiskoláról jött, nem volt helye a stúdiósokat várok tőlük. A kisebb, de művészibb és
ban. De velünk nem volt könnyű dolguk. Az igazabb, önvizsgáló filmek irányába próbálok
Agitátorok miatt nekem elég nagy személyes
menni. És ez, érdekes módon, egybeesik azzal,
presztízsem volt, elég erősnek éreztük magunkat,
hogy mostanában
sok minden történik velem
így állandóan konfliktusba keveredtünk. MígMagyarországgal kapcsolatban, például az Aginem a régi vezetőség, Simóék, maguk jöttek oda
tátorok bemutatója,' amiről most, hogy itthon
hozzánk, és tényleg, szép békésen azt mondták
vagyok, azt mondják az emberek, hogy milyen
nekünk, hogy így nem lehet tovább folytatni,
szép film és még mindig él. És ez végtelen boldogmert ti egészen mást akartok, legyen akkor a sággal tölt el. Mert nem volt könnyű érzelmileg
stúdió a tietek, nekünk már elég volt, ennek úgyis
hazatalálni. Hiszen minél több idő telik el, annál
meg kell történnie. A főiskoláról jöttek új embenehezebb újra összekapcsolódni az emberekkel.
rek, Grunwalsky, Szomjas, Mihályf y Laci és a Furcsa, majdnem misztiku s dolog, hogy egyre
többiek. Nagy erőssége volt a csoportnak Koltai
többen jönnek ki Los Angelesbe, akik megkeresLajos, otthoni filmjeim operatőre és ma is igazi nek. Most pedig egy csodálatos hetet töltöttem
barát. Előbb-utóbb elfogad ták Bódy Gabit, a Budapesten ... Találkoztam Dobai Péterrel, aki
Dobait, meg a többieket is, hiszen ők is ugyanarmind alkotói, mind a magyarságom szempontjáról a dologról és ugyanúgy gondolkoztak, mint
ból nagyon fontos személy az életemben, aki
mi. Együtt találtuk ki az ún. szociológiai filmcsotényleg a legjobb kvalitásokat hozza ki belőlem.
portot, amelynek Bódy Gábor volt az ideológiai
Ismerek persze Amerikában is írókat, művészehangadója, de Szomjas és Grunwalsky is nagyon
ket, akikkel együtt dolgozom, kialakult körülöterősen bekapcsolódott. A vezetőség és a tagság
tem egy közeg, de azt az életlátást, amivel Dobai
többsége borzasztóan progresszív volt, abban az Péter és sok tekintetben Bódy Gábor is rendelkeidőben sok mindent elértünk. Ma már az sem zett, nem lehet máshol megtalálni. Nem hiszem,
titok, hogy csak meglehetősen erőszakos módon,
hogy elfogult lennék.
a demokrácia teljes megkerülésével sikerült kiKintlétem első öt évében a mindent eltörlés és
harcolnom, hogy Bódy és Dobai filmet csinálhasa teljesen újjászületés vágya dominált. Amerikaisanak. Amikor aztán kiderült, hogy semmiféle
vá akartam válni. Aztán öt év utánjött egy furcsa
katasztrófa nem történt, sőt nagyon jó filmeket
magasabbrendűségi
komplexus, úgy éreztem,
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hogy ezek itt egészen ostobák, semmit nem tudnak, bezzeg Magyarországon!. . . Előhúztam
Marxot, s én lettem a legbaloldalibb fickó Amerikában. És akkor az ember egyre inkább szükségét érzi annak, hogy valami szintézis szülessen.
Ezért vágyom arra, hogy valami olyasmit csináljak, aminek közvetlen köze van ahhoz, ami itt
vagyok, ami itt voltam. Mert a temperamentumom mindig is magyar lesz, ennek a kultúrának
a szülötte, ahogyagondolkodásom
is mindig
dialektikus és marxista lesz, bármilyen szisztémában élek és dolgozom is. Mert ez gondolkodás50

formát jelent, amit hála istennek nem tudok elfelejteni, és nem is kell. Sajnos, én nem vagyok
absztrakt ember, aki előre végig tudja gondolni
a dolgokat. Empirikus alkat vagyok, akinek először mindent meg kell élnie, meg kell szenvednie
ahhoz, hogy a bűvös igazságok és összefüggések
birtokába jusson. Ismétlem, néhány barátommal
újra felfedeztük egymást, ők talán segítenek abban, hogy mindezt feldolgozzam.
- Köszönjük a beszélgetést.
(Az interjút készítette és összeállította:
Báthory Erzsébet és Pintér Judit)
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"Isten országa tibennetek vagyon"
Robert Bresson hite és szomorúsága

I

"Ave Maria!" - ez az első mondat, mely elMinden bizonnyal emlékezetes pillanat tanúi voltak az 1983-as Cannes-i fesztivál díjkiosztó ün- hangzik a Bűn angyalazban. Ez - szándékosan-e
nepségének résztvevői. Az emelvényen együtt lát- vagy sem - a mélyen vallásos érzületű Bresson
művészi hitvallását mutatja. Bresson egész élethatták Andrej Tarkovszkijt, aki Nosztalgiájáért
és Robert Bressont, aki a Pénz című filmjéért művében Istent keresi; önmagában, hőseiben, a
vehette át Orson Wellestől a Szerzői Filmek világban. Az emberi rendeltetést, a földi lét értelNagydíját. A taps közé füttyszó is vegyült, ami mét kutatja, mely rendet visz az élet kuszaságába,
azt jelezte, hogy Bresson sem próféta saját hazá- s az embemek célt, hitet, erkölcsöt, a léleknek
jában. Művei nem harnionizálnak az általános megnyugvást ad. A Giraudoux-mű alapján kéízléssel, a filmjeit játszó mozik pénztárainál még szült a Bűn angyalai ennek a Bresson filmjeit
a szakmabeliek sem tolonganak. Persze nem a meghatározó tematikának az első megfogalmanézőszám a művészi teljesítmény mércéje. Az oly zása.
A film két főszereplője közül az egyik a szeresok nagyszerű filmet készített, s különös módon
majd mindegyikkel megbukott Bresson vitatha- . tője helyett ártatlanulbűnhődő, s ezért bosszúból
tatlanul a filmművészet kimagasló egyénisége. gyilkoló Thérése. A gyilkosság után zárdába meÉletévei és filmjeivel bizonyította, hogy csak az nekül, de hite nincs, szeretetre nem képes. A bűn,
emberi és művészi tartással, következetes gon- mely lelkét nyomja, gyanakvóvá, elzárkózóvá,
dolkodásmóddal párosuló tehetség hozza meg a magányossá tette. Öt szereti meg, s az ő megválfolyamatos, kiemelkedő teljesítményt. "Minden tásán munkálkodik Anne-Marie, kinek Szentecsetvonással az életemet kockáztatom" - idézi Ferenc-i ihletettségű tiszta hite, önzetlen szereteBresson Cézanne-t könyvében -, de ugyanezt te és önfeláldozása zavarbaejtően tökéletes. Bresidézhette volna Welles vagy Tarkovszkij is. Hár- son szerint a megváltás megbocsátást feltételez,
mójuk közül Bresson az, akivel a honi filmélet a a bűntől való megtisztulás, és általában a kegyellegkevésbé foglalkozott. Munkásságáról nem je- mi állapot elnyerése a szeretet révén valósulhat
lent meg könyv, átfogó tanulmány. Pedig az idén meg. A film nem így, tételszerűen mondja ezt,
. ,80 éves Bresson a francia film élő klasszikusa.
hanem hiteles történet keretében. Végül AnneKorai, pályakezdő éveiről keveset tudunk. Gö- Marie halálával ő az üdvözülést, Thérése - a
bűnhődés szükségességének megértésével - a kerög-latin-filozófia szakon végezte tanulmányait,
gyelmet, a megnyugvást nyeri el.
..
s ez a klasszicista hatás alapvetően meghatározta
műveit. 1933-ban forgatókönyvíróként kapcsoBresson életművével kapcsolatban szokás 'a
lódott be a filmvilágba. A következő évben egy janzenizmusra hivatkozni, s ez a Bűn angyalait
vizsgálva nem is tűnik alaptalannak. (Ajanzenizkomédiát rendezett (Les affaires pabliques),
melyből1986 végén került elő egy kópia. René mus több vonatkozásban hatott Bressonra, s ezeClairrel dolgozott, a L 'Air pur (1939) társírója ket a hatásokat a megfelelő helyeken jelezni fogvolt. A háború alatt több mint egy évet töltött juk.) Itt a janzenizmusnak azt a tételét kell megnémet börtönben. Úgy vallja, hogy igazi filmes említeni, mely a mindennapi keresztényi élet fonpályaját a Bűn angyalaival (1943) kezdte el.
tosságát hangsúlyozza; azt, hogy a szeretet-
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eszme, és általában a keresztényi elvek a mindennapok gyakorlatában, konkrét cselekedetekben
öltsenek testet.
Idővel maga Bresson volt az, aki elégedetlenül
tekintett vissza erre a korai filmjére. Ha nem is
tökéletes, de fontos alkotás ez, mert rögtön a
pálya elején felmerülnek a későbbi teljes életművet meghatározó kérdések. Ilyen az ártatlanul
bűnhődés motívuma, a megaláztatás-alázat
ellentétpárja. a bűnösnek a szeretet révén történő
megváltása, mely témák később szebb és alaposabb kifejtést nyernek. Említettük, hogy a film
nem tökéletes: fölösleges a film végi hosszas, Thérése és Anne-Marie közt zajló dialóg, melyben
elmesélik mindazt, amiről az előző 80 perc szólt.
Nem szerencsés, hogy végül Thérese a szó szoros,
fizikai értelmében
"halálba
kergeti"
AnneMarie-t, hiszen makacs elutasításával, hidegségével, majd lassan felizzó gyűlöletével már megtette
ugyanezt. Ugyanakkor olyan nagyszeru jeleneteket is láthatunk, mint a "testvéri ítélkezések"
sorozata az apácák zárkáinak ajtaja előtt, mely
már a későbbi "nagy" Bressont idézi.
A film még hagyományos eszközök és módszerek felhasználásával készült, s néhány (főleg képi) megoldása láttán a háttérben felsejlik a tanítómester, René Clair hatása. Ám érdemes fölfígyelní arra, hogyan alakul Bresson sajátos forrpanyelve, fi1mkészítési módszere. Már ebben az
alkotásban megfigyelhetők az ennek megteremtésére irányuló kísérletek: a hangsúlyos mondatokkal befejezett, "lekerekített" jelenetek. Egy
jelenet többnyire ugyanabban a térben játszódik,
lehetőség szerint ugyanazokkal a szereplőkkel.
Ez jeleneten belül nagyfokú hangulati és képi
egységet biztosít. A párbeszédek kímértek, valamely "lényeg" felé törnek. Ezt a "lényeget" a
jelenet utolsó mondatával mondják ki, s ezzel a
jelenetnek vége. így az egyes cselekményrészek
nagy önállóságra tesznek szert, ez mégsem jelenti
azt, hogy a cselekmény elemeire esne szét. A szerkesztésben Bresson két fő módszert alkalmaz,
melyek jellemzőek későbbi filmjeire is: az áttűnést és a jelenetek végének lekeverését, a fekete
blankot. Mindkét módszer epikus jellegű elbeszélést feltételez és eredményez, de míg a lekeverés
elválasztja a montázs-részeket, az áttűnés egységüket, összetartozásukat fejezi ki.

Diderot-tól Racine-ig
Bresson második filmje, a Bois de Boulogne-i
asszonyok Diderot Mindenmindegy Jakab meg a
gazdája című művének felhasználásával készült;
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Bois de Boulogne-i asszonyok,

1944-45.,

E/irul Labourdette
pontosabban annak egy részét vitte filmre. Bresson egy mélyen az Ancien Régime-ben gyökeredző történetet emel át napjainkba, alapvetően Men, vagyis a konfliktusnak nem ad más értelmezést, nem is "aktualizálja" azt. Miközben a cselekményt a mai Párizsba helyezi át, megtartja az
eredeti műből a XVIII. századi gondolkodásmódot és magatartásformákat.
Ez a filmnek nem
válik előnyére. A diderot-i alkotásban a bonyodalom alapja a rangon aluli házasság mint szégyenteljes cselekedet. Ez gyenge lábakon álló
konfliktus a mai időkben, a téma aktualitása
jócskán megkopott. Diderot meghatározott céllal írta meg művét; hogy küzdjön a rangon aluli
házassághoz kötődő - s .általában mínden - előítélet ellen. Hitt abban, hogy a történelmí fejlődés
és az emberi felvilágosodás relatívvá teszi, végső
soron megszűnteti az előítéleteket. Ennek a meghatározott történelmí korszakhoz, meghatározott történelmí gondolkodásmódhoz
szorosan
kötődö történetnek a mába való, egy az egyben
történő átültetése anakronísztikus
hatást kelt.
Minden bizonnyal erre utal André Bazin is kritikájában: "Bresson arra számított, hogy egy »reális« történet egy másik, szintén »reális« környezetben életre kelhet. .A.z eredmény az lett, hogy az
egyik realizmus kioltotta a másik hatását". 1
Bresson megpróbált általános érvényű mondandót kipréselní a mára vékonykává vált konfliktusból. Ez annyiban sikerült, amennyiben megkérdőjelezte a diderot-i optimízmus létjogosultságát, az emberi felvilágosodás lehetőségét, a haladásba vetett hitet. Talán a Felvilágosodás Századának gondolatcsokrából
egy másikat kíváS3
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lasztva hitelesebb, meggyőzőbb módon tehette
volna ugyanezt.
Bazin idézett írásaban így folytatja: "Az eső
valósága, a vízesészuhogása, egy eltört váza koppanása a földön, egy ló patáinak zaja a kockakőveken nemcsak a leegyszerűsített díszleteknek, a
konvencionális jelmezeknek mond ellent, hanem
a dialógusok. irodalmias és anakronisztikus
hangvételének is. Alkalmazásuk szükségességét
nem dramaturgiai ellenpólus szerepűk, vagy
egyéb kontraszt-hatásuk indokolja. Azért vannak a filmben, mert közömbös dolgok, teljesen
idegen hatáselemek; mint egy homokszem kerülnek a gépbe, hogy megzavarják annak működését, (... )"

"Nem kellett más, csak egy autó ablaktörlőjének surrogása a diderot-i szöveg alatt, hogy valódi racine-i párbeszéd jöjjön létre."
Bazin felhívja a figyelmet arra, hogy ellentmondás van a zajok, a szöveg, a jelmezek között,
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mint a versailles-iszínházban, ahol antik darabokat rizsporos parókában játszottak; Racine szelleme idéződik így meg. A Racine-hoz való közeledés több szempontból termékenyítően hatott
Bressonra. Ezek közül az első a már említett
janienizmushoz kapcsolódik. Racine a Port
Royal kolostorban töltötte ifjú éveit, mely a janzenizmus frankhoni fellegvára volt. Eletműve
éppoly elválaszthatatlan e fiatalkori hatástól,
mint a későbbi versailles-i vonzódástól. Vallásos
és világi élet partjai közt hánykolódott élete folyamán; míg Phaedrájával végleg vissza nem tért
kiindulási kikötőjébe.
A janzenizmus kálvini gondolatokat átvéve
tagadta az akarat szabadságát, és ennek megfelelően a predesztináció elvét vallotta. Ebből következik, hogy a janzenista felfogás szerint az ember
egyedül van Istennel, meghatározott sorsával
szemben. A szorongást, mely a végtelen egyedüllét tudatából származott, "s mely a janzenisták
szerint ... csak az ember és az Isten viszonyára
(vagyis az üdvözülés kiérdemlésére) korlátozódott (Racine), átvitte az emberek egymás közti
kapcsolatába.'? Ez az egyedüllét tudatából származó, Istennel szembeni, de az emberi kapcsolatokban is tettenérhető szorongás Bresson számos
filmjét áthatja.
De a fenti párhuzamon kívül más, lényegibb
összefüggéseket is felfedezhetünk. A Bérénice
előszavát idézzük: "Egy mű legfőbb szabálya,
hogy tessen és meghasson" - írja Racine, majd
így folytatja: "a tragédiához nem szükséges vér
és halál; elegendő, ha a cselekmény nagy, a szereplők hősiesek, a szenvedélyek felébrednek, és
minden érezteti a fenséges bánatot, a tragédia
legfőbb gyönyörűségét." A tragédia színterének

Bresson is a lelket tartja, s egész életművében a
"fenséges bánat, a tragédía.legfőbb gyönyörűsége" képre vitelével kísérletezett. 3 Ez a fenséges
bánat több síkon, több funkcióval jelentkezik
Bresson műveiben. Egyrészt művészi eszközei,
melyek a lélek hangjait a csend nyelvén tolmácsolják, képesnek bizonyulnak arra, hogya látható képek nyers naturalizmusát föloldják, alkalmassá téve ezáltal a filmes szövetet a belső történések oly nehezen megvalósítható képi ábrázolására. Bresson jégtömbszerűen zárt és fagyos formája mélyén eleven tűz lobog. Filmjei szenvedéllyel és indulatokkal telítettek, ám minden művészi eszközével azon van, hogy ne segítse elő az
ezekkel való azonosuiást. Értelmünk követi a
látottakat, de érzelmeinket nem engedhetjük szabadon. Pedig a lélek többet tud a tragédiáról,
mint az értelem, s épp e tudástól szomorú. S végül maga a filmek témája az,· ami a fenséges

-,
.bánatot sugározza: a "Jóért", vagy a "Rossz"
-,ellen az esélytelenség tudatával is, pusztán önma.gáért, a harc tényéért folytatott küzdelem. Olyan
ez, mint a krisztusi jóság, melyet nem meghatározott cél és értelem, hanem maga a jóság eszméje
vezérel.
- Bresson harmadik filmje, a Georges Bernanos
regénye alapján forgatott Egy falusi plébános
naplója már a fent leírt filmkészítésielvek és módszerek jegyében született. Az ember Istennel
szembeni szorongásának filmjeez. A hittel (Istennel) való vívódás összefonódik a halállal való .
szembenézéssel; a fiatal pap gyógyíthatatlan beteg. Talán éppen a fiatal korban támadó halálos
betegség teszi oly intenzívvé és mégis ingataggá
a pap hitét - de az ingatag hit látszólag ellentmond az üdvözülés reményének. Pedig 'a hit által
elnyert üdvözülés tehetné semmissé a betegséget,
végső soron magát a halált. Másrészt a plébános
feltétlen szereteten, őszinte bizaimon alapuló hite
furcsává, idegenné teszi őt az emberek szemében.
A film második részétől összefonódik ez a két
tartalmi szál. A pap egy hosszú, túlfűtött éjszakán visszatéríti a nyájba a kisfia halála óta hitét
vesztett grófnőt, aki ezt a gyermek emlékének
elárulásaként éli meg: öngyilkos lesz. A grófnő
halálával hit és halál kérdése túllép a plébános
egyéni problémáján, s ki is bővül a következő
kérdésekkel: lehet-e hitet adni halál árán? A hit
jegyében történő halál fontosabb-e, mint a hit
nélküli élet: mi a nagyobb érték Isten szemében,
a hit vagy az élet? A grófnő halála a plébános
tragédiája is egyben; szeretetvallása egy ember
halálához vezetett. "Békében halt meg" - állítja
a pap a grófnőről. Ebbéli bizonyosságát a szellemi atyaként és lelki társként elfogadott idősebb
presbiter kérdőjelezi meg: "Mit tudod te?" Ez a
szellemi atya és barát "bölcsebb" a papnál; mert
élettapasztalata nagyobb, az élet kérdéseire praktikus válaszokat kínál. "Erős és nyugodt, igazi
szolgája Istennek," - véli a fiatal pap. De ez nem
egészenígy van, sugallja Bresson, mert nem munkál benne a mindennapi haláltudat ébresztette
kétség - bármely.tőről fakadó kétség - mely egy
hitet igazán erőssé tehet. Melyik út vezet mármost Istenhez: az emberi elmének talán megnyugtatóbb bizonyosság, vagy a kételkedés útja?
Bresson a film végén már nem sugall, hanem állít:
a megszenvedett hitű plébános üdvözül.
Ezen a ponton kell szólni néhány szót a Bresson eddigi műveiben megjelenő szabadságfelfogásáról, mely egyben át is vezet minket a következő filmekhez. A magyarul Mindenmindegy Jakabnak keresztelt Jacques le Fataliste így nyilatkozik Diderot regényében: "Azt hisszük, hogy
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irányítjuk a sorsot, ám mindig ő az, aki minket
vezet." Ez a szigorú determináció, mely a Bois-i
asszonyokban a cselekményt mozgatja, némileg
már fellazul a Falusi plébános naplójában, ami ha
a cselekvés lehetőségét nem is, de a kételkedés
jogát megadja. A következő filmekben (Egy halálraítélt megszökött, .Jeanne d'Arc pere) azonban mintha nem Jansen tanitását - az akaratszabadság tagadását - hanem Aquinói Szt. Tamás
tételét fedeznénk fel: "a szabadság forrása az
akarat". És továbbmenve, mondhat juk-e azt,
hogy ezekből a filmekből az egzisztencializmus
hangja hallatszik ki, mely az akarat abszolút
szabadságát hirdeti?
Önéletrajzi motívumok és egy ténylegesén
megtörtént eset alapján készült az Egy halálraítélt megszökött című film. A német fasiszták
által elfogott, a biztos halál tudatában börtönben
lévő francia ellenálló számára a szellemi frissesség és az erkölcsi tartás megőrzése jelenti azt az
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erőt, mely segítségével szembeszállhat helyzetével. A szabadságért folytatott küzdelem (konkrét
és átvitt értelemben egyaránt) önmaga szellemi és
morális tartásának megőrzésével jelent egyet. Ez.
utóbbi ugyanis az elsődleges célja kezdetben még
konkrét elképzeléseket nélkülöző szökési tervének. Gondolkodni, cselekedni, ezzel önmagunkat és másokat bátorítani - ezek ilyen körülmények közt a legfontosabb tennivalók, s ezek e
helyzetben morális kérdések is egyben. Fontaine
hadnagy történetébe Bresson azt a képletet rejtette el, mely szerint Szabadság = Szellem + Erkölcs.
S hasonlót tapasztalunk Jeanne d'Arcról szóló
filmjében, mely úgy, mint Dreyer alkotása, a per
eredeti dokumentumainak
felhasználásával készült. A bressoni feldolgozásban Jeanne egyszerű
lány, tiszta istenhittel. Jeanne nem pusztán Isten
szócsöve; Istennel való közvetett kapcsolatában
személyes indíttatású hite közvetít. E hit nevében
nem is annyira az angolokkal, mint az Egyházzal
ke~ szembe. Megégetésén jobban buzgólkodnak a francia papok, mint az angol. katonák.
Jeanne hitéért, szabadságáért való megszenvedése teszi
ő magatartását is erkölcsi vonatkozásúvá egyben. Jeanne-t megégetik, de szabadságát
nem vesztette el. Az ő szabadsága ugyanis a Hit
és az Erkölcs. A két film alapján úgy tűnik, Bresson szabadság-fogalmának
három összetevője
van: a szellem, az erkölcs és a hit, s ez a szabadság
Bresson szerint az akarat révén nyilvánul meg.
Ez a definíció nemcsak az ember "nembéli lényegét" fejezi ki szépen. Fontaine hadnagy és Jeanne
d' Arc sartre-i hősök is lehetnének, hiszen választásukkal nemcsak önmagukat, de a világot is
pozitív értelemben választják. Mégsem beszélhetünk tiszta egzisztencialista felfogás érvényesüléséről; Bresson nem egyszeruen az akarat, hanem
a hit táplálta akarat abszolút szabadságát hirdeti
e filmekben.
De nemcsak a fenti összefüggések indokolják,
hogy együtt említjük: e két alkotást. Ezek a művészi megoldások tekintetében is rokon filmek.
Bennük: teljesedik ki Bresson egyszeru eszközöket használó, sajátos, .mínímal-art"
filmnyelve,
stílusa, mely közvetítésével e történetekben sem
az orleans-i vagy lyoni csatazajt, hanem a lélek
finom hangjait halljuk.

az

A Dosztojevszkij-ciklus
Bresson alkotói pályáján mind a rendezőt izgató
tematika, mind a művészi törekvések szinte szükségszerűvé tették a Dosztojevszkijjel való találkozást, mely végül különböző formákban való-
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sult meg: egyes filmek, mint például a Vétlen
Baltazár vagy a Bernanos regényből készült Mouehette az orosz író közvetett hatását mutatják.
Más filmeket közvétlenül
egy meghatározott
Dosztojevszkij-mű ihletett (Zsebtolvaj, Egy szelíd asszony, Egy álmodozó négy éjszakája), amelyekben a tematikai egybeesések s az eltérő értelmezések a leginkább tetten érhetők.
Az első alkotás, mely a Dosztojevszkijjel való
találkozás tényét mutatja, a Zsebtolvaj. Bár a
címlistán nemszerepel az orosz író neve, ez a film
a Bűn és bűnhődés szabadon kezelt feldolgozása.
Michel, a zsebtolvaj szegény és intelligens mai
párizsi odúlakó. Szegény, de mint pétervári elődje, ő sem a pénzért lop. ("Szereztem néhány
bankjegyet. Erre volt szükségem?") Nem; neki is
elmélete van, ugyanaz, mely Raszkolnyikov tettét motiválta. Nem új dolog az elméletem mondja rögtön első kávéházbeli találkozásukkor
a felügyelőnek -: vannak zsenik, felsőbbrendű
emberek (homme supérieur ), akik néha szükségképpen a törvény ellen szegülnek, de akiknek
eme tevékenysége a társadalom hasznára lehetne.
"Hasznos tolvaj?" - kérdezi a felügyelő. "A világot felfordították, talán ez állítaná talpra" - feleli
Michel.
A zsebtolvaj számára szintén a bűn elkövetése
az eszköz az önmegvalósításhoz, .a személyiség
szabadságát akadályozó korlátok áthágásához.
Az egyéni szabadság kivívása számára sem öncél;
ő is magasabb cél érdekében, az emberiség megváltásának eszméjétől vezérelve vonja ki magát
a közönséges emberekre vonatkozó erkölcsi törvények hatálya alól. Bresson tehát a dosztojevszkiji problematikát tárgyalja, de más terminusokkal. Az ő hőse ugyanis nem gyilkos, hanem zsebtolvaj. Michelnek célja megvalósításához
nem
gyilkossá, hanem művésszé kell válnia - mégpedig kettős értelemben. Egyrészt konkrét értelemben: a tolvaj a kezek művésze, s ezt az értelmezést
a tolvaj-fogások - a kezek szimfóniája - gyakorlása közben felhangzó ünnepélyes Lully-motívum is alátámasztja. Másrészt a művésszé válás
átvitt értelemben "felsőbbrendű emberré" válást
jelent; az önmaga szabadságát' elnyert· ember
kapcsolatba kerülését Istennel és a megváltással.
Bresson a Dosztojevszkijnél is meglévő két síkot
a .művész" kategória bevezetésével még szorosabb függő viszonyba hozta egymással. Raszkolnyikov és Michel tette is .a bűn fogalomkörén, .
belül marad, de míg az egyik gyilkos, a másik
művész, s e két dolog távolról sem ugyanaz.
Mindamellett a művész kategória ugyanúgy hordoz egy a "közönséges ember" fogalmán túlmutató jelentést.

Egy halálraítélt megszökött,

1956. Francois Leterrier

A film elejétől folyik a zsebtolvaj elméleti és
pszichikai harca a mai Porfirijjal. A felügyelő
személye testesíti meg, veti fel Michel számára is
az elméletével kapcsolatban felmerülő alapkérdéseket: valamely bűn elkövetése valóban önfelszabadításhoz vezet-e? Van-e a tettnek önmagán
túlmutató értelme? Hogyan egyeztethető össze a
bűn elkövetése a lelkiismerettel? Lehet-e "rossz"
eszközökkel ,jó" célok felé közeledni, hiszen a
megváltás erkölcsi vonatkozású is kell hogy legyen. A film számos jelenetet vesz át a regényből.
Ilyenek a kávéházban, a felügyelő irodájában
vagy Michel padlásszobájában lezajló beszélgetések, melyek során a szereplők nemegyszer szó
szerint idézik Raszkolnyikov és Porfirij szavait.
Itt is két egyenrangú személyiség küzdelmének
vagyunk tanúi, melyet nem csupán az elfoglalt
erkölcsi, filozófiai álláspontok mineműsége dönt
el, hanem, hogy melyikük képes közelebb kerülni
a másik benső énjéhez.
Raszkolnyikov istenembersége szertefoszlott,
önként adja föl magát. Michel nem, őt rászedik,
lebukik. Az elmélet szerint a felsőbbrendű embert, akinek minden megengedhető, soha nem

fogják el. De a zsebtolvajt becsapták, elfogták: ő
is csak ember. Lebukásával megsemmisült istenemberségének mítosza. De neki van ereje ahhoz,
hogy ismét "emberré" válj on. Az isteni helyett az
emberi rendeltetés tudatosul benne, s képes arra,
hogy ezt el is fogadja: ha mindenkit nem is tudsz,
váltsd meg legalább egy embertársadat. Így nincs
akadálya, hogy ő és Jeanne egymásra találjanak.
Eddig nem viszonozhatta
a lány szerelmét Raszkolnyikov
sem szerette Szonját -, mivel
Krisztusnak nem lehet szeretője, De a pár boldogságához nem elegendő csupán a fiú emberré
válása. A vezeklés, az őket elválasztó börtönrács
is szükséges: ajkuk csak ezen keresztül forrhat
össze. "Milyen furcsa utat kellett megtennem,
hogy eljussak hozzád!" - ez a filmben Michel
utolsó mondata. Ez a mondat ad értelmet a történetnek, és másfajta kicsengést a dosztojevszkiji
motívumoknak.
Nemcsak arról van szó, hogy
Bresson távol áll a dosztojevszkiji szenvedéseszmétől, s talán közelebb van az egyéni lélekhez.
Itt is Bresson szeretet-filozófíája hat; mely szerint
egy embert megváltani, boldoggá tenni is épp
elég nagy, de emberi képességekhez mért, tehát
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Mouehette,

1967., Nadine Nortier

megvalósítható feladat; Ennek a szereteten alapuló emberi hivatásnak a megtalálása ad Michel
kísérletének értelmet és pozitív kicsengést."
A Szelfd teremtés című kisregény felhasználásával készítette Bresson az Egy szelíd asszony
című filmjét. Dosztojevszkij ebben a műben egy
házasság történetét beszéli el. Bresson magát a
történetet viszonylag hűen rekonstruálja, de
megváltoztatja az irodalmi alapanyag problémakörét. Dosztojevszkijnél a konfliktus alapjául
szolgáló fő motívum: hogyan aláz meg a megalázott ember egy nála védtelenebb, kiszolgáltatottabb teremtést, Bressonnál szinte teljesen a háttérben marad. A kisregényben több ízben, s igen
hangsúlyosan említődik a férj előéletének egy
sötét foltja: egy párbaj, melyre bajtársa becsületének megvédése miatt kellett volna kiállnia. Ezt
nem tette meg, ezért tiszttársai gyávaság vádjával
kizárták az ezredből. Részben innen származik a
férfi megalázottsága, melyet feleségén bosszul
meg. A filmben ez a szál nem hangsúlyos, alig pár
szóval értesülünk arról, hogy a férjet egy bankból
valamilyen ürüggyel elbocsátották. Az elbeszélés
hősének egy másik megaláztatást is el kell viselnie, ez pedig a foglalkozása. Zálogháztulajdonosnak lenni Pétervárott az élősdiség szinonimája
volt; lenézett mesterség, mi több, közmegvetés
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tárgya: a zálogos ugyanis a "szegények kifosztója". Ugyanez a foglalkozás a mai Párizsban tisztes kenyérkereset. Milyen értelmezést adott hát
Bresson a házaspár tragédiájának?
Közelebb jutunk a válaszhoz, ha megvizsgáljuk azokat az epizódokat, melyek Dosztojevszkijnél nem szerepelnek, tehát Bresson írta őket
hozzá a történethez. A pár egy ritka alkalommal
színházba megy. A Hamlet befejező képét látjuk:
hosszas, színpadias párbaj, hosszas, színpadias
haláltusák; a darab, a színjátszás megcsúfolása.
Hazatérve, a feleség fellapozza Hamlet intelmeit
a színészekhez. "Kihúzták a darabból" - mondja
a férjnek, aki nem tudja mire vélni az egészet.
Hasonló történik a kiállításon is;'egy mobilt nézegetnek, Schöffer alkotása is lehetne. "Ez már
messze van a festészettől" - véli a férj. "Nem
igaz" - mondja a feleség. Vagy otthon: a férfi
keresztrejtvény fejtésébe merül, ez filmbéli egyetlen "intellektuális" tevékenysége. Eközben a lány
zenét hallgat; felváltva tánczenét és klasszikus
darabokat. A két, látszólag teljesen különböző
fajtájú zene ritmikai, hangzásbeli hasonIóságát
vizsgálja. "Tetszett az egyenlőtlenségünk" - halljuk eközben a férfi hangját, s ez szó szerinti mondatátvétel Dosztojevszkij kisregényéből. Igen
ám, de ott a feleség valóban egyenlőtlen viszony-

ban van férjével szemben. Itt éppen fordított a Dosztojevszkij mondata a -figura mindkét értel- helyzet; a képek a szöveg ellen munkálva a nő mezésére tökéletesen igaz.
érzékenyebb, fogékonyabb intellektusát fejezik
Mindkét férjnek fáj az asszony elvesztése.
ki. A Bresson által a műhöz hozzátett talán leg- Dosztojevszkijnél a férjben amegalázottság részebb, legfontosabb jelenetben kirándulásról tér. gebbi komplexusai halmozódnak újra fel,ezért
haza a házaspár. Az út mellett autók sora áll, vágyakozik a halott feleség után. Bressonnál a
bennük fiatal párok ülnek. Ők is megállnak, a férj szintén értetlenül áll az öngyilkossággal
szelíd asszony margarétát szed a réten. Visszaté- szemben. Sóvárog a lány után, de nem tudja,
rőben veszi észre, hogy minden azutóban ugyan- mitől, miért van ez a vágyakozás.
olyan csokor van, minden pár ugyanazt tette,
Az Egy álmodozó négy éjszakája a Fehér éjszaamit ők. "Mi is ilyen mintára készült pár va- kák című kisregény alapján készült. A film elején
gyunk. Mind ugyanaz a modell" - fakad ki a férj egy lányt látunk a Pont Neufön. Egy véletlenül
megrökönyödésére.
arra járó fiú akadályozza meg öngyilkossági
Most már megpróbálhatunk választ adni arra szándékának végrehajtását. A lány egy másik fiút
a kérdésre, mi Bresson átiratában az, ami miatt várt. Albérlő volt náluk, elutazott, de az indulás
jóvátehetetlenül elromlik, s végzetessé válik ez a előtti estén megesküdött neki, hogy egy év elteltéházasság. Bressonnál a fő hangsúlya megalázta- vel visszatér hozzá. A lány őt várta a hídon,
tásról a felek közti értetlenségre helyeződik át, hiába, ezért akarta a vízbe vetni magát. A követami a férfi érzéketlenségéből, szellemi és érzelmi kező éjszakákat megismerkedésük helyszínén tölkorlátoltságából fakad, s természetszerűen szere- tik. A fiú által érzett szerelem, úgy tűnik, kölcsötetlenségbe torkollik. A nő valami olyat "tud", nös lesz. De megérkezik a volt bérlő, s a lány őt
amit a férfi nem; érzékenyebb, okosabb, érdeklő- választja. (A szerkezeti tagolódást megtartva ködési köre az élet anyagi oldalán túlra is kiterjed. vetjük a filmet.)
A két ember közti konfliktus ilyen síkra való
Jacques története. Dosztojevszkij kisregényéáthelyezése érzésem szerint általánosabb proble- ben a lány megmentője tisztviselé. Bresson festőmatikájú, mélyebb jelentésű filmet szült, mint a nek teszi hősét, s ennek a regényolvasat szemszó szerinti Dosztojevszkij olvasat.
pontjából
lesz jelentősége. Jacques álmodozó
• Ebben a bressoni változatban a cím is új értel- gyerek, elképzelt, ideális nőkbe szerelmes. Magmet kap. A férfi szelídségnek nevez valamit, ami nóra mondja egy ábrándvilág, elképzelt élete
naplóját. A festészettel nem boldogul. Többször
nem az. Mivel a lelki értékeket, a belső tartalmat,
az érzelmi és intellektuális érzékenységet sem látjuk a hamis naplót visszamondó magnetofont
megközelíteni, sem felfogni nem tudja, szelídség- a festékes vödrök mellé helyezve: ugyanaz a szanek nevezi el - ellentétben Dosztojevszkij művé- lagon, mint a vásznon. Bresson hozzáforgatott a
vel, ahol a szelídség valóban a kiszolgáltatott
történethez egyjelenetet: a fiúhoz feljön régi főiskislány (feleség) mindent-eltűrésére utal.
kolai barátja, aki a festészetről rögtönöz előMeglehet, hogya fenti eszmefuttatás leegysze- adást. Mondandójának lényege, hogy csak az
rűsíti a cselekmény mögött meghúzódó lelki fo- lehet művész, aki felnőtt ember, aki nyitott a
lyamatokat. Hiszen nem állíthatjuk, hogya férj világra, a korra. "Érted?" - kérdezi többször
ne szeretné az asszonyt, ne próbálna meg köze- Jacques-tól, aki a szavakat ugyan érti, de azok
ledni hozzá. Sőt Dosztojevszkijnél és Bressonnál lényegét nem.
is van egy pillanat, mikor megvilágosodás megy
Marthe története. Marthe anyjával él, albérlővégbe a férfilélekben. Dosztojevszkijnél a férfiben jük fiatal férfi. A fiú a liftet állítja meg két emelet
tudatosul mindaz a gazsá~ és igazságtalanság, kőzött, hogy beszélni tudjon a lánnyal. ft:.. lépcsőamit a nő ellen elkövetett. Erzelmi kitörését nem házból szól hozzá, moziba hívja. Lehetetlen szatartóztathat ja, a zálogházat is eladja. Új életet vakkal leírni azt a csodálatos képsort, mely a
ígér, amiből semmi nem lesz, lelkének beteg fele kettejük között kibontakozó viszonyt ábrázolja.
elnyomja az ép rész tiszta hangját. A filmválto- Fény szűrődik ki a bérlő ajtaja alatti hasadékon,
zatban szintén lejátszódik a bressoni probléma- Marthe a szomszéd szobában zenét hallgat. Lefölvetésnek megfelelő megvilágosodási folyamat. vetkőzik, meztelen testét nézegeti a tükörben,
Érzelmi kitörés tanúi vagyunk: "Én vagyok a miközben a szomszédból a férfi lépteit halljuk.
hibás, csak kapni akartam, adni nem. Ezentúl Marthe az ajtóhoz megy, lassan, habozva nyitja
mindent megadok neked. Mindened meglesz." ki, s megy a férfiéhez. Odabent elalszik a fény, a
De a férj most is pusztán anyagi értelemben gon- lány visszatér. Nyílik az ajtó, jön a fiú, most
dol arra, hogy "mindent megad". "A zálogos Marthe oltja el a villanyt. Állnak az ajtó' két
mindenképpen zálogos marad. Jól tudjuk". oldalán, mindketten a kilincset fogják, egymás
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ba. "Vigyen el innen!" - etek Marthe első szavai,
mikor végre a fiú nyakába borul. A. két meztelen
ember ölelkezése közben a folyosón az anya lépteit és aggódó hangját halljuk: Marthe, Marthe!
- hívogat ja lányát.
De Marthe már döntött, el
akar szakadni anyjától, felnőtt életre vágyik: a
férfit választja.
Jacques számára Marthe az első valódi szerelem. De ugyanolyan reménytelen, mint amilyenek az előző, elképzelt szerelmek voltak. A változás mégsem annyi csupán, hogy az ideának neve
lett. Marthe nő, felnőtt nő. Egy évvel ezelőtti
döntését képes már megítélni: "Lehet, hogy szerelmem csak illúzió volt, anyámtól akartam elszakadni vele." Mégis kitart választása, életének
első, önálló döntése mellett. "Maga' okosabb,
jobb-mégis őt szeretem" - mondja Jacques-nak.
S valóban, a visszatért bérlőt választja. Jacques
elvesztette a lányt, valamivel mégis gazdagabb
lett: "azzal az erővel, melyet az elválás, a bánat,
a könny adott", s azzal az "áldott boldogsággal",
amit Marthe szerelme hozott. Ezek az utolsó
szavak, amiket magnójára mond; többé nincs
már rá szüksége. Határozott, erős ecsetvonásokkal fest - tudja, hogy mit fest - most először
életében, mint a felnőtt, tudatos művész, akiről
barátja a film elején beszélt. Jacques férfivé - s
egyben művésszé - válása ama fenséges bánat
körében valósul meg, mégis ez Bresson egyik
legoptimistább, legnyitottabb film-befejezése.

Bresson és Dosztojevszkij
közös eszközök és motívumok
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Minél inkább levetették filmjei az irodalom terhét, Bresson annál közelebb került Dosztojevszkijhez. Az irodalmias párbeszédet, a színészijáté'kot, s inkább a zeneiséghez és a festészethez közelítettek. (Truffaut jegyzi meg, hogy "Bresson művészéte közelebb áll a festészethez, mint a fényképezéshez. ") Ezzel párhuzamosan
a cselekmény
mozgatásában az "akarat" helyét fokozatosan
átveszi a "véletlen", thely dosztojevszkiji módon
a sorsokat "különös esetlegességgel irányítja egy,
a szükségszerűség által kiszabott mozgástér-

ben."!
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Erkölcs. Szerb Antal találóan írja, hogy a
Megalázottak
és megszomoritottak
cím majd
minden Dosztojevszkij műre ráillene - de igaz ez
Bressonfilmjeinek többségére is. Lehet, azért van
ez, mert közös-az az etikai alapokon álló világnézet, melynek szemszögéből az ember helyzetét

vizsgálják, s melynek szempontjából központi
hely illeti meg az emberi méltóságot. Valószínű':
leg nincs még egy rendező a világon, akinek filmjeiben annyi lehajtott fejet, lesütött tekintetet látnánk, mint Bresson alkotásaiban. Valószínűleg
kevés rendező van, aki egy-egy gesztusba, képbe,
jelenetbe szebben tudná belesűríteni az emberi
méltóság megőrzésének szépségét, a megaláztatás tragikumát. A Halálraítélt kockáztatja, hogy
agyonlőjék egy ceruza miatt, csak azért, hogy "ne
engedjen". Jeanne d'Arc inkább misére nem
megy, de nem hajlandó kivetkőzni ruháiból. De
ellenkező előjelű példákat is hozhatunk; gondoljunk a kávéházi asztalnál könnyeivel küszködő
Mouchette-re, vagy a Baltazárból a-szoba sarkában zokogó; mezítelen, megerőszakolt Marie-ra.
.Bmbertársaíd ne tekintsd eszköznek, hanem
célnak" =-vallja Dosztojevszkij a kanti etikát.
Bresson szerint a szeretet erkölcs és feladat, s ez
szépen rímel az előzőre .
Terek és emberek. Dosztojevszkijnél is megfigyelhető a terek tudatos, funkcionális alkalmazása; az intim terek meghatározott
személyekhez
való kötése. A lakások, szobák Bresson filmjeiben is szorosan emberhez kötöttek. Ilyen például
a Szelíd asszonyban az emeleti hálószoba, mely
egyértelműen a (érj tere; a feleség mindig habozva, kezét sokáig a kilincsen tartva lép be ide.
Mert a személyekhez kötődő térbe belépni egy-.
ben a másik emberre vonatkozó választást is
jelent. Bressonnál ezt a választást a térelválasztó
elemek, az ajtók jelképezik. Az ajtó fenti funkció
szerinti használatára az egyik legszebb példa az
Álmodozóban a bérlő és a lány már idézett jelenete.
Nők és gyermekek. Rejtély, hogyan talált Bressonfilmjeihez ilyen csodálatos nőket: szépek, erényesek, jók, hívők. Valamiféle isteni többlet, fogékonyság, érzékenység letéteményesei ők, mint
Dosztojevszkijnél - s általában az orosz kultúrában - a gyermekek. Szép példa Mouehette alakja,
aki mindezeket gyermekként és nőként egyszerre
testesíti meg.
Belső monológ és a hős tudata. A belső monológ használata Dosztojevszkij egyik regényelméleti újítása, mely mint művészi eszköz, szorosan
kapcsolódik alkotói törekvéseihez. Szinte soha
nem párbeszéddel jellemzi hőseit, azok "saját"
szavait használja erre. A belső monológot Bresson is szívesen (és gyakran) alkalmazza, s ez a
művészi szándékok hasonlóságát sejteti. 6 A belső
monológot elsősorban az olyan alkotó használja,
akinek "nem az fontos, hogy mi a hőse a világban, hanem elsősorban az; hogy milyen a világ
hősében, és milyen a hős önmaga szemében."
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Egy szelíd asszony, 1969., Dominique Sanda

"A szerző nem elsősorban a hős valóságát vizsgálja meg, hanem a tudatát mint másodfokú valóságot" - folytatja Bahtyin a gondolatmenetet.
Így a tudat lesz a "hős megformálásának domináns művészi eleme", s a tudatban lejátszódó

folyamatok kifejezésének a hős beszéltetése jó
eszköze. A szerző nem az eseményeket, hanem az
események hatására a hős tudatában végbement
történéseket közvetíti, "nem a valóság vonásai,
... azok az elemek, melyekből képe összeáll, ha61

nem azok a jelentések,

amelyek magában a hőse vonásokhoz tapadnak. "7
Szerzői viszony és a forma jelentése. A hős
tudaton keresztül történő megformálása a hőssel
szembeni újfajta szerzői viszony kialakítását követeli meg, melyre Bahtyin említett tanulmányában hívta fel elsőként a figyelmet. Ennek a lényege az, hogy a hős tudata a szerzőétől "független"
legyen, "objektiválódjon, ... magán a művön belül j~iiön létre távolság a hős és a szerző között."
"Igy lehetővé válik egymással ellentétes nézőpontok szabad, a lezáró szerzői ítélkezéstől független kifejtése a hős révén." A szerző ezáltal "az
idegen eszmét is ábrázolni tudja, anélkül, hogy
megszüntetné annak teljes érvényű eszmei jelentését, egyszersmind képes megőrizni az ábrázolt
eszmétől való távolságát; így - és csak így lehetséges, hogy az eszme művészi ábrázolás tárgyává váljék.
Mindaz, amit idáig említettünk: a hősnek és a
hozzá való viszonynak az újszerűsége Dosztojevszkijnél egy újfajta emberfelfogáshoz vezet.
"Itt valójában egy új, teljességre törekvő emberfelfogás - "személyiség", ... avagy az "emberben
lakozó emberi" ... felfedezéséről van szó. (... ) Az
emberben mindig rejlik még valami, amit csak ő
maga bontakoztathat
ki az öntudatosodás és a
nyelv szabad aktusaiban, és ami nem alkalmazkodik a mindent külsővé-idegenné változtató,
személytől elvonatkoztatott
determináció hoz. "
Ennek a felismerése és tiszteletben tartása az
alkotó részéről a művészi formának "embert felszabadító és az ember eldologiasodott helyzetén
túlmutató" jelentés ad."
Bresson műveiben hasonló művészi alapállást,
hős- és emberfelfogást figyelhetünk meg, s ez adja
meg Dosztojevszkijjel való mélyebb rokonságát.
Bresson filmkészítési módszere szintén az "emberben lakozó emberi" .tiszteletben tartásán alapul, a teljességre törekvő emberfelfogás jegyében
fogant. Ezáltal a bressoni forma is túlmutat az
ember eldologiasodott viszonyain; a tartalommal
szinonim, önálló jelentést vesz fel. Bresson éppúgy, mint Dosztojevszkij, szomorúan tapasztalhatta, .miként hatja át az ember eldologiasodott
értéknivellálása kora életét és az emberi gondolkodás legmélyebb alapjait". 9 S filmjeivel a hit, a
szeretet, egy hajdanán általános érvényű, megbízható erkölcsi- és értékrend nevében éppen az
eldologiasodott, külsővé-idegenné vált társadalmi, és az ezek által kikezdett emberi viszonylatok
ellen emel szót - melyeket a Vétlen Baltazár szivtelen, zsugori gazdája Marie előtt Dosztojevszkij
Megalázottak és megszomorítottak című regényéből Valkovszkij herceg szavaival fest le: "En pél-

bim, a hős tudatában
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dául már rég megszabadítottam
magam minden
béklyótól, sőt kötelességtől. A. kötelezettséget
'
csak akkor veszem számításba, ha valamiképpen
hasznomra szolgál. (... ) Szeresd önmagadat, ezt
az egyetlen elvet vallom. Az élet kereskedelmi
ügylet; ok nélkül ne szórja pénzét az ember, de
fizessen meg a szívességekért, és teljesítse kötelességeit felebarátai iránt, Íme ez az én erkölcsiségem, ha már mindenáron megkívánja, jóllehet,
bevallom, kellemesebb nem fizetni felebarátainknak, hanem ingyen megkapni tőlük, amit akarunk."

Bresson és eszközei
A rossz nyelvek szerint Bresson filmes ideája a
fehér vászon, mely alatt valaki Descartes Értekezések a módszerről című művét olvassa. Mint
tette Descartes a tudományok terén, Bresson is
a "módszeres kétely" eszközével vizsgálta felül a
filmművészet kialakult eszköztárát, s vetette meg
saját filmnyelvének alapjait. Ebben a munkában
két fő hatás befolyásolta. Az egyik az egyszerűség, a rend és a fegyelem, a világosság és pontosság klasszicista követelménye. A másik a némafilm tiszta vizuális kifejezésre való törekvése.
Bresson a némafilm legjobb hagyományainak átmentője és megújítója.
.
Képi világ. "A festészet megtanított engem,
hogy ne gyönyörű, hanem szükséges képeket készítsek."!?
Bresson filmjeiben a közelik, félközelik uralkodnak, totált szinte soha nem látunk. Kézenfekvőnek tűnik a magyarázat: a közeli, kutatókívánesi képek a legalkalmasabbak az érzelmek,
a belső történések megragadására.
Azonban
Bresson a közeliket nem elsősorban az emberi
arcokra irányítja - ahogyan tenné ezt a legtöbb
rendező, aki színészi arcjáték segítségével dolgozik. Bressonnál nincs mimika, szenvtelen arcokat
látunk: a színészek helyett a látvány játszik.
A hangsúlyos pontokon - ott, ahol egy arc közelije oly fontos lehetne - egy kezet, egy kerti pado t,
vagy szétdobált ruhákat látunk. Az első filmekben a jeleneteket még "hangsúlyos mondatok"
zárták le, a későbbiekben ezek szerepét mindinkább átvették a "hangsúlyos képek". Gyakran
"céltalanul" elkalandozik a kamera: "levágott"
tárgyakat, részleteket, nem a cselekmény szempont jából legfontosabb képeket mutatja. S valóban, az opera tőr nem a "cselekmény" alapján
követi az eseményeket, hanem a lelki folyamat
nézőpontjából
legkifejezőbb dolgokat láttatja.
Ezért tud olyan fontossá válni egy tál alma vagy
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egykönyv az asztalon - miközben ezek a tárgyak
megmaradnak annak, amik valójában, nem válnak direkt szimbólumokká. Filmbéli jelentésük
egy az egyben lefordíthatatlan, szavakkal nem
visszaadható. Mégis rendelkeznek azzal a tulajdonsággal, hogy látványként többet mondanak
bármely színészi arcnál vagy háromoldalas monológnál - s éppen ettől oly fílmszerű Bresson
előadásmódja.
Bresson opera tőr alkotótársa számos filmjében Leonce H. Burel, a francia operatőrök doyenjevolt, aki többek között Gance Napóleonját,
Feyder, Lherbier, Duvivier műveit fényképezte.
Nélküle a bressoni világ kialakulása elképzelhetetlen lenne; ilyen égő, fénylő feketék, a feketefehér-szürke ennyi árnyalatának megörökítésére
kevés operatőr képes. Felvételei mintha festmények lennének. A csend, a tisztaság, az elmélyült
figurák Vermeer képeit juttatják eszünkbe. Talán
nem alaptalan Bresson világát Vermeeréhez hasonlítanunk - (Bresson a filmezés előtt festészettel foglalkozott) - hiszen mindkettőjüknek a hétköznapok átszellemitése, a lelki szépség kifejezése az eszményképe.
_ Térjünk vissza egy pillanatra a kamera már
említett különös elkalandozásaira, a Bressonnál
oly gyakori "levágott" képekre. A töredékes képekben is mintha festmények részleteit látnánk,
melyeket felnagyított a kamera. Ezeknek a részeiben láttatott dolgoknak sokszor erősebb a
hatása, mintha az egészet látnánk. De nemcsak
fokozásról van itt szó: e részletekben Bresson
realizmusa nyilvánul meg. "Elkülönült részeiben
láttatni a dolgokat" mint amilyeneknek akkor
látjuk őket, mikor a legrealistábbak vagyunk. "11
S végül essék néhány szó a korai Bressonfilmek képi világának másik meghatározójáról,
Pierre Charbonnier díszlettervező munkájáról,
akinek nem tolakodó, puritán, ám kifejező és
célszerű alkotásai nagyszerűen megfelelnek a
rendező filmkészítési elveinek és módszereinek.
Szerkesztés. Bresson a szerkesztésben alkalmazott két fő módszeréről, a lekeverésről és az áttűnésről már esett szó. Bresson narratív jellegű,
lineáris montázs-technikát alkalmaz. Igen gyakori, hogy a filmek végkifejletét előre tudjuk.
Tehát nem csupán a végső történés, hanem az
ahhoz vezető út, s az útközben felmerülő erkölcsi
kérdések foglalkoztatják. Ennek megfelelően
megtartja a történések egymást követő rendjét, a
dolgokfejlődésének útját. A szerkesztésben is az
egyszerűségre törekszik. Egyáltalán nem alkalmazza például a flashbacket, a visszavágást, ami
oly csábító - és hatásos - lehetőség lenne.
A kompozíció rendje, zártsága és egyszerűsége
,
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Bresson számára elsődleges követelmény. Mintha egy csiszolt gyémántot szemlélnénk, olyan
tökéletes és egyszerűen átlátható a végeredmény
- mint az az erkölcsi rend, melynek jegyében a
mű fogant. Ennek a gyémántnak az egyes darab.
kái éppoly csillogóak: ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az egész kőzet. Ritkán
látni olyan filmet - legutóbb a Bolwieser volt
ilyen -, melynek minden egyes jelenete, minden
egyes beállítása a film egészének hangulati töltését, mondandóját, végső kicsengését magában
hordja. Egyetlen jelenet megtekintése után megnevezhetjük azt a szellemiséget, mely itt munkál,
s azt az irányt, amerre mutat.
A hangok szerepe. "Ami a fülnek szól, ne duplázzon rá arra, ami a szemnek szól. (... ) Ha valamilyen hang feltétlenül szükséges valamilyen
képhez, kiemelni a hangot vagy a képet. Mert ha
egyformák, ütik vagy közömbösítik egymást,
amint a színekről mondják."
Bresson nyilatkozta egy alkalommal, hogy a
Falusi plébános naplójának forgatásán napokat
töltöttek egy pálya udvaron, hogy a pap elutazását felvegyék. Aztán a vágás során az egész felvett anyagot a szemétbe dobta, s a jelenetet úgy
oldotta meg, hogy az állomás padján üldögélő
fiatalember képe közben két éles vonatfütty szólal meg. Talán ettől a pillanattól kezdve alkalmazza Bresson filmjeiben oly tudatosan a hangokat és a csendet; mindkettő dramaturgiai funkciót tölt be. Gondoljunk a Halálraítélt kapcsán
arra, hogy arab számára a szabadságot egy villamos csengőjének hangja jelképezi, mely mindannyiszor következetesen megszólal, mikor Fontaine hadnagy valamiképp kapcsolatba kerül a
külvilággal. De említhetnénk a Zsebtolvaj kezdő
és befejező képsorai közben felhangzó patadübörgést, vagy a Pénz végén, a gyilkosság előtt
a kutya szűkölését, vonyítását. Ezekben az esetekben nem beszédhangokról, hanem zajokról,
zörejekről van szó, melyek nem egyszerűen aláfestenek vagy ellenpontoznak - tehát a képpel
nem alárendelt viszonyban vannak -, hanem kiegészítenek, megkérdőjeleznek, értelmeznek,
vagyis a képre egy másik tartalmi réteggel vonatkoznak. Legvilágosabban figyelhető meg ez
azokban az esetekben, amelyekben a zajt Bresson
a hanggal történő "belső vágásra" alkalmazza.
Ilyen például az a jelenet a Szelíd asszonyban,
mikor a férfi megkéri a lány kezét: az állatkertben
történik mindez, valamely láthatatlan állat szörnyű üvöltésétől kísérve. Egyébként a hanggal
történő belső vágás következetesen valósul meg
a filmben: utcai forgalomban autók zaját halljuk,
ez kíséri a lány öngyilkosságát a kezdő képek
63
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alatt: U gyanez a zaj hallható a cselekmény min-den dramaturgiai fordulópontján> a nászéjszaka
előtt a tévében autóverseny van, az idegen férfival való randevú közben és a lány külön ágyba
költözését kísérve szintén ezeket a hangokat halljuk, melyek alig észrevehető, de nyugtalanító hatásukkal a baljóslatú végkifejletet sejtetik. A kép
és a hang kölcsönviszonya más módokon is megvalósul Bresson filmjeiben. Vegyük újra a Szelíd
asszonyt, bár választhatnánk példának a sok film
bármelyikét, melyben Bresson kedvelt módszerét, a belsö monológot alkalmazza. Itt a beszédhang és a kép viszonyáról lesz szó. A felesége
halálán magát emésztő férj mondatai közben elegendö a szolgáló asszony tekintete, hogy a férfi
szavainak értelme megváltozzon. A monológ
közben a.szövegmondóra vagy a szövegre vonatkozó képeket látunk, s a kép kiszélesíti, gazdagabbá teszi a szöveg köré szövődő asszociációs
kört. Ez esetben is a kép saját tartalma vonatkozik a hang saját tartalmára. Bresson filmjeiben a
kép és a hang két önálló és egyenrangú tényező,
hol az egyik, hol a másik kap különös jelentőséget. Viszonyuk kölcsönviszony, melynek eredménye, hogy megvalósul Bresson művészi eszményképe: az "elbeszélés képben és hangban."
Modellek. "A színész olyan mozgóképben,
" mintha idegen országba tévedt volna. Nem ismeri a nyelvét." (oo.) "Nem egyszerűen vagy bensőségesen" kell játszani. Egyáltalán nem kell játszam.."
Köztudomású,
hogy Bresson nem hivatásos
színészekkel dolgozik. A színészi játék elvetése
abból ered, hogy Bresson szerint annak eszközrendszere idegen a film számára. Ez a gondolat
viszonylag korán, a 20-as évek elején, a film önálló művészetté válásával megszületett. A színész
a színházépület sajátosságai diktálta gesztus- és
eszközrendszerrel dolgozik, s ez a filmszalagon
idegenné válik, a valótlanság érzetét kelti.
Kulesov hasonlatát, mely szerint a filmen egy
igazi szék érvényesül, de egy lefestett szék nem hiszen vásznat és festéket látunk helyette -, Bresson könyvében idézi. A filmes hitelesség problémája merül itt fel, mely mögött a film valóságos
anyag, "az élet" iránti igénye húzódik meg. Bresson maga is az "életből vett modellek" felhasználásának a híve. De nemcsak arról van szó, hogy
a szereplők milyen eszköztárat használjanak, hanem arról, hogy egyáltalán ne játsszanak. Ez
elméleti célkitűzés, mely nagyon nehezen valósítható meg. De a játszástól eltiltott modell egy idő
után nem tehet mást" minthogy önmagát kezdje
adni. Saját.gesztusai, beidegzett mozdulatai törnek felszínre, "hanghordozása és beszédmódja ...
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alkalmazkodik
saját természetéhez. " S"'"innen
kezdve Bressonnak nyert ügye van. Nemcsak a
filmes hitelességgel nem lesz baj. Semmi nem lesz
túljátszva, túlkarikírozva, sőt Bresson modellje
valószínűleg soha nem mond el mindent. így
marad a képeknek is elmesélnivaló. "Az anyagszerűen ki nem fejezett gondolatokat vagy érzéseket két vagy több más kép kölcsönös értelme és
kölcsönhatása teszi látható vá az arcvonásain."
A modell elmélet a tisztán filmes eszközök alkalmazását nemcsak hogy lehetővé teszi, de meg is
kívánja.
Bresson filmnyelvét egy francia kritikus találóan .Jangage de signe" -nek nevezte el. Magyarrá
fordítva ez körülbelül ennyit tesz: "a jelek nyelve" .. Ez nem teljesen fedí az eredeti tartalmat,
melyhez talán egy hasonlattal közelebb jutha.tunk: a jeleket hangjegyeknek fogjuk fel, melyek
kottába rendezve ritmussá, dallammá alakulnak.
Bresson filmjei a képek és a hangok zeneművei.
A jel fogalom Bresson filmnyelvének egy másik
sajátosságára is utal. Bresson filmes eszközei
csak a minimálisan szűkséges információt adják
meg a történésekre vonatkozóan, csupán ,jelzik"
azokat. Bresson absztrakcióra
való törekvése,
sűrítő képessége nyilvánul itt meg. Mert Bresson
jeleivel, jelzésszerű stílusával teljes értékű, összetett gondolati tartalmak kifejezésére képes. A lehetséges számtalan jel közül képes kiválasztani
azt a párat, mely elégséges a teljes tartalom kifejezéséhez. Az Almodozóban először csomagokat
látunk futószalagon, majd egy férfit, aki egy
mozgólépcsőn fölfelé halad. Közben egy repülőgép hangját halljuk. Bresson ezzel a két képpel és
egy hanggal meséli el a férfi elutazását.
Antonioni mondása: "Az, hogy hová helyezem
a kamerát, erkölcsi kérdés" - a tartalmi és formai
kérdések, a mit? és a hogyan? szétválasztásának
nehézségére utal. Bresson életművének vizsgálata
azt mutatja, hogy a Bressont foglalkoztató gondolati kör jól behatárolható,
állandó. Bresson
ugyanarról beszél, ugyanazt a filmet forgatja
egész életében. Az ehhez a tartalomhoz megtalált
és tökéletessé fejlesztett vizuális kifejezésmód a
tartalomnak nemcsak közvetítőjévé. hanem részévé is vált: elválasztásuk nem szűkséges, de nem
is hiszem, hogy lehetséges.
.
"Valamennyi író - orosz és európai egyaránt rendre csődöt mondott a pozitív szépség ábrázolásában, mert ez mérhetetlenül nagy feladat. (... )
A világon csupán egyetlen pozitív szépségű személyiség létezik: Krisztus ... " 12 '
Bresson életművében a Dosztojevszkij által
említett pozitív szépség művészi ábrázolására tö-
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rekedett. A vállalkozás szépsége Don Quijote
kísérletéhez hasonlatos, aki azokat a boldog és
reményteljes időket kívánta visszahozni, mikor a
kóbor lovagrend jutalmazta az igazakat, büntette az igaztalanokat, védelmezte a nőket, az árvákat, a gyermekeket. Próbálkozása egy magasabbrendű, nemesebb emberi élet felé mutat.
Bresson hisz a művészet erejében, de szomorú,
mert lelke mélyén tudja, hogy a világot nem lehet
megváltoztatni. Azok az erkölcsök, melyeket
vissza akar hozni, talán soha nem is hatottak a
valóságban.
JEGYZETEK
Cahiers du Cinéma, 1951, jún.
Dobossy: A francia irodalom története I. Gondolat, Bp. 1963. 216. l.
3 A fenséges bánat
fogalmát tudtommal Hegedűs
Zoltán kapcsolta először össze Bresson műveivel.
(Filmvilág, 1984./12.) írásomban szükségszerüen szerepel néhány e tanulmányban már leírt összefüggés, gondolat.
, 4 A bűn útján a szeretethez történő eljutást Bresson
későbbi, a Pénz c. filmjében már nem vállalja. Valószínilleg ez az oka annak, hogy a Tolsztoj-novella erről
szóló második, terjedelmesebb részét a filmből teljesen
kihagyja.
5 Deák Tamás: A félkegyelmű, Káprázat
és figyelem
(Újabb esszék, Kriterion, 1980. 122. l.
6 A belső monológmondás
gyakori ürügye Bressonnál a napló: a falusi plébános és a zsebtolvaj is naplóját
írja, míg az álmodozó számára a magnó jelenti a "hamis" naplót. A "napló" szabad értelmezésének szép
példája Baltazár, a szamár, a néma narrátor, aki nem
szavakkal, hanem tekintetével kíséri és kommentálja az
eseményeket.
7 E részben és a következőkben
is Bahtyin: Dosztojevszkij poétikájának problémái c. tanulmányának H.
fejezetét idézem; A szó esztétikája, Bp. 1976.83-119. l.
8 Uo. 103. l.
9 Uo. 102.1.
10 Robert
Bresson: Notes sur le cinématographe,
Gallimard, Paris, 1975. A könyv nagy része magyar
fordításban is megjelent a Filmvilág két számában:
1980/12., 1984/12. Idézeteimben megtartom az ott közölt fordításokat. (A fejezet többi, külön nem jelölt
Bresson idézete ugyaninnen való.)
II Le Monde,
1974. szept. 26.
12 Dosztojevszkij:
A művészetről, Kriterion, Bukarest, 1980. 230. l.
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FILMOGRÁFIA
A BŰN ANGYALAI (Les anges du péché) 1943.
I: Jean Giraudoux. F: Jean Giraudoux, R. Bresson.
O: Philippe Agostini, Maurice Pecqueux. Z: Jean-

Jacques
Sylvie

Grünenwald.

Sze: Renée Faure,

Jany Holt

A BOIS DE BOULOGNE-I
ASSZONYOK
(Les
dames du Bois de Boulogne) 1944-45.
I: Diderot. F: Jean Cocteau, R. Bresson. O: Philippe
Agostini. Z: Jean-Jacques Grünenwald. Sze: Maria Casarés, Paul Bernard, Elina Labourdette
EGY FALUSI PLÉBÁNOS NAPLÓJA (Le journal
d'un curé de campagne) 1950.
I: Georges Bernanos. F: R. Bresson. O: L.-H. Burel.
Z: Jean-Jacques Grünenwald. Sze: Claude Laydu, Jean
Riveyre, Arrnand Guibert
EGY HALÁLRAÍTÉLT
MEGSZÖKÖTT
(Un condamné á mort s' est échappé) 1956.
I: André Devigny. F: R. Bresson. O: L.-H. Burel.
Z: Összeállítás Mozart-művekből. Sze: Francois Leterrier, Jacques Charles le Clainche
ZSEBTOLVAJ (Pickpocket) 1959.
F: R. Bresson. O: L.-H. Burel. Z: Jean-Baptiste Lulli.
Sze: Martin Lassalle, Marika Green, Jean Pelegri
JEANNE D'ARC PERE (Le procés de Jeanne d'Arc)
1962.
F: R. Bresson. O:' Roland Paillas. Z: Francis Seyrig.
Sze: Florence Carrez, Jean-Claude Fourneau, Roger
Honorat
VÉTLEN BALTAZÁR (Au hasard Balthasar) 1966.
F: R. Bresson. O: Ghislain Cloquet. Z: Schubert, Wiener, Claude Miller. Sze: Anne Wiazemsky, Francois
Lafarge, Philippe Accelin
MOUCHETTE
1967.
I: Georges Bernanos. F: R. Bresson. O: Ghislain Cloquet. Z: Wiener. Sze: Nadine Nortier, Marie Cardinae,
Jean Vinenet, Paul Herbert
EGY SZELÍD ASSZONY (Une femme douce) 1969.
I: Dosztojevszkij (Egy szelíd teremtés)
F: R. Bresson. O: Ghislain Cloquet. Sze: Dominique
Sanda, Guy Fragin, Jane Lobre
EGY ÁLMODOZÓ
NÉGY ÉJSZAKÁJA
(Quatre
nuits d'un réveur) 1971.
I: Dosztojevszkij (Fehér éjszakák)
F: R. Bresson. O: Silvain Dhomme. Sze: Isabelle Weingarten, Guillaume des Forets, Jean-Maurice Monnoyer
LANCELOT DU LAC 1974.
I: R. Bresson. O: Pasqualino de Santis. Z: Philippe
Sarde. Sze: Luc Simon, Laura Duke Condominas,
Humbert Balsan
TALÁN AZ ÖRDÖG (Le diable probablement) 1977.
F: R. Bresson. O: Pasqualino de Santis. Z: Philippe
Sarde. Sze: Antoine Monnier, Tina Irissani, Henry de
Maublanc
A PÉNZ (L'argent) 1983.
I: Tolsztoj (A hamis szelvény)
F: R. Bresson. O: Pasqualino de Santis, Emmanuel
Machnel. Z: Bach. Sze: Chislain Patey, Silvye Van den
Elsen, Michel Briquet
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Robert Bresson és munkatársai

Találkozás Robert Bressonnal
1984novembere, Párizs. Találkozni
fogok Robert Bressonnal lakásán,
az Ile St. Louis-n fekvő régi ház
legfelső emeletén.
Húsz éve már, hogy először láttam a Zsebtolvajt és az Egy halálraítélt megszököttet. Ezek a filmek
adtak kedvet nekem is a filmrendezéshez. Később elfelejtettem Bressont. Más utakon kezdtem járni,
más formát kapott a munkám.
1984 tavaszán Bresson más filmjeit
is láttam, és ismét megragadott a
filmek ereje, szigorú formai és tartalmi következetessége.

Elfogott a vágy, hogy találkozzam ezzel az egyedülálló filmművésszel.
Bresson tizenhárom filmet csinált
eddig. Nem túlságosan nagy menynyiség negyven év alatt, viszont ez
a tizenhárom film mind a filmtörténet egy-egy finomra csiszolt ékköve. Sohasem csinált kasszasikert, de
az értő nézőkre minden filmjeóriási
erővel hat ma is.
Bresson most nyolcvanéves, de
még mindig aktív. Utolsó filmjének
1983-ban volt a bemutatója, és

1985 tavaszán. kezdett hozzá új
filmje forgatókönyvéhez.
Bresson írásban is megfogalmazta viszonyát a filmhez mint művészi
kifejezési eszközhöz. A kis könyv
címe Notes sur le cinématographe,
és nem más, mint találó és finomra
csiszolt aforizmák gyűjteménye,
akárcsak a filmjei.
Felfelé igyekszem a kopott lépcsőkön az ötödik emeletre, mert ebben a régi párizsi házban még lift
sincsen. Bresson egy parányi szobában fogad, melynek egyetlen bútordarabja a hatalmas íróasztal, és
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amelynek ablakából a téli Szajnára
látok.
Bressonnak hófehér hajkoronája
van, és tiszta, nyílt tekintettel néz
rám.
Legszívesebben a filmről mint

művészi kifejezési eszközről, mint
írásról, mint műalkotásrólfájdalmasan szeretett témáiról - szeretne
beszélgetni
velem. Nálam
van
könyve, a Notes sur le cinématographe, erről fogunk beszélgetni.

"A filmművészet képekből, mozgásokból és hangokból álló írás.
Kétféle film ván. Az egyik a színházi eszközökkel reprodukálásra használja a kamerát, a másik alkotásra."

Vétlen
-, Baltazár, 1966.

- Könyvében különválaszt két fogalmat. Ezek: a cinématographe és a
cinéma. Legyen szives, fejtse ki a
különbséget.
- Számomra a film írásmű, nyelvi rendszer, különösen sajátos művészeti ág: ez a cinématographe.
A szó görög eredetű és mindkét tartalmi részt, a mozgást és az írást is
magában foglalja.
A film nem lehet a színház reprodukciója, nem lehet lefényképezett

színház. Amit cinémának nevezék,
pontosan ez: lefilmezett színház.
A színészek színháiat játszanak, és
akkor lefilmezik őket, akár tragédiát, komédiát vagy kamaradarabot
játszanak.
Szerintem a film mint művészi
forma sikertelen lesz, ha színháznak tetteti magát. Hiszen a színház
nagyszerűsége éppen hús-vér jelenlétében, valóságában rejlik. Ezt a
film sohasem fogja elérni.

,"Nincsenek színészek (szinészi instrukciók),
.nincsenek szerepek (szereptanulás ),
nincsen rendezés' az életből veti modellek nélkül.
Nem ábrázolni, hanem LENNI."

Lancelot du Lac, 1974.

Talán az ördög, 1977.

- Filmjeiben nem színészekről beszél, hanem model/ekről.
- Igen, úgy érzem, hogy munkám jobban rokonítható más művészeti ágakkal. A művészeknek
megvannak modelljeik a természetben, az életben. Én is hasonlóképpen dolgozom. Olyan emberekkel
dolgozom, akik nem szinészek a.
filmjeim ben. Emberek az életből, a
természetből, akik nem tanultak
meg természetesnek lenni. Micsoda
abszurd dolog egyébként is a megtanult természetesség!
- Hogyan dolgozik velük?
- Nagyon egyszerűen. Hamis hírek terjedtek el a munkamódsze-'
remről, állítólag egy-egy mondatot,
gesztust száznál is többször ismételtetek el, amíg a szereplők teljesen
kimerülnek. Ezt meg kell cáfolnom.
Egyszerűen arra kérem őket, hogy
mondjanak egy mondatot, de gondolják is át teljesen, hogy az mit
jelent. Arra is megkérem őket, hogy

úgy mondják el a mondatot, hogy
közben egészen másra gondolnak,
mint amit az jelent. Ezzel a módszerrel elérem azt, hogy az igazat
mondják. Nem szabad a gondolatokat a kimondott szóra összpontosítani. Akkor nem lesz igaz a szó.
Nincs még egy olyan dolog, ami
annyira megváltoztatná a szavakat,
mint a gondolatok. A gondolat hamissá teszi a szót.
- Üressé váljon a szereplő?
- Nem szabad gondolkozni. Ez
nem jelenti azt, hogy az ember legyen elkötelezetlen, vagy hűvös. a
viszonya ahhoz, amit mond. Csak
azt jelenti, hogy úgy kell beszélni,
hogy ne gondolkozzunk azon, amit
mondunk. A gondolat nem valami
izolált dolog. Amikor beszélünk,
egymás után jönnek gondolataink
és szavaink. Néha a szó megelőzi a
gondolatot. Ezt szeretném én elérni.

"Mozdulataink kilenctized része a szokásnak vagyautomatizmusunknak
engedelmeskedik. Természetellenes, hogy alá vessük őket akaratunknak
és gondolatainknak. "
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- ...
- Első filmejeimben, a Bűn angyalaiban és a Bois du Boulogne-i aszszonyokban sokat harcoltam" ezekért az elképzelésekért, de mégsem
sikerült. Olyan fPmeket csináltam,
mint a többiek. Kényszerítve vol-

"

tam, hogy olyan filmeket csináljak,
hogy·~ 'kedvemben járjanak, mégmint a többiek, ha egyáltalán filmet
sem sikerült. Csak a harmadik 'és
akartam rendezni. Színészeket kapnegyedik. filmemmel kezdtemmegtam, hogy együtt dolgozzunk, és mi • közelíteni áz elképzeléseimet.
igazán megpróbáltunk
mindent." ].
,..
Megtettek minden tőlük, telhetőt, .
<

"A természetből vett jelenségek és dolgok segitségével, amelyek megtisztittattak 'mindenfajta művészettől, különösképp a drámaitál, kell létrehozni a művészi alkotást."

\
\

...

-Hogy talál embereket afilmjeihez.,
amodelljeihez?
''
- Ezekkel az emberekkel az utcán, a színházban vagy egy koncer-.
ten találkozom, Találkozomvelük,
és felkérem őket egy próbára, amit.
általában szívesen elvállalnak. így
rengeteg barátom van - mindenki,
aki szerepelt a film:jeimben -."akil"
ismernek ~ngem, és akiket megkérhetek, hogy segítsenek találni egy

férfit vagy egy nőt, aki jó lenne valamelyik szerepre.
>
•
- Milyen kritériumok alapján· választ szereplőt?
.
- A legfontosabb az, hogy az illető teljesen szűz legyen a színjátszás
területen. Ha, már: valamikor játszott színházban.ákkor
nem alkalmás, Egy színész és egy hétköznapi'
ember között nagy különbség van.
Á színész nem tud.visszafordulni a

i-

nem tudatoshoz,
az ösztönszerű. höz, .ahhoz, .. hegy . úgy beszéljen,
hogy előtte , nem. gondolkozik,
A'Iegrosszabb az a színész, aki tet:;tet, aki úgy játszík, mintha I)em _
tudná a szerepét, és az utolsó pillanatban jutna eszébe a következő
mondat. A tettetés nagyon rossz,
teljesen elro~thll;t ~gy filmet. "- .

"Azigai és a hamis keveréke fényképezett szinházat er~dníénye;' Ahamis amikor homogén, igaz lehet."
.
"Az {gaz es a hamis keverékében a hamis érvényesül az igazá1t({1. A hamis
.meggátolja az embert, hogy, higgyen az igazban.
. -»
_
•At a szinész, -aki félve játszik el egy hajótörést egy valáságoshajón egy
valóságos viharban, nem hitett el. velünk sem a szinészt, sem a hajót, sem
a vihart," "
lönbőző alkotórészeknek
azonos
- Egy film .különböző
alkotó részekből áll, amelyeknek egymáshoz
kiindulópont juk legyen. Amikor
való viszonya adja a jelentését, Az
valódi emberí hangot alkalmazunk,
alkotórészek a szavak, a mozgás.ia
lényeges, hogy a gondolat ne telekép, a hangok... A hang nagyon
pedjen rá a hangra, és ne hamisítsa
változatos és átfogó. rész. Fülünk
. meg azt. Nemcsak egy~erüen az
világa legalábbannyira
változatos,
történik ily-enkor, hogy. hamisan
mint szemünké.Fontos,
hogya kűhangzík az, amit az ember mond,

hanem az egyensúly is felbomlik az'
emberi hang es' a film hangja között. Ezért veszem modelljeimet a
természetből, az életből. Egy. színész nem az életből JÖQ; hatiem a
sZínhazból, ahol mifidig valamiztnü~ fevlk~nyseg folyik:: -_<f'X :-il;
A

--,

•.•.r-

*,;:

_

~.

"Nincs lehetséges kapcsolat egy szinész és egy fa közölt ..
Két különalló világhoz tartoznak."
,
"Egy szinész, aki színlÍáfbó! jön~ szűkségszerűen konvenciókkal és elkö..telezettséggel rendelkezik saját művészeie iránt."
.

- Beszélt afilmhangról, a hang érzékeléséről. Könyvében arról ír, szűkségszerű, hogy a jilmhang zenévé
váljék.
- Igen, azt hiszem, hogy. egy filmet. úgy kell megalkotni, mint egy
.zenedarabot
- hangjegyekkel
és

csendekkel. Az emberi fül r~ndkí-·
viil érzékeny mindenfajta zenére.
Ha filmet készít az ember, ugyanazt'
csinálja, mint a zeneszerző. Komponál, arányokkal .dolgozik szó és
hang, szó .ésmozgás.kőzött,
Hogy
ez mennyire sikerül, azt-hiszem, fő-
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leg'á$zem~lyes érzékenységtől függ.
Az.biztos, 'hpgyha valaki valódi érzéseit a legigazabb formában törekszik-kifejezni, tevékenysége a'zenei
alkotáshozfoghasonlóvá
válni.", .
".It fi1.n:Íflangegyre nagyobb Jelentőséget kap filmjeimben. A külön-

r

böző helyszíneken felvett hangokat
különböző
arányban
adagolom
egy-egy jelenethez. Ritmus alapján
komponálom meg a filmet.
"A szem (általában) felületes,
a fül elmélyedő és találékony.
Egy vonat füttye egy egész pályaudvar
képzetét keltheti bennünk."
"Ha egy hang helyettesíthet egy képet,
elnyomja vagy semlegesíti azt.
A fül a belsőre irányul,
a szem a külsőre."
- Hogy viszonyul magához a zenéhez?
- Nem tetszik nekem az a fajta
zenekar, amelyik nem 'létezik. Kisértetzenekar, valahol a film mögött játszik, de nem tudni, hol. Manapság alig van olyan film, ahol a
zene előbb befejeződne, mint a beszéd. Sőt, gyakran a zene kezdődik
el előbb, mint a beszéd, hogy megerősítse a mondandót. Ha szerelmi
jelenetről van szó, az ember már
előre tudja, mi következik, elárulja
a zene. De mit árul el a zene, amelyik akárhonnan jöhet?
A zene valótlan álomvilágba vezeti a nézőt. Régebben én is hagyomanyos módon alkalmaztam, ezért
most gyakran szemrehányást teszek
magamnak. Konvencióknak engedelmeskedtem, mindenki így csinálta, én sem tettem másként. Mostanában gyakran vádolnak, hogy hidegek a filmjeim. Ennek részben a
zene hiánya az oka. Ma sok filmben
csak azt a szerepet szánják a zenének, hogy elfödje a hiányosságokat,
és könnyen emészthetővé, napjaink
ízlése szerint fogyaszthatóvá tegyék
vele a filmet. Az emberek többségének hidegnek, élettelennek tűnik a
zene nélküli film.
Nagy örömömre, az utolsó filmjeimet már máshogy fogadták a nézők. A kritikusok is egyre jobban
kezdik megérteni, miért dolgozom
ilyen módszerekkel,
miért nem
használok zenét, miért helyezek
olyan nagy súlyt a hangra, miért
dolgozom zenei ritmusokkal. Célom, hogy olyan érzést keltsek,
amely merőben különbözik a színházban vagy a filmre vett színházban felkelthető érzésektől.

Egy halálraítélt megszökött

Lancelot du Lac
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"Cinématographe:

,

az irás, tehát-az észlelés új mádszere."

h

- Ön a filmmel kizárólag művészi
értelemben foglalkozik, az Ön számára a film művészi kifejezőeszköz.
- IBen.
- Es Ön meglehetősen egyedül
van...
- Igen, bár nem egészen így fogalmaznék. Nem hiszem, hogy teljesen egyedül vagyok. Tudom, nehéz valami egészen újjal dolgozni.
Amit én cinématographe-nak
nevezek, egészen új fogalom. Ha ez a
fajta filmművészet létezik, és egyre
jobban meggyőződöm, hogy ez így
van, azt mondhatnám, hogy legin-

kább a nyelvi- és írásrendszere foglalkoztat. Jobban, mint a tárgya.
A legtöbb hagyományos
film
nemcsak kissé összecsapott, hanem
valami laza, érthetetlen massza is.
Az egyes dolgok magukban érthetőek, de kölcsönösen lerombolják
egymást. A színész megzavarja a
természetet, a tájat, a fákat. Túl sok
minden van a filmekben,
egész
válogatás nélküli nagy zavarosságnak tűnik. Szinte eltévedek ezekben
a filmekben, nem tudom, mit is
akarnak mondani nekem.
A filmkészitőnek is művésznek

az

"Tedd!~that~~á..

- Beszéljen kicsit a munkamádszeréről.
- A legfontosabb, hogy visszakeressem első képi vagy hangélményeimet, amelyeket egy személy
vagy egy jelenség váltott ki belőlem,
és ezeket újra átéljem. Ez a legfon-

O!!.'

. kell lennie ahhoz, hogy a filmet művészetnek nevezhessük. Ki kell tudnia fejezni, amit a szemével lát, amit
a fúlével hall. Nem elég pusztán
elmesélni egy történetet, amit bárki
el tudna mondani.
Minden ember saját szemmel és
füllel kell rendelkezzen,
olyan
szemmel, amelyik lát, és olyan füllel, amelyik hall, hogy megérintsék
a látott és hallott dolgok.

amit rajtad kívül senki sem látna."

tosabb, és nem a történet fonala,
mert az mindig csak másodlagos
szerepű. A benyomásokat kell viszszaszerezni.
Több fázisból áll a munka. Az
első lépés 'az, hogy leírjam.az általam elképzelt film kép- és hangél-

ményeit. Ha forgatókönyvet
írok,
megpróbálom minél jobban pontosítani a részleteket. A második lépés a hang értelmezése és filmre alkalmazása a természetből vett modellekkel (nem színészekkel), úgy,
hogy megtartom a vízióimat.

"Felvétel.
Fi/mednek olyannak kell lenni, mint amit akkor látsz, ha becsukod a szemed.
(Minden pillanatban látnod és hallanod kell teljes egészében.)"

- Van még egy dolog, ami nagyon
zönségnek. Paul Valéry sokat fogfontos ebben a második fázisban, és
lalkozott ezzel.
ez a meglepetés. Meglepetés nélkül .
Mikor elkezdtem filmet rendezni,
nincs művészet. Meg kell lepni a
mindent kiszámoltam előre percről
dolgokat és az embereket ahhoz,
percre -. Mindent leírtam papírra,
hogy magunk is meglepődjünk, és
pontosan meghatároztam,
melyik
ezt a meglepetést közvetítsük a köjelenetnél hol álljon a kamera.

A nagy rendezők is így dolgoztak
akkortájt. Mindez nagyon rossz hatással volt rám, ezért már az első
filmemben ellenszegültem. Már akkor úgy éreztem, hogy nem tudnék
máshogy dolgozni, mint ahogy az
érzéseim irányítanak.

"Hogyha nem tudod, hogy mit csinálsz, és amit csinálsz. az a legjobb. ez az inspiráció."
- Azt mondja, hogy nem szabad tudatosnak lenni, nem kell semmire
sem gondolni. Ez egy kicsit misztikusan hangzik.
- Igen, bár elmélyült munkát feltételez. Ha az ember dolgozik, nem
szabad gondolkoznia, de ha nem
dolgozik akkor annál inkább kell.
Ezeket a gondolatokat
írom meg
feljegyzéseimben.
Sokkal világosabban látom, amit csináltam, ha
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megmagyarázom magamnak, hogy
miért tettem.
- Ezek szerint másfilmekből nem
kap elég inspirációt a munkájához.
- Igen, sajnos ez így van. Sajnálom, hogy kevés a jó film. Olyan ez,
mintha egy író nem tudna soha jó
könyveket olvasni. Meg kell elégednem a személyes érzéseimmel. Nekem más művészeti ágak tanították
meg, hogy kell filmet csinálni. A ze-

ne, a szobrászat, a festészet. Jelenleg a zene inspirál legjobbaá. Koncertre járok, zenét hallgatok. Vagy
a festészet; egész nap festek a szememmel, érzékeny vagyok a vonalak, formák, színek iránt. Figyelem
a
naplementéket.
Csodálatos,
ahogy az ég színe megváltozik, már
két órával naplemente előtt elkezdődik a színváltozás.
A fiatal filmeseknek meg kéne

--'.,..,

tanulniuk figyelni, tanulmányozni,
szeretni. A fiataloknak mindig azt
tanácsolom, ne a filmezést gyakorolják, ne a színészekkel foglalkozzanak, foglalkoztassák
inkább a
szemüket és a fülüket, járjanak kiállításokra, koncertekre, játsszanak
maguk is valamilyen hangszeren.
Ha valaki nem művész, úgy sem-

mit nem lát. De ha valaki lát valamit, ez örömmel tölti el, és munkára készteti. Ennek az örömnek kell
tükröződnie a filmvásznon.
- A legjobban az a módszer tetszik nekem, ahogy az embereket ábrázolja. Fejet hajt minden ember
egyénisége előtt.

- Igen, szeretném
megtartani
minden ember egyéniségét, titokzatosságát és kifürkészhetetlenségét.
Éppen ez az, ami engem az emberekben izgat. Éppen ezért nem dolgozom színészekkel. Ők nem varázsosak és kifürkészhetetlenek
számomra, hiszen ez teljesen ellenkező
tehetségükkel és feladataikkal.

"Az életet nem lehet visszaadni annak egyszerű lefényképezésével.
Csak azokkal a szent törvényekkel lehet, amelyek között modelljeid mozognak,"

- Önt gyakran úgy jellemzik, hogy
túl pesszimista, hogy mindent sötétebben lát a valóságnál. Igaz ez?
- Inkább azt mondanám, hogy
tisztán látó vagyok. Nem szabad
becsukni a szemünket, ettől nem
lesz boldogabb az ember. Nagyon
szerencsétlennek érezném magam,
hogyha szemet kéne hunynom a
dolgok fölött. Cocteau azt mondta
magáról, hogy ő "boldog pesszimista". Nem vagyok különösebben
boldog, de könnyen boldog leszek
pesszimistaként is. Az igazi boldogság nem mindig jár együtt feldobottsággal. Az ember tűnhet szomorúnak is, úgy, hogy mégis boldog. Fontos, hogy meg tudjuk külőnbőztetni egymástól ezeket a fogálmakat.
- Hogyan látja a film jövőjét?
- Kicsit nyugtalan vagyok a pénz
szerepe miatt. Sokan nem törik magukat az olyan filmért, amelyik nem
hoz pénzt. A film területén nem létezik kiadó, mint az irodalomban,
aki törődik az íróval, és kiadja a
műveit, mert tetszik neki, amit ír.
A filmművészet csak akkor fejlődhetne, ha valaki kézbe venné és
támogatná anyagilag egy-egy film

elkészítését. Mindig pénzt kéne adni a folytatáshoz. De ez sajnos nem
működik. Nekem is nagyon nehéz
volt, mert öt-hat évig nem tudtam
filmet csinálni a pénzhiány miatt.
- De most új filmjén dolgozik ...
- Igen.
- Maga is írja aforgatókönyvet ...
- Természetesen, hiszen csak egy
személy lehet a forgatókönyvíró és
a rendező.
A beszélgetés vége felé közeledik,
kint besötétedett. Bresson lámpát
gyújt az íróasztala fölött, és megmutatja kéziratait. Csendben ülünk
egy darabig, aztán folytatja.
- Az érzés a legfontosabb kritérium. Ha az embert megérinti valami, akkor mindig sikerülnek a tervei. Én mindig előre érzem, hogy
sikerüIni fog-e valami. De sokszor
el is bizonytalanodhat
az ember.
Emlékszem, amikor hirtelen sikerem lett az Egy plébános naplójával.
Mikor a vágás elkészült, bemutatták a filmet az újságíróknak. A vetítés előtt még bementem a laboratóriumba,
mert szerettem volna
előtte látni. A vetítés időpontját
már előre meghatározták, a meghívókat elküldték. Megnéztem a fil-

met, és rögtön a telefonhoz rohantam, hogy állítsák le a vetítést, ezt
a filmet nem lehet bemutatni, olyan
rosszul sikerült. Nem tudtam megakadályozni, a vetítést megtartották, és nagy siker lett. Ezt rögtön
megéreztem a vetítőteremben. Vannak ilyen mulatságos esetek.
Sosem tetszett nekem különöseb,ben ez a film. Egyébként egyik filmemtől sem vagyok nagyon elragadtatva. Mindig csak azokat a hibákat látom, amiket elkövettem,
amiket máshogy kellett volna esinálnom. Viszont ha a formáról van
szó, néha úgy érzem, hogy néhány
dolog elég jól sikerült, hogy lassan
úton vagyok valami felé, valami
egészen új felé.
Itt fejeződik be beszélgetésünk.
Elbúcsúzunk egymástól, és sok szerencsét kívánok új filmjéhez, új felfedezőútjához.
Lefelé megyek a lépcsőn, kilépek
a párizsi estébe. Megállok egy pillanatra, körülnézek és figyelem a
hangokat. Egy szem ... egy fül. ..
Ingela Romare, Chaplin, 1985.2.
szám
(ford.: Czakó Ágnes)
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MONTÁZS

Az átalakuló neurózis közelképei
Nem lehet könnyű feladat Berg- azt akarja-e sugallni Bergman,
manról tanulmányt írni, hiszen hogy tele vagyunk tudással, de a
filmjeinek tartalmi és formai felüle- saját és társunk lelkének mélyebb és
te túlságosan is jól illeszkedik az egyszerűbb dolgairól fogalmunk
sincs, azaz az emberi dolgokban
értelmezés megszekott kategóriáiba, míg az ezek "alatti" üzenetei még mindig analfabéták vagyunk?
valahogy mégis nehezen találnak a - kérdezi Ábrahám. És tagadhatathelyükre. Pedig Bergman szereplői- lan, hogy a svéd rendező páratlan
nek érzéseit, gondolatait jól ismer- talentumára olyan szellemi hagyatékok hatottak leginkább, melyek'jük, mert hosszú évek pokoljárása
nek szülőatyjai maguk is előszereután is képesek vagyunk hasonló,
megbocsátható ostobasággal kife- tettel csoportosították munkáikat e
~érdés köré. Kierkegaard filozófiájezni szeretetünket, ahogy Marianne szipogja a tűzzel bajlódó Jo- jában, Strindberg, Ibsen színpadán,
Kafka regényeiben vagy ezekkel
hannak a Jelenetek ... ben: "Drága
kis Johan. Valahogy olyan kicsi let- kapcsolatosan már használatosak
tél.", vagy az élménymegosztás azok a fogalmak, amelyek Ábraörök emberi igényében, hasonló su- hám szerint egyben Bergman
filmjeinek alapképletét is alkotják.
tasággal próbálunk társakra akadni, ahogy Eszter és a Pincér kínló- És a "félelem-magány-elidegenedés-agresszió" valóban nem ismedik a "Csend"-ben.
Bergman filmjeit mégsem elég retlen tényezők a huszadik század
"csak" megnézni, hanem időről embere előtt. "A Rítus, a Szenveidőre újra kell nézni szinte vala- dély, a Persona, a Csend, az Őszi
mennyit. Valószínüleg az újranézés szonáta, bizonyos mértékig még a
döbbenetében fogant Ábrahám Já- Kígyótojás is, a szélsőséges indivinos írása is, melyet a Korunk 1986- dualizmusból tör a társkeresés felé
os 9-es és lO-esszámaiban olvasha- ... - jegyzi meg a szerző - ... hogy
tunk. Erre lehet következtetni ab- a képi ábrázolás szemléletességeréból a viszonylag rövid terjedelmű, vén mutassa meg a mindennapi élet
de rendkívül érzékeny analízisből, és létezés válságközegét."
Több fejezet kimondottan esztémellyel az emberi lét e fájdalmasan
precíz anatómusa előtt tiszteleg a tikailag elemzi a filmeket. Vitathaszerző. A tanulmány esztétikai, filo- tatlan a tanulmány azon megállapízófiai és pszichológiai megközelíté- tása, hogy valószínüleg Bergman
sekben taglalja az eddigi életművet, alkalmazta a legtöbb közelképet a
és a filmek mellett nem kevés időt . film eddigi történetében. Nyilvánvalóan ez a legalkalmasabb eszköz
szentel magának a' rendezőnek is.
Már a bevezetésben igyekszik a lélek, az érzelmek apró rezdüléseimegkeresni Bergman műveinek nek ilyen mélységű megjelenítésére.
főbb kiinduló pontjait: "Vajon nem Maga a rendező így írt erről: "... a
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mi munkánk kiindulópontja az emberi arc, a film nemességét kétségkívül az emberi arc jelenléte dönti el.
Következésképp a mi legfőbb eszközünk a színész, és a kamera nem
más, mint az eszköz működésének
legfőbb közvetítője ... A premier
plánok hiánya vagy SOKszorosmegléte tévedhetetlenül minősíti a ren~
dező temperamentumát és azt a fokot, amilyen érdeklődéssel az emberek felé fordul."
Bergman nem pusztán a képkivágásaival tereli figyelmünket a hétköznapok ritmusában egyre inkább
felmorzsolodó életünk alapvető szituációira, hanem az ördögi pontossággal komponált effektek és színek
alkalmazásával is. Természetesen
ez nála nem vezet a színek orgiájához, hanem elsősorban arról a mesteri biztonságról tanúskodik, melylyel a legkülönbözőbb érzéseket,
hangulatokat képes árnyaini filmjeiben." Az Őszi szonátában például a zongoraművésznő anya halott
szeretőjének, tehát a múltnak a világa ridegfehér. A halottaknak kizárólag csak a hold világít. De különben is a művésznő számára, aki
képtelen szeretni, az egész világ rideg eszköztár, talán még a néhai
szerető sírdombja is aranypénzekből való. Vajon az irigység színe
valóban sárga-e, vagy inkább, mint
Bergmannál, arany-sárga?" - kérdez újból a tanulmány szerzője.
A legmeglepőbb részletekkel az a
fejezet szolgál, amely a rendező alkotó módszereinek titkaiba igyekszik bepillantani. Az a művész, aki
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egyedülálló tökéletességgel képes
megmutatni az emberi jót-rosszat,
aki annyira otthonosan mozog a
lélek és a történelem útvesztőiben,
megdöbbentően vall arról, miként
éri el ezeket: "Ha a színészekkel
dolgozom együtt, igyekszem valamiféle radar lenni. Igyekszem kitárulkozni, mert együtt kell létrehoznunk valamit. Ösztönzéssel és ötletekkel szolgálok, ösztönzést és ötleteket kapok. De az adok-kapok
. mesébe illő hullámzásából hiányzik
minden logika, itt a megérzésekjátszanak szerepet, a logikát úgy kell
megkeresnem utóbb."
Ezt a crocei, vagy még inkább
bergsoni kinyilatkoztatást azonban
maguk a filmek cáfolják. Sőt egy
alkalommal Bergman is beismeri
még a legapróbb részletek kidolgozásának ·szükségességét is: "Az ember persze rögtönözhet a műteremben, de nagyon föl kell készülnie
előtte, mert rögtönzést rögtönözni
művészi szemetet eredményez."
Valójában az sem baj, ha továbbra is rejtély marad, hogy az ösztönös vagy tudatos elemek kapnak-e
nagyobb hangsúlyt egy-egy remekművének megszületésében, valószínűleg mindenkor a legmegfelelőbb
arányban igyekszik ezeket alkalmazni, és úgy tűnik, sikerrel.
A tanulmány további részében

azok a filmek szerepelnek, melyekben a tőrténelem faragóműhelyében kialakult emberi magatartás lehetőségeket elemzi a rendező. A hetedik pecsét, a Varázsfuvola, A Kígyótojás és még a Szégyen is ezek
közé sorolható.
Míg a Varázsfuvolában a mese
keretében, "de jól egyénített húsvér emberként" jelennek meg Monostatos, Sarastro. Papageno és Papagena, vagyis az emberi karakterek, tulajdonságok reprezentáns figurái, addig a Hetedik pecsétben a
halál és a lovag harca, vagy Jof és
Mia egymásra találása már nagyon
is reális keretben próbál válaszolni
az élet alapkérdéseire. "Ha az élettel szükségszerűen felvetődik a halál kérdése is, akkor a jelenben a
jövő problémáját is meg lehet találni. Az élethez tehát nem elegendő a
puszta biológiai lét; és talán még az
is megkérdőjelezhető,
hogy érdemes-e élni, ha a létezés nem jelent
többet. Ezek a filozófiai problémák
a filmben nem elvontan, hanem nagyon is szemléletesen, emberi sorsokban elbeszélve jelennek meg ... "
- állapítja meg a tanulmány írója.
A Kígyótojásban és a Szégyenben
Bergman még komorabb szin ben
tünteti fől az egyén és történelém
kapcsolatát. És nem csak akkor
pesszimista, mikor a fasizálódó Né-

metországba helyezi történetét, hanem napjainkban fogalmazva is ...
Felesleges lenne számonkérni a
tanulmány tól a direktebb kronológiai áttekintést, hiszen a szülői ház
protestáns
szigorának emlékeitől
kezdve, az ifjú évek németországi
"élményein" keresztül, a faröi remeteség letisztult gondolatiságáig,
a rendező életének minden részlete
olyannyira szerves egységet képez
filmjei motívumaival, hogya szinte
bármelyik pontján' megbontható
életmű, azonnal bepillantást enged
Bergman művészi titkaiba. Csupán
a vizsgálati módszereknek kell legalább annyira finomaknak lenniük,
mint amilyenek az Ábraháméi.
Tény, hogy Bergman filmjeiben
jó adag reménytelenség, kilátástalanság van, nehéz lenne ezeket kike-:
rűlni abban a kíméletlen tükörtartásban, mellyel az emberi természet
csökevényeit világítja meg, de tény
a.z is, hogy pesszimizmusát mindig
igyekszik ellenpontozni filmjeiben.
Es ha már bölcsessége nem tudja
megváltoztatni
azt a tételt, mely
szerint: "a neurózis nem vész el,
csak átalakul", legalább felhívja a
figyelmünkét arra, hogy nem mindegy, hogy mivé és hogyan ... (Ábra-hám János: A filozófus-rendező.
Ingmar Bergman I-Il.
Korunk,
1986, 9-es és Hl-es száma. - Deák
Ferenc)

:;.

A siker sebessége
A futurizmus és a film
A világ szépsége egy új szépséggel
ság persze nem külső formája az
gyarapodott, - írta Marinetti 1909avantgárdnak, hanem, mondjuk, a
ben -"a sebesség szépségével.
praktikus
vetülete. Ami új, az
Az ipari léptékváltás által felelőbbre van, ami előbbre van, az
gyorsult kommunikáció új igényegyorsabb, tehát ami új, az gyorket hozott a század elején. A gazdasabb; az egyenes szillogizmus szinte
sági sikerek ragályos optimizmusa
szabályba
rögzíti a futurizmus
alaplogikáját. Az első próbálkqzás
mögött addig ismeretlen metaforák
hatoltak a társadalmi és kulturális
ez az avantgárd pedagógiára. A fuszférába. Egy ilyen, addig értékte- . turizmus azért tekinthető az intézlen szempont - a sebesség - hatásáményes
avantgárd
kezdetének,
ra öltött formát a futurizmusban az
mert önmagát definiálva a sebesaddig egyéni problémának számító
ségben megtalálta a jövő nyitját.
avantgárd magatartás. Az ipari forVilágos, hogy a jövő az új oldalán
radalom igazi újdonsága, a gyorsajelenik meg, nem a régién.

A futurizmus esetében' először
történt meg az is, hogy a művészet
egyik alaptulajdonsága,
a jövőirányultság jelszóvá alakult, és ekként
a jelszavak szomorú életét kezdte
élni, bemutatva az egyértelműsítéssei járó veszélyeket.
Marinetti a futurizmust a "francia" kubizmusra adandó "olasz"
válasznak szánta, arra'a kubizmusra, ami csupán egy-másfél éve létezett két festő néhány alkotásában.
A Futurista Kiáltványt is a párizsi
Le Figaro közölte, egyébként divat
is volt akkoriban, hogya különb ö-
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,tura (mondjuk, tévedés) le nem veszi a válláról az önbizalomhiány
fokozódó terheit. Marinetti lelki- . ~
ereje és pénze elég volt ahhoz, hogy
megteremtse és a kezdeti nehézségeken túllendítse a futurizmust, hogy
olyan magabíztosan szerepeltesse a
nyilvánosság előtt, mintha már a jól
kiérdemelt elismertség önbizalma
fűtené. Visszatérve a futurista frazeológiához, ez volt az az ipari forradalomban
felismert
sebesség,
amelyet annyira csodáltak. Végül is
az avantgárd alaptörvénye, hogy
gyorsabbnak kell lenni a közízlés
fejlődésénél. Ez a sebesség-különbség - más szóval, hogy önfinanszirozásuk következtében szellemileg
sem csüggtek korukon - tette lehetővé, hogy elhagyhassák a korszerűség vidékét, és korszerűtlenül a
jövő höz igazodók lehessenek. Mivel korszerűnek csak egyféleképpen
lehet lenni, korszerűtlennek viszont
sokféleképpen, azért úgy is átfogalmazhatjuk a fenti megállapítást,
hogy ennek a szemtelen magatartásnak a következtében a jövő igazodott őhozzájuk. Ezt a jelenséget
a köznapi élet csak a lapos "siker"
fogalommal tudja megközelíteni.
Marinetti és a többi futurista számára talán bizarr ötletnek tŰDDe,
hogy a passzatizmus k1oákájában,
a műemlékvárosban,
Velencében
rendezték meg 1986-ban tavasztól
őszig a futurizmus eddigi legnagyobb, mindent összefoglaló bemutatóját. Velence "... a hamisított
régiségek piaca, a sznobizmus és az
egyetemes hülyeség mágnese, a szeretők
karavánjainak
feneketlen
ágya, kozmopolita kurtizánok díszes ülőkádja, a passzátizmus kloáka maximája" - írták a futuristák
191O-ben. Velence az idegenforgaImat jelenti, és nem szabad elfelejte- ,
ni, hogya futuristák is adtak a reklámra. Az, hogy a kiállítást ott rendezték meg, szimbolizálja, egyszersmind betetőzi a mozgalmat kisérő
meghasonlottságot.
Gianni Agnelli, Mr Fiat, a jelenkori futurizmus
hőse, aki Itáliát mint a hetedik legfejlettebb tőkésországot
képviseli,
sikerrel találkozott a futurizmussal,
és ezért a Fiat által finanszírozott
Palazzo Grassi a Futurizmus és futurizmusok című kiállítással nyilt
meg. A futurizmus az olasz gazdasági élet egyik elemévé vált, mint a
"

Marinetti diadala Milánóban ...

r

... és Moszkvában,

1914.

,

v

Boccioni, Savini, Marinetti és Carra Pesaréban, 1911-ben
ző iskolák, irodalmi körök programnyilatkozataikat
e lapban tették közre. 1909-ben, mikor megjelent, még egyetlenfuturista
festmény vagy szobor sem létezett.
A kiáltvány nem tényekre hivatkozik, hanem tények teremtődtek meg
utólag e proklamáció
szolgálatában. Az információ megelőzte és
megteremtette a realitást.
Marinetti, aki előzőleg a "dinamizmus" és "elektricizmus" elnevezéseket is fontolóra vette, megengedhette magának, hogy az első.
időkben saját költségén publikáljon, kiállitótermeket béreljen, nem
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várva ki a sikert. Ez az - addig csak
a gazdasági vállalkozásokból
ismert - magatartás a sikert végül
mégis meghozta, a befektetés megtérült. Ez olyan egyedülálló jelen. ség, mely előtte sem és azó~ sem
igen fordult elő a művészet történetében. U gyánis az az elképzelés él
mindenkiben,
hogy a közönség
visszajelzései támogatnak vagy löknek a süllyesztőbe művészi kezdeményezéseket. A minőség azonban
nem szavazás dolga. Minden müvész addig negligál ja a visszajelzéseket, amíg a. művészetéből futja,
vagy amíg valami véletlen mecena-

.'.
mortadella vagy a Fiat. Ez is mutatja, hogy hányféle perspektívája van
az Óda a versenyautóhoz című versnek.
A gigantikus kiállítás egyik témája a futurizmus és a film volt.
A futurista filmművészet egy kiáltványból és egy filmből áll, ami ráadásul később el is veszett. Gyakorlatilag tehát nincs és nem is volt.
Léteznek ugyan olyan avantgardista filmek, melyek az olasz futurizmussal egy időben keletkeztek, de
olyan alkotások, amelyek kizárólag
erre az irányzatra lennének jellemzők, nincsenek.
Az olasz futurizmus képviselői
kétségtelenül az elsők között ismerték fel a fénykép és a filmjelentőségét. Burkolt érdeklődésüket már
fölfedezni az 1909és 1916kőzt publikált esztétikai, irodalmi, művészeti programokban. A filmet technikai és formai jelenlétként érzékelik,
számukra a szímultaneitás, a gyorsaság és az új ritmus emblémája, de
mint modem találmányt is közel
érezték magukhoz.
A film mint új kifejezési eszköz
először a Corradini fivérek (Arnaldo Ginna és Bruno Corra) absztrakt filmes munkássága nyomán
került előtérbe. Színezett fényképeik tanulsága alapján készítették a
Musica cromatica című, kézzel festett, ammaeros etűd-sorozatot.
Ezeknek a kísérleteknek az eredményei ".. .itt vannak a fiókomban,
dobozukba zárva, felcímkézve, készen a jövő múzeuma számára." írja Bruno Corra 1912-ben. Sajnos,
nem lett igaza, a házat, ahol a tekercseket őrizték, 1944-benlebombázták; a jövő kihívása tehát veszélyeket is rejt magában.
Ugyanebben az időszakban az
orosz futuristák konkrétabban
kapcsolódtak a filmhez. 1912-ben
írja meg Majakovszkij, Burljuk,
Hlebnyikov és Krucsonih a Pofonütjük a közízlést című kiáltványt.
1913-ban Pétervárott jelenik meg a
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Russolo és asszisztense, Piatti, 1913-ban

A. G. Bragag/ia: Thais.fotogram,

1916.

lenni című, főszerepben
Majakovszkij jó barátjával, Vitalij
Lazarenko bohóccal.
"Átkelünk Európa romjain, belépünk Ázsiába és messzire szórjuk a
podagra és a paralízis által terrorizált hordákat." Marinetti ezt a viMiért festjük be magunkat? futuriszióját a gyakorlatban is meg kívánta kiáltvány. És még ebben az évben
ta valósítani: 1914 elején elindult
- annak a jegyében, hogy a film a
Moszkvába és Pétervárra. hogy
jövő látványossága, ahol minden
visszaszerezze az egyeduralmat a
lehetséges - a Szamárfarok csoport \ futurizmus címkéje fölött, másrészt
Larionov és Goncsarova vezetésé- új szövetségesekért, akik révén az
vel elkészíti a Dráma a ls-as számú
olasz futurizmus nemzetközi mozfuturista kabaréban című filmet,
galommá léphet elő. Marinetti fomelyet 1914-ben követ a Futurista
gadására csak a futuristák nem jeszeretnék

lentek meg a moszkvai pályaudvaron, Majakovszkijék középorosz
tumén voltak, Hlebnyikov és Livsic
Pétervárott maradt. A későbbiekben alig lehetett elkerülni a nyílt
botrányt. Marinetti: - "Ti oroszok
lusták és egy helyben ülők vagytok,
ez talán keleti vonás." Hlebnyikov _
és Livsic - "A gyávaság az olaszok
jellemzője, kitűnő kereskedők és
professzionalisták a csalásban."
Marinetti csalódása talán nem
lett volna akkora, ha megtudhatta
volna, ami csak a következő évtizedekben vált világossá: látogatása
meggyorsította az orosz futurizmus
75
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David Burljuk 1914-ben,
Kazanyban
hanyatlását
és
szétszóródását.
Hlebnyikov később egyfajta modem pánszlávizmust alkotott, és a
"csillagnyelvvel", egy szláv eszperantóval foglalkozott.
Expanziós kísérletei során nem
járt több szerencsével. másutt sem
Marinetti: többé-kevésbé a szeretett franciákban is csalódnia kellett,
akik a vitákban csak "olasznémet",
"tipikus
levantei",
"amerikaimogyoró árus" nevekkel illették őt.
A hatás, amit a futurizmus keltett,
csupán a Futurista nők kiáltványa
és a Luxus kiáltványban öltött testet. Komoly érdekesség viszont,

Dráma a I l-as számú
futurista kabaréban

76

hogy 1913-ban Apollinaire teljesen
váratlanul közzétett egy Futurista
antitradíció című kiáltványt, amelynek háttere tisztázatlan, sokan a
mozgalom kigúnyolás át vélik benne fölfedezni, mégis - titokzatosságában - esetleges kapcsolatot sejtet
a futurizmussal.
1916 szeptemberében - tehát három évvel az orosz futuristák filmje
után - az Italia futurista című lapban megjelent a Futurista kinematográfia círnű kiáltvány. Ez volt az
utolsó a különböző manifesztumok
hosszú sorában, melyeket a futuristák 1909 óta a külőnbőző művészeti ágaknak szenteltek. " ... a filmnek, mivel alapvetően látható,mindenekelőtt a festészet evolúcióját
kell kiteljesítenie: elszakadni a realitástól, a fényképtől, a kecsestől, az
ünnepélyestől. .. , legyen báj nélküli,
átformáló, impresszionista, színtetikus, dinamikus, szókimondó." És
világos továbbá, hogy a film nem
annyira a realitás reprodukálására
szolgál többé, mint inkább az átfo rmálására. A felvételi technikának
alkalmaznia kell a kettős expozíciót, a trükköt, a montázst. "Szétszedjük és újra összerakjuk a világot csodás szeszélyeink szerint."
"Festészet + szobrászat + figurális dinamizmus + szabad szavak +
a zajok művészete + építészet +
szintetikus
színház
= futurista
film."
A következő évben - meglehetősen későn ahhoz képest, hogy
Olaszországban
1905 óta van önálló filmgyártás, és egyedül 1915ben 488 filmet gyártottak - be is
mutatták az első "igazi" futurista
filmet. 1917 január 29-én a firenzei
Niccolini színházban minden egy
szokásos futurista estnek megfelelően indult: volt szintetikus mikrodráma, szavalás, különbőző kiállítások, de ezek után a Futurista élet
című film következett,
melyet az
előző évben készített Amaido Ginna, Marinetti, Bruno Corra, Emilia
Settimelli és Giacomo Balla, tehát
a futurista elit. Settimelli így írt a
bemutató után: "Világosan megmutattuk, hogyan lehet megszabadítani a mozgófilmet a fényképezés
előítéleteitől és a láncoktól, melyeket az elaggott jó ízlés azért rakott
rá, mert új és mechanikus találmány." A film szituációk sorozata,

Majakovszkij
Kazanyban

1914-ben,

mely bemutatja a futurista magatartást a realitással, aszokásokkal
szemben. A furcsa, vicces és provokatív epizódok között - a visszaemlékezők szerint - ilyen jelenetek voltak: Hogyan alszik egy futurista?
Hajnali torna, Futurista
reggeli,
Inspirációs kutatás, Tárgyak drámája, Vita egy kalapács, egy láb és
egy esernyő között, Futurista séta,
Futurista induló, Futurista tea.
Ha hinni lehet az alig ismert és
később el is pusztult film leírásának, akkor sokkal inkább dadaista
szkeccs-sorozat lehetett, mint igazi
futurista film. Talán emiatt is van,

Lazarenko, a bohóc

hogya Futurista élet elszigetelt eset
maradt, melyet nem követett folytatás.
Ugyanebben
az évben Anton
Giulio Bragaglia, aki 1911-ben a
Futuristafotodinamizmus
című írást
publikálta, két filmet készített Thais
és Csalárd Bűvölet címmel, melyeket kizárólag a Prampolini által tervezett díszletei miatt futuristának
lehet nevezni. A Thais (a másik film
elveszett) sok tekintetben a Doktor
Caligari előfutára, mely az első expresszionista film - és világsiker volt.
Marinetti a film kérdését csak
1938-ban érinti újból, mikor Arnaldo Ginnával közösen írt cikkében a
régi szöveg újraélesztésével bizonyítani igyekszik Olaszország elsőségét az avantgárd film területén.
Mi az oka, hogy az olasz futurizmus csak késve és erőtlenül reagált
a filmre? Hogyan lehet, hogy egy
sikeres mozgalom, me ly barokk
módon a költészettől a lakberendezésen át a festészetig jellegzetes al-

kotásokat produkált, a film esetében nem tudta érvényesíteni akaratát?
Tulajdonképpen
a futurizmus
mába nyúló propagandájának
köszönhető, hogy a filmet egyáltalán
számonkérik rajta. A mozgalom,
hirtelen indulása következtében,
gyorsan intézményesedett, és tartania kellett magát a saját magáról
kialakított
képhez. Pozíció-féltő
nehézkessége miatt a megújulás képességét elveszítve kiszámíthatóvá
vált. A futurista zsargonban íródott
kiáltványból
kiderül, hogy nem
volt különösebb filmes tapasztalatuk, aminek a birtokában akár kész
művek nélkül is ki lehetett volna
alakítani egy állásfoglalást. A filmhez kizárólag mint hiányzó és ezért
meghódítandó területhez kőzelítettek: kötelességszerűen foglalkoztak
vele. Világos, hogy így csak futurista "közhelyeket" tudtak a "minta"
filmben bemutatni, sőt ezzel valószínűleg meg is akadályozták egy
önálló futurista .filmnyelv kialaku-
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lását. A tízes, húszas és harmincas
évek avantgárd filmterméséből nem
rajzolódik ki egyegyértelműen
futurista irányzat. A futurista ideálok
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"természetes"
kiválasztódásának
útján, ennyiben a klasszikus kapitalizmus rikkancsbóllett
milliomosára hasonlít. A futurizmus önmagát
mecénálta, és önmagával szemben
támadt elvárásai hatására ideo lógiává sorvadt.
Duchamp szerint egyszerűen a
humor hiányzott a futuristákból.
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Nyilatkozat
1980.május l3-án a kísérleti iskola igazgatója és
öt beosztott tanára leveleket intézett a Filmfőigazgatósághoz. E levelekben kijelentették, hogy
a film vetítéséhez (részben vagy egészben) nem
járunak hozzá, mert sértené személyiségüket. Kérésük teljesült, s a film azóta is csak néhány
szakmabeli néző elé kerülhetett, zártkörü vetítéseken, külön engedély alapján. Még e néhány
vetítést is túl soknak érzi Gáspár László, s e
korlátozott nyilvánosság ellen a szélesebb nyilvánosságnál, a Filmkultúra olvasótáboránál keres
oltalmat.
Mi is ezt tesszük.
l. Filmünkben magánembereket nem mutattunk be. Nem történik utalás sem Gáspár László,
sem más családi állapotára, barátságaira, jövedelmére, semmi olyasmire, ami nem tartozik a
nézőre. Bennünket csak a tanár érdekelt, de ő
sem másutt, hanem csakis az iskolában. Az iskolában pedig a tanár mindig közügy.
Az oktatás közügy.
2. Valaha elevenen élt az az eszmény, hogya
közéleti személyiséget- éppen mert az - a közélet
fórumainak kell bírálni, támadni. A bíráló bátor,
nyílt kiállása után aztán joggal számíthatott arra,
hogy vagy maga a megvádolt személy vagy párthívei erélyes védekezésbe fognak. A vita erre is,
arra is eldőlhetett. Gyakran a porondon is maradt valaki, vagy a közéleti személyiség, vagy
támadója. Mi hiszünk ebben az eszményben.

Nem azért készítettük el filmünket, hogy Gáspár
Lászlót személyesen támadjuk: ne vegye tiszteletlenségnek, de ennél sokkal lényegesebb mondanivalónk lett volna. Állítjuk, hogy az általunk ábrázoltak lényegükben megfelelnek a valóság-.
nak. Lehet, hogy tévedtünk ebben-abban, hiszen
a filmet mindössze két évig készítettük. Lehet,
hogy - képletesen szólva - a porondon maradunk, mire a vita véget ér.
Csak az igazság nehogy a porondon maradjon!
3. Mivel az Olvasó nem látta magát az inkriminált filmet és egyelőre semmit sem tud a szóbanforgó ügyről, így mi tájékoztatni akarjuk
őket, miként Gáspár László is tette. Ha a vitánk
a nyilvánosság előtt folyik, a nyilvánosságnak
tudomást kell szereznie arról, amiről vitatkozunk.
Semmi lényeges dologban nem osztjuk Gáspár
László álláspontját - de miként győzzük meg
erről az Olvasót, aki azt sem tudhatja, miről van
szó?
.
Mielőtt pontról pontra megfelelnénk Gáspár
Lászlónak, a Filmkultúra valamennyi olvasójának legyen joga megtekinteni a Kísérleti Iskola
című filmet!
Enélkül csorbát szenved a tájékoztatás tárgyilagosságának, a vita komolyságának ügye, de a
becsületé is.
1986. december
Gulyás Gyula, Gulyás János
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Öt Oscar díj

BECÉZŐ SZAVAK

•

- a legjobb film
- a legjobb rendezés
- a legjobb női főszereplő (Shirley MacLaine)
- a legjobb férfi epizódszereplő (Jack Nicholson)
- a legjobb forgatókönyv-adaptáció
1984-ben ez a film, egy első játékfilmes rendező - James L. Brooks - alkotása
aratott az Oscar kiosztáson. A forgatókönyvíróként és producerként is ismert
rendező a Love Story vagy a Kramer kontra Kramer stílusában vitte vászonra
a történetet, melynek alapjául Larry McMurtry regénye szolgált.
A komédiának és a tragédiának ez a furcsa keveréke egyik pillanatban még
nevetésre ingerli nézőit, hogy egy pillanattal később azután könnyet csaljon a
szemekbe.
"A film leginkább mosolyogtató-szomorú mese a kis szenvedélyekről, melyek
az embereket előbb elválasztják egymástól, hogy azután a nagy és végső szerencsétlenség révén újra egymásra találjanak".
(Le Monde 1984)

A film sikerének egyik alapja egyértelműen a három főszereplő kiemelkedően
jó játéka. Shirley MacLaine-t utoljára 1981-ben láthatta a magyar közönség az
Isten. hozta, Mister c. filmben. Természetesen a Legénylakás vagy az Irma, te
édes főszerepeinek felejthetetlen megformálója most is megtölti a szerepet sajátos egyéniségének minden varázsával.
Jack Nicholson az Öt könnyű darab, a Foglalkozása riporter, vagy a Kínai
negyed sztárja. Leginkább mégis mint a Száll a kakukk fészkére Mclvlurphy-je
maradt meg emlékezetünkben. Nicholson a Becéző szavak-at követően már
ismét több filmmel aratott sikert. Elég ha csak a Ragyogást (Shining) vagy a
Prizzik becsületét (Prizzi's honor) említjük.
Debra Winger, aki a Városi Cowboy-ban John Travolta partnere volt, majd
a Tiszt és úriemberben nyújtott látványos alakítást, méltó társa a két világsztárnak ebben a filmben is.
"Ez a szép film egyszerre gyengéd és rafinált, egyszerűségében

is megrázó."
(Le Monde)

BECÉZŐ SZA VAK (Terms of Endearment)
Rendezte: James L. Brooks. Forg.könyv.: Larry McMurtry regénye alapján,
James L. Brooks. Fényképezte: Andrzej Bartkowiak. Zene: Michael Gore.
Főszereplők: Shirley MacLaine, Debra Winger, Jack Nicholson. Gyártó: Paramount

IN MEMORIAM ANDREJ TARKOVSZKIJ
"Andrej Tarkovszkij filmművészete a teljes mitikus egység
létrehozásának tanúságtétele. Filmjeiben ott van a történelem
és a képzelet minden mozzanata. Ilyen művészi teljesítmény
napjainkban ritkán születik, mert a mítosztól már elszakadt
művészet a mítoszt csak töredékként, a múlt példázataként
képes megragadni. "
BESZÉLGETÉS MAGYAR DEZSÖVEL
"Meg vagyok győződve arról, hogy olyan emberekből lesz
filmes, akikben megvan a szintetizálás vágya és képessége, s
ez Magyarországon és Amerikában egyaránt így van. Ezek az
emberek éveket töltenek el különböző kalandokkal, míg egyszerre rájönnek, hogy a film az igazi médium. Én pl. 13-tóI20
éves koromig jazz-trombitás akartam lenni."
ROBERT BRESSON HITE ÉS SZOMORÚSÁGA
«Minden ecsetvonással az életemet kockáztatom»
- idézi
Bresson Cézanne-t, de ugyanezt idézhette volna Welles vagy
Tarkovszkij is. Hármójuk közül Bre-sson az, akivel a honi
filmélet a legkevesebbet foglalkozott. Munkásságáról
nem
jelent meg könyv, átfogó tanulmány. Pedig az idén 80 éves
Bresson a francia film élő klasszikusa.
MOLl ERE
"Mnouchkine Moliére-filmje a mesterség dicsérete. A művészéletrajz-filmek két nagy buktatóját kicselezte: az életrajzi ténysorozat helyett tömbökkel írt, az alkotás gőzös, kénsárga
kínjai helyett pedig konkrétan, pontosan a színi mesterségről
szólt. "

