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'REFLEKTOR

A XIX. Magyar Játékfilm Szemle filmjei
AKLI MIKLÓS
R.: Révész György; 1.: Mikszáth
Kálmán
regényéből
Révész
György; O.: Szécsényi Ferenc; D.:
Kézdy Lóránt; J.: Schiiffer Judit;
Z:: Szörényi Levente és Mártha István; Sz.: HirtIing István, Eva Vejmelková, Helyey László, Cserhalmi
György, Csákányi László, Kovács
István, Benedek Miklós, Gelley
Kornél, Mikó István, Szacsvay
László. Budapest Stúdió
BANÁNHÉJKERINGÓ
R..: Bacsó Péter; 1.: Bacsó Péter; O.:
Andor Tamás; D.: Vayer Tamás; J.:
Mialkovszky Erzsébet; Z.: Vukán
György; Sz.: Udvaros Dorottya,
Dés Mihály, Básti Juli, Torday Teri, Melis György, Garas Dezső.
Hunnia Stúdió
CSÓK,ANYU
R.: Rózsa János; 1.:Vámos Miklós;
O.: Ragályi Elemér; D.: Romvári
József;J.: Kemenes Fanny; Z.: Bródy János; Sz.: Udvaros Dorottya,
Koltai Róbert, Gáspár Sándor,
Lajtai Kati, Gévai G. Simon, Andorai Péter, Bánsági Ildikó, Bodnár
Erika, Töreky Zsuzsa, Jászai Jolán,
Újlaki Dénes. Objektív Stúdió
DOKTOR MINORKA VIDOR
NAGY NAPJA
R.: Sólyom András; 1.: Békés Pál;
O.: Mertz Loránd; D.: Gyürki
András; J.: Mialkovszky Erzsébet;
Z.: Mártha István; Sz.: Margitai
Ági, Boldoghy Bori, Újlaki Dénes,
Tábori Nóra, Csákányi Eszter.
Hunnia Stúdió

ELYSIUM
R.: Szántó Erika; L: Keszi Imre
regényéből Schulze Éva és Szántó
Erika; O.: Zádori Ferenc; D.: Vayer
Tamás; J.: Kemenes Fanny; Z.:
Mozart műveiből; Sz.: Bács Ferenc,
Nagy Zoltán, Klaus Abrahamowsky, Ráckevei Anna, Szilágyi Tibor,
Kútvölgyi Erzsébet, Bubik István,
Mensáros László, Kern András,
Risarda Hanin, Bodrogi Gyula.
MTV-Budapest Stúdió-Daniel Film
(München)-Hungarofilm.
ÉN IS JÁRTAM ISONZÓNÁL
R.: Gulyás Gyula--Gulyás János;
Sz.:Dr. Sailer Ferenc, Högyi István,
Kovács Zoltán, Kun Zsigmond,
Nyiri László, Kiss Lajos, Giuseppe
Santoro. BBS-Társulás StúdióMTV-Budapest Stúdió. 1982-1986
ÉRZÉKENY BÚCSÚ A FEJEDELEMTÓL
R.: Vitézy László; L: Hankiss Ágnes; O.: Jankura Péter; D.: Banovich Tamás; J.: Mialkovszky Erzsébet; Z.: Mártha István; Sz.: Krzysztof Wakuliúsky, Bessenyei Ferenc,
Hanna Mikuö, Andorai Péter,
Cserhalmi György, Helyey László,
Pap Vera, Avar István. Dialóg Stúdió
GOLYÓ A SZÍVBE
R.: Gát György; L: Gát György és
Didier Cohen; O.: Kurucz Sándor;
D.: Vayer Tamás; J.: Csengey Emőke; Z.: Vukán György; Sz.: Bubik
István, Patrieia Barzyk, Philippe
Nicaud, Kaszás Géza, Szilágyi Ti-

bor, Görbe Nóra, Bárdy György,
Végvári Tamás. MTV-Hamster
GONDVISELÉS
R.: Erdőss Pál; L: Kardos László;
O.: Pap Ferenc és Sas Tamás; D.:
Jeli Ferenc; Z.: Balázs Ferenc; Sz.:
Döbrei Dénes, Ozsda Erika, Újlaki
Dénes, Székely B. Miklós, Madaras
József, Szabó Mariann, Bezerédi
Zoltán. Budapest Stúdió-MTV
HAJNALI HÁZTETÓK
R.: Dömölky János; 1.:Ottlik Géza
Írásaiból Ottlik Géza és Dömölky
János; O.: Koltai Lajos; D.: Zsótér
László; J.: Jánoskuti Márta; Z.: Tamássy Zdenkó; Sz.: Cserhalmi
György, Andorai Péter, Takács
Katalin, Udvaros Dorottya, Dér
Denissa, Haumann Péter, Eperjes
Károly, Rajhona Ádám, Sinkó
László. Budapest Stúdió-MTV
HALOTTAK GYERTYAFÉNYBEN
R.: Szőnyi G. Sándor; 1.:Osztojkán
Béla; O.: Bornyi Gyula; Z.: Rossa
László; Sz.: Ráckevei Anna, Pap
Zoltán, Raksányi Gellért, Dégi István, Usztics Mátyás, Oláh Bódi
Éva. MTV
HOL VOLT, HOL NEM VOLT
R.: Gazdag Gyula; L: Gazdag Gyula és Győrffy Miklós; O.: Ragályi
Elemér; D.: Romvári József; J.:
Flesch Andrea; Z.: Varázsfuvola
részletek; Sz.: Vermes Dávid, Frantisek Husák, Varga Mária, Csákányi Eszter, Trokán Péter, Tóth Szil-
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via, Pogány Judit, Reviczky Gábor.
Objektív Stúdió

A JÁVOR
R.: Bán Róbert, Készítették: Balogh Gábor, Budai Béla, Fácányi
Éva, Fülöp Géza, Katona Ferenc,
Kerényi Gabi, Kovács György, Lukács Arpád, Mészáros Katalin.
KERESZTÚTON
R.: Sára Sándor; 1.: Sára Sándor;
Dr.: Csoóri Sándor; O.: Kurucz
Sándor. Objektív Stúdió
LAURA
R.: Böszörményi Géza; I.: Böszörményi Géza; O.: Pap Ferenc; D.:
Romvári József; J.: Benedek Mária;
Z.: Selmeczy György és Balázs Ferenc; Sz.: Básti Juli, Temessy Hédi,
Zbigniew Zapasiewicz, Reviczky
Gábor, Dörner György, Puskás
Tamás, Balázsovits Lajos, Rajhona
Ádám, Végvári Tamás, Dunai Tamás. Objektív Stúdió
"LENZ"
R.: Szirtes Tamás; I.: Georg Büchner novellájából Büki Mátyás, Pap
Tamás és Szirtes András. O.: Dávid
András, Mihók Barna; O-J.: Gecser Lujza és Rajk László; Z.: Gustav Mahler I. szimfónia; Sz.: Mónus Klára, Szerb Kati, Szerb Zsófia, Pilát Károly, Milán Encián,
Gémes János, Dougla Piroska, Pap
Tamás, Vajda Rozi, Anter Anikó,
Suzanne Cubano, Vig Andrea, Váradi Tamás, Csönge Melinda,
Durst György, Orosz György, Kalocsai Zsuzsa, Durst Péter, Durst .
Adél, Szirtes András. BBS.
MACSKAFOGÓ
R.: Ternovszky Béla; 1.: Nepp József; O.: Neményi Mária, Nagy
Csaba, Varga György. Z.: Deák
Tamás. Pannónia Film-Sefel Pictures Int. LTD.-INFAFILM
Manfred Korytowsky.
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MALOM A POKOLBAN
R.: Maár Gyula; 1.: Moldova
György regényéből Maár Gyula és
Moldova György; O.: Márk Iván;
D.: Banovich Tamás; J.: Schiiffer
Judit; Sz.: Funtek Frigyes, Garas
Dezsö, Ráckevei Anna, Vlahovics
Edit, Moór Marianna, Iglódi István, Tolnay Miklós, Zolnay Pál.

bor, Végvári Tamás, Eperjes Károly, Bartal Zsuzsa, Rudolf Péter.

Hunnia Stúdió

SZÉP VOLT, FIÚK ... I-VIII Idegenlégiósok l-2
R.: Koltay Gábor, 1.: Koltay Gábor és Riskó Géza; O.: Andor Tamás. Mafilm saját vállalkozás

A MENY ASSZONY GYÖNYÖRŰ VOLT
R.: Gábor Pál; I.: Enzo Laurette
regényéből Lucio Manlio Battistrada, Enzo Laurette, Stefano Milito
és Gábor Pál; O.: Kende János; D.:
Enzo Eusepi; J.: Danda Ortona; Z.:
Nicola Piovani; Sz.: Angela Molina, Massimo Ghini, Marco Leonardi, Simona Cavallari, Stefania
Sandrelli, Mimmo Migniemi.
A NAGY ,GENERÁCIÓ
R.: András Ferenc; 1.: Bereményi
Géza, András Ferenc. O.: Ragályi
Elemér; D.: Kovács Attila; J.: Benedek Mária, Árva Mária, Sz.: Cserhalmi György, Eperjes Károly,
Koltai Róbert, Kiss Mari, Udvaros
Dorottya, Major Tamás, Melanie
Jeane, Gál György, Szíkora Róbert
és az R-GO együttes. Dialóg Stúdió
QUEEN
R.: Zsombolyai János; Vezető O.:
Ragályi Elemér; Sz.: John Deacon,
Brian May, Freddie Mercury, Roger Taylor. Queen Films Ltd.-The

Hunnia Stúdió

SZÉPLEÁNYOK
R.-O.: Hartai László és Dér András. BBS-Mozgókép
Innováctás
Társulás

SZÖRNYEK ÉVADJA
R.: Jancsó Miklós; I.: Hernádi
Gyula; O.: Kende János; D.: Banovich Tamás; Z.: Simon Zoltán; Dalok: Cseh Tamás; Sz.: Cserhalmi
György, Madaras József, Kállai
Ferenc, Nyakó Júlia, Kozák András, Balázsovits Lajos, Bálint András. Dialóg Stúdió.
"AZ UTOLSÓ SZÓ JOGÁN"
Portréfilm Dr. Béres Józsefről
R.: Kósa Ferenc; O.: Gulyás János,
Káplár Ferenc, Neményi Ferenc.
Objektív Stúdió 197fr.1986

VAKVILÁGBAN
R.: Gyarmathy Lívia; L: Marosi
Gyula; O.: Pap Ferenc; D.: Balló
Gábor; J.: Mialkovszky Erzsébet;
Sz.: Lukáts Andor,
Dörner
György, Szabó Lajos, Sir Kati, Esztergályos Cecília, Temessy Hédi,
Meszléry Judit. MTV-Dialóg Stú-

Multimedia Europe Film, LondonDialóg Stúdió

dió

SZAMÁRKÖHÖGÉS
R.: Gárdos Péter; I.: Gárdos Péter,
Osvát András; O.: Máthé Tibor;
D.: Romvári József; J.: Gyarmathy
Ágnes; Z.: Novák János; Sz.: Törőesik Mari, Garas Dezső, Hernádi
Judit, Tóth Marcell, Kárász Eszter,
Fehér Anna, Dégi István, Újlaki
Dénes, Gera Zoltán, Reviczky Gá-

ZUHANÁS KÖZBEN
R.: Tolmár Tamás. I.: Tolmár Tamás; O.: Novák Emil; D.: Gárdonyi László; J.: Pártényi Zsuzsa; Z.:
SelmeczyGyörgy; Sz.: Kaszás Attila, Pogány Judit, Rudolf Péter, Kováts Adél, Hársing Hilda, Végvári
Tamás, Hollósi Frigyes, Balkay
Géza, Tóth András, Sinkó László,
Gelley Kornél. Dialóg Stúdió.
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A társadalmi zsűri az alábbi díjakat ítélte oda:
Megosztott fődíj egy fontos társadalmi probléma
elmélyült feldolgozásáért a Csók, Anyu című film
alkotógárdájának (Rózsa János, Ragályi Elemér,
Vámos Miklós, Janisch Attila, Csákány Zsuzsa,
Fék György, Romvári József); és az emberi sorsok megrendítő ábrázolásáért a Keresztúton című
film alkotógárdájának (Sára Sándor, Kurucz
Sándor, Római Róbert, Morell Mihály, Fék
György); 100000,- Ft
Rendezői díj Jancsó Miklósnak a Szörnyek
évadja című filmért, kimagasló rendezői megoldásaiért;
A zsűri különdíjban részesítette az újításokat
kísérő társadalmi ellentmondások modell értékű
ábrázolásáért Kósa Ferencet Az utolsó szó jogán
című film rendezéséért;
Budapest Főváros Tanácsának Budapestért díját a zsűri a fővárosi élet konfliktusainak szatiri-

kus bemutatásáért a Banánhéjkeringő című filmnek ítélte oda (Rendező: Bacsó Péter, operatőr:
Andor Tamás);
Operatőri díj: Ragályi Elemérnek, a Hol volt, hol
nem volt című film fényképezéséért;
A legjobb színésznői alakítás díját Udvaros Dorottyának, a Csók, anyu és más filmekben nyújtott alakításaiért;
A legjobb férfi alakítás díja: Garas Dezsőnek,
a Malom a pokolban és a Szamárköhögés című
filmekben nyújtott alakításaiért;
A zsűri egyhangú ajánlása alapján a Játékfilmszemle Intéző Bizottsága magas művészi színvonaláért a versenyen kívül vetített Napló szerelmeimnek című film rendezőjének, Mészáros Mártának különdíjat adott.
Nyers Rezső,
a zsűri elnöke

A társadalmi mozgások, a reformtörekvések, a szociológiai
műhelyek megismeréséhez nélkülözhetetlen forrás a

TÁRSADALOM KUTATÁS ,
az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának
folyóirata
A szerkesztőbizottság tagjai: Bognár József, Eörsi Gyula, Kulcsár Kálmán főszerkesztő, Szabó Kálmán. Szerkesztő: Vágvölgyi András
A folyóirat interdiszciplináris jellegű: a gazdaság-, valamint az állam- és
jogtudományok mellett a szociológia, a politikatudomány, a demográfia, a statisztika és a szervezéstudomány .tárgykörébe tartozó tanulmányokat, vitákat, kongresszusi beszámolókat és könyvismertetéseket ad
közre.
Megjelenik évente egy kötet, 4 füzetben
Éves előfizetési díja 100,- Ft
Egyes példányok ára 25,- Ft
Terjeszti a Magyar Posta

Kiadja az Akadémiai Kiadó,

Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivatalokban, a Posta hírlapüzleteiben, valamint Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodájánál (HELIR), 1900
Budapest, József nádor tér 1., továbbá az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkotmány u. 21. Postaéím: 1363 Bp. Pf. 24.)
Legyen Ön is
a TÁRSADALOMKUTATÁS

előfizetője és olvasója!
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A XIX, Magyar Játékfilm Szemléhez kapcsolódva a Magyar Filmintézet beszélgetést szervezett a rendezőkkel és az operatőrökkel.
A két beszélgetés vitaindítója Forgács Iván és Szilágyi Gábor tanulmánya volt. Az alábbiakban ezeket közöljük, a szükséges rövidítésekkel.

Vitaindító
A XIX. Magyar Játékfilm Szemléről
...

~

Átlapozva az utóbbi évek magyar játékfilmterméséről készült értékeléseket, szomorúan kellett
,
tudomásul vennem, hogy az alábbi áttekintés
nemigen tartalmaz új gondolatokat, merész, eredeti megállapításokat. Filmgyártásunk szempontjából persze örvendetes lenne, ha szakmai
kudarcként könyvelhetném el a dolgot, de félő,
~' hogy másról van szó. A magyar filmművészeti
fejlődés megmerevedéséről.
Önmagában ez még nem sokat jelent. Válságot
semmiképpen. Sőt, ha úgy fogalmazok, hogy a
magyar film az elmúlt években saját értékeinek
konzerválására törekedett népszerűbb formában, a jelenség pozitívnak is minősíthetö. Érzé_ sem szerint azonban az értékek aprópénzre váltása folyik, a társadalmi problémáktól való távolodás, tartalmi kiűresedés, alapvető funkcióváltás,
áligazságok termelése. Különösen ez utóbbi ad
okot aggodalomra.
Próbáljuk meg néhány ismertebb probléma,
l> illetve az idei játékfilmszemle által kínált új jelenségek alapján tisztázni, miről is van szó.

,

1.
Az elit filmművészet visszaszorulása a magyar
filmgyártás egészén belül lényegében indokolt, a
kissé magyar módon értelmezett kommercializálódás arányai mégis ijesztően hatottak a tavalyi termést figyelve. Szinte minden jelentősebb
eredményünk lektürré hígult, a filmi elbeszélésben fölerősödtek a hagyományos megoldások.
Nyomtalanul eltűntek azok a próbálkozások,
amelyekkel Szomjas György, Xantus János és
mások egy új típusú, játékosabb filmes köznyelv
kidolgozását célozták.
Pedig a szórakoztató filmek sok esetben előre-

mutatnak, felszínes formában, de új jelenségekre,
konfliktusokra hívják fel a figyelmet. Idén ennek
alig volt nyoma. Elég a nyolcvanas évek filmjeire
gondolni, hogy világossá váljon, honnan merítik
kiskanalas igazságaikat friss mozidarabjaink. Az
új "ötvenes évek"-szériában a kor retrótémává
szelídül (Szamárköhögés), panelszerű konfliktusai és rekvizítumai melodrámákat mozgatnak
(Malom a pokolban). Mészáros Márta N aplójának második része több érdekes epizódja ellenére
is könnyed mesélés inkább, mint új összefüggések
feltárására törő korrajz.
A tavalyi szemle legmarkánsabb vonása a erazy-film megjelenése volt, csetlő-botló hősökkel
egy őrült világban." Bacsó Péter klasszikus filmvígjátékká tompította a crazy-elemeket a Banánhéjkeringóben, Rózsa János Csók, anyuja pedig
a rendező korábbi filmjeinek legáltalánosabb
megfigyeléseitismétli el velük. A Laura is tartalmaz hasonló motívumokat, de a szemléletmód
Böszörményi Géza egész életművében fellelhető
valamilyen módon. Könnyű észrevenni bizonyos
rokonságot az Idő van és A Nagy Generáció kőzött is, hiba volna azonban megfeledkezni arról,
hogy a két film csaknem egy időben keletkezett.
Es mivé sorvadtak az aktuális jelentésű történelmi filmek? A Bethlen Gábor életének utolsó
éveiben játszódó Érzékeny búcsú a fejedelemtől Vitézy László munkája - egysíkú aktualitásának
kibontása helyett gazdag kiállítású belső terekkel, szerelmi mellékszálak pikantériájával próbálja izgalomban tartani a nézőt.
Minőségi lektűr Dömölky János filmje, az Ottlik Géza írásai alapján készült, káprázatos fény• A fogalmat Báron György alkalmazta egy elemzésében. - A szerk.

Gárdos Péter: Szamárköhögés (Garas Dezső, Tóth Marcell, Kárász Eszter és Hernádi Judit)
képezésű Hajnali háztetők, ami a Felhőjáték cizelláltságára emlékeztet, csak kevésbé könnyed.
És feltétlenűl szólni kell négy vállaltan mesevilági
filmről, mert témaválasztásuk
igen tanulságos.
Az abszolút mértéki távolodnak el a valóságunktól, s három közülük be is tölti funkcióját (Sólyom Andrásnak is sikerűl a stilizálás a Doktor
Minorka Vidor nagy napjában, de hiába teremt
mesevilágot, a történet túlságosan mesterkélt,
nehezen átélhető.) Az Akli Miklóshoz hasonló·
feldolgozásoknak szinte folyamatos a jelenléte
filmgyártásunkban. Ami igazán figyelmet érdemel, az a Queen-film és a Macskafogó. Korábban
a rockzene is valami fontosnak vélt társadalmi
jelenséggel kapcsolatban kapott főszerepet a magyar filmben (Koltay Gábor: A koncert; Szomjas
György: Kopaszkutya). Zsombolyai János azonban csak a világhírű angol együttes koncertjét
rögzíti. A cél szerény, de mestermunka jött létre.
Ternovszky Béla rajzfilmje pedig beállításaiban,
dramaturgiájában, építkezésében és hatásában a
nyugati bűnügyi vígjátékoknak felel meg. A Kojak-film és Bujtor István Piedone-utánérzései is
jelezték már, hogy az idegen minta és értékrend
tiszta helyzet elé állítják a szórakoztatás t. Most
minden hátráltató tényezőt eltávolitottunk: nem
kevertük bele a történetekbe Magyarországot, és
rajzban végre meg lehetett teremteni a műfajhoz
szükséges látványosságot.

A filmeket csak egy szempontból érintettük:
hogyan viszonyulnak a témájuk at feldolgozó korábbi alkotásokhoz.

2.
A kommercializálódás
tehát nemcsak oda vezetett, hogy játékfilmjeink többsége nem vállalkozik új esztétikai érték teremtésére, és a régieket éli
föl, hanem oda is, hogy a valóságot - mélyebb
elemzésének elutasítás án túl - esetenként még .
játéktérnek sem fogadja el. Ez a kitérés, a szórakoztatási funkcióra való túlzott összpontosítás
mintegy a dokumentumfilm hatáskörébe utalja a
valóság kutatását. Nem mintha a dokumentumfilmnek szüksége lenne bármilyen megbízólevélre. Enélkül is önmagát tartja a hitelesség mércéjének, az igazság bajnokának. Az így kialakuló
munkamegosztás mögött lényegében a művészet
tagadása, a művészi sűrítéssel szembeni bizalmatlanság húzódik meg. Óvakodás minden elvonatkoztatástól.
Ha csak az úgynevezett tényekben bízunk, ha egyedül a tények szintjén teremthető konszenzus, ez közvetett jelzés egyfajta szellemi válságról. Nem a dokumentumfilmekkel
van a baj; számuk nagyjából azonos a korábbi
évek átlagával, az esztétikai megismerés felszinessége miatt nő meg társadalmi szerepük, így
válhatnak világmagyarázó bibliai történetekké.
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Gárdos Péter: Szamárköhögés

(Tóth Marcell)

Istenben és az ő kijelentéseiben elég könnyű
kételkedni, a tényszerűség előtt azonban mindenki fejet hajt. És ha a tények figyelése közben
valamilyen összefüggésre bukkanunk, azonnal a
lényeg felismerésének kapujában érezzük magunkat. Csakhogy az idei dokumentumfilmek tényszerűsége megkérdőjelezhető. Emberek saját életükről mesélnek, s a monológok úgy vannak egymás mellé rakva, hogy az egészből kikerekedjen
egy történet. Nem tényekkel szembesülünk tehát,
a valóság már meg van formálva. Az Én isjártam
!sonzónál és a Keresztúton azt dokumentálja, mi
rögződik a történelemből az egyénben, a kollektív tudatban. Ami elhangzik, az nem feltétlenül
tényszerűen igaz. A szövegek, a történetek tartalmazzák a művészi sűrítés elemeit. És itt ördögi
kör kezdődik, melynek ellentmondásait feltétlenül tisztázni kell. Mert fölmerül a kérdés: miért
nem játékfilm készült az anyagból? A válasz lehet
az, hogy a rendezők a dokumentumfilmes feldolgozássaI távolságot akartak érzékeltetni saját
történelemfelfogásuk
és alanyai k igazsága között. Csakhogy a társadalmi tudat ebből semmit
sem fog érzékelni, hanem egyszerűen önmaga
visszaigazolását látja majd, s a dokumentumfilmhez fűződő befogadói reflex, a tényeken alapuló
hitelesség illúziója abban erősíti meg, hogy most
az igazságot hallja, és lám, fehéren-feketén bebi8

zonyosodott, hogy jogosak az indulatai, és minden úgy volt és úgy van, ahogy ő gondolja.
A tényszerűséggel ezek a filmek önkéntelenül
tévesztik meg a nézőt, Az utolsó szó jogán viszont
nyíltan manipulál vele. Az elbeszélésekből itt is
egy egyenes vonalú játékfilmes történet bontakozik ki az elnyomott tehetségről a probléma tisztázása helyett. És a fikció hitelesíteni is tudná e
történet minden tanulságát. A dokumentum erejével visszaél a film, vitatható állításokat fogadtat
el dramaturgiai eszközökkel, a tényszerűség páncélja mögé bújva. Különösen az I 976-ban készült
részre - a film 80%-ára - érvényes ez. Véleményem szerint egy dokumentumfilm csak úgy világíthat rá általános összefüggésekre, ha saját témáját a legalaposabban körüljárja. Ha a Bérescseppekről és indokolatlan elutasításáról sikerül
bizonyítani valamit, akkor majd beszélhetünk az
előítéletekről is. A bizonyítás azonban a film
időtartama ellenére is felszínes. Hangsúlyozom,
a filmről mondok véleményt, nem a Béres-cseppekről. Nem lehet ilyen esetekben megjátszani
például a hítelesség fokozásának olyan fiktív közegben érvényesíthető módjait, mint valamely
megbízatás teljesítésének elismerése a művön belül. Dr. Béres J ózsef keveset beszél, ehelyett megbízza a forgatócsoportot,
derítsék ki a tények
alapján az igazságot, és majd ez után folytassák

vele a beszélgetést. Erre sor is kerül, ami azt szemeket meresztünk a világra, jelezve: semmi
sugallja, hogy a bemutatott esetek alapján mi is közünk hozzá, ártatlanok vagyunk. Bármit tebirtokába kerültünk az igazságnak. Ilyen egyér- szünk is, bármi történik velünk, mi csak sodrótelmüen manipulatív elem talán nincs is több a dunk. Kedves hazugság.
A nép ártatlan, mert manipulációk áldozata.
filmben. Inkább az tünik fel, hogy kevés a véleményütköztetés. Ha az orvostársadalom nagy így költözik be mások házába, így kerül a frontrésze elutasít valamit, miért nem kapnak többen ra. Igazságtalanság felelősségre vonni. Gárdos
Péter filmet készít 1956-ról- gyerekszemszögből.
közülük szót. A dolog természetéből adódóan
csak olyanokat lehetett megszólaltatni, akiknél A gyerek persze semmit sem ért, csak annyit lát
használt a szer. Hiába történnek később árnyalá- hogy otthon kicsit összezavarodnak a dolgok,
sok, ezek a példák egymás mellett korszakos mindenki ideges, valahogy izgalmasabb az élet.
felfedezést sejtetnek. De az orvosok inkább elve- És mintha a felnőttek se értenének semmit.
szejtik az emberiséget rákban, nem állnak le tár- A történelem már megint bele akarja keverni
gyalni egy kisvárosi biológussal. Itt következik a őket valamibe. Pedig a történelem rájöhetne már,
legelkentebb mozzanat. Mi a tárgyalási alap? hogy az egyénnek egyedül a család a fontos, a
Valaki fölfedez egy gyógyszert, és mások fejtsék . hozzá közel álló emberek szeretete. De hogy még
meg a hatásmechanizmust? Mert Dr. Béres nem véleményük se legyen az eseményekről? Akáradja ki a dokumentációt. Az indok: nem akarja, hogy is, szívesebben néztem volna végig az időhogy külföldre csempésszék. Az emberiség mére- szakot például annak a fiúnak a szemével, akinek
teiben mintha nem lenne olyan felelősen gondol- kihívó magatartása az osztályban aktívabb vikodó humanista. Vagy hazájának szerez dicsősé- szonyt sejtetett a történelemhez.
Szép film a Szamárköhögés, de naiv hangvétele
get, vagy pusztulhat a világ? Nem vádolok, csak
a film Béres-képére kérdezek rá. Kósa Ferenc, azt olyan igazságokat fed el, ami a Megáll az idő
hiszem, kicsit felelőtlenül korbácsolta fel a társa- után nehezen intézhető el egy elnéző mosollyal,
dalmi igazságtalanságokkal szembeni indulatain- annál is kevésbé, mert Gothár Péter alkotásának
kat.
valóságképét azóta nem erősítette meg egyetlen
vállalkozás sem. Sőt, amilyen őszintén beszél
A hazai szépségversennyel foglalkozó Szépleányok publicisztikája is elég felületes, nem nyújt Gothár az apák politikai megosztottságáról, saigazi bepillantást az esemény üzleti hátterébe. ját nemzedékét már ő is apolitikusnak láttatja,
létrehozva a strukturálatlan valóságban csetlőDér András és Hartai László kompozíciójában
szintén megjelenik a játékfilmes sürítés. Molnár botló hőst, akinek ártatlanságát végképp el kell
Csilla halálával hatásvadász módon visszaélnek, hinnünk, hiszen a történelem nagy zürzavart tebeépítik koncepciójukba, noha egyáltalán nem remtett az ő fejében. Pedig még ha elfogadjuk is,
biztos, hogy ennek a tragédiának köze van a hogy hétköznapjaink nem nyújtanak lehetőséget
filmjük témájához. A Szépleányok erőssége azok- a politikai cselekvésre, ebből még nem követkeban a jelenetsorokban van, amikor egy-egy ese- zik az, hogy a társadalmi tudat is apolitikus,
ményt, közeget személyes módon láttat, mikor hogy az apáknak semmit sem sikerült átörökítenem a tényszerüséget hangsúlyozza, hanem vilá- niük, hogy az értelmiség nem keresi az ország
got formál az élettényekből a dokumentumfilm fejlődési alternatíváit. Tetszetős, ahogyan Laura
klasszikus hagyományai szerint. Ezek a képek és beatzenész barátja harminc felett rácsodálkosokkal hitelesebben leplezik le a manipulációt, zik az egykori munkatáborra Recsken. Kifejezetmint a szervezők zavaros nyilatkozatai.
ten jó ötlet, hogy a szórakoztatóipar akarja felÉszre kell venni, hogy az idén bemutatott do- dolgozni a témát, illetve egyszeruen beépíti egy
kumentumfilmek eltérő színvonaluktól függetle- video-clipbe. De nem hiszem el a zenésznek, hogy
nül kevésbé szolgálták valamely probléma tisztá- az üzleten túl személyes véleménye sincs a dologzását, vagy éppen elemző feltárását - összehason- ról, hogy őt "nem érdekli".
Meg lehet kerülni az ilyen szembesüléseket,
lításképpen elegendő a Kovbojokra, a Bábolnára, a Társasutazásra vagy a Vörös földre utalni -, fölösleges politikai kérdéseket érinteni, ha a hősokkal inkább érzelmeinkre, indulatainkra épí- sök hazudnak. Az ötvenes években azt hazud ták,
tettek.
.
hogy lelkesednek az akkor létező szocializmusért. Aztán jött 1956. Most azt hazudják, hogy
fütyülnek a politikára, és különben is minden
összekeveredett a fejükben. Mivel magyarázható
Vannak nekünk aztán áligazságaink is megha- akkor a Kongresszusi Központ közönségének
sonlások elkerülésére. A legbiztosabb, ha nagy viharos reakciója a filmek néhány politizáló fél-
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Dömölky János: Hajnali háztetők (Sinkó László és Cserhalmi György) _

mondatára? A társadalmi tudatban ott él a múlt
sok jelszava, tapasztalhattuk, hogy még ma is
jelent valamit, hogy "csonka Magyarország nem
ország", hogy az embereknek, a fiatalokat is beleértve, az országot érintő legmeghatározóbb politikai-ideológiai erővonalakhoz nagyon határozott viszonyuk van, különbséget tudnak tenni
Rákosi Mátyás és Nagy Imre, olasz front és román front, Kelet és Nyugat között. Filmművészetünk joggal lehet büszke őszinteségére. Miért
evezünk olyan területre, ahol nem lehetünk azok,
vagy nem merünk azok lenni?

4.
Térjünk most rá azokra a filmekre, amelyek határozottan jeleznek bizonyos szemléleti újdonságot. A crazy-film nyomvonalát érdemes követnünk. Kündulópontul választhatjuk a tavalyi filmeket, hiszen lényegében ekkor izmosodott
irányzattá ez a filmtípus világunk irracionalitását
hirdetve, amiben azért, ha csetlés-botlás árán is,
de valahogy mégiscsak lehet létezni.
Idén egyes filmek megőrizték e látásmód bizonyos formai jegyeit, de a hétköznapok hagyományos, értékvédő kritikai ábrázolásának szolgálatába állították őket (Csók, anyu; Laura; A Nagy
Generáció). Az átmenetet a Banánhéjkeringő jelenti. Világunk ebben a filmben is átláthatatlan,
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szétesett, de ezen belül a felbukkanó jelenségeket
hagyományos szemszögből is kritika éri. Megkapja a magáét a bürokrácia, az elüzletiesedés, a
rendőrség, az egészségügy, az erkölcsi fertő mint
egyedi tünet, és az egész őrült valóság is, amely
eltűri ezek egyidejű létezését. Ugyan ez az egyidejű létezés elvileg képtelenség, de hát éppen az
irracionalitásról van szó. Mivel a jelenségek között nincsen kapcsolat, ha az egyént valami véletlenüllesodorja a maga szigetéről, semmi esélye a
visszatalálásra, örülhet, ha az ellentétes erők és
értékek hullámai valahol ismét partra vetik.
De érdemes-e kivárni ezt a szerenesés pillanatot, és rettegni egy újabb véletlen következményeitől? A film másik fontos motívuma a világból
való kivonulás. Elég volt az értelmetlen csetlésbotlásból! Kár, hogy a film szintén nem egységes.
Bacsó Péter új meséjéhez nem talált új elbeszélőmódot, új poénokat. így a legkevésbé eredeti
réteg, a hagyományos társadalomkritikai erősödik föl.
Ahol viszont a véletleneknek való kiszolgáltatottság és a kivonulás, a lázadás motívuma kiteljesedik, ott megszűnik a játékos, ironikus hangvétel. Erdőss Pál filmjét, a Gondviselést azért tartom kiemelkedőnek a szemle mezőnyéből, mert
a rendezőnek van ereje lemondani az indulatokról, és kísérletet tesz, hogy folytatva a mindennapok emberi küzdelmeinek feltárását, a társad al-
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Dömölky János: Hajnali háztetők (Rajhona

Ádám, Cserhalmi György és Eperjes Károly)

mi lét felől igazolja a véletlenek fokozódó súlyát,
az újrakezdés reménytelenségét. Ha valamivel
vádolható, akkor azzal, hogy dokumentarista
módszere nem mindig lényegretörő, sok időt
veszteget el a hitelesség hangsúlyozásával, s így
nem tudja igazán sok oldalról megvilágítani a
konfliktust, a kép kissé elnagyolt marad minden
, ereje ellenére. (Hasonló problémát éreztem a
Visszaszám/á/ásnál is.)
Gyarmathy Lívia Vak világban című alkotása
társadalomlélektani oldalról jut el a véletlenhez.
"Nagy átverések folynak itt!" - mondja a film
munkáshőse. De ez csak nyugtalanító sejtés, ami
az idegekig hatol. A rendezőnő nagyszerűen
bontja ki ezt a szálat. Olyan világot formál a
gyárból, a lakásból, az étteremből és a mulatóból, ami apró disszonanciáival, piti disznóságaival valóban nagy átverésekről árulkodik, kétségbeesést és agresszivitást szűl. A feszűltség levezetése itt ugyan még nem irracionális, de azonnal
tragikus véletlenhez vezet.
Nem akarom ecsetelni a film hibáit, a másik
szál kidolgozatlanságát, mert sokkoló erejű figyelmeztetés fogalmazódik a vásznon: most már
nem egyszeruen a hatalmi visszaéléseknek, hanem a társadalmi agresszivitásnak is ki vaftyunk
szolgáltatva. Saját rossz közérzetünknek. Es nem
tudni, honnan, mikor és miért kapjuk a pofont.
Mert ami Gyarmathynál még le van vezetve,

az Tolmár Tamás filmjében - Zuhanás közbenmár a spontán indulat gátakat nem ismerő tombolása, kiszámíthatatlan rövidzárlat. Az irracionális tettek előkészítése azonban művészileg
megoldatlan, nem tudni, lélektani dráma, krimi
vagy esetleg melodráma kibontakozását látjuk.
Gazdag Gyula egyidejűleg jeleníti meg a véletlent és a kivonulást a Ho/ vo/t, ho/ nem vo/tban, és érdekesen variálja a realitást a meseszerűvel. Nála is kiemelt szerepet kap az agresszivitás.
Közös dramaturgiai vonása az utolsó három
filmnek, hogy különböző történeteket futtat egymás felé, s a találkozás esetlegessége szintén az
élet véletlenszerűségét hangsúlyozza.
Sokakat felháboritott a Szörnyek évadja apokaliptikus látomása, mindent áthúzó pesszimizmusa. Pedig Jancsó Miklós csak az utolsó két
lépést teszi meg a fentebb vázolt gondolati sorban. Egyetemes méretűvé tágítja a problémát, és
levezeti a világban fölhalmozódott feszültséget,
ellentéteket. Szabadjára engedi az agresszivitást
és az indulatokat. Tartalmi kifogás nem merülhet
fel, vagy azt kell mondanunk, hogy az egész sor
hamis. Nekem inkább az nem tetszik, bármilyen
cinikusan hangzik is, hogy az atombomba robbanásába sokkal több szellemi energia van befektetve, mint Jancsó apokalipszisába. Az valóban
borzasztó, ez olykor mosolyogtatóan didaktikus
és affektált. Művészetünkben az egyetemes érvéII

nyű bölcseletnek nincs hagyománya. Jellegzetes
gesztusait, külsőségeit már érezzük, az igazi gondolati mélység még hiányzik. Pózokat vélek fölfedezni Szirtes András Lenzében is, amely szintén
eljut a világpusztulás
lehetőségéig. Filozófiai
közhelyek, mesterkélt egzaltáltság. De ismétlem,
ez csak benyomás, a film már pusztán bonyolult
struktúrája miatt is alapos elemzést igényel. És
ezek a kísérletek éppen a hagyományok hiánya
miatt továbbra is fontosak lennének.
Két évvel ezelőtt úgy véltem, korunk negatív
lírai élménye, a válsághangulat "pátosza" teremt

szemléleti konszenzust a magyar filmművészetben. Nos, talán az indulatok bekapcsolásával
végsőkig fokoztuk ezt a szemléletet. A kérdés:
valóban ilyen egysíkú-e társadalmi létünk? Beérheti-e a film a valóságábrázolást olykor felszínes
hangulati tudósításokkal? Ha valóban félünk az
indulatok társadalmi méretű elszabadulásától,
semmiképpen. Ideje lenne mélyebben feltárni,
hogy miért érezzük ennyire rosszul magunkat, mi
történik és mi történhet velünk, körülöttünk,
értünk, ellenünk.
Forgács Iván

AZ ÁLLAMI KÖNYVTERJESZTŐ
KÖNYVÚjDONSÁGAI
Budapest

EURÓPA

v., Deák

Ferenc u. 15.

KÖNYVKIADÓ

Telefon: 184-477

MÓRA KÖNYVKIADÓ

Biblia. Válogatás a Vizsolyi Bibliából Ford.
Károlyi Gáspár 1590. Vál. és a tanulmányt
írta Vas István. Sajtó alá rend. Gerencsér
Zsigmond. Utószó Poór József. Jegyzetek
Gerencsér Zsigmond, Király László.
Bp. 1986. Európa. 932 p.
(A világirodalom klasszikusai)
135,- Ft

MILNE, A. A.
Micimackó. Micimackó kuckója. Ford. Karinthy Frigyes. Rajz. Shepard E. H. 9. kiadás.
Bp. 1987. Móra. 262 p.
kötve 38,- Ft

GONDOLAT

Régi zene. 2. Tanulmányok, cikkek, interjúk. Szerk. Péteri Judit.
Bp. 1987. Zeneműkiadó. 182 p.
fűzve 66,- Ft

KÖNYVKIADÓ

BAKÓ Ferenc
Palócföldi lakodalom. Rajz Szentes Vidorné. Fotó Bakó Ferenc.
Bp. 1987. Gondolat. 281 p. + 32 p. fekete
és 8 p. színes mell.
kötve 68,- Ft
BERKES Ildikó
A western.
Bp. 1986. Gondolat.
MAGVETŐ

461 p.

kötve 75,- Ft

KÖNYVKIADÓ

ENDRÖDI Szabó Emő
Lelet - verskötet rekonstrukció.
Bp. 1986. Magvető. 113 p.
(JAK füzetek 24)
fűzve 23,- Ft
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VÁLLALAT

ZENEMŰKIADÓ

EGYÉB KIADVÁNYOK

CZEIZEL Endre
"Az élet él és élni akar". Egészséget mindenkinek!
Bp. 1987. RTV-Minerva. 208 p.
fűzve 49,- Ft

Beszélgetés a rendezőkkel
MARXJÓZSEF:Mai beszélgetésünk nehézségeinek
elemzésével kezdem. Az első számú nehézség.
Nagyon fontos kérdés az, hogyan készülnek a
filmek, milyen kompromisszumokat kötnek az
alkotók annak érdekében, hogy filmet csináljanak, de már egy kicsit távlatból nézve a dolgot,
ezek a kompromisszumok, melyek elsősorban
szervezeti, gazdasági jellegűek, elvesztik értéküket, és két-három éves távlatból már csak a mű
tud beszélni maga helyett, minden mellékkörülmény elmarad, és ott áll a mű meztelenül. Nagyon ritkán tudjuk az elkészült művekről saját
magunknak ezt a távlatot megteremteni, holott
néha jó lenne ilyen szempontból is elemezni filmjeinket, hogy nem túl sok-e a kompromisszum,
nem túl sok-e a szervezeti, gazdasági feltételekre
való hivatkozás, vagy éppenséggel nem lépett-e
túl a kompromisszum mértéke egy józan nagyságrenden, hiszen nagy mestereink, filmrendezők
mondták volt, s itt Radványi Gézára utalok:
"A filmrendezés nem más, mint folyamatos
kompromisszum. "
A másik kérdéskör. A cím kitűzésének nagy
nehézségeivoltak, mert egy élő, organikus filmművészetről valamilyen nézőpontból beszélni hihetetlenül nehéz, hiszen mindegyik mű magában
rejti saját értékelésének, elhelyezésének határait.
A magyar kulturális életben nagyon divatos a
valósággal való összevetés, ezelőtt két évvel bejelentettem azt a kissé eretnek ötletemet, hogy a
valóságra történő hivatkozás csak egy mitologikus mozzanat a mi életünkben, hiszen sem a
valóságismeretünk, sem a valóság megismerésére
való törekvésünk nem olyan intenzív, hogy ezt
tengelybe állítva bátran merjünk értékelést adni
filmekről, kulturális jelenségekről. Hátha ezek
mozgatórugója nem is felel meg a valóság összevetéséből fakadó kritériumoknak? Hátha más
mozgatja ezeket a műveket? Mindenesetre, a hagyományhoz ragaszkodván, az értékelés egy metszete lehet a valóságképpel történő összevetésnek, ennek kimunkálása.
A harmadik nehézség: kritikai életünk, belső és
külső körülményeink eléggé gyarló mivolta.
Mert hogy csak egy példára utaljak: David Robinson Mészáros Márta filmjéről a következőket
írta: "A kelet-európai filmművészetben fordulat,
jelentős alkotás"; a másik oldalról pedig nagyon
is lekezelő, elmarasztaló, megengedő hangsúlyokkal a fordulatot vissza semmiképpen nem
igazoló kritikai véleményeknek voltunk tanúi.
Szeretném, ha a mai beszélgetésünk egy kicsit

olyan lenne, mintha egy-két év távlatából pillantanánk vissza filmjeinkre. Természetesen ez arra
kell, hogy sarkalljon bennünket, hogy az országunk helyzetének hasonló távlatából vizsgálódjunk. Akkor talán a filmek elhelyezkedése életünkben, azok jelentősége jobban kidomborodhat, illetve bizonyos esetben alul marad a pillanatnyi értékelési szinteknél.
JANCSÓMUCLÓS:Nem azért kezdem én, mert
mély és nagy gondolataím vannak, hanem azért,
mert el fogok menni. Nekem nem tartalmi vagy
egyéb kétségeím vannak, hanem egyáltalán: kétségeím vannak. Nagyszerű dolog, ha valaki a
személyes véleményét így mondja el, mint Forgács Iván, bár minden recenzortól ezt szokta meg
minden szakma. Ez a publikációs lehetőség azért
mélyebb, mert végül is egy intézetnek a közössége
előtt történik, és sajnálom, hogy a kollégáim
közül kevesen vagyunk jelen, hogy hozzászólhassunk.
Igen, valószínűleg minden filmgyártás és minden művészet megérdemli, hogy az ember megkérdőjelezze. A mienk meg pláne. De hát azt
hiszem, mi is csak egy szelet vagyunk a világ
filmgyártásában, és hogyha megnézzük, az milyen helyzetben van ma, félek, hogy nem értjük
meg saját magunkat sem.
Mindjárt hozzáteszem, hogy meg kell-e vajon
értenünk? Nektek, a filmelmélet embereinek, biztos, mert ez a szakmátok. Egyébként tisztelettel
kérlek benneteket, hogy hagyjatok fel a recenzióval. Azt bármelyikünk elő tudja állítani, ha nagyon kell, vagy hogyha parancsolják. A recenziókra semmi szükség nincs, a recenziók propagandisztikus célokat szolgálnak. Inkább elemezzük,
hogy hol tart a világ, és ebben a filmgyártás.
Molnár Gál Péter tegnap este a Stúdió '87
adásában arról beszélt, hogy nem lehet tudni: mi
a film ma. Annak idején a nouvelle vague nagy
kritikusa, elméleti filozófusa azt mondta, hogy
akkor lesz majd szabad és igazi filmgyártás,
hogyha töltőtollá válik a kamera. A kamera
majdnem töltőtoll más országokban, inkább,
mint Magyarországon, mert nálunk még nagyon
drága egy ilyen elektronikus kamera, amilyent az
utcán hordanak vállra akasztva, és bármit felvehet az ember. Nem ezért változott meg a filmnek
- melyről sohasem állítottam, hogy művészet az arculata, hanem annyiféle média lépett közbe,
és annyian kezdték ezt hivatásuknak tartani,
hogy egyszer csak átváltozott az egész. Ma nem
13
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Böszörményi Géza: Laura (jobboldalt:

Básti Juli és Dörner György)

is lehet egész pontosan eligazodni benne. Nem
irányzatokat jelent a film, hanem egy közeget.
Lehet, hogy ez a jó benne. Amikor irányzatot
keresek, az valami régies dolog. Muszáj óhatatlanul, hogy valaminek arca legyen? Nem, valószínűleg ilyen a mai élet az egész világon, hogy
egyszerre több területét ragadhat juk meg a körülöttünk levő világnak, és ez lehet a világ leképezése, de' lehet egyszerűen reflexió a világról.
Arról nem is beszélve, hogyamozgóképnek,
gondolom, 90 százaléka semmi más, mint manipuláció. Hogy mi nem tartozunk ennyire bele
ebbe a manipulációba, kopogjuk le, eddig nagyjából sikerült ezt megúsznunk.
A világ népei (hadd tegyem zárójelbe, valószínűleg nem szabad ennyire általánosítani, én szeretem használni ezt a kifejezést: a fehér ember
kultúrájában élő népek, mert egyelőre még ezek
döntenek a világ manipulációjáról meg az úgynevezett kultúráról is) szeretnék elfelejteni a napi
bajaikat. Mindenki tudja már, a tisztelt vezetők
nagy része is tudja, mit jelent ez. Mit jelent nem
8 órában keresni meg azt, amiből megélhet egy
család, hanem l 4-ben, 16-ban, vagy esetleg 24ben, és ezek után milyen kedve van az embernek
ahhoz, hogy szellemi javakkal foglalkozzon.
Mondjuk, könyvet olvasson. Én a régi iskolához
tartozom, s ha gyűjtök valamit, az a könyv, azt
hiszem, ez a legolcsóbb. Mást nem lehet gyűjteni,

.
~.
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és most, amikor 50%-os árleszállításban különböző jó-rossz könyveket lehetett kapni, több
könyvesboltot végigjártam. A legtöbb ember
szakkönyvet keres, tehát az olvasás hozzátartozik a napi 24 órai munkához.
Megváltozott a világ, bennem is, és ezt tükrözi
vissza a magyar film, és a legutóbbi filmszemle is.
Azt hiszem, visszatért a filmben az elbeszélés
szükségessége,a néző a klasszikusokhoz tért viszsza - klasszikusok alatt értve a hangosfilm bevezetése utáni időszakot -, amikor arról beszéltünk, hogy miről szól a film. Mit mond el. Forgács Iván Írása is erről beszél, tehát tartalmi
kérdéseket feszeget. De vajon mi ez a tartalom?
Egy olyanfajta műfaj, mint a film, valószínűleg
nem tudja átvenni más műfajoknak a szerepét.
Nem tudja átvenni a megállított kép, nem tudja
átvenni a sokkal zseniálisabb és alapvető en jobb
műfajnak, a zenének a szerepét, az irodalomét
sem. Nem is akarja; a mai világ filmje tulajdonképpen visszatért a kezdetekhez. Azt hiszem,
hogy harmadosztályú irodalmat képvisel és tesz
át mozgóképpé. Néha az az érzésem, hogy ennek
terrorja is van. Valaha Hollywood és a nagy
Dzsugasvili, Zsdanov terrorizált minket azzal,
hogy milyen legyen a mozgókép, hogy elbeszélés
legyen. Ezt persze lehet jól csinálni, lehet rosszul.
Pedig a film valójában: nyelv. Ma valószínűleg
nem az. Mi kell ahhoz, hogy újra nyelv legyen?

András Ferenc: A Nagy Generáció (Major Tamás, Gál György, Eperjes Károly és Cserhalmi György)

Valószínűleg az, hogy nyolc órai munkából meg
lehessen élni, Hogy mi kell hozzá a világ más
tájain, azt én nem tudom megmondani.
Foglalkozzatok egy kicsit ezzel, mert bármennyire szerteágazó műfaj a film, és az a jó
benne, hogy annyiféle, gondolom, mégis szüksége van mély elemzésre és ideológiai iránymutatásra, engedelmet kérek ezért a sztálinista kifejezésért. Valószínűleg szükség van erre. A fene
tudja, hogy miért. Mert a harmadik világháború
előtt és után szüksége lesz erre az emberiségnek.
BABARCZY
LÁSZLÓ:Nyilvánvaló, hogy csak egy
primitív racionalizmus fűzheti fel egyetlen év
filmtermését egyetlen gondolatmenetre.
Ez a dolog mint vállalkozás: gyerekes.
Az esztétika tudománya, habár az embemek
egyre kevésbé van kedve esztétizálni, a legérzékenyebb tudományok egyike. Ugyanis alig-alig
képzelhető el valamifajta objektivitás még akkor
is, ha kvantitatív esztétikákkal dolgoznak. Tehát
az elsődleges tennivaló az, hogy az esztéta empatikus képességekkel rendelkezzék.
Lukácsról szokták azt mondani, hogy nagyszerűen tud elemezni műveket, csak előbb ki kell
hogy derüljön, hogy a mű jó-e vagy rossz. Az
életművön belűl számos bizonyítéka van, hogy
néha nem tudta, hogy ő most jó művet vagy rossz
művet elemez-e, de mint nagyon kulturált pol-

gámak, azért jó ízlése volt, elég sokszor eltalálta,
hogy jó művekről ír-e vagy rosszakról. Az empátia azért szükséges, hogy felfedeződjék valami
élmény, és az esztétizálás csak az élményből indulhat el, semmi másb ól.
Forgács Iván - noha úgy tűnik, hogy valamiféle szellemi bátorságról, merészségről van szó egyszerüen elmegy a dolgok mellett, és itt azt
szeretném hangsúlyozni, hogy nem a minősítésekre gondolok, hanem a minősítés minőségére.
Van egy elmélete a filmek valósághoz fűződő
viszonyáról, amiből kiderül, hogy a dokumentumfilm könnyebben megragadható az objektivitás páncéljában. A Sára-film elemzéséből aztán
az derül ki, hogy ez az objektivitás nem dokumentatív jellegű és erejű, hanem a gondolatmenet
szerint már egy esztétikailag megkomponált műről van szó, amely nem bizonyítja annak a valóságanyagnak a hitelességét, amelyet tárgyául választ, hanem csak egy érzelmileg töltött, művészi
álláspontot fejez ki. Es itt a tanulmány valamifajta ellentmondást lát. Miért? Azért, mert végig
kell mennie egy logikai gondolatmeneten, ha törik, ha szakad.
Az egyik kérdés az, hogy létezik-e egy olyan
dokumentálás a filmben, ami bírósági szinten
hitelessé válhat, másodszor pedig az, hogyha valamit megkomponálunk - miután kényszerűen
mindent meg kell komponálni -, és valami sűrít15
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Dér András-Hartai László András: Széplányok

ve van, akkor ez elveszíti-e a valósághiteiét? Éppen a filmszernle után a Sára-filmmel kapcsolatban egy ismerősöm, aki jelentős elméleti képességekkel rendelkezik, azt mondta nekem, hogy Sára csal, mert ezek a parasztasszonyok nem így
beszélnek. Ezzel a véleménnyel nincs mit kezdeni.
Kósa ördögi módon, nyíltan manipulál a tanulmány szerint, és nem vonultatja fel a Bérescseppek ellenzőinek véleményét, és egyáltalán,
maga Béres is manipulál, hiszen nem adja ki az
anyagot a kezéből, és akkor hogyan lehetne azt
megvizsgálni. A tanulmány szerzője elfelejti: ez a
film arról szól, hogy a Béres-cseppek ellenzői
azok, akik nem akarnak megszólalni. Kósa nagy
örömmel szólaltatta volna meg X. vagy Y. egészségügyi szakembert vagy orvostudóst, de ezek
"nem szállnak bele egy ilyen dologba", és erről
szól a film. Ha valaki ezt egy elemzés keretében
nem érti meg, akkor nem történt elemzés.
Ugyanez vonatkozik arra, hogy mi lehetne a
vizsgálat eredménye is. A cseppekjók, vagy roszszak. Az, hogy Béres nem akarja kiadni a kezéből
az anyag titkát, nem zárja ki, hogy ezt a dolgot
megvizsgálják. Erről is szól a film, ez megint a
valóság egyik szelete. És így tovább. Könnyebb
persze dokumentumfilm esetében elemezni ezeket az ellentmondásokat, amelyek végigvonulnak az egész tanulmányon, de a rövidség kedvéért most csak erre szorítkozom, azt javaslom,
16
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hogy az ilyenfajta közelítést ne tekintsük a további vita alapjának.
HANÁKGÁBOR:Nagyon hálás vagyok Marx Józsefnek, hogy Forgács Iván tanulmányát megkaptuk. Tudniillik egy illúzióval szegényebbek
lettünk; nagyon jó dolog, ha ez megjelenik a
szélesebb nyilvánosság előtt, és olvassák azok az
emberek, akik illúziókat fűztek ahhoz, miszerint
az a jó, ha a magyar film minőségét, törekvéseit
és feladatait egy centrális intézet vizsgálja.
Úgy érzem, hogy ennek a dolgozatnak egy
alapvető mozzanata volt, a polgárpukkasztás.
Én a polgárt is vállalom, és pukkadok is. De ezen
túlmenően, ha csak mást nem veszünk, mint a
polgári értékrendet, azért itt sulykok vetődnek el,
csak egy mondato t szeretnék idézni ennek alátámasztására, lehet, hogy kettőt: "a nép ártatlan,
manipulációk áldozata, így költözik be mások
házába, így kerül el a frontra. Igazságtalanság
felelősségre vonni." Úgy gondolom - az időrendi
problémákat kiküszöbölve, hogy ki mikor ment
a frontra, és ki mikor költözött be mások házába
-, egy ilyen mondatot egy ilyen tanulmányban
olvasni azt jelzi, hogy itt hiába működött a széleken vagy nem is a széleken Bibó István és Vas
István, itt hiába működnek olyan emberek, akik
megpróbálják a dolgokat a tudomány, a filozófia, a felelősség szintjén tisztázni, ha a bűnös nép

fogalmát, a felelősségre vonást ma, ilyen össze- terünk arra, hogy politizáljunk egy arra specialifüggésben lehet pendíteni.
zált intézményrendszerben, következésképy mi
Most persze úgy tűnik, hogy nagy hatalmú
az alkotások ürügyén tesszük mindezt. A kritika
emberek támadják a szegény kis anyag íróját: de tehát jórészt trambulinnak tekinti az egyesművevállalnunk kell ezt az eleve rossz pozíciót, hiszen ket, hogy erről elrugaszkodva tartsa meg intertöbbről van szó. Arról, hogy a magyar társadapellációit, kiabálja ki reformterveit, vátészkodja
lomban tisztázatlan, kinek mire van mandátuma.
el próféciáit. Elismerem, ez abszurd helyzet: de
Ezt a tisztázatlanságot az előző korszak ból, a ennek az abszurditásnak a filmművészek és "ítésztálinizmus idejéből örököltük, és ma talán
szeik" egyaránt ki vannak téve, joggal feltételezszándékosan nem tisztáztatik a helyzet. És ez hető hát, hogy az alkotók nem vetik a szemünkre
aztán észrevétlenül átcsobog olyan "mellékterüazt a helyzetet, mely őket is bizonyos értelemben
letekre", mint a kultúra, a film: ezért lehet mélykényszerpályán tartja. Már csak azért sem, mert
ség és felelősség nélkül minden évben mondani
az abszurd helyzet kialakulásáról mi sem tehevalami eredetit az év filmterméséről.
- tűnk jobban, mint ők. És közelesen nem mutatkoznak olyan jelek, hogy a politikai-hatalmi
BÁNRÓBERT:
Aggasztónak tartom, s ez vonatko- . struktúra tudna vagy akarna ezen változtatni.
Társadalmunk, politikai struktúránk rossz
zik Forgács dolgozatára is, azt a divatos kritikai
szemléletet, amely csak a "mit" -ről szól a filmek mandátumelosztása tehát az oka annak, hogya
kapcsán, a "hogyan"-ról pedig szinte semmit. kritika annyit beszél trendekről, irányokról, tarEgy friss példa erre a legutóbbi Vasárnapi Hírek- talmi kérdésekről. Mi ily módon szólunk válsáben megjelent nyegle kritika, amely úgy vizsgálja gos ideológiáról és sürgető reformról, szklerózisa Csók, anyut, hogy tételesen sorra veszi, milyen ról, patemalizmusról. Elismerem, normális esetproblémákról szól a film, úgy fúna le a filmet az ben nem ez lenne a fő feladatunk - de normális
asztalról, mintha egy értekező dolgozat lenne, munkamegosztásban a filmművészetnek sem kelamelynek bizonyos ismereteket kell közölni. lene átvennie a politikai intézményrendszer
A Forgács Iváné - bár számomra gondolatgaz- hiányzó, demokratikus szervezeteinek szerepét.
dagabb írás, mint az előttem szólók szerint - Tartalom és forma egységéről esztétikai elemzést
ugyanebben a szemléletben fogant. Pedig a mű- akkor tudunk majd adni mi is, amikor a filmesevészi megformálás - a megalkotás lényegéhez ket is ez érdekli majd jobban - mert most mindtartozik. Csak innen lehet megközelíteni azt is, ketten primér módon politizál unk. Mások hehogy .znit" mond.
lyett. És a mandátumzavar közepette egymásra
mutogatunk. Pedig máshova, másra kellene.
BÁNYAIGÁBOR:Ami a mandátumokat illeti - Oda, akik helyett közösen igyekszünk tenni valameglehetős tudatzavarban vagyunk. A szerepek, mit egy ország politikai-gazdasági demokratizámelyeket a létező struktúra nekünk kiosztott, lódásáért.
nem igazán valódiak. A magyar kultúra olyanynyira átpolitizáIt, hogy mindannyian belekény- SZILÁGYIGÁBOR:Azt hiszem, a legnagyobb
szerülünk a "parttalan" szerepjátszásba. Ha a probléma abban fogalmazható meg, hogy a filmpolitikai demokráciának nincs terepe, ha hiány- ről gondolkodásnak kialakult egy sajátos módja
zik a demokratikus politika intézményrendszere Magyarországon, azt mondhatnám, sok országhoz hasonlóan, és azt is mondhatnám, hogy nemis, akkor - már csak történelmi hagyományaink
okán - a kultúra, a művészet veszi át ezt a szere- csak a film, hanem általában a művészet terülepet. Minden művészet politikus - de a müvészet- tén, amely hajlamos leszükíteni a műalkotások
nek nem feltétlenül feladata, hogy politikai har- vizsgálatát pusztán tartalmi tényezőkre. Ennek
con szintere legyen. A magyar kultúra azonban az ellentettje, amikor a megformálás, a film mint
arra a szerepre kényszerül, hogy kimondja azt, kifejezőeszköz sajátos megnyilvánulási formájáamit a politika nem tud, nem akar vagy nem mer ról, nagyon bonyolult és műalkotásonként váltomegfogalmazni.
.
zó formáról van szó. Amikor az ember a film
Ha magunkat, nevezzük így: kritikusokat, is a sajátos kifejezési formájáról, a tartalmi kérdés
kultúra részének tekintem, akkor azt kell monda- formává válásának folyamatáról, eredményéről
nom, mi is tényezői vagyunk a kényszerszerep- igyekszik beszélni, rendszerint azzal a magatarosztásnak. Mandátumunk látszólag arra szól, tással találkozik, hogy ez formalizmus, ez a forhogy esztétikai-etikai elemzés alá vessük például ma előtérbe helyezése, Működik az a régi reflex,
a filmművészet alkotásait. Valójában ugyanazon hogy amikor a megformálásról, a művészi alkoaz átpolitizált terepen mozgunk: nekünk sincs tásnak tulajdonképpen - a Bán Róbert által emlí_ .',
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Gyarmathy Lívia: Vakvilágban (Meszléry Judit, Lukáts Andor, Esztergályos Cecília és Szabó Lajos)

tett - leglényegesebb momentumáról van szó,
akkor ezt általában azzal a reflexióval utasítják
el, hogy ez nem tartalmi kérdés, hogy ez nem
tartozik a lényeghez. Ameddig ez a szemlélet nem
változik meg, ameddig nem mélyül el a filmről
való gondolkodás, a filmről alkotott fogalmunk,
addig ebben a kérdésben nem fogunk tudni előrelépni.
FÉJJASÁNDOR:Forgács Ivánt is kontextusában,
az eddigi tanulmányai ismeretében kellene megítélni. Nagyon fontosnak és a filmekért, a szemle
filmjeiért szóló dolognak érzem, amikor különösen odafigyel a dokumentum és a fikciós filmek
egymáshoz való viszonyára, és hibáztat ja bizonyos mértékig a dokumentumfilmeket, mondván, hogy játékfilmes módon szerkesztenek, és
talán túlzottan személyes szerzői vélemények jellemzik. És azt hiszem, joggal várja el a játékfilmek kapcsán, hogy bízzunk a fikciós művekben,
mert tudnak nekünk olyan dolgokat mondani,
amik korszerűek, társadalmileg érvényesek.
Olyannyira tetszett nekem ez a gondolatmenete,
hogy teljesen helyénvalónak éreztem a Macskafogó című animációs filmet az elemzésben; ez a
film voltaképpen egyfajta dokumentum, dokumentálja azt a közönség- és általában a tény
iránti igényt, ami momentán a látványos, bűnügyi filmvígjátékokkal kapcsolatos.
18

Továbbgondolásra tartanám érdemesnek az
őrülettel, őrültséggel kapcsolatos dolgokat, itt
különösen a Szörnyek évadját lehetne említeni,
ami egy zseniális őrület, én ugyan még nem értem, talán a harmadik nézésnél majd pedzeni
fogom, de már biztos vagyok benne, hogy egyáltalán nem blöff, hanem remekmű, de nem akarok
szuperlatívuszokat mondani.
Nagyszerűnek tartom azt az észrevételét, hogy
mind Kósánál, mind Sáránál, mind a Szépleányok című filmben azt tapasztaljuk, hogya szerző személyesen építkezik, szinte játékfilmet készít. S ha én ezt megfordítom, és - mondjuk lélektani oldalról nézem, akkor ide már Jancsót
is kapcsolhatom, és ki tudja, még ki mindenkit,
hiszen az általuk ily módon készített filmek ragyogó személyiség-dokumentumok. Tehát ez a
szemle, noha messzemenő következtetést egy év
terméséből nem szabad levonni, arról szól, hogy
filmeseink egy sora, bármihez nyúl is, rendkívül
tehetségesen, dokumentum értékűen beszél önmagáról.
MARXJÓZSEF: Összejövetelünknek mans megszületett a konkrét eredménye: vagy egyjelszónk.
És ezt komolyan gondolom: ne legyünk recenzorok! Hanák Gábor ma vesztette el illúzióját, és
mélységesen becsülöm, hogy ilyen sokáig őrizgetett filmszakmánkban illúziókat. Nekem koránt
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Erdőss Pál: Gondviselés (Madaras József, Ozsda Erika és Döbrei Dénes)

sincsenek illúzióim, hiszen filmszakmánk - s egy
kicsit távlato sabban -, kulturális életünk alapproblémája a célok és a hozzávezető eszközök
dolgában a mélységes bizonytalanság.
A Magyar Filmintézet tehát ma összekeveredik a kritikával, a cenzorok a mandátum nélküli
kritikusokkal, és így tovább, tehát tulajdonképpen abban a szellemi relativizmusban leledzünk,
amiben egy ilyen jelszó iránymutató: "Ne legyünk recenzorok!"
Hihetetlenül ingerültek vagyunk. Ingerültek
vagyunk a szemle filmjei kapcsán több tényező
miatt. Megértem őket és mélységesen igazuk van
azoknak a rendezőknek, akik a zsűri döntésével
kapcsolatban ingerültséget éreznek. Hiszen a
zsűri nyilvános vitája, vagy inkább: nyilvános
beszámolója, mert vitáról ott sem volt szó, a
mélységesegyoldalúság hibájában marasztalható
el, ezt állapítsuk meg, s nem hiszem, hogy itt túl
sok vitát keltenék ezzel a megállapítással. Ez a
zsűri is a látszatok ban valamiképpen elsodortatta magát a látottaktól, mert hogyafilmszemle
számomra egyik legértékesebb filmjéről, A Nagy
Generációról egy szót sem szólt, a díjazásról nem
is beszélve, legalábbis feltűnő. És sorolhatnám
tovább a példákat. Ingerültek lehetünk azért is,
mert minden filmünk értékét relatívvá tudjuk
tenni egy racionális álláspont alapján. Az egyik
filmet azért, mert azt mondjuk - és végül is ez

nagyon régi teória -: autonóm és a heteronóm
kultúra; ha ezt vesszűk elő, ezzel a nagyon racionális és a kulturális folyamatok egészérejellemző
felosztással diszkreditálni tudjuk egy mű értékeit.
Maár Gyulának a filmjét rögtön diszkreditálni
lehetett, mondván, hogy ez egy polgári szerelmiháromszög-történet, és így szóba sem kerül mint
igazán filmművészetijelenség. Hogy Maár Gyula
milyen eszközökkel tudott egy hatalmas hangulati egységet létrehozni, máris feledésbe merül a
relativizálás mezőnyében. De Gárdos filmjét is
milyen egyszerüen ki lehet vonni az elemzés kötelezettsége alól, a nézőpont kérdésének külön,
filmtől független megvitatásával.
Mert hát természetesen meg lehet vitatni, elemzés kérdése, hogy a filmművészetben kinek a nézőpontja jelenjen meg? Nyilván a rendezőé. S a
rendező kinek osztja ki azt a mandátumot, hogy
a filmben kivel azonosuljunk? Kioszthatja gyereknek, felnőttnek, mindenkinek, erről lehet teoretikusan elmélkedni, sőt még lehet bizonyos
trendvonalakat is felrajzolni.
De hát Rossellini a Németország - nullaesztendóben a nézőpontot szintén egy gyerekre osztotta
ki. És remekmű született.
A másik nagy kérdés az újítás és a hagyomány
szerepével kapcsolatos. Ezen a szemlén, a közvéleményünk, a sok ezer ember, aki jelen volt, azt
kutatta, mi újat hoznak ezek a filmek, és miben.
19

.

Úgy érezhették a nézők: ismereteiket egészítik ki.
Ilye szempontból a dokumentumfilmek relatíve
felértékelődtek, hiszen mind a négy olyan világot
mutatott be, amely a nézők többségének ismereteit határtalanul kitágította. Ez az ismeret-kitágulás azonban megakadályozta, hogy az ismeretközlésen túlmenő szerepüket, jelentésüket megfogalmazzuk. Zoltay Dénes a zsűrivitában összekeverte a dokumentumfilmet
a játékfilmmel, de
a gondolatnak az a magja, hogy dokumentumfilmjeink egy részében bizonyos játékfilmes dramatizálási megoldások is megjelennek, figyelemre méltó, s majd további elemzés tárgya, hogy ez
növeli-e a dokumentumfilm erejét, hitelességét,
vagy sem. De a Sára filmje valahogy őseredetibb,
valami olyan - mélyebb - dolog, ami a hagyományos filmkategóriákkal nehezen írható le. Nyilvánvaló, amikor a Sára tervezte négy mű el fog
készülni, a tetralógiában ez az egység is megtalálja majd a sajátos szerepét. Aki ismer több darabot belőlük, tudja, hogy az egészen belül is helyi
jelentőségű, eltérő megoldásmódok,
helyi "elmozdulások" vannak, tehát egy komplexitás jelentkezik benne. Mindenesetre a filmszemlén a
dokumentumfilmek megjelenése megint csak relativizáláshoz vezetett, sajnálatos módon, a játékfilmek hátrányára.
Ingerültségre ez is jelentős módot adott. Ezt a
gondolatot újítás és hagyomány kérdésköréből
próbáltam kibontani. Be merem vallani, mert
végül is semmi hátrányom nem származik belőle,
kritikai tevékenységemet az öreg Goethe módszerével végzem, nézem magamat, hogyan hat
rám a mű, majd azt elemzem, hogy miért tetszett
és miért nem tetszett, majd ezek nyomán egyszeruen kialakítom a végeredményt. Egy filmszemle
anyagának
végignézése tulajdonképpen
számomra is egy ilyen tetszik, nem tetszik, miért
tetszik, miért nem alapon zajlik, s bennem is
megfogalmazta azt, hogy itt valamiképpen a korábbi eredmények
konzerválásáról
van szó.
A szemle filmjeinek döntő többségében bizonyos
korábbi eredmények higgadt újratermelése, azok
magasabb szintű, vagy nem is minden esetben
magasabb szintű megjelenése volt tapasztalható.
Nyilvánvaló, hogy a modern tartalom és forma felfogás szerint a tartalom formai kérdés, és
a forma mélyen tartalmi kérdés. Mármost ha
megkeressük a filmek egy részének centrumát,
kiderül, hogy a tartalmát valóban a formája adja.
Az: hogyan csinálták meg? A legegyszerubb, ún.
realista filmeknek - Gárdos filmjének is - az a fő
tartalmi újdonsága, hogy vállalnak egy nagyon
érdekes eklektikát; tartalmi egységenként elemezhető, hogy milyen formai sorvezető k és lele-
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mények következnek a filmben egymás után, vállalt módon eklektikusan. És ez érdekel engem, és
ez tudott engem megfogni ebben a filmben: és
nem az, hogy gyerek szempontból mi történt
1956-ban, mert ha én ebből értesülnék az 56-os
eseményeknek a magyar történelemre és társadalomra való hatásáról, akkor régen rossz lenne.
Nem, a Szamárköhögés: film. Nem pedig történelmi esszé. Summa, summárum, azt hiszem, nagyon fontos, hogy egy régen kitalált műfajról van
szó ezen a találkozón.
A továbbiakban hasznosítsuk ezt a felszólítást:
ne legyünk recenzorok! De próbáljuk ingerültségeinket levetkőzni, ez nem egzisztenciális kérdése
sem az egyik, sem a másik félnek. Az itteni elmélkedésből nem fog kipattanni cenzorok számára
használható anyag, úgyhogy próbáljuk megteremteni .annak a keretét, amiben hiány volt az
utóbbi időben, hogy filmekről beszéljünk. Ha ma
arról esett szó csak, hogyan beszéljünk a filmekről, ezt én egy kis előrelépésnek tartom, mert
hiszen akkor a következő alkalommal elkerüljük
a félreértéseket.
EMBER MARIANNE:Én a kiinduló dolgozatnak
azzal az alapgondolatával nem értek egyet, hogy
a magyar film kizárólag értékmegőrző szerepet
vállalt. Kell egy időbeli rálátás, amíg dönteni
tudunk ebben a kérdésben.
Ugyanakkor szót kellene ejteni arról, ha már
egyes filmek mélyebb elemzésére nem tudunk
kitérni, hogy a magyar filmnek vannak tendenciái. A dokumentumfilmnek
van egy nagyon érdekes, újjászületett tendenciája, amit én monológfilmnek neveznék, s aminek első megvalósulása Zolnay Pál Fotográfia című filmje volt. Ez a
tendencia Kósa Küldetésével folytatódott, és Sára Sándornak a filmjeiben teljesedett ki. Ezt
olyan formanyelvi tendenciának érzem, hogy külön elemzésre is méltónak tartom.
Ugyanakkor egy tartalmi tendenciát is elemzésre érdemesnek vélek. Gothár Péter Megáll az
időjével egy olyan elméleti gondolatmenet kezdődött, amely egy generáció összetartozástudatát
vizsgálta. Ez folytatódott Bereményi Géza Tanítványok című alkotásában, mely nagyon érdekes,
erőteljes továbbvivőre
talált András Ferenc
A Nagy Generáció című filmjében. Ezt egy érdekes tartalmi tendenciának érzem, amít, úgy gondolom, hasznos lenne ugyancsak egy külön tanulmányban értékelni.
FORGÁCSIVÁN: Úgy látszik, egyikünk sem bírja
a kritikát, mert sohasem arra reagálunk, amiről
a másik beszél. Például a dokumentumfilmek
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Tolmár Tamás: Zuhanás közben (Elöl: Kováts Adél és Zbigniew Zapasiewicz)

esetében kiemelik tőlem, hogy lényegében elkezdem újrafogalmazni a bűnös nép vádját, noha az
adott szövegösszefüggésben nyilvánvaló, hogy
teljesenmásról van szó. Egy szemléletmódról van
szó, a magyar művészetnek egy jellegzetes szemléletmódjáról, amelyben túlteng az ártatlanság.
Meg lehet nézni, hogy hány filmet, hány alkotást
csinálunk, amelyekben a magyar népnek van történelmifelelőssége,és hány olyat, amelyben csak
közvetve van, hiszen valamit kívülről ráerőltettek. Hiszen nem tehetünk tulajdonképpen arról
sem, ami az ötvenes években volt, mi egészen
mást akartunk volna. Ugyanúgy mást akartunk
volna a II. világháborúban, és mindig és mindig
mást akartunk volna. Nehezen juthattam volna
olyan következtetésre, hogy bizonyos szemléleti
irányzatok nincsenek. Lehetne persze azt is mondani: minden relatív, nincsen jó és rossz, nincs
beteg és egészséges, semmi sincs, az értékeket
szépen mossuk el, és akkor persze nincsenek
irányzatok sem, minden megállapítás csupán agresszív racionalizmus.
Észre kéne venni, hogy a filmelháritás Magyarországon eléggé ördöngös módon
folyik, és a közállapotoknak az a fajta helyzete,
amit itt ostorozunk, és számon kérjük ugyanakkor az elemzésnek a mélységét és a különféle
formai és tartalmi megoldásoknak az ecsetelését,
GULYÁS GYULA:

r: ,.
'~"~"

.;_.

az itt is testet öltött. Ugyanis nem tudom, hogy
mennyib ől állt volna úgy szervezni a szemle
anyagának a vetítéseit, hogy kellő ismétléssel
több moziban, mondjuk, végig a körúton, hozzájussanak a filmekhez az érdeklődők. Esténként és
esetenként a vetített filmeket nyílt vitán azonnal
meg lehetett volna beszélni. A magyar sajtót arra
kellett volna kötelezni, hogy a kritikusok igenis
írják meg véleményüket, vagy legalábbis tájékoztassák a tisztelt olvasókon keresztül azokat a
potenciális nézőket, akik még hajlandók magyar
filmet nézni. Mert szerintem vannak ilyenek, annak ellenére, hogy épp a legnagyobb forgalmazó
evvelellentétesen nyilatkozott. Akkor talán kiderülne, hogy ebben az országban talán léteznek
más erővonalak is.
Most is egymásnak vagyunk ugrasztva; az
egyik oldalon az küszködik az emberekben,
mondjuk, a fílmcsinálókban, és bennem is, talán
érzik is, hogy nem igazán etikus a saját munkánkat védeni, bizonyos kritériumokat számon kérni. Nem akarok több példát mondani, de hogyha
Forgács Iván a Vörösfö/det dokumentumfilmnek
tekinti, akkor talán a műfajról kellene értekezni,
és az ilyen eszmefuttatást megnézni egész mélységében is. Másrészről az lenne talán a fontosabb,
hogy ha lehetséges, valami más formában folytatni kellene az ilyen összejöveteleket. Részt vehetnének rajtuk a filmklubvezetők, a filmbarátok
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Jancsó Miklós: Szörnyek évadja

köreinek a tagjai, esetleg egyszerre csak egy kérdéskört, gócpontot vagy feldolgozható mennyiséget tárgyalni, nem a feltétlen és abszolút ítélkezés végett. De akkor tényleg próbáljuk megfogalmazni mindazokat az ellentmondásokat, amik
minden jelenlevőt gyötörnek, és kimondatlanul
, újabb és újabb görcsöket okoznak, és végül is
arra várnak, hogy az ún. szaksajtó majd valamikor meghirdeti az igaz és érvényes ítéletet.
Egy olyan fórumot kellene Magyarországon .
kitalálni, hogy az adott műfajoknak megfelelő
felosztásban rendezzünk kerekasztal-beszélgetést, és ott ténylegesen fel lehetne vonultatni azokat az erőket, amelyek a magyar filmmel kapcsolatosak, szóra bírva gondolkodó, értelmes embereket, még akkor is, ha az eszmecsere anyagát
nem minden esetben publikálnák. Így talán ezek
a sokat emlegetett bűvös kérdéskörök is valamelyest tisztázódhatnának az évtizedek folyamán:
mit értünk egy-egy műfajon, mit értünk egy életművön; és nem mindig elölről kellene kezdeni a
rosszindulatú összejöveteleken. Nagy a zavar,
borzalmas a tisztázatlanság, nincsenek értékeink,
nem tudjuk, hova igazodjunk, nem tudjuk, hol a
vezér, hol a zászló és így tovább. Ezeken a jövőbeli vitákon az érdekeltek nem hivatalból vagy
valamiféle rosszul értelmezett mundérbecsületből
vennének részt, és ki lehetne próbálni, hogy
mennyire merünk egymás szemébe nézni.
SÁRASÁNDOR:
Valóban az lett volna célszerű, ha
itt a filmmel foglalkozók közül nem a rendezők
mondják a magukét, hanem a bemutatott filmek
. elemzése folyik. Mert nem szerencsés, ha egy
rendező a filmje után még kiáll egy mikrofonhoz,
és elkezdi azt magyarázni. Én most nem is a
filmemről akarok beszélni, hanem egyfajta mód22

szerről vagy alapállásról, a dokumentumfilmhez
való hozzáállásról. Elhangzott itt, hogy a látott
dokumentumfilmek egyikében-másikában az
emberek mesélnek. Ezt vissza kell utasítani. Az
emberek nem mesélnek, hanem elmondják az
életüket. Életüknek a tényeit mondják el, azt,
hogy valaki meghalt közülük, azt, hogy kétszer
kellett hazát cserélni és így tovább. Ezek nem
mesék, ezt ők megélték.
Elhangzott a dokumenturnfilmmel kapcsolatban az objektivitás hiánya is. Ezt is vissza kell
utasítsam, mert én eddig minden dokumentumfilmemet úgy készítettem, hogy éveken keresztül
utánajártam a témának, és gondolom, hogy a
kollégáim is így csinálják ezt. Persze kétségbe
lehet vonni a mi objektivitásunkat, ha valaki
arról a valóságról többet tud, több emberrel beszélt, többet olvasott hozzá, és egyáltalán, a tudása több és nagyobb. Akkor lehet erről beszélni,
hogy vajon objektív volt-e az, aki a filmet készítette, vagy nem' volt objektív.
A következő bíráló észrevétel úgy hangzott,
hogy manipulálás folyik a dokumentumfilmekben. Én nem tudom, hogy ezzel a filmmel, vagy
egyáltalán az eddigi dokumentumfilm jeimmel
mikor, hol manipuláltam, erre nagyon kívánesi
lennék.
Elhangzott az is, hogy a dokumentumfilmem
valahogyan jobban szerveződik, dramaturgiailag
pontosabb a felépítése, mint ebben a műfajban az
általában lenni szokott. Való igaz, hogy sok esetlegesség befolyásolhat egy dokumentumfilmet.
De én úgy gondolom, hogy szerenesés és ritka
véletlen, ha egy dokumentumfilm szinte játékfilmre emlékeztető dramaturgiával tud megszerveződni.
Summa summarum, én azt gondolom, hogy az
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ilyenfajta megállapításokkal csínján kellene bánni, mert ezek, hogy úgymondjam, etikát érintenek. Én például arra soha nem vagyok érzékeny,
ha egy filmemre azt mondják, hogy rossz, vagy
nem sikerült ezért meg ezért, de hogyha az alapvető hozzáállásomat
vonják kétségbe, az már
kicsit fölborzol.
VARGAJÁNOS:Mint történész szeretnék néhány
szót szólni az itt felvetődött problémákról. Mert
ez a szakmát feltétlenül érinti. Akármilyen ország, bármilyen rendszer csak úgy létezhet, ha
szembe tud nézni a saját múltjával és jelenével.
Van egy társadalmi hiány, amely felértékeli a
dokumentumfilmet, és itt térek a mandátumkérdésre, mert a történésznek, a szociológusnak sok
esetben nincsen mandátuma mindarra, ha szándékában volna is, amivel a filmesek foglalkozhatnak.
Recskről pár éve (mint a Történettudományi
Intézet munkatársa) még csak egy igazoló jelentést írhattam az Állami Munkaügyi Hivatalnak
egy nyugdíjkérelem kapcsán, hogy ilyen tábor
volt. Ez egy magyar filmben megjelenhetett.
A Históriát megdorgálták a kékcédula szó használatáért, egy magyar filmben pedig tömegesen
szállítottak színesben kék cédulázókat. Tehát itt
a filmnek mindig volt és lesz - és ez nagyon jó egy nagy lehetősége. A dokumentarista filmeket
én a 70-es, 80-as évek nagy érdemének tartom a
társadalomtudományok
oldaláról. Megszólaltak
olyan dolgokról, amelyek emlékművet állítottak
meghalt és életben maradt egyszerü emberek millióinak, akik nem tehettek a sorsukról, megszólaltak a népvándorlásokról,
amelyeknek nemcsak erről a fajtájáról, hanem sok fajtáj áról lehetne filmet csinálni. Ezeket a történettudomány
már korábban kikutatta, de nem volt módja róluk mindig szólni.
Nem hiszem, hogy a mostani vítában az ártatlanság és bűnösség jó ellentétpár, inkább az elhallgatás és az elbeszélés az igazi, és ez az, amivel
foglalkozni kell. Mert rengeteg mindent tudunk,
például a Horthy-korszakban
a bíróságok munkájáról, akik kilenc kommunistát ítéltek halálra,
ugyanakkor a felszabadulás utáni korszakról,
amikor több mint ötszázat, ezt majd egyszer Garas Dezsőtől fogjuk megtudni, esetleg egy magyar filmből.
Egy fontos dologra szeretném felhivni a figyelmet, amivel az itt felszólalt kollégák is egyetértenek, hogy a dokumentarista filmkészítésnek komoly felelőssége van a közönség iránt. Sára Sándor is mondta, hogy ő kutat, komoly felkészülés,
elemző munka kell hozzá. Kár az általam is
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nagyra tartott Én is jártam Isonzonál című filmnek a nagyszerüségét egy-két kiszólással megkérdőjelezni. Mert a világon az első világháború
befejezésének a napját mindenütt megünneplik,
és nálunk több évtizede csönd van róla, pedig az
L világháborúban a nagyapáink, dédapáink véreztek el.
Szóval a mandátumkérdés
nem filmesztétikai,
hanem össztársadalmi kérdés.
VERESSJÓZSEF:Ami a mandátumokat
illeti, azt
hiszem, közhely: nem tudjuk, és ahány munkahelyen voltam, tulajdonképpen mindig ezzel küszködtem, hogy a hatáskörök pontosan meddig
terjednek. Ez az egész társadalmat
keresztülkasul áthatja, azonkívül a mandátumok kiosztása is manipulatív. X bizonyos dolgokat kimondhat, megcsinálhat, leírhat, Y már nem. Aztán
X támadható, bele lehet rúgni, mindent lehet vele
csinálni, Y -nal nem, mert támadhatatlan.
Ez is .
manipuláció. Tehát itt a mandátumok manipuláltsága is megfigyelhető. sajnos, és ez is tükröződik bizonyos mozzanatokban.
Ami a recenzor
jelleget illeti, itt nem osztom Marx Józsefnek a
nézetét, a Jancsóét sem, hadd álljak elő külön
véleménnyel. 1955-ben Csernus Tibor készített
egy képet: Három lektor, ez volt a címe. Három
sötét figura összeült és ítélt, zsűrorok voltak ők,
és attól kezdve az a szó, hogy lektor, egyértelműen pejoratív tartalmúvá lett. A lektor ebben az
értelemben azt jelenti, hogy sötét, aljas, gengszter, gonosz figura, aki nem ért a művészethez,
rosszindulatú, rosszarcú és így tovább.
Én azt mondanám, hogy lektorra szükség van,
de hogyha ez rossz szemlélet, egyértelműen negatív magatartás, esztétikai pallérozatlanság vagy
politikai stupiditás, akkor vessük el ezt a fogalmat, és helyettesítsük valami másikkal. Szerintem lektorra szükség van, nemcsak a könyvkiadásban, hanem másutt is, hiszen az alkotásoknál a megméretésre szükség van, és én ezt a szót,
amit Jancsó kárhoztatott, nem tartom egyértelműen negatív kifejezésnek. Végül is mivel kezdődik a filmek megalkotása, elkészítése? Készítenek
egy forgatókönyvet,
és ezt bírálják, Jancsó is,
meg mások is recenzálják. Végül is el kell erről
mondani a véleményt. Ezt lehet jól, rosszul, lehet
fogékonyan, lehet érdektelenül, lehet rosszindulatúan stb. Szóval én úgy mondanám, hogy legyünk jó recenzorok, erre a műfajra szerintem
szükség van, most nem zsurnaliszta értelemben
gondolkodom. Magát a fogalmat, vagy a jelenséget, vagy a műfajt szeretném megvédeni. Forgács
Ivánt nem akarom megvédeni, ő a saját nevében
nyilatkozott, és én úgy talál om, hogy bár számos
23
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Gazdag Gyula: Hol volt, hol nem volt (Frantisek Husák, Csákányi Eszter és Vermes Dávid)

megállapítása vitatható, végül is jó szándékát és
hozzáértését nemigen lehet elvitatni, és én is úgy
érzem, hogy feleslegesen kavart hullámokat ez a
dolgozat.
Végül a kritikáról. Azt, hogy bizonyos zavartság, bizonytalanság van a kritika körül, ez is
megint közhely, évek, évtizedek óta tapasztaljuk.
Elhangzott, hogya kritikusok összekeverik a dokumentum- és a játékfilmeket. Nem akarom ezt
cáfolni, mert biztos így van. De hát végül is a
tárgyalt rendezvény neve az, hogy játékfilmszemle, de dokumentumfilmek is szerepelnek a kínálatban. Nem a dokumentumfilmek ellen mondom ezt, mert kiválóak, és a díjakkal is egyetértek. De akkor miért hívjuk játékfilmszemlének?

SZERKESZTŐI ÜZENET Januári számunkban Schéry András szigorú, de - megítélésünk szerint - szakmailag megalapozott bírálata jelent meg arról a kötetről,
melyet Nemlaha György írt Vittorio Gassman művészetéről, s mely a Múzsák Kiadó gondozásában látott
napvilágot. - Olvasói jelzések nyomán egészítjük ki
Schéry András kritikáját azzal, hogya kötet kézirata
a Magyar Filmintézettől került a kiadóhoz, a kötet
24

Akkor hívjuk filmszemlének. Nem? És ezzel csak
azt akartam jelezni, hogy ez a bizonytalanság
tulajdonképpen megint csak öröklött, és vagy
elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el.
Végül is én úgy gondolom, hogy csak az első
szó hangzott el itt most. Tehát szeretnénk a publikációnak a lehetőségét megadni most is és később is. Külföldön nagyon érdekes példák vannak. Az alkotók könyveket írnak, tanulmányokat készítenek, mühelynaplóban tárulkoznak fel.
Nálunk, valljuk meg, ennek sincs hagyománya.
(Lezajlott a Magyar Filmintézetben,
1987. március l l-én.)

szerkesztője a Magyar Filmintézet munkatársa volt.
A kritika megjelentetése tehát önkritika egyszersmind.
Ezt nem szégyelljükbevallani, hiszen a múltban isjelentettünk meg olyan könyvkritikákat, melyek intézetünk
által kezdeményezett, szerkesztett kötetekről szóltak,
korántsem mindig hízelgően. Tesszük ezt a jövőben is,
híszen kevés a filmes fórum, s emiatt vállalnunk kell
olykor "önmagunk szakmai ellenzékének" szerepét is.
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Mi látszik a képen?
Jegyzetek a XIX. Magyar Játékfilm Szemléhez
Az elmúlt években sokan és sokszor beszéltek a
magyar filmművészet válságáról. Egyesek szerint
ez nem több, mint csupán a filmgyártás gödre,
mások azonban világnézeti-esztétikai megtorpanást fedeztek föl. Ez a helyzet tovább élezte a
magyar film és a magyar kritika közötti ellentmondásokat. Pedig a szemlélet - a mélyben sohasem volt ilyen egységes és közös indíttatású.
A film ugyanis publicisztikai hevülettel és nézőponttal igyekezett kikeemeregni az értékválság
okozta elbizonytalanodás ból- a kritika éppilyen
publicisztikus origó val használta trambulinnak a
műalkotásokat, hogy maga is véleményt tudjon
formálni a társadalmi struktúráról. Művészek és
ítészek nagyjából ugyanazt csinálták: ez okozott
törést. Mert a filmesek azt várták, hogy alkotásaik ítéltessenek meg: a filmpublicisztika azonban nem akarván a publicisztika kritikáját adni,
azzal párhuzamosan a saját világképét fogalmazta. Mindkét részről funkcióvesztés vagy funkciótévesztés állt elő - s ez egyet nem értésben rossz
viszonyként realizálódott.
Ha a film lemond a maga sajátos esztétikájáról, ha mozgókép helyett állókép-kritikát
ad,
szinte kényszerítve löki befogadóit a recenzensi
attitűd felé. Vagyis abba az irányba, hogy vezérgondolatát megragadva gondolkodási trendeket
igyekezzen kihüvelyezni - hiszen megfosztatott
az esztétikai elemzés lehetőségétől. Persze a magyar film "lemondása" sem önkéntes. Pontosan
tükrözi azt az elbizonytalanodó
kort, melyben
van szerencsénk élni. Múltunkban a példázatokra látunk, félmúltunkban fölfedezzük a múlhatatlan bűnöket és a rosszul hegedt sebeket, rádöbbenünk, hogy a jelenünk ennek a megemésztetlen félmúltnak a gyümölcse. És tapogatva ke-

ressük a kivezető utakat. Tapogatásra kényszerít
a bűntudatos politika, mely apránként adagolva
szabadít csak fel úgynevezett tabutémákat,
nehogy a megfogalmazott
közelmúlt fényében a
jelen bűnöseinek is arcukat lássuk. Tapogatásra
kényszerít az a szemlélet, mely a tisztánlátástól az
eredményeinket félti, úgy gondolván, hogy akkor
ezek sárba taposódnak.
A bizonytalanság, a tapogatózás: ez emelte a
magyar film legfőbb szervező erejévé a publicisztikai megközelítést. Így válhatott dominánssá az
elmúlt évek Játékfilmszemléin éppen a dokumentumfilm: a "műfaji" képtelenséget a kivezető út
keresése indokolja. Hiszen a dokumentumfilm
esztétikai értelemben megnyugtatóbb
távolságból képes tragédiákat
fogalmazni, példázata
könnyebben zülleszthető egyedivé egy tisztulást
csak szavakban akaró-vállaló politikai közösség
megítélésében. A kritikai attitűd ennek megfelelően a játékfilmekben is a dokumentumhitelességet kereste, a publicisztikus szint irányzattápéldázattá
tágításával
igyekezett strukturális
mélységekig jutni. Szükségképpen
értelmiségi
párbeszéd ez: a művészeti alkotás folyamata
azonban - létrehozói és befogadói szinten egyaránt - kimarad belőle. A filmekben és megítélésükben jelentkező hiányakor
megoldatlan kérdéseire, szemléleti buktatóira mutat.
Az elmúlt évek magyar filmpublicisztikája
több irányból közelítve igyekezett érvényes fogalmazást adni változó-topogó világunkról. Egyrészt a közmegegyezéssel-rejtözködéssel-menedék kereséssel szemben a társadalmi problémák
nyers kimondását vállalta, mindezt a konszenzus-keresés igényével. Ehhez igyekezett korszerű
magatartástípusokat
találni olyan hősök felmu-
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tatásával, akik képesek szembesülni az el nem
végzett munka tudatával, és ebből igyekeznek
kitörni is. De másfelől jól érzékelhetően megjelent az a filmtípus is, mely a politikumot morállá
szelidítette, s ezzel a publicisztikus horizontot is
beszükítette. Ezek a filmek téren és időn kívül
rekedtek. Hiába hordoztak esztétikai értékeket:
légüres térben találták magukat. Az úgynevezett
közönségfilm fogalmát is ebből a szemszögből
érdemes megítélnünk. Nekem úgy tűnik, éppen
azok a filmek lettek átütő közönségsikerűek, melyek a két alaptípus között lavíroztak. Látszólag
publicisztikus hévvel fogalmaztak meg ellentmondásokat - de ezek olyan partikulárisak voltak, melyeket az atyáskodó állam által ,jól"nevelt nagyközönség hajlandó volt valóságként elfogadni és megélni. Ebből a szórásból óhatatlanul kimaradtak a szélső pólusok: akár a haláltánc-pontosságú történelmi parabolák (például
Lugossy vagy Bereményi filmje), akár a konszenzuskereső jelen abszurditásait relatív történelemmé növesztő alkotások (például Xantus első vagy
Sándor Pál és Gothár legutóbbi filmje), melyek
egyébként azt a lehetőséget is jelezték, hogy van
mód a publicisztikából kitörésre.
A mostani Szemle filmjei - melyek időben és
szemléletben ugyanannak az átmeneti kornak a
termékei, melyről eddig beszéltem - újra csak
élet-halál harcot folytatnak az önkifejezés lehetőségeiért, a félmúlt-jelen megfogalmazásáért. Ez a
harc azt is jelenti, hogy igyekeznek kitörni a napi
érvényesség gátjai közül, filmesként kívánnak
túllendülni az ideológiai trendek színvonalán. És
ami különösen örvendetes: az elmúlt évi ijesztő
példák után alig látni a kényelmes-tespedő-álborzongató szórakoztatást kiszolgáló úgymond közönségfilmeket. Ha tehát az elmúlt évek szemiéi
publicisztikus irányok alapján tűntek leginkább
megfogalmazhatónak, most annak a harcnak a
leírása látszik célravezetőnek, melyet a film önmaga visszanyeréséért folytat. Hogy tragédiákat
és ikertestvér-komédiákat alkothasson kamerás
macskakaparás helyett. Hogy megfogalmazzon:
minden félelem és tiltás ellenére.
Ez a szándék a leginkább publicisztikus indíttatású dokumentumfilmek esetében is gyümölcsöt hozott. Legkiemelkedőbb példaként Sára
Sándor Keresztúton című filmjében. Sára a bukovinai székelyek történelmének egyik rettenetes
epizódját eleveníti fel. 1944-ben a magyar társadalom megpróbált segíteni az országba visszatelepülni vágyó bukovinaiaknak: a Telekikormány azonban minden tanács ellenére helyüket nem a történelmi ország szívében, hanem a
szerbektől visszacsatolt Bácskában jelölte ki. És

Sára Sándor: Keresztúton

ezzel az áldozatsorba taszította őket. Bár a történelmi vétség nem őket terhelte, a földjüket visszafoglaló szerb kommunisták-partizánok rajtuk
álltak bosszút. Negyvenegy székely férfit irtottak
ki a háborúban tanult módszerekkel, családokat
tettek tönkre egész életre szólóan. Sára a túlélő
szemtanúkat faggatja: asszonyokat és anyákat,
akik mellől kidöntötték életfájukat. Ezek az aszszonyok négy évtized alatt rengetegszer elmondhatták már történetüket. Egymásnak is. Sokszor
szavaik és mondataik is egyeznek. Végűl is:
egyetlen történetet mondanak. Ennek megfelelően Sára két-három mondatonként vág át egyik
elbeszélőről a másikra. Mint egy tökéletesen
megírt görög drámában, úgy illeszkednek egymáshoz a mondatok, a gesztusok. Igazi dráma
jön létre. A megszólalók kilépnek egyszervolt
önmagukból, s a tragédia tömörségével fogalmazzák életüket-történetüket.
A képi-dramaturgiai megvalósítás tehát kiemeli a dokumentumfilmet egyedi közegéből:
publicisztika helyett szinte klasszikus tömörséggel megírt tragédiát látunk-hallunk. A műfajváltás eredményeként a történet is elemelkedik: nem
csupán a bukovinai székelyekről szól, mégsem
általánosít. Történelmi-etikai értékrendet rajzol,
27
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Gulyás Gyula-Gulyás János: Én is jártam Isonzónál.
hogy egy másikat, máig élőt megkérdőjelezzen.
Játékfilmmé lesz, az átélhető történeten túl történelmi parabolává.
Játékfilmes gondolkodás bizonytalanítja el az
eredeti műfajt a Gulyás-fivérek Én isjártam Isonzónál cÍIDű dokumentumfilmjében.
Helyzetbe
hozzák ugyanís hőseíket, az első világháborúban
az olasz frontot megj árt veteránokat. 1984-ben
több olaszországi szervezet közreműködésével 23
egykori magyar katona felkereshette a háborús
csaták színhelyeit. Találkozhattak az ellenséggel:
azokkal az emberekkel, akik a front másik oldalán ásták be magukat - meg egykori gondolataikkal, szenvedéseikkel, hősiességükkel is. Ez a dramaturgiai helyzet egy csapásra kiemeli a történetet a konkrét múltfaggatás kliséiből. Mintha Sára
asszonykórusa mellé szerződtették volna az elmentek-elvittek férfitablóját. A dokumentumfiImet csak a felelősség, a tisztázás szokta érdekelni:
Gulyásék történelemfaggatása
általánosabb értelmetlenségekre és képtelenségekre világít.
Kósa Ferenc már Balczó-filmjével példázta,
hogy jelenvaló történeteink is túlhevíthetők a
dokumentumok publicisztikus szintjén. Már azzal, hogy nagyszabású hős t talál magának a filmes. Olyan köznapi "nehéz embert", akinek tragikus vétségei és a közmegegyezéstől eltérő szemlélete a katarzisig robbant ják történetét. Olyan
korban, mely minden erejével lehazudná a meg28

tisztulás lehetőségét. Az utolsó szó jogán szólaltatja meg Dr. Béres József biológust, a híreshírhedt Béres-cseppek feltalálóját, a rák feltartóztatásának
egyík hazai megszállottját. Kósa
nem akar, nem tudhat döntőbíró lenní abban a
kérdésben, vajon használnak-e tényleg ezek a
cseppek. Nem orvosi dokumentumfiimet
csinál,
ahogy Balczó esetében sem a sport visszásságairól beszélt. (Teszem hozzá: arról sem önként
mondott le, hogy az ellentábort megszólaltassa,
csak éppen működní kezdett a jól ismert hivatalos gyávasága a paragrafusok mögé bújt ellenfeleknek.)
Kósa példázatot fogalmaz egy értelmiségi magatartás lehetetlenségéről kis hazánkban. Példázatot arról, miképp ölik meg partikuláris érdekek
és érdekszövetségek a jobbító szándékokat. Példázatot arról, akit mégsem lehetett eltenní láb
alól. Engem, a film nézőjét sem az a kérdés izgat
elsősorban, hogy mennyire hatásos szer Béres
doktor orvossága - bár mint potenciális beteget
persze ez sem hagy hidegen. De sokkal inkább az
kerít hatalmába, hogy magamra-magunkra
ismerek. Arra az abszurditásra, mely a jobbítást tekinti ellenségesnek. Kósa dramaturgiája
tehát
hibátlanul működik: lemond a dokumentumfilm
úgymond "pártatlan objektivitásáról",
hogy elkötelezetten végigmeséljen egy tragikus-hősi történetet. És ezzel Béres doktort a huszadik század

Dér András-Hartai László: Szépleányok
klasszikus hőseinek sorába integrálja, művésziesztétikai értelemben is.
Sajátos módon tud kilépni a publicisztika kötelmeiből a Szépleányok, Hartai László és Dér
András .filmlemeze''. A két fiatalember ugyanis
akart csinálni egy sikertörténetet.
Merthogy
úgyis az ellenkezőjével van tele becsületes sajtónk
és becsületes művészetünk is (a többiről most ne
essék szó, hátha kihull az idő rostáján). Leforgatták filmlemezük A oldalát a sikerről. Szépségkirálynők: kiskacsa-Iéttől a hattyúvá válásig. Minden színes és fényes, a hétköznapi kis életképek
szürkesége csak mégjobban kiemeli ajeles napok
sugárzását. Íme, lehet nálunk is karriert csinálni!
Aztán ott maradtak leforgatni a következményeket is, ami egy lány halálához, sokak kiábrándulásához, hétköznapi tragédiákhoz vezetett. Ez
lett a B oldal. A film dramaturgiai feszültségét az
adja, hogy nincs prekoncepció. Eleinte valóban
a sikert látjuk, az alkotók nem avatkoznak bele
az utóbb történtek nevében az alaptörténetbe.
Annál vádlóbb aztán a második oldal. Hogy
karcsú derékkal és telt keblekkel, szabályos vonásokkal és szép termettel ugyanúgy csapdába
lehet kerülni, mint emberiséget megváltó szándékokkal. Csak az kell hozzá, hogya
közeg, a
mechanizmus azonos-közös legyen. Hartai és
Dér nem véleményez, nem is mondat ki mindent
verbális színten. Elfénytelenedő képekkel és dra-

maturgiai feszültséggel érzékeltetik a kiúttalanságot - és ezzel ők is a példázatig jutnak az egyedi
felmutatás tól.
Játékfilmnek készült, mégis a dokumentumok
publicisztikus hevülete jellemzi Erdőss Pál filmjét, a Gondviselést. Aminek ugyancsak súlyos
dramaturgiai okai vannak. Nevezetesen, az egyedi és a tipikus vonatkozási pontjai felcserélődnek.
Míg az eddig említett filmek egyedi történeteke t
ábrázolnak a maguk közegében, de képi-drámai
eszközökkel ki is emelik őket abból, hogy a
tipikusra csodálkozhassunk
- Erdőssék "igaz
történetükre" ráaggatnak mindent, amit értelmiségi tudásunk tipikusnak ismer az adott közegben. Ha egy fiatal házaspár férfitagja bűncselekménybe keveredik, ők lebuktatják az asszonyt is;
ha gyermekeiket akarják értelmesebbé tett életükhöz visszaszerezni az állami gondozásból, ők
találnak elvadult nevelőszülőket, akikről érzelmes betétberr azért lelki nyomorúságukat
és kiszolgáltatottságukat
is kiderítik; ha mégis rendbe
jönne a dolog, ők találnak egy kellőképpen léha
és feslett ápolónőt, hogyaférjet
a kísértésbe
vigyék. Túl sok minden van a képen. Olyan sok,
hogy a film visszavedlik tételes újságcikké. (Valami hasonló túlzás van például Spiró György
nemrégiben bemutatott színdarabjában is: az értelmiségi lelkifurdalás túl nagy számban szedi
leltárba az elborzasztó körülményeket és jelensé-
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Erdőss Pál: Gondviselés (Ozsda Erika, Döbrei Kornél és Madaras József)

Gyarrnathy Lívia: Vakvilágban (Lukáts Andor és
Meszléry Judit)
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geket, és ezzel éppen a hatást gyengíti le. Mintha
Oresztésznek nem lenne elég Elektra, az anyja
csalfasága, a bűn vállalása - de még hozzá kilakoltatnák alakásából, megcsalná a felesége,elűtné egy autó, megbuknának a gyerekei, elszabnák
a tógáját.)
Korunk (félmúltunk-jelenűnk) megfogalmazhatatlanságának politika által irányított képtelensége olyan rossz beidegződéseket okoz, hogy
művészi szinten indított műalkotásokat is képes
a plakát színvonalára visszarántani. Ez történik
Gyarmathy Lívia filmjével. A Vak világban bevezető képsorai ritkán látható tömörséggel foglalnak össze egy helyzetet: egy munkáscsoportot
hívat a főnök, ők tétovázva indulnak, hiszen
szokottan semmijó nem történik ilyenkor, súlyosak az alulról fényképezett munkás-western léptek, ördögi a tanácstalanság az igazgatói irodában. Ámde jön a meglepetés, jutalmat kapnak.
Most már csak kezdeni kéne vele valamit. Azoknak az embereknek, akik nem szoktak hozzá a
jóhoz - látjuk a következő képsorban, amely
ráérősen időz az egyik munkás otthonában, a
mindennapok rutinján. És ekkor a szigorú pontossággal, együttérző persziftázzsal komponált
képek átadják a helyüket egy szokványos an fényképezett és bonyolított klisé-történetnek. Pontosabban két párhuzamosnak, amelyek majd a vég-

Bacsó Péter: Banánhéjkeringö (Dés Mihály, Básti Juli, Udvaros Dorottya és Tordai Teri)

ső találkozáskor kioltják egymást. Még egy pillanatra, az éjszakai bár abszurdjában visszatalál a
kezdeti hanghoz a rendező: de közben minden
séma marad. A szövegek, a helyzetek, a képek.
A képek mögött fölfedező indulat munkál: de a
képeken kopírozható vagy már másolt klisék
váltják egymást.
Bacsó Péter is csak egyetlen dolgot talál ki, ami
úgy látszik a képen, hogy mögötte világot fedezhessünk fel. A Banánhéjkeringő első képsorán
egy meztelen nő tűnik föl a március idusát ünneplők között, hogy kilépjen a normálisnak nevezett világból. A film végén az ő sorsába belebonyolódó orvos és megértő szerelme ugyancsak
meztelenre vetkezik, hogy kilépjen a hazug happy endingből. A kettő között semmi mélységük
sincsen a képeknek. Önálló, verbális karcolatok
a kommunikációképtelenségről, az önfeladásról,
a hatalom visszaéléseiről, a funkcionáriusok kétarcúságáról. A szatíra - természete szerint - túlrajzol: Bacsó azonban ismert közhelyeket halmoz egymásra, tehát nem a helyzeteket rajzolja
el, hanem a klisédömpinggel gondolja a nagyítást
elérni. Az is oka lehet ennek, hogy Bacsó filmjeiben általában nehéz fölfedezni a kamera szubjektív helyzetét. Rendezőnk - szóljon bármely korról- önmagát szereti kihagyni a filmjeiből. Mintha ő nem lenne egyéb, mint hűvös és okos kívül-

álló, aki látja, s ím, elénk tárja a valóság égi vagy
pinceszagú mását. Ö nem részes, nem felelős,
nem szenvedő, nem aktív: passzív regisztráló csupán. Kameramozgatásán egy profi snittelését érzem csak: soha a saját szubjektív látásmódját. Ez
pedig még a publicistának sem előnyös.
Természetesen nem a szándékot kérdőjelezem
meg: ehhez sem jogom, sem alapom. De a képek
mást tükröznek. Kátyúba kerül ekként Tolmár
Tamás sok tehetséget mutató őrülete, a Zuhanás
közben is, mert olyan sokáig nem lép ki a képi
közhelyek közül, hogy amikor filmje utolsó harmadában mégis rászánja magát, már csak fáradtan tudjuk követni. Pedig a háromdimenziós
képsorok remek tempójúak - de túl sok egydimenzióst követnek. Hogy mégsincsenek ezek az
előzmények sem mélység híján, az csakis Pogány
Juditnak köszönhető, akinek játékában valóság
és abszurditás olyan csodásan keveredik, hogy
képes kiemelni a történetet egysíkúságából. Mert
hiszen nem a történetekkel van a legfőbb baj: az
elmúlt évben még sorjáztak ugyan e téren is a
bugyutaságok - lásd: közönségfilm-címke -,
most valahogy a filmmé öltöztetés veti föl az
aktuálisabb gondokat. A legjobb történetek is
gyakorta megmaradnak a publicisztika szintjén
- amiben ugyan egy nehezen eszmélő, sokszor
hazugságokba merevedett kor a legfőbb bűnös,
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tési módja újabb veszély forrása lehet. A téma
fölötti eufóriában ugyanis túl nagy hangsúly kerűlt a bűnök felidézésére, s közben ki-kimaradt
az, hogy akkor is emberek éltek, akik nem csupán politizáltak, de közben szerettek, féltekféltettek, szültek és temettek is. A Moldovaregény nyomán készült Malom a pokolban megpróbálja jogaiba visszahelyezni az emberi érzelmeket. Csakhogy nála a másik oldalon válik egydimenzióssá a kép: mert az ötvenes éveket csak
díszletnek-jelmeznek-kelléknek láttatja. Most ne
azt firtassuk, miről szól az eredeti történet, kik
helyettesíthetők be kulcsfiguraként az egyes szerepekbe, hiszen erről Maár szinte tudatosan lemond. A képen nem marad más, mint egy Rákosista-díszletű Dumas-melodráma, szerelmi háromszög a törtető fiúval, a megértő funkcilánynyal, a nem kevésbé megértő prolilánnyal, aki
sorstársához képest legalább nem nyomorék,
Tolmár Tamás: Zuhanás közben (Kaszás Attila és Pogány Judit)

Maár Gyula: Malom a pokolban (Garas Dezső és Ráckevei Anna)

de a filmesnek mégiscsak akibúvókra ráismerésen túl kezdődik az igazi feladata.
Van úgy persze, hogy ennek felismerése is
zsákutcába vezet. Valószínűleg Maár Gyulát is
zavarhatta, hogy a részlegesen felszabadított ötvenes évekkel foglalkozó sok-sok film megközelí'.

meg egy túlfokozott gyerekimádattal megvertmegáldott apával, aki aháromszöget négyszöggé
egészíti. Az ötödik szög, a sárba tiport vörös
csillagé, ezúttal indifferens. Ha tehát azt elemezzük, ami a képen látszik: akkor Maár filmje igen
nagy mesterségbeli tudással megcsinált dramo-
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Gárdos Péter: Szamárköhögés (Törőesik Mari, Kárász Eszter, Garas Dezső, Hernádi Judit és Tóth Marcell)

lett, biztos színészvezetéssel, feszültségteremtő
vágásokkal. Ha belegondolunk, hogy a történet
háttere talán fontosabb lenne, de legalábbis
egyenrangú, akkor lehet, hogy egy másik filmet
kérünk igaztalanul számon.
Némiképpen a szuverén drámai mü, az öntör-

vényü film és a publicisztikus szókimondás zátonyainak ütődik Gárdos Péter egyébként biztosan-őszintén hajózó filmje, az 1956-ban játszódó
Szamárköhögés. Gárdos már a történettel, illetve
a nézőpont megválasztásával nagy merészséget
követett el. 56 máig tisztázatlan történelmének
33

Böszörményi Géza: Laura (Dörner György és Básti
Juli)
főhősévé gyereket-gyerekeke t tesz meg, az ő
szemszögükből láttatva az eseményeket. És anynyit láttat, amennyit egykori gyerek-önmaga
megélhetett. Máté Tibor kamerája is következetes ebben a papucsos történelmi világban: a fojtott, mély színű belsők, a gyerekek magasságát és
mozgását követő fahrtok erénnyé teszik a film
vállaltan szűkített látószögét. Pontosan rímelnek
egymásra a mindennapi lét egyszerű tényei és a
megbolydult világ törvénybontó képei. Ami itt a
nagypolitikábóllátható:
csupán annyi, amennyit
köznapjaiban nem történelemben gondolkodó
ember észlelhet. Gárdos nem arra vállalkozik,
hogy tisztázza annak az ősznek a rettenetét, elbukott szépségét. El akarja mondani a maga őszét,
kamaszodásának első pillanatait, melyhez nem ő
választotta éppen azt az októbert. A film ebben
a szubjektív közegben válik igazzá. Cserepet formáz - biztosan tudván, hogy egy egész tükör
foncsorázásához
nincs még meg a társadalmi
ezüstkészlet, az egész tükörül szánt alkotások
többnyire csak szánalmas hazugságok maradtak.
De a cserép is tükrözi a napot, benne is a valóság
csillan meg.
Egyszer-kétszer mégis kilép a vállalt keretekből. Mintha nem bízna abban, ami a képein meg-

a

jelenik. Bevág eredeti archívokat - ez még támasztéknak tekinthető. De amikor egy hosszú
jelenetben annak az ősznek egyik jelentős tragédiáját, a disszidálást fogalmazza szimbólummá kiesik a szerepéből. Stílust vált a film is: a következetes kameramozgás helyébe egy darus kocsi
elemelkedő felső gépállása kerül, rideg-hídeg színek uralkodnak. Ez egy másik film, ez filmpublicisztika. Pedig ami különben a képen van, valóban eredeti és mély.
Persze irdatlanul nehéz lehet megkerülni a
publicisztika
zátonyát. Hiszen tabu-témákról
vagy éppen alig tisztázott kérdésekről szól a filmek többsége. Nemcsak a félmúltat faggatók.
Végül is a művészetnek egyetlen dolga lehet:
a politikai, morális tabuk ledöntése. De ha erre
csak vonakodva partner a megrendelő? Nos, akkor áll elő az a dilemma, melynek megjelenéseit
a vásznon igyekszem láttatni. Ezért lesznek olykor egész filmek plakátszerűen megfogalmazottak, máskor, más filmek pedig próbálják egyeztetni a kimondás publicisztikus tettét a megfogalmazás művészí bátorságával.
A küzdelem egyik jellegzetes problémája: beépíteni a jelenbe a múlt bűneit, tehát kilépni a
történelmi film némiképp biztonságot - mert távolságot - adó keretei közül. Vagyis nem a bűnös
kort, hanem a bűnt feldolgozni nem tudó, nem
akaró jelent megfogalmazni a félmúlt tükrében.
Ennek a harcnak érdekes-problematikus
filmje a
Laura, Böszörményi Géza alkotása.
Furcsán keveredik ebben a filmben a kimondás és a megfogalmazás művészíleg cseppet sem
ekvivalens gesztusa. Az alaptörténet, tehát Laura
öntudatra ébredése, izgalmas ellenkarrierje remekül komponált képekben mozdul előre: kevés
szóval, duplafenekű snittekkel válik érzékelhetővé a hősnő kimondatlan élethazugsága. Aztán
jön a katartikus pillanat, amikor Laurával, a
gépírónőből személyzetissé lett káderfeleséggel a
nyolcvanas évek egyik kis kivégzését hajtatnák
végre: be kell társulj on Varga Dénes főorvos
nyugdíjazásnak
becézett eltávolításába.
Ettől
kezdve - pedig a történet(ek) igazán itt kezdődikBöszörményi már csak nagy ritkán talál vissza
ahhoz a szűkszavú, ironikus képi szekvenciákban
mozduló stílushoz, amit a bevezető snittekben
láthattunk. Mert Varga Dénes történetében felemészti minden energiáját annak kimondásakimondatása, hogy az orvos egykor Recsken, a
munkatáborban
raboskodott,
s talán ezt nem
tudják még mindig megbocsájtani neki. Verbális
szinten marad a közlés: ahogy verbálisan jön
csak létre a konfliktus is Laura élelvtárs anyósa
és az egykori elítélt között. A két összefüggő,
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párhuzamos történet felszínesen keveredik: klisék ben fogalmazódik meg Laura választási kényszere és Varga doktor múltvállaló-múlttagadó
hadakozása.
Miután publicisztikus-verbális
szinten mozog
mind a két történet, különös hangsúlyt kapnak
a gesztusok és képek nyelvén megfogalmazott
"kitüntetett pontok". És ez újabb problémákat
vet föl. Laura történetében ugyanis Böszörményi
többször visszatalál a kevés-szavú iróniához
(gondoljunk
a fiatalasszony
parókavásárlási,
majd menekülési akciójára): teheti, hiszen a Laurák történetét jobban ismerjük. De a főorvos
történetében annyi a néző számára ismeretlen
elem - néhány évvel ezelőtt még igazoló jelentést
kellett írnia annak, aki Recsket mint munkatábort emlegette ... -, hogy a képi iróniává fogalmazott jelenetek dezinformálhatnak.
Varga fekvőtámasz-gyakorlata,
lepénzelési kísérlete, majd
az egykori tábor helyén a kő töréssel próbálkozása olyan figurát-történetet tesznek egyszersmind
idézőjelbe, akinek primér valósága is feltáratlan
még. Böszörményi, aki maga is végigszenved te
mindezt, érthetően nem akar meghatódni magától-sorsosaitól. De túl messzire tartja el magától
a megalkotott figurát, miközben például nekem
- mert hiszen mindannyiunknak
megvannak a
magunk ötvenes történetei - az Édesapám jut
eszembe, akit elhurcolása után Recsken láttam
először, Anyám karjáról, Apám, akinek nem maradt ereje a nemtelen harcokra, Apám, akit megöltek, mert harminc évvel később a boncolóorvos
azt mondta az én 69 éves drága kis madár-apámról, hogy kilencvenéves a szervezete, de mindent
értett a válaszomból, hogy ugyanis Márianosztra
és Recsk, lehet, hogy az Apám csendje nem tipikus, de fáj, és még olyan sokunknak fáj, hogy
nem szabad, nem lehet még e sebekhez az irónia
szikéjével közelíteni.
Böszörményi esetében sem szemléleti zsákutcáról van természetesen szó: a történet első, publicisztikus síkján tökéletesen érthető. De képekben, esztétikai szinten nem kerül szintézisbe félmúlt és jelen. A Recsken videoclipet forgató tévé s
csapat párhuzamos jelenetsora a főorvos Laurának tartott idegenvezetésével: ez a pár perc ígéri,
hogy egyszer megszülethetik a ráismerésből és a
kimondásból
az érvényes megfogalmazás
is.
Mert a recskiek életének és halálának nem lehet
tétje, hogy Laura végre rászánja magát a válásra.
Ez megint nem az a film.
Még inkább zavarbaejtő a plakátigazság és az
esztétikai érvényesség viszonya Vitézy László
filmjében. Amikor néhány évvel ezelőtt megjelent
a forgatókönyvíró,
Hankiss Ágnes tanulmánya
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Vitézy László: Érzékeny búcsú a fejedelemtől (Hanna
Mikuő és Rubold Ödön)
Bethlen Gáborról, a nagy fejedelemről, Erdély
első reálpolitikusáról, az érvényes történeti képben mindenki ott érezhette a mának szóló példázatot. A felhívást arra, hogy óriási lépést veszíthetünk, ha letérünk a megfontolt reformpolitika
útjáról, ha nem látjuk be a politikai satus quo
adta mozgástér egyedül lehetséges érvényét.
A film, az Érzékeny búcsú a fejedelemtől követi
az eredeti gondolatmenetet, de az érvelést verbális szinten hagyja, nem öltözteti következetesen
esztétikummá. A példázatteremtésre törekvő történelmi filmek jól bevált eszköztárából főként a
toposzokra hagyatkozik - hiszen ki ne tudná
behelyettesíteni a közvetítő szerepről mondottakat, a rettegett Portával való jó viszonyt vagy
éppen Lippa várának átadását a töröknek -, de
ezeket a momentumokat
a ráismerés-ráismertetés szintjén hagyja. Hol azzal, hogy verbális közlés marad csupán, hol azzal, hogy például a lippai
kapitány figuráját olyan súlytalan-jelentéktelen
színész játssza, aki nem képes érzékeltetni a kirekesztett-elárult barát, az ellenséggé tett harcostárs jelentőségét.
A történet verbális szinten is döccen, hiszen a
film készültének egy-két évében elsősorban külpolitikai vonatkozásban új elemek kerültek elő35

Dömölky János: Hajnali háztetők (Andorai Péter)

térbe, melyek a "bethleni" politika megítélését,
illetve annak mai vonatkozásait más fénybe helyezik, lépéselőnyből halogatott lépéskényszerré
minősítik. Ez a közegváltozás csak azért tűnik fel
azonban a film nézőjének, mert az eredeti publicisztikus szándék kilóg a művészi megvalósítás
alól. Sára filmjében a dokumentált valóság a
jelennek szóló történelmi példázattá nemesedett
- Vitézyék filmjében a történelmi példázat kérdéses érvényességű űzenetté soványodik. És csak
.azért, mert a történelem nem épül benne következetes erővel. Ahol a helyzetek és a figurák önmagukról szólnak - például a Báthory Gábort idéző
emlékképekben -, ott azonosulunk a történettel,
és mánkra ismerünk. Ahol ezt szlogen-szinten
akarják a szánkba rágni, ők maguk eresztik el a
kezünket. Egy érvényes ideológiai-politikai rekviem hull ekként darabokra.
Dömölky János Ottlik-filmje, a Hajnali háztetők sokkal szerencsésebb kiindulópontot választ
magának. Képekben és hangulatokban, emberi
gesztusokban és tekintetekben beszél el egy történetet, melynek nagy része az ötvenes években
játszódik. És mégsem illeszthető abba a tematikai sorba, amit az ezzel az időszakkal foglalkozó
filmek alkotnak.
Nem, mert Ottlik és Dömölky pontosan tudják, hogy az ember reakciói minden korban elsősorban líraiak: közérzetben, atmoszférában, lét36

állapotban érhetők tetten, nem a politikai szókimondás szintjén. Ezért aztán ebben a filmben a
képek, a színészi gesztusok, egy csökönyösen
visszarakott lemezjátszókar, egy női illat, egy
tangó fontosabb, mint maga a történet. Azaz:
mindezekből áll össze az a történet, amit verbális
szinten jól ismerhetünk mindannyian. Hogy
ugyanis vannak tehetségesen indult emberek,
akiknek életműve árulások és félelmek között
sikeres semmivé épül csak, s hogy vannak, akik
kibírják emberként az embertelen korszakokat
is. Ottlik verbalitása persze önmagában is magasrendű - de aszövegalatti Dömölky és színészei
kezében ritkán látott hitellel és emberséggel derül
ki.
Minden emberi lebegésben van ebben a ritka
szép filmben. Még a politikum is. Amitől egyetlen pillanatra sem csökken kétségbeejtő abszurditása. De ha nem meggyőződésért kell izgulnunk, hanem BB és Márta örök szakítású tangó s
összetartozásáért - akkor nekem is marad tétem.
Ha a börtönlét két pályát tévesztett ÁVH-s emberi portréjában sejlik föl, s a félelem egy macska
képében dorombol - akkor én is átélhetem a
rohadt történelmünket. Ha az árulást és a veszteséget úgy teszik képpé, ahogyan Dömölky oldószerek piszkos kis tócsájává egy önkéntes kivülálló egész életművét - akkor valódi, átélhető üzenetet kapok. Végül is Dömölkyék döntik a legna-

Rózsa János: Csók, anyu (Gáspár Sándor, Udvaros Dorottya és Koltai Róbert)

gyobb tabut: mert azt merik mondani, hogy emberi léptékkel kell és lehet mérni az embertelenség
korát is. Csupa líra és csupa hangulat ez a film,
melyben Cserhalmi György, Takács Kati és Haumann Péter színészileg-emberilegis valami örökérvényűt alkottak - és ebből a csupa-lírából a
legpontosabb képet kapom a plakátszerűen oly
nagy bátorsággal sokszor filmre vitt ötvenes

évekről. S ha Koltai Lajos végre egyszer megint
nem önmaga életművét építené a fotografálás
során, ha a film szemérmes férfi-lírájához igazítaná a fényeit és a színeit, nem a modoros sötétekhez vagy félhomályokhoz - akkor ez a pasztell az
elmúlt évek "kiállítótermeiben" a díszhelyre kerülhetne.
Ha egészen más korban és más stílusban is, de
37

Gazdag Gyula: Hol volt, hol nem volt
a publicisztikusan ismert valóság képpé fogalmazásának hasonló útját járja Rózsa János is a
Csók, Anyu című filmjében. A helyzetek és a
figurák jól ismertek: a tévé Családi Kör-sorozatában is helyet kaphatnának. Csakhogy Rózsa és
operatőre, Ragályi Elemér a cédulákon érintkező
széthullott család történeté t egyetlen helyszínre
szűkíti, a befejezetlen családi ház kísérleti mikroklímájába helyezi. Ez a sűrítés azt eredményezi, hogy jól ismert tények képpé nemesednek, így
túlmutathatnak elsődleges jelentésükön.
Itt végül
is a családi történetben egy közösséget hazudó
társadalom közösségre képtelensége jelenik meg
szórakoztató, de cseppet sem könnyed formában. Rózsa a voyeur-kisgyerek, a még akár a
tisztára is fogékony elkövetkezendő nemzedék
szemszögéből viszi vászonra pusztító hazugságainkat.
Ha magányról beszél - akkor egy szekrénybe
zárt periszkóprendszer vagy egy punkra festett
kutya képe jelenik meg. Ha elvetélt életeket idéz
- akkor egy káprázatos bohóctréfában tíz perc
alatt a tanítónő cserepekre hullását mutatja. Ha
mindennapi csalásokra lát - akkor az a hangsúlyos, ahogy a torzító lencsén át a papa és szeretője abszurd házba csempésződését gurgulázzuk
végig. Ha az "én házam az én váram" ideológiáját emlegeti - akkor egy működésképtelen
riasztóberendezés antropomorf engedetlenségével ját38
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szik jó ritmusú, ismétlődő tréfákban. Ha a kommunikációképtelenségről
szól - akkor a konyha
űzenőtáblájának
aforisztikus
kegyetlenségein
pásztáz.
Modellál tehát - de úgy, hogya dokumentálható valóságot új, művészi renddé szervezi. Csupa ismert toposz alkotja a film verbális szintjét,
de a képek az összefüggésekre világítanak. A családi körből így lesz haláltánc. Nem emészthetetlenül súlyos, hanem ismerős mivoltában nagyon
is befogadható. Nem a valóság új elemeit idézi
föl, hanem a képei vel velünk fedezteti föl, hogy
mindennapos abszurditás aink alapvető en veszélyeztetik életünket.
Nagyobb szabású kísérlet Gazdag Gyuláé, aki
ugyancsak ismert elemekből rakja össze a maga
meséjét. A Hol volt, hol nem volt korunk dezillúziókkal terhes népmeséinek hangját találja el különösen első és utolsó negyedórájában. Mesei
tisztaságú, Mozart-zenében fogant szerelem verbális közlés nélküli képsorai szituálják magyar
filmben ritkán-régen látott revelatív erővel egy
kisfiú, a félárva, majd teljesen elárvuló Andris
születésének történetét.
Ez a negyedóra csupa
humor, líra és báj - ugyanakkor félelmetesen
pontos kép kietlen társadalmunkról
is.
A baj ott kezdődik, amikor publicisztikus szinten hagyott valóságelemek kezdik átvenni a szerepet. Amikor Andris, anyja halála után, kutatni

Gazdag Gyula: Hol volt, hol nem volt (Vermes Dávid és Csákányi Eszter)

kezdi a Hivatal által kitalált apját, olyan pikareszk kalandok következnek, melyeket Gazdag a
jól ismert új hullámos modorban, iróniával tud
tálalni, de a képből kitűnik az az univerzumot
átfogó szemlélet, melyet a vállalt népmese elfogadtatott velűnk. Remek bohóctréfák és pontos
megfigyelések, őszinte pillanatok és cselekménymozdító üresjáratok váltakoznak, de a kép mélysége Gazdag dokumenturnfilmjeit idézi "csak".
A film vége felé a rendező ismét visszatalál az
eredeti hanghoz. Andris, az egykori hivatali ember és a leendő pótmama - Csákányi Eszter remeklése - menekülnek a valóság hatalma elől.
Megpróbálják kijátszani a valóságot ismét csak
a mesék igazsága nevében. Fölkapaszkodnak a
hegytetőn békésen szemlélődő vas-turul hátára s az fölszáll velük, visszarepíti őket talán Sarastro
mese-emberségébe, a fény nélkülözött birodalmába.
Felemás, megrendítő film. A szeretet és a szabadság mítosz-valóságát kutatja a róluk nevetséges fennhéjázással lemondani akaró emberi társadalomban. Megváltástól megváltásig tart a
filmbéli küzdelem, melynek során a pikareszk
képek nem mindig telítődnek filozófiával. Mondom, nagyszabású kísérlet világunk valósághű,
mégis mitikus, tehát nagyobb érvényű megragadására.
A mítoszt fordítja ki megfogalmazásának pil-

lanatában önmagából Jancsó Miklós és Hernádi
Gyula filmje, a Szörnyek évadja. Verbálisan alig
megfogalmazható, ami a filmen történik, pontosabban: a verbális fordítás épp a lényeget lúgozza
ki belőle. Hiszen itt a párhuzamosan szerkesztett
bravúros snittek - Kende János operatőri csodája is - egy térben és időben működő fikciót bontanak ki. Közmegegyezéses fikciót arról, hogy
világunkat szörnyek, az Antikrisztus reinkarnációi mozgatják, hogy Sátán és Isten viszonyában
mindmáig tisztázatlan ontológiai szempontból a
jó és a rossz, illetve az elsőszülöttség kérdése,
hogyaKrisztusoknak
a pusztulás utáni feltámasztás kényszerű kötelessége juthat csupán,
ami azonban nem mentheti meg az emberiséget
a párába burkolt magányos galamb képében beköszöntő új vízözöntől.
Jancsó filmjei általában valamely valós, történelmileg is hiteles helyzetet szoktak modellálni.
Most messzebbről kezdődik a történet: egy fikciós modellt modellál tovább. Az állandó egybecsúsztatások, ahogyan hús-vér emberek jelennek
meg szellemilényként, miközben a kép egy másik
síkján valódi voltukat dokumentálja a filmes
snittel párhuzamosan vagy azt időben megelőzően
forgatott videofelvétel - mindez apokaliptikus
víziót tár elénk. Ennek a víziónak során Jancsó
állandóan önmagát idézi: az örömtáncos férficsoport, a magányos dalnok, a védtelen-meztelen
39
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Jancsó Miklós: Szörnyek évadja (Fönt: Cserhalmi
György, lent: Madaras József és Nyakó Juli)
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lányok, Elektra rendőrségi eszközzé züllött helikoptere, a vízbe-merülő, toposz-állat lovakból
lett gépkocsik mintha egy kivételes művész elkeseredett, lemondó búcsú-gesztusában lepleztetnének le. Ha a világot a pusztulás víziójában
rakjuk össze képpé, akkor a forradalmi jelek
önmaguk ellentétébe fordulnak. Kegyetlenül önironikus ez a Jancsó-leltár. A széthulló koordinátarendszerben a jelek és a figurák karikaturisztikus helyiértéket kaphatnak csak. "Immár kész a
leltár" - nem hagy nyugodni a film nézése közben
az önpusztító an fenséges József Attila-sor.
Jancsó azt az utat folytatja ebben a filmjében,
amit gondolatilag az építésnek szánt eddigi életművében. De a formai játék azt a kiábrándultságot jelzi, amit először a kultúrpolitika által ostobán megtört színházi pályája és eszközrendszere
ígért. Ez az ontológiai vízió az egymásra rakott
képsíkokban megszünteti azokat az összekapaszkodási pontokat, melyek a reményt adhatnák
köznapi szinten. Talán ezért, meg a gyilkos öngúny okán mégis korunk legoptimistább filmjének látom, mert ellenkezésre, harcra mozgósít.
Az első forgatókönyvi változatban még egy
"charentoni elmegyógyintézet"-allúzió tette verbálisan megragadhatóbbá a történetet - megnyugtató bbá, hogy a kísérlet betegek között zajlik. Ha értelmileg a végleges változat nehezebben
követhető is, a képek sugallta üzenet egyértelműbb így. A magányos galamb a vízözönben,
miközben Isten idéződik, aki megteremtette a
világot, és úgy hitte, jól csinálta, minden rendben
van - ez a cinikus-buta Isten és az ő galambja a
mi tévhiteinknek testéből és véréből vétetett.
Jancsóé a legnehezebben befogadható, de a
legmesszebbre tekintő művészi kísérlet önpusztító-várakozó-bizonytalan világunk megragadására.
Mert ahogy Hankiss Elemér fogalmazta nemrég egy interjúban: vannak korok, pillanatok,
melyekben döntéskényszer elé kerülünk. Mi
most ilyen pillanatot élünk. De lehet jól és lehet
rosszul is dönteni: mindkettő évtizedekre kihat.
Ezt a strukturális-ideológiai-gazdasági döntéskényszert, illetve a döntés helyett a bizonytalan
várakozást verbális szinten minden film tükrözi.
De - és ez talán éppígy a leírt helyzet számlájára
írható - a képen ebből művészi erővel még kevés
jelenik meg, a pozitivista valóságszemlélet mintha több kapaszkodót adna. Folytatódik tehát a
filmművészet küzdelme - hogy mi is legyen a
képen?
Bányai Gábor
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Memoárok, mítoszok, minták
A '87,..,esSzemle dokumentumjilmjei
Amióta a játékfilmszemléken
szóhoz és díjhoz
jutnak a dokumentumfilmek,
azóta az érdeklődés és a viták fókuszába kerültek. Különösen
tavaly éleződött ki ez a helyzet, amikor is a zsűri
fődíját és különdíj át is dokumentumfilm rendezői kapták: Sára Sándor és Schiffer Pál.
A díjazás nemcsak a játékfilmek visszaesésével
magyarázható; az elismerés annak a törekvésnek
s azoknak az eredményeknek szólt, ahogya dokumentumfilm a jelent és a múltat feltárta, megörökítette.
Ez a tendencia érvényesült az idei szemlén is:
a látottak mintegy negyede dokumentumfilm
volt, s a játékfilmek színvonalasabb
mezőnye
mellett is egy fődíjat (Keresztúton) s több rendezői díjat nyertek (Az utolsó szó jogán, Szépleá-

nyok).
Méltatásunkat
kezdjük a történelmi tárgyú filmekkel; ezek olyan időszakokról szólnak, mint
. az első és a második világháború, amelyek hatása
li jelenben is érződik. Időben legmesszebbre a
Gulyás testvérek filmje megy vissza; az Én is
jártam !sonzónál annak a készülő trilógiának a
része, amely az első világháborúban
részt vett
magyarok emlékeit gyűjti össze. Filmjük szereplői a századvég, a századforduló szülöttei, akik
18-20 évesen kerültek be az újkori magyar (világ?) történelem egyik legvéresebb - és legértelmetlenebb - ütközetébe, ami azóta legendává
vált, s amire ma is úgy emlékeznek vissza, mintha
tegnap történt volna. Ki vitézkedve, adomázva;
ki elborzadva tettétől; ki pedig katartikus zokogással. Nem úgy, ahogy évfordulós, reprezentatív
dokumentumműsorokban
megszoktuk,
mivel
őket soha nem ünnepelték, nem lettek veteránok,

mivel még arra sem volt lehetőségük, hogy részt
vegyenek a háborút lezáró forradalmakban.

't

Az utolsó szó jogán
A történelem egyszerü, néma szereplői most megszólalnak, mielőtt sírba vinnék titkukat. Van, aki
elborzadva mondja, hogyan ölt parancsra lángszóróval, ami tilos volt; van, aki arról beszél,
milyen megkönnyebbülés volt számára, amikor
azt látta, hogy az általa megöltnek vélt olasz
katona ájultságából feléledt. (Az elhangzottakkal párhuzamosan korabeli fényképeket, híradófelvételeket látunk, közülük a legdöbbenetesebb
az az operatőri "bravúr", amikor egy fedezékéből kiugró magyar katonát a kamera előtt tép
szét egy gránát.) Mindez is jelzi, milyen mélyen
élnek bennük a traumák,. amelyeket azóta sem
tudtak feldolgozni, s így máig sem tudtak tőlük
megszabadulni. Ebben akar segíteni a film, amikor megadja nekik az utolsó szó jogát, nyilvánosságra hozva emlékeiket, a bennük élő történelmet. Ezzel kettős szerepet vállalnak az alkotók;
archiválják egy korszak nem írásos emlékeit, dokumentumait, másrészt - ha megkésve is - terápiás kezelésben részesítik interjúalanyaikat.
Ez a
film szerkezetében is érvényesül; előbb személyes
kapcsolatot teremtenek a "páciensekkel", majdaz újra átélést elősegítendő - szembesítik őket a
helyszínnel. Itt a régi társak találkozása az emlékek összevetését, illetve ütközését jelenti, az (újra) átélt élmények feldolgozását, értelmezését
eredményezi; s végül feloldásként találkozás a
volt ellenfelekkel majd' 70 év múltán az 1984-es
békenapon. Itt látjuk a film egyik legszebb jelenetét, ahogy az olasz város főterén egymással szem41
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Sára Sándor: Keresztúton
a velük való nemzetgyarapítás az országgyárapitást szolgálta. Hiába figyelmeztette a néprajztudós Domokos Pál Péter Teleki miniszterelnököt,
hogy ezeket a székelyeket ne telepítsék az ország
peremére, a visszaszerzett Bácskában az elhagyott szerb településeket töltik fel velük. Aztán
szaporodnak a figyelmeztetések, az intő jelek, a
végső hazából is menekülniük kell. Felkerekedik
a falu, de eltévednek, rossz irányba mennek, s
hiába az intő jel az "égből" (repülőről), elveszik
jószágaikat, majd ők is a partizánok fogságába
esnek. Innen már 42 emberrel kevesebben menekülnek tovább a Dél-Dunántúlra,
ahol végűl is
kijelölik nekik az új hazát - újabb "darázsfészekben", az elhagyott sváb falvakban. Azt a 42 embert - férjeket, apákat - évekig keresik és várják
vissza; de hiába, senki se tudja, hová lettek. Ugy
mondják, Szabadka mellett az erdő szélén meggyilkolták őket; volt, aki látta őket utolsó útjukon, s volt, aki hallotta a fegyverropogást.
A valóság, a háború irracionális eseményeire az
ember a gondolkodás irracionalizmusával
válaszol; mítosszal magyarázza a megmagyarázhatatlant. Egyikük fia eszelősen hajtogatja, hogy
biztos van egy túlélő, mert az nem lehet, hogy
ennyi embert ártatlanul megöltek, hiszen apáik
nem voltak katonák, nem voltak bűnösök, csak
áldozatok. Egy özvegyasszony a bosszúállással
magyarázza, ami történt, mert magyarázatra
szükség van, anélkül - mint mondják - nincs
nyugalmuk, csak léteznek; együttélnek a 40 éves
gyászukkal. S ezt a sebet sem a felejtés, sem az
emlékezés nem oldja békévé. Ez az időtlen, észveszejtő fájdalom ma is olyan elementárisan tör ki

ben ("csatáriáncban")
felsorakozó idős emberek
elindulnak - nem egymás ellen - egymás felé, s
aztán összeborulnak, miközben testük reszket a
zokogástól. Ez a momentum rímel arra a képsorra, amelyben az egykori hadszíntéren arról vitatkoznak az emléktúra magyar résztvevői, hogy
miért is harcoltak akkor itt; s ez amomentum
többet mond a békéről, mint bármely más hatásosabb film.
Aztán ez az ünnep is véget ér, s az ünnep utáni
csendben a Piave, a nagy temető partján egy ősz
öreg ember, kezében kis magyar zászlóval, elsírja
magát. Végső búcsút vesz halott bajtársaitól, s
talán az élettől is. Emlékezetes záró kép - a néző
számára is. Így vesz végső búcsút a film is, miután elkísérte őket utolsó útjukra, amely talán
némi kárpótlást, megnyugvást jelentett nekik.
De milyen kárpótlásra, elégtételre számíthatnak Sára Sándor filmjének idős őzvegyasszonyai? A rendező balladai tömörségű filmjében a
Bukovinából menekült székelyek kis csoportjának tragédiáját szólaltatja meg.
A Keresztúton is egy sorozat részeként készült,
amely ennek a népcsoportnak
a legújabb kori
kálváriáját mutatja be. E kálváriákból is következik, hogy e nép sorsának, életének egyik kifej ezésmódja a ballada lett. A velük történt tragédiát
is így adják elő. Jöttek Hadikfalváról, Istensegítsről 1941-ben. Hazát és házat ígértek nekik,
hogy itt élniük (és halniuk) kell. A korabeli filmhíradó örömteli hangon számol be, hogyan
szántják az ezeréves magyar földet az új honfoglalók, s hogyan őrzik meg régi szokásaikat az új
körülmények között is. Mindez elleplezte, hogy
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ezekből a megkeményedett özvegyek ből, mintha
csak tegnap történt volna a tragédia. Az eltűntek
neveit egyre fájdalmasabb hangon sorolják, s ez
a jajongás aztán siratóénekbe csap át. Mindezt a
film nagy önfegyelemmel és szigorúsággal adja
vissza, ami a következetesen felépített szerkezetnek köszönhető. Az alkotó k lehagy ták a felesleges részleteket, szikár, keményre faragott művet
formáltak az életanyagból; ez figyelhető meg a
képi megformálásban, a vágások ban, az ismétlődő balladai .verssorokban". Így tud egy közösség fájdalma egyenrangúvá válni az egész emberiségével. Így kéri számon az embert a történelemtől ez a film is, mint ahogy a - húsz évvel korábbi filmek (Hideg napok) is joggal kérték
számon a történelmet az embertől.

(Béres) csepp ben a tenger
A vesztesek nemcsak a történelmi tárgyú dokumentumfilmekben szólalnak meg az utolsó szó

jogán.
Nem véletlenül adja Kósa Ferenc jelen idejű
filmjének ezt a címet; hiszen főszereplői, a Bérescseppek felfedezője és támogatója érezhetik magukat vesztesnek. A film témájában, funkciójában és szerkezetében eltér az előzőktől; az epikusabb, terjedelmesebb mű a népmesére emlékeztet.
Itt is valaki elindul a (hetedhét) határon is túlra,
hogy megszerezze az életmentő csodaszert. Ez az
út is tele van akadályokkal, mert a csodaszernek
nemcsak a rosszindulatú daganatokkal kell megküzdeni, hanem a rosszindulatú emberekkel is.
Akik nemcsak megszerezni akarják, hanem megsemmisíteni. A film hőse hiába próbálja megajándékozni az emberiséget találmányával, ezzel kivívja a felsőbb hatalmak nemtetszését, ami a
csoda hírének terjedésével haraggá változik.
Mert később már ("az Óperenciás") tengeren
túlról is jönnek a gyógyszerért. Így talál pártfogók helyett szövetségesre azokban (az orvosokban), akik - titkon - alkalmazzák a varázscseppeket. Az ellenerő k azonban nem türik mindezt
tétlenül; előbb a gyógyszert, majd az alkalmazó
orvost távolítják el a kórházból.
A film azonban adós marad a meseszerű be fejezéssel, bár a 10 évvel később készült epilógusban azért ha nem is minden, de valami mégiscsak
jóra fordul, hiszen a csodaszert használják - ha
nem is hivatalosan -, s akik elsőkként kóstoltak
bele, azok máig is élnek, ha meg nem haltak.
A mese igazsága azonban egyszerűbb a valóságénál, a tudományénál. A film egy mai "nehéz
ember", Béres Józsefigazát keresi. Ehhez érvként
felhasználja azokat a véleményeket, megnyilat-

Kósa Ferenc: "Az utolsó szó jogán"
kozásokat, amelyek a találmányhoz való valamilyen viszonyt fejeztek ki. Mindezeket a rendezőnek a film eszközeivel úgy kellett egymáshoz viszonyítani, hogy az ábrázolás megfeleljen a valóságos viszonylatoknak. Ezért igyekezett - amesei
szerkezet ellenére - anyagát megtisztítani a rárakódott misztikus, meseszerű elemektől. Ezért is
szólaltatja meg az ellenvéleményeket is, hogy
képviselőik ne tűnjenek rosszindulatúaknak,
míg
a találmány hívei pedig abszolút jóknak. A film
azonban nem hagy kétséget afelől, hogy készítői
kinek a pártján állnak, Béres és hívei véleményének ad prioritást, s ennek érdekében mozgósítja
a közvéleményt, s a film eszközével kívánja legitimálni a - hivatalossal szemben - kisebbségben
levő nézetet. Ennek érdekében s az elhamarkodott véleményalkotást
elkerülendő, tér vissza
10 évvel később a Béres-cseppel kezeitek állapotára, mivel e gyógyszer eredményessége nem mérhető rövid távon. A látott esetek meggyőzően
hatnak a nézőre. A film az értelmi és érzelmi
hatások kombinációjával, a lényegnek a jelenségben való feltárásával bizonyos mértékig általánosítani tudja élményét, s jelentős társadalmi pro blémát vet fel. Így az innováció kérdését; a kutatás, a kísérletezés szabadságát és felelősségét, ami
már 1976-ban is probléma volt, ami mára akuttá
vált - amiben az intézményrendszer rugalmatlanságának is szerepe volt. A film nemcsak a beteg
emberek, de az egészségügy orvoslására is felhívja a figyelmet. Ha figyelembe vesszük, hogy a
szemle több filmjében is megjelentek az orvostársadalom problémái, ez további általánosításra ad
okot. A megkülönböztetett
figyelem magyaráz-
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ható a tágabb értelmű betegségérzettel s a gyógyulás vágyával. Ennek jele a csodákba vetett hit
megnövekedése - párhuzamosan az egyéb, racionális, de eredménytelen gyógymódokból való kiábrándulással. Ezért is tűnhet a tűneti javulás
gyógyulásnak a krízishelyzetekben, s megnő az
alternatív megoldási lehetőségek szerepe, jelentősége. Kósa filmjének főszereplője azon a véleményen van, hogy nem lehet az egészségesek felsőbbrendűségévellenézni a beteg (a más) embereket, s nem tudomásul venni, hogy a beteg emberek is, a maguk módján, szeretnének teljes életet élni. Béres doktor értelmiségi létét hivatásnak
tekinti - s nem foglalkozásnak. Értékteremtő és
-közvetítő tevékenységét a bürokrácia érték- és
érzéketlensége - kontrasztként - még jobban kiemeli.

keresi a magyarázatot, részben a történelemben,
illetve a személyiségben. Ebből a szempontból a
legérdekesebb a Jánossy Ferenccel készített interjú, a "Kettős portré", aki egy időben apa-fiú
viszonyban volt a filozófussal, majd vitapartnerévé nőtt fel. Kovácsot az is érdekli, hogya lukácsi gondolkodást jellemző megújulás túléli-e a
gondolkodót. Jelenthet-e olyan szellemi izgalmat
ma, mint 20 éve, amikor még szinte "tiltott gyümölcs"-nek számítottak művei, s talán azért vált
még életében kultikus személlyé. Azóta már tanítják, de kevesebben olvassák. Miközben új kultuszok születtek, s akit elevenen mítosz vett körül, halálával szoborrá változott. "Alakjáról levált a szeretet és a gyűlölet, megszűntek a körülötte dúló szenvedélyek", s miközben egyre kevesebbet foglalkoznak személyével, egyre kevesebben foglalkoznak a gondolataival is.

Lukács "evangéliuma"
Az újító, a forradalmár értelmiségi magatartással
foglalkozik Kovács András interjúsorozata is,
amelyet Lukács Györgyről készített. (Ezt versenyen kívül vetítették a szemlén.) A rendezőt régóta foglalkoztatja Lukács alakja, aki a 60-as
évek szellemi megújhodásának egyik meghatározója volt. A 'lukácsi gondolkodás és magatartás
megértéséhez közelebb visz az életút és a személyiség feltárása. Ennek jegyében készűlt ez a több
részes filminterjú, amelyben a Lukácsról szóló
véleményeket gyűjtötte össze a rendező. A filozófus halála óta eltelt másfél évtized kellő távlatot
ad reális megítéléséhez; munkája, személye milyen hatással, értékközvetítő szereppel volt a magyar kultúrára, hogyan teremtett iskolát, milyen
szellemi arculatot adott a háború utáni új magyar értelmiségnek. Erről vallanak tanítványai
Almási Miklóstól Zoltai Dénesig, köztük, akik
meghaladták, s akik megtagadták. Megszólalnak
azok is, akik partnerei vagy vitapartnerei voltak.
Szinte egyöntetűen emelik ki vitakészségét, kritikai érzékét és toleranciáját; azokat a nézeteket is
tisztelte, amelyekkel nem értett egyet. A vitákban
a demokrácia biztosítékát látta, mivel már tapasztalta, hogy azok formálissá válása a demokrácia végétjelenti. A kritikát önmagával szemben
is érvényesítette, tévedéseit nem tagadta, túl tudott lépni hibáin, s ez tette képessé az állandó
megújulásra. Ehhez a marxizmusból és a valóságból merített erőt - ami mindig egyet jelentett
nála. Amiben nem változott; az a mozgalomba
vetett prométheuszi hite, ezért vállalta a formális
"önkritikát" a formális vitákban (ami máig is
vitára ad okot), s ezzel indokolhatók későbbi
illúziói is (1956, 1968). A film a tévedésekre is
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"Szép (volt) leányok" - Szép
volt, fiúk(?)
A filozófia, a gondolat szépsége helyett a szépség
gondolata ma divatosabb. Az eddig tárgyalt dokumentumfilmek a látvány szépségével ugyan
adósak maradtak, azonban kárpótolt a szépség
látványával két fiatal, Dér András és Hartai
László filmje, a Szépleányok. Mintha egy revűt
vagy egy videoclipet látnánk; tűzijátékkal, rózsaszín-lila felhőkkel. Kecses lábak, mint a varietében vagy a cirkuszban, feszes tomporok, (erőltetett) .mosolyok - csak a szemekben látni szorongást, csalódást. Mintha másra számítottak volna.
Van, aki azt a csodát várta, ami megváltoztatja
az életét; mert a szakma ifjú mestere cím elnyerésével nem sikerült a mindennapok szürkeségéből
kitörni. Van, aki "csak úgy", szórakozásból indult, de a játék egyre komolyabbra fordul. Mert
ez nem verseny, hanem üzlet - ezt a bőrükön
tanulják meg. Ez a közhely elevenedik meg a
filmen, amikor az egyik lány testéről gipszmintát
vesznek szoborkészítési - de inkább üzleti - szándékkal. A filmben úgy vonulnak fel a közhelyek,
banalitások, mint ahogya versenyen a lányok.
Lelepleződésük azonban nemcsak nevetséges.
Forman filmjén (Tűz van, babám) még lehetett
nevetni a szépségversenyen, mivel ott egy alapjában véve jó szándék fordul fonákjára a hozzá
nem értés és a bürokratikus magatartás miatt. Itt
viszont nincs, ami visszájára forduljon, mivel hiányzik a jó szándék, no meg a hozzáértés is.
Ahogyalányokkal (el)bánnak, abból arra lehet
következtetni, hogy itt minden annak a szándéknak rendelődik alá, hogyan lehet kis befektetéssel

nagy haszonra szert tenni - gyorsan, hiszen egy
év múlva már újabb szépleányokról kellleszedni
a (hét) bőrt. Amikor is "meghal a király(nő),
éljen a király(nő)!" Csakhogy a királynő előbb
halt meg. A filmen azonban nem emiatt nem
tudunk nevetni, hanem az előzmények láttán háborodunk fel. Mint ahogy a rendezőknek sem
Molnár Csilla öngyilkossága irányította a figyelmét e témára, hanem magát a szépségversenyt
találták alkalmasnak arra, hogy alapján esettanulmányt készítsenek a csodavárás, a szerencsekergetés új (intézményes) formájáról. Hogy
ennek kifinomultabb formái is léteznek, ez egy
másik filmből derül ki.
A CÍmbelihasonlóság, valamint a téma közelisége
miatt említjük itt Koltay Gábor filmjét ("Szép
volt, fiúk!") , a magyar labdarúgásról készített
sorozat záró részét. Igy csak erről mondhatunk
véleményt, az egész ismerete nélkül. A rész-egész
viszony más vonatkozásban is kapcsolódik a
filmhez; a gazdasági szerkezet egészének változása milyen hatással van a sport, a labdarúgás
(mint rész) sorsára. A filmben szereplő hivatásos
labdarúgó k részben ezt példázzák, hiszen a külkereskedelem "exportképessége", valamint a külkereskedelmi monopólium problémája rávetül a
sportra is, mint üzleti, szórakoztatóipari vállal-

Dér András-Hartai László: Szépleányok
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ezer fiatal számára az egyetlen közösségi élményt
nyújtotta - már nem fogja feltámasztani.

Két "választás"

Magyarországon

Koltay Gábor: Szép volt, fiúk!-Idegenlégiósok

kozásra. A külföldre szerződés témája már megjelent korábbi dokumenturnfilmekben is (Papp
Laci, Aranycsapat). Mítosz is övezte azokat,
akik hozzájutottak, s a profivilág elérhetetlensége
miatt misztiku s álomként élt a sportolókban. Ezt
az álmot a korábbi propaganda ugyan igyekezett
eloszlatni, de ez csak a valósággal történt szembesítés során sikerült, amikor az első futballisták
nekivágtak szerencsét próbálni. Ezeket a "vendégmunkásokat" keresi fel Koltay, hogy sorsukon keresztül képet adjon az ott müködő gazdasági-piaci mechanizmusról, abeilleszkedésről.
A képpel azonban adós marad, annak ellenére,
hogy az egyik leglátványosabb sportágról van
szó; szóbeli információt kapunk többnyire ismert
dolgokról, ami új, csupán annyi, hogy az egy
csapatban játszó magyaro k között nincs mindig
összetartás. Hogy ez mennyiben identitás(zavar)
kérdése, vagy érték-, illetve érdekkonfliktus, arra
a film - terjengőssége ellenére - nem ad magyarázatot. Az sem derül ki, hogy a profit on kívül mi
más haszna származik ebből a magyar sportnak;
azaz lehet-e ettől a "csodától" gyógyulást várni.
Valószinű, hogy azt a több száz kis egyesületet,
amely az utóbbi években szűnt meg - ami sok
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A közösségek válságával foglalkozik másik két
fiatal rendező, Erdélyi János és Zsigmond Dezső
két (közösen készített) filmje: Ez zárkózott ügy,
Jelölöm magam. Filmjük egy másik alkotópáros,
Ember Judit és Gazdag Gyula művét, a Határozatot juttatja a néző eszébe - feltéve, ha látta,
mivelhogy jó ideig az is "zárkózott ügy" -nek
minősült.
Az eset, amelyről a film tudósít - nem egyedi;
hasonlókról olvashatunk és hallhatunk.
Itt is egy elbukott (tanács)elnököt és egy (elnökét) vesztett községet látunk, már a vereség után.
Miként a Határozatban, itt sem akarja a falu
"visszahívni" elnökét, amikor az itt van közöttük, de a hatalmi nyomásnak végük ők is áldozatul esnek. Ezért sem láthatjuk a vélemények öszszecsapását. (A hivatalos változatról külön film
készül.) A rendezők a veszteseknek adják meg az
utolsó szó jogát - s ez sem kockázatmentes. Ezt
jelzik az elhallgatások, a "tudathasadásos", kétarcú riportalanyok; s ezért számít szinte hőstettnek az az állampolgári tett, hogy elmondják
őszinte véleményüket, mivel a maguk mikroigazsága nem érvényesülhet a makro-igazsággal
szemben - csak a megye határán, hatókörén túl.
Ha a gyöngyöshalásziak megpróbálkoztak valamivel, a kajdacsiak már meg sem próbálják
érdekeik megfogalmazását és érvényesítését. Másik filmjük ennyiben folytatása az előzőnek; arra
a veszélyre hívja fel a figyelmet, hogyan vezethet
közömbösséghez a helyi érdekek, kezdeményezések semmibevétele, elfojtása. E film főszereplője
- aki csak állampolgári szabadságjogával kíván
élni - magára marad, mert már ez is egy olyan
másság, ami a hatalmi fellépések árnyékában
inkább riadalmat, mint szolidaritást szül. A felsőbb szervek által hivatkozott "utca két oldala"
kétféle magatartást takar. Ahhoz, hogy ezek találkozzanak, túl kell lépni a szituatív gondolkodáson, az ebből adódó séreImi politizáláson, egy
"közös, mindenki számára járható úttest" felé.
Ehhez adnak (talán) segítséget a filmek, amelyek
egyfajta kameraszociológiával mutatják be a katedra-ideológia kikezdhetőségét, s ennek ellenére
hatásosságát, feketén-fehéren - színesben s fekete-fehérben.
Palotai János

..

"A haláltó fölött"
Jegyzetek a Szemle két filmjéről
Talán úgy lenne tisztességes az olvasóval? - a rendezőkkel? - a lappal? szemben, ha most hatalmas,
mély lélegzetet véve fejest ugranék
a Filmszemle sodrába, és egyenletesen tempózva próbálnék a másik
oldalra - azaz eredményre, valamiféle tetszetős összegzés birtokába jutni.
De nem teszem.
Talán éppen azért, mert senkit sem
szeretnék becsapni. Bizonyára elmondhatnám - akár ha egyetlen
filmet sem néztem volna meg -,
hogy a magyar film mit sem veszített
"problémaérzékenységéből"
,
"politikusságából" , hogy továbbra
is "hű tükre a gazdasági kényszer
béklyójában vergődő ország életének", vagy éppenséggel, hogy Udvaros Dorottya
nemcsak egyre
szebb, de egyre "tehetségesebb" is.
De mondom: nem teszem.
Egyszerűen azért, mert emlékezetembe - a filmek sokaságábólkét
fekete-fehér alkotás élénk "színei"
vésődtek igazán. Nos, nem akarom
azt állítani, hogy ez a két film a
szemle két legjobb műve. Először,
mert nehéz dolog, talán lehetetlen
is, dokumentumfilmeket
játékfilmekkel párhuzamosan mérni. Másodszor azért, mert egymáshoz képest is igen eltérő a két alkotás művészi színvonala. Harmadszor pedig azért - túl azon, hogy jogom
sincs a kinyilatkoztatásra
-, mert
bizonyos vagyok benne, hogy ez így
nem is lenne igaz. Akkor talán azt
kellene rnondanom, hogy nekem ez
a két film tetszett a legjobban.
Hát. ..? Ez sem igaz. Annál is kevésbé, mert igen szerencsétlenül hangzana két olyan dokumentumfilmre.
amelyek közül az egyiknek az első
világháborús olasz front véres eseményei az alaptémája, a másiké;
több mint negyven bukovinai csángó férfi legyilkolása - azt mondani:
tetszik.
Talán akkor közelítem meg leginkább az igazságot, ha nem akarom mindenképp sarokba szorítani
- így hát csak azt mondom: ennek

a két filmnek minden perce lekötötte a figyelmemet, érdekelt, s érdeklődésem nem szűnt meg a moziteremből kilépve sem. Magyarul, jól
megfogtak: Sára Sándor és a Gulyás testvérek.

Gulyás Gyula-Gulyás

(Ami bizonyára nem saját benyomásaim általánosítása,
hisz ezt
egyértelműen cáfolták a - Gulyásék
filmjét kísérő - bekiabálások, sűrű
közbetapsolások, s a Sára film vetítése alatti döbbent, feszült csönd.)

János: Én is jártam Isonzónál

Mindkét alkotás egy-egy készülő
trilógia része. Sára Sír az út előttem
címmel a bukovinai székelyek hányattatásáról
készít
sorozatot,
amelyből most a Keresztúton című
epizódot láthattuk, láthatjuk. Gulyás Gyula és Gulyás János pedig a
magyarok első világháborús részvételének "krónikáját"
forgatja. Ebből a középső rész készült már el.
címe: Én is jártam Isonzónál.
Mindkét film témája érdekes tehát. Félelmetes, szívszorító! (A Keresztúton mindemellett még ráadásul gyönyörű is. Mintha Sára - és
munkatársai - már-már nem egyszeruen a dokumentumfilmet
csinálnák a lehető legtökéletesebben,
hanem egy új filmes müfaj létrehozása felé haladnának. amely információ s indulat közvetítése mellett
- semmi erényét nem feladva a dokumentarizmusnak
- az esztétikumot, a szépet eszközként alkalmazná, s közben az előbbiekkel egyenrangú célként is tűzné ki.)
Azonban sem a téma, sem a filmek rendezésmódja
önmagában
nem indokolná a hatás mértékét.

Mert a filmek után nem egyszeruen
izgatottan, jó- vagy rosszkedvűen,
de kifejezetten ingerülten, felháborodottan, elkeseredetten álltak fól
székükből jó néhányan. Ez a düh és
ez az elkeseredés pedig elsősorban
- sőt megkockáztatom; a nézők kilencvenkilenc százalékában ma már
egyáltalán - nem annak szólt, hogy
valamikor,
hetven évvel ezelőtt
vesztesekké lettünk az első világháborúban, s nem annak, hogy negyvenegynehány éve legyilkoltak közel ötven védtelen magyar férfit.
Ennek a dühnek és elkeseredésnek a forrását másutt kell keresnünk. Az emberekkel
szembeni
nemtörődömségben, a lelkekkel való "janicsárgazdálkodásban"
.
Először csak furcsa volt nézni,
ahogy az Isonzó-film tolókocsis,
botos öreglegényei - mintha csak
tegnapi indulataik robbannának szinte ölre mentek egymással, ma
már csak a hadtörténészek számára
fontosnak hitt részleteken. Egyéni
"háborúvesztésük"
tudata, illetve
annak elfogadása vagy el nem fogadása már több mint furcsa, az már
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Sára Sándor: Keresztúton

kicsit hátborzongató volt. Nem az,
amit, hanem ahogyan mondták.
Szinte kibuggyantak,
fröccsentek
belőlük az évtizedek óta kimondhatatlan, de azért - vagy talán éppen
azért - létező gondolatok, érzések,
bizonytalanságok. És végül arcpirí-:
tó, felháborító érzés volt látni azt is,
hogy ezek az öreg férfiak; Doberdo,
Monte Grappa, Monte San Michele huszárai és tüzérei, hősei vagy
gyávái, de mindenképp emberei és
magyar emberei feloldozást nem a
hazájuktól, hanem az egykori ellenségtől, Olaszországtól kaptak. És
akkor bizony sírtak.
Bizonyára gondolhatja magában
valaki, hogy ezek az emberek nem
a megkönnyebbüléstől
sírtak elsősorban, nem attól, hogy hetven év
hallgatás, lelkiismeretfurdalás után
végre feloldozást nyertek sosem létezett bűneik alól. Lehet.
Lehet, hogy azért sírtak, mert
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végre nyugodtan
beszélhettek ...
Lehet, hogy azért, mert törődött
velük - velük, a 99-esekkel, a 900asokkal - végre valaki. .. Sőt lehet,
hogyafelsoroltaknak
mind csak
másodrendű
szerepük volt, s az
öregemberek szemébe fáradtságuk,
meghatódottságuk,
emlékezésük s
emlékeik csalták a könnyeket.
Mert nekik aztán volt mire emlékezni. Hiszen az első háborút követte aztán egy még nagyobb ahol is újra mundért húztak rájuk.
A háború után megint csak jobb
volt bűnükről hallgatni, s úgy tenni,
mintha sosem is hallottak volna róla. Aztán kulákok,
internáltak,
sztahanovisták - (bármelyik is, innen nézve már egészen mindegy:
úgy nagyjából egyformán "boldog,
teljes élet") -lettek ... - államosították a hadirokkantak
trafikjait. .. aztán egyszer csak filmesek jönnek,
és ezek a fránya taljánok. .. Ezek

mintha még boldogok is lennének,
ha a háborúra, a fiatalságra emlékeznek! Csak úgy illeg-billeg kezükben a vörösboros-palack ... "a 99-es
fiúk!" ... Na ja, győzni kellett volna! ... Vagy legalább néha egy kicsit beszélhetni. ..
Aztán egyszer csak vége a filmnek, s a tapsoló közönséget még egy
utolsó sokk éri. A film alkotói mellett bemutatják
a szerepiőket.
A még élő szerepiőket.
Állnak
szemben a sok száz tapsoló emberrel. Némelyüket tartani kell, lépni
sem tud az öregségtől. Tapsolunk
nekik. Hogy még mindig élnek?
Hogy kibírták? Vagy mi a fenének?
Melyik volt nehezebb: Doberdó
maga, vagy a hallgatás évei? Vagy
az 1200 Ft nyugdíj?
Ők sem értik.
Kinek tapsol ez a sok ember? Mi
ez? Gúny? Vajon nem veszélyes?
Vajon nem lesz-e veszélyes egyszer?
... Bár nekünk már úgyis mindegy ...
Csak állnak. Nem moccannak.
Arcukon nem rebben mosoly ...
nincs egy rezdülésük sem. Nekik, az
embereknek már kicsit késő.
És valami hasonló tehetetlen dühöt érzünk Sára szép öregasszonyainak a szemébe nézve. Nem vádolnak a tekintetek, nem követelnek. Talán kérdeznek csak: miért,
hogy meghaltak a férfiak?
Kellett-e, hogy ez így legyen?
S mintha a Filmszemle legtöbb
filmje - jók, rosszak, őszinték s hazugok, nyíltan, rejtve, vagy épp tudat alatt drámaian, vagy vidáman
- ugyanezt kérdezné: Kell, kellett-e,
hogy ez, s még nagyon sok egyéb
így legyen?
Szalay György
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Kép és cselekmény
Az operatőri munka az elmúlt esztendő
néhány magyar játékfilmjében
Aki operatőri munkát mond, filmképet ért alatta.
A filmkép nemcsak azt a látványt közvetíti,
amelynek megteremtésében meghatározó szerep
jut az opera tőrnek, de számos olyan elemet hordoz, amelyeknek mindegyike túlmutat önmagán,
a film tartalmát közvetíti, világszemléletről, a
jelenségek, események értelmezéséről vall. A látvány kialakításában többen is részt vesznek, de
ahhoz, hogy valamennyiük munkája képpé álljon
össze, az opera tőr alkotó közreműködése szükséges, mert a filmképet ő teremti meg.
A kép azért sajátos alkotóeleme a filmnek,
mert elsőként vele ismerkedik meg a néző, jóval
a cselekmény kibontakozása előtt. Közvetítésével, rajta keresztül lép be a történetbe, s az, hogy
ezt kedvvel vagy viszolyogva teszi-e, a kép minőségétől függ. A kép könnyítheti a megértést, de
el is idegenitheti a nézőt.
A kép több alkotóelemet hordoz, többféle értelmezést tesz lehetővé. Azok, amelyek az érzékeléstől, az észleléstől függnek, az operatőrnek köszönhetik hatásukat. Ezek értelmezése a legnehezebb, mert benyomások formájában jelentkeznek, szavakban nehezen összegezhetők. Bármily
pontos legyen is egy világítási effektus leírása,
annak lényege csak észlelés útján fogható fel,
elsősorban nem a tudati szférához szól, ezért
sokszor és könnyen elsikkadhat a magyarázatokban.
A filmkép sajátossága az is, hogy rajta keresztül betekintést nyerhetünk a látványvilágba, de a
legtöbb esetben magát a hordozót nem észleljük.
Vannak azonban kivételes, ritka esetek, amikor
a kép az ábrázolton kívül önmagát is észreveteti.
Az opera tőr alkotó munkája ilyenkor válik ér-

zékletessé, mert valamiféle többlettel gazdagítja
a film jelentését, önmagában is élvezetet nyújt.
Az opera tőr előre látja a filmet, még mielőtt az
konkrét formát öltene. Munkájának újabb sajátossága tehát a belső látás objektiválása, látványnyá alakítása, s ehhez meg kell keresnie a legmegfelelőbb eszközöket. A történet ismeretében jól
tudja, hogy milyen képet akar. Munkájának minőségét abból mindig meg lehet ítélni, hogy hozzá tudott-e járulni valami többlettel a filmhez.
Mindez következik abból, hogy a film látvány
ugyan, de annál jóval több is: ennek a látványnak
értelemmel telt képnek kell lennie.
Az opera tőr a legtöbb feladat megtervezésében
másokkal osztozik, az egyetlen, amelynek kialakításában szuverén alkotó, az a világítás. Inspiráló forrásait csak ő ismeri és aknázhat ja ki.
Valamennyi tartomány közül ez az operatőri
munka értékének és eredetiségének legjobb fokmérője, megítélésének alapja.
A kép hangulatot teremt, légkört érzékeltet
anélkül, hogy a benyomásokat szükséges volna
szavakká átformálni. A legnagyobb dilemma
ezért az opera tőr munkájának megítélésekor: hogyan lehet szavakban kifejezni olyasvalamit,
amelynek sajátossága épp leírhatatlan mivoltában rejlik. Amit ugyanis a szó visszaad, az csupán a kép tartalma, észlelésünk fogalmi vetülete.
A képek sajátos nyelvének lényegéről viszont a
leírás nem szól, mert nem tud szólani. így célunk
azoknak az alkotásoknak az értékelése, amelyek
a lényeget érintően járultak hozzá a képi kifejezés
gazdagításához, illetve a képi kifejezésselkapcsolatos problémákat felvetették.
Ezért kénytelenek vagyunk két, a filmkép meg-
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ítélése szempontjából fontos alkotótevékenységet'; mint a díszlet- és jelmeztervezés, pillanatnyilag kirekeszteni az elemzésből, mert ezek seregnyi
olyan kérdést érintenek, amelyeknek értékelésében nem érezzük kompetensnek
magunkat.
A következőkben megkíséreljük a filmeket problémacentrikusan tárgyalni - anélkül, hogya tárgyalás rendje egyben fontossági sorrendet jelentene -, vagyis azt feszegetni, ami érzésünk szerint
az adott film ábrázolásának dilemmája.

sőt ambivalenciáját. Ez utóbbi kivált azokban a
jelenetekben tükröződik igazán érzékletesen, mikor (dramaturgiai szükségszerűségből) mindkettőnek jelen kell lennie. Így fejezi ki az ambivalenciát, ha kell, a helyszín (a természetes fényben
fürdő vendéglőterem, illetve a környező helyiségek hideg, kék fénye) vagy a szereplő kettőssége
(a lány lakása előtt várakozó anya arcának egyik
oldalát fehér, a másikat kék fény világítja meg).

A mese két arca

Kék fényben

A mese visszatért a magyar mozivászonra. Két
mese is egyszerre, mese felnőtteknek (Hol volt,
hol nem volt ... ), mese gyerekeknek (Dr. Minorka
Vidor nagy napja), bár ez utóbbiban is van "felnőttes elem" (a diplomáciai tárgyalások szellemes paródiája karaj- és hagymazászlócskákkal,
az egymás szavát nem értő halandzsázókkal).
Mese fekete-fehérben, mese színesben. Egy valami, ami a kettőben mégis látványában közös (túl
a cselekményszerkezet bizonyos, a mesét illetően
kötelező érvényű elemein), ami nélkül a mese
nem mese: a csoda. A csoda, amelyik megtörténik, de amit látni is kell ahhoz, hogy elhiggyűk,
valóban csoda történt. E látvány hitelén múlik a
mese hitele is, az, hogy meseként el tudja fogadtatni magát. Ez a látvány azonban nemcsak megjelenési formájában, de jellegében is különbözik
a két filmben. Az első majdnem kizárólag (kivétel
a befejező képsor felröppenő, majd repülő sasmadara) a világításra épül, sejtet, de nem állít, a
második esetben a tárgyi világ folyamataiban, az
emberek viselkedésében és az eszközök működésében nyilvánul meg. A Hol vo/t, hol nem volt ...
a befejező képsorig elhiteti a nézővel, hogy az,
ami a valóságban mindig egyik vagy másik, itt
lehet a kettő egyszerre is: mese és realista elbeszélés. A kettőt elválasztó - látni, milyen képlékeny határvonalon halad előre a cselekmény, a realitásból nem billen át a mese tartományába,
még
a cselekménybe indok nélkül bevezetett, a valós
viselkedés logikájának figyelmen kívül hagyásával elénk táruló mozzanatokat is készek vagyunk
átgondolás és értékelés nélkül elfogadni, mert
ránk zárult a mese csapdája, amelyet kezdetben
ügyesen állított a film (az operai előadás képsorai, a hódító fehér lovag és a szép, de szegény lány
fényben fürdő találkája). A filmnek - dramaturgiai okokból - végig nagy szüksége van arra,
hogy (mesejhitelét életben tartsa, a meseelemeket
látványelemekké alakítva tartsa sakkban a logikát, amely egy-egy motívum jelentését megkérdőjelezné. Az alázuhanó tégla, a hivatalnokot
megmentő jóságos öreg "boszorkány", a sziklá-

A képen (a képpel) kifejezhető, sajátos hatás
értelmezésének nehézsége, hogy nehezebben és
ritkán köthető egyértelmű jelentéshez, olykor pedig egyáltalán nem. Ez nem azt jelenti, hogy
nincs neki, de ez a jelentés nem mindenkor és
nem mindenki számára nyilvánvaló, illetve könynyen megfejthető. Bizonyos gyakorlatot igényel,
hogy egy képi effektus jelentését konkrét tartalommal tudja megtölteni a néző. Legtöbb esetben
ez csak akkor sikerül, ha az alkotók segítségével
valamiféle kulcsát sikerül felfedeznie. A Vakvilágban című filmben (rendező Gyarmathy Lívia,
operatőr Pap Ferenc) a jelenetek többségét az
igen hatásos színes (kék) világításban látjuk, míg
más részüket természetes, fehér fényben. Akad
olyan is, amelyben a helyszín természetes fényben
fürdik, az azt körülvevő környezet viszont kékben. Különösen kezdetben hatásos ez az ábrázolásmód, de még nem tudni, mire szolgál. Ahogy
haladunk előre a cselekményben, egyre inkább
érezni, hogy ez az ellentét nemcsak hangulati, de
dramaturgiai elem is. A kék megvilágítás a film
alaphangulatát
hivatott megadni. A színválasztás óhatatlanul felidéz valamilyen jelentést, amivel a film is azonosul. A kék fény hideggé változtatja a világot, egy érzelem nélküli valóságot jelez, amelyben az emberi kapcsolatok tartalmatlan formákra redukálódnak.
Azok a ritka pillanatok, amikor melegség tükröződik e kapcsolatokból, természetes, "meleg"
fényben játszódnak. A fény, a megvilágítás színének megválasztása és a különböző színek konfrontálódásából
adódó ellentmondás ritkán tapasztalható erővel alakul át látszólag hangulati
elemből dramaturgiai tényezővé azáltal, hogy fokozatosan, lépésrőllépésre előre haladva felsejlik
a film jelentésmezeje, értelmezhető, értelmezésre
kínált szférája. Sőt, ez a stiláris elem, amelyet a
kék fény (és alkalmazása) jelent az érzékelés
szintjén, valami olyan lényegeset jelez, amelyet kulturális képzettségre való tekintet nélkül - valamennyi néző átérez: a hideg/meleg ellentét jét,
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Sólyom András: Doktor Minorka Vidor nagy napja (Margitai Ági és Bolgodhy Bori)

kon éneklő kórus, a felreppenő sas (amelynek
képe, ugyancsak mesejelképként korábban, igaz,
látványában hangsúlytalanul, de megjelent) a
film egészéhez viszonyítva jelentéktelenül rövid
epizódokat alkotnak, de összegződve van annyi
erő bennük, hogy a mese határán túl tévedőket
visszarántsák abba a tartományba, amelynek határát kijelölték.
Nem tudni, a szükség okozta-e, vagy tudatos
választás eredménye a fekete-fehér nyersanyag.
Egyfelől megkönnyíti a film hitelének megteremtését (mert a fekete-fehér, a szín kivonásával,
olyan absztrakciós szintet teremt, amely egy más
vi/ág érzetét nyomatékosabban kifejezi ma, mint
a színes nyersanyag), másfelől megnehezíti, hisz
közel két évtized óta a játékfilm (a magyar is)
szinte kizárólagosan színes. Évtizedeken át - a
fekete-fehér majd kizárólagos egyeduralma idején, amikor a színesfilm számított ritkaságnak a fekete-fehér filmet tartották mércének, "természetesnek", holott akkor sem képviselt mást,
mint manapság: a valóság egy fontos jellemzőjétől (a színtől) megfosztott "kivonatát". Valószínűleg ugyanez a kettősség, ugyanez a magatartás
nyilvánul meg ma a fekete-fehér és a színes film
viszonyában, illetve kapcsán, csak a viszony fordított. A lényeg azonban változatlan: a film hozzászoktatta nézőit valamiféle (minőségét illetően
más) látványvilághoz, amelyet a közönség elfo-

gadott (mi mást tehetett), amihez észlelését előbb
igazította ("feledvén", hogy a moziba bejövet és
onnan távozó ban alapvetően más minőségű világgal találkozott illetve találkozik), majd észlelése igazodott (már enélkül, hogy igazítania kellett volna). Ilyen körülmények között találkozik
(most) egy másik közeggel (színes világunkban a
fekete-fehérrel), és újra tanulnia kell az igazodást, újra szoknia egy más minőségű látványhoz.
A helyzet azonban gyökeresen változott a tekintetben, hogy ma a fekete-fehér már nem(csak)
ugyanazt jelenti, mint valaha, nemcsak a pozitív
értékskálán van helye, de akarva-akaratlanul felkerült a negatívra is: valami, amihez a néző mint
látványminimumhoz hozzászokott, hiányzik belőle. Kérdés, észlelését hajlandó-e áldozatvállalással alkalmanként újra igazítani. Ha igen, akkor is feltehetően igényesebb egy fekete-fehér
filmmel szemben, mint egy színessel szemben. Ez
olyan kihívás, amelynek ára van.
A gyermekfilmkészítés nehézsége, hogya gyerek teljes egészében, kizárólagosan a látvánnyal
azonosul a film nézése közben. Bármi hangozzék
el, számára nincs fontosabb annál, amit lát.
A mese hitelét is az teremti meg számára, hogy
mást lát, mint amivel nap mint nap találkozik.
Ezért még nehezebb vállalkozás, még több kockázattal jár egy olyan film, mint a Dr. Minorka
Vidor nagy napja elkészítése, amelye köznapi
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Gazdag Gyula: Hol volt, hol nem volt (Frantisek

Husák)

látványban idézi fel a mesét, láttat csodát. Van-e,
A tér/idő kitágítása
ami olyan prózai, hétköznapi volna, mint egy
piac, egy hentes, egy kofa? Ez a köznapi világ A filmkép egyidejű, a mindenkori jelent kifejezni
mégis egy csapásra átlényegül egy tollseprő elfor- képes eszköz. Míg a mozgás segítségével a teret
dítása révén. Egy pillanat alatt átbillenünk egy nem csupán kitágíthatja, hanem szinte teljességémásik világba (ez évben már ki tudja, hányad- ben birtokba veheti, az idő szorításából csak egy
szor), amely látványában más, de logikája szerint konvencióként elfogadott, az idősíkokat egymásmégis azonos szabályrendszer szerint működik, sal jelölési viszonyba hozó, összefüggést teremtő
mint a normálisnak tartott: az előbbiben folyta- eljárás (a vágás) révén szabadul. A Szörnyek
tódik, elmélyül, a paroxizmusig fokozódik az évadja című film eredetisége - az általunk elemutóbbiban gyökeredző, jelentékeny nézeteltérés zett kérdéskört illetően - a tér és az idő jelölésé(kié a csap?). Ez apró mozzanattá zsugorodott nek új formáiban rejlik. Míg korábban legalább
konfliktus nem lenne képes ébren tartani figyel- két kép kellett a másik tér/idő jelöléséhez, Jancsó
münket, ha a látvány nem támogatná, szolgálná, Miklós és Kende János ezt egyetlen képben (beálnövelné nagyra hatékonyan. Mindenekelőtt a lításban) megoldja, egy másik, a tér/idő viszonyt
szembenálló felek kinézésükben, jellegükben jól érzékeltető, kifejezőeszköz - a tévéképernyő karakterizált képviselői (Gumó, Szaft úr, Filé felhasználásával. Ennek révén lehetővé válik egyBarna), a tárgyak ta szalkavető, a tejpumpa), azon képen egyidőben két tér (kint és bent) illetve
ezeknek is, azoknak is "mozgatása" (a kofák egy térben két idősík (az egyik, amelyikben a
fejjelütögetik az oszlopot, döntik romba a házat, filmkép, a másik, amelyikben a tévékép eseméGumó hagymával kábítja el ellenfeleit, a szálka- nyei játszódnak) kifejezése. A film cselekményévető apró halakat lövell ki sorozatban). A filmi nek szerkezeti vizsgálata adhat csak választ arra,
kifejezőeszközök, eljárások serege (trükkök, tor- hogy ez a látszólag jelentéshez nem köthető, egyzítás, gyorsítás), az igen mozgékony, lendületes szerre képi és képhordozó elem (a tévéképernyő)
felvevőgép segít, hogyamesefilm a gyermekné- a cselekményben milyen szerepet játszik, milyen
idő- és térszerkezeti viszonyrendszerre épül, azaz
zők között hatást keltsen.
milyen réteget, milyen jelentéstartalmat fejez ki
a történeten belül. Pillanatnyilag az a feltételezésünk, hogy ez utóbbi függetlenedik a voltaképpe52

Jancsó Miklós: Szörnyek évadja (Madaras József, Nyakó Juli és Cserhalmi György)
ni történettől, önállósul, és önállóságában megfejtésre váró filozófiát kínál. Ez szorosan kötődik
egy másik gondolatkörhöz,
amely a látszat és
valóság viszonyának
megkérdőjelezése.
Nem
annyira az a kérdés, látszat-e a valóság vagy
valóság-e a látszat - megannyi műalkotás dilemmája -, mint inkább az (értelemszerűen a tér és
idő kérdéséhez kapcso lód 6an), látszat-e a látszat
és valóság-e a valóság? Ezt az eredeti, képben
megfogalmazott és érzékletessé tett filozófiát néhol háttérbe szorítja, elfedi néhány, már ismert
jancsói elem, amelyeket a rendező sajátjaként
szokás regisztrálni. Ebben a rekvizítum-kavalkádban új elem igazán csak egy akad: a természetfölötti látható megnyilvánulása. A kép azonban ritkán tud ebben a filmben elemi erőre szert
tenni, sőt ami igazán meglepő, mert egy ilyen
típusú film, amely jellegében eltér Jancsó korábbi
filmjeitől, igényli, sőt megköveteli, az az igazán
lenyűgöző látványt, amelyet sem a rejtélyesen fellobbanó tüzek, sem a víz alól érkező különös
jelenségek nem tudnak feledtetni. A film alaphangulatát az alkonyi világítás határozza meg,
amely sajátos érzékelést okoz: a még látható és
a már meg nem különböztethető (azaz a láthatóság határán akrobatikus egyensúlyban tartott)
jelenségek és események, amelyek szinte összefolynak, a kontúrok, amelyek a környezetbe mosódnak, és amelyből egyedül a fehér válik el nyo-

matékosan. A filmen végigvonuló ellentétpár (fehér-fekete) színben igyekszik kífejezővé tenni a
kettő szembenállását (függetlenül attól, hogy ezt
milyen tartalommal töltjük meg, hogy ez két
világ-e vagy két szemlélet, a valóság vagy a látszat kettőssége-e) visszavezetve valóban mindennek az alapjához (hisz ez a legalapvetőbb ellentétpár, amely ideológiától és szimbólumtól függően mindent hordozni képes). Jancsó filmjeiben
korántsem szokatlan a gondosan koreografált
(gép)mozgás, ebben a filmben azonban időnként
mégis meglepő, valósággal függetlenedik a jelenettől. Már régen nem azt figyeljük, miről beszélnek a szereplők, hanem azt, hogy honnan hová
mennek és miért, miképp oldja meg - a mindenkori Jancsó-filmekre jellemző következetességgel
- a rendező és operatőrje, Kende János, hogy a
néző ne a szereplővel, hanem a gép mozgásával
azonosuljon. A bevezető képsor e tekintetben
példamutató,
amikor egyszerűen nincs más
- mert nem tudjuk, ki megy Cserhalmi után mint a gép, amellyel (akivel) azonosulhatnánk.
Kende bravúrosan vitelezi ki a legbonyolultabb
mozgásformákat is, fonja össze zökkenőmentesen a legnagyobb (fény)értékkülönbségeket.
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A skizofrénia megjelenítése
A skizofrénia, a skizoid ember elmeállapotának;
gondolkodásmódjának
megjelenítésére vállalkozott a Lenz című filmben Szirtes András (operatőr Dávid András, Mihók Barna). Az egész alkotás véget nem érő kísérlet arra, hogy ezt az elmeállapotot, amelyet filmen mindeddig senki sem
próbált ábrázolní, az anyagban kifejezze. Írásban, szóban, rajzban vagy festményben van már
megfelelő, objektív kifejezése ennek a gondolkozásmódnak, a film azonban Szirtes kísérletéig
adós maradt ezzel. Mivel senki sem tudja, miként
zajlanak, milyen képekben jelenednek meg a skizoid ember víziói (hisz nem szabályos, normálisan alkotott képekről van szó, hanem a beteg
tudat produktumairól),
Szirtes változatát - az
összevetés lehetőségének hiján - mértékadónak,
példaszerűnek tekinthetjük. Noha egész filmje
így egy képekben felvázolt hipotézisrendszer, hitelességét verifikální lehetetlen. Vele szembeállítaní csak a magunk tudatban élő skizofréniaképét tudnánk mindannyian, de az sem volna
nagyobb bizonyító erejű. Így nemcsak elfogadjuk, de csodálhat juk azt a képi leleményt, amelylyel e tudatfolyamatok megelevenítését megoldja.
Ha abból indulunk ki (márpedig ez nemcsak
feltevés, de megannyi, az elmegyógyászatban igazolt jele van annak, hogy ez az igazság), hogy a
beteg ember tudatműködése más, mint az egészségesé, ezt a vízióképződést hagyományos, elfogadott filmi efjáráso kkal kifejezni lehetetlen.
E film lényegéből adódóan indokolt tehát az a
kifejezésmód, amit Szirtes választott. Ezt a másfajta látást, ezt a víziótömeget, amely már a normális képekhez viszonyított arányában is patologikusan túlteng, a normálistól eltérő, speciális
eljárásokkal jelenítik meg a rendező és operatőrjei. A színnek döntő kifejező szerep jut: a dolgok
nem megszokott színükben és nem egy adott
színskálában, hanem megváltozott színben, valósággal monokróm változatukban jelennek meg.
A valóságos folyamatok nem a számunkra szokott ritmusban, hanem felfokozott lüktetésben,
gyorsabban zajlanak, mint a normális ember tudatában. Az észlelés határai kitágulnak a végtelenül pici és a végtelenül nagy felé egyaránt. A környezet pillanat alatt változik, a tudat nem abban
a világban működik, amelyben a test e tudatműködést átéli. Két, egymással párhuzamos világ
jelenedik meg, amelyeket évszázadok választanak el egymástól. Egymásba folynak, és ugyanakkor mindkettőjük kirekeszti magából a valóságos szereplőt, pillanatról pillanatra áttaszítva
a másikba. Ez a két külön világ a főszereplő
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tudatában is szétválasztva él, ő mégis akadálytalanul jár át egyikből a másikba, és ezt a film
maradéktalanul kifejezi. A létező világok kettőssége csak fokozatosan bomlik ki, és igazán csak
a film vége felé tudatosul, ami igazán nehézzé
teszi az ismerkedést a filmmel. Voltaképpen egy
olyan filmtípusról van szó, amelynek igazi arculata csak újabb megtekintésekor bontakozik ki
teljes logikájában, első alkalommal inkább plaszticitásával ragad meg. Csupán a film vége felé
válik világossá a néző számára a film cselekményszerkezete, kap értelmet egy csapásra a színtorzítás, a gyorsítás, a kockázás a gépezet felfedi működésének magyarázatát. A film dilemmája közös egy sereg olyan alkotáséval, amely jellegében
alapvetően eltér ugyan tőle, de cselekményszerkezetében azonos vele: azoknak a filmeknek nagy
csoportjával, amelyeknek csak a végük ad magyarázatot kezdetükre. Ettől a szerkezettípustól
ez a film talán jobban szenved, mint a hagyományos ábrázolásmóddal
készült társai, mert kezdetben a speciális eljárások légiója, amelynek
egyike-másika az adott pillanatban még nem köthető jelentéshez, csak akkor kerül helyére, amikor - a befejezés ismeretében - már vége a filmnek. Ezek az eljárások és az általuk generált
víziók megjelenési formája - ha nem tapadnak
megfejthető jelentéshez - ténylegesen nem oly
mértékben változatosak és nem a kívánt mértékben újulnak meg információban, gazdagodnak új
és új észlelettel ahhoz, hogy feledtetni tudnák a
technikát, amely ily módon lemeztelenedve fogan
és jelenik meg. A film kezdetben nem ad - a
kifejezőeszköz jellegéből adódóan nem adhat egy-egy képnek (nagyon lényeges) azonnal megfejthető, egyértelmű jelentést, hanem hagyja ez
utóbbit lebegni, a később bekövetkező feloldásra
várva, amelyben majd (vélhetőleg) minden elnyeri magyarázatát.
S valóban, a végén kiderül,
hogy ez a jelentés nem is olyan bonyolult, a
skizofrénia logikája összeáll, érzékletesen megmutatja magát olyannyira, hogya néző képes
azonosulni vele, leeövekelni mindazok jelentését,
amit korábban látott. Az, hogy a felhőzet kék,
azután lila, majd piros, hogy sebesen viharzik el,
nem utal másra, mint amit lát, nincs mögötte
másra utaló jelentés, hanem minden egyetlen
mondatban leli magyarázatát:
így lát, vizionál
egy skizoid elme. Máris értelmet kap, miért libben át a természetben kóborló ál-Lenz napjaink
párizsi forgalmába: nem oda kerül, hanem ott
van, s nem a természetben, ahol azért mégis jelen
van. A szem ül orgiát ebben a filmben, a szem,
amelynek élvezetet szerez az élmény befogadása,
feldolgozása, élvezetet tolmácsolása. A szöveg -
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Szirtes András: Lenz

azt követően, hogy kezdetben az értelmezéshez
alapvetően szükséges információk kal szolgált fokozatosan veszít jelentőségéből, végül teljesen
háttérbe szorul. A kép itt is - mint a Szörnyek
évadjában - elsődleges információhordozóvá válik, meggyőzően bizonyítva, hogy "a gép" mégiscsak "fest álmokat", mégiscsak "fest Lenzet".
A Lenz címü film bizonyítja (ha egyáltalán kell
erre bizonyíték), hogy a film nemcsak köznapi

nyelven tud fogalmazni, de olykor felemelkedik
a költészet régiójába is; nemcsak (egyedi) önálló
nyelvezetet, de önálló világot is teremt. Ha ezt a
filmet azzal, hogy kísérletinek nevezzük, kirekesztjük abból a körből, amelyben másokkal
mint önnönmagával és a hozzá hasonlókkal őszszemérhető, a filmmüvészetet fosztjuk meg a
mindenkoron újra és újra bizonyításra váró
emancipáció lehetőségétől.
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Vitézy László: Érzékeny búcsú a fejedelemtől (Hanna Mikué és Rubold Ödön)

A történelmi film

alakvál tozása
Az Érzékeny búcsú afejede/emtő/ című film láttán
az első benyomás, ami a nézőben kialakul, az,
hogy a valaha látványos, nagy tömeget mozgató,
izgalmakban és eseményekben bővelkedő s a
szemnek is kellemes történelmi (kosztümös) film
- valószínűleg az anyagi források elapadása folytán, de nem biztos, hogy csak azért - kamaradrámává alakult át, amelyben kevés szereplővel és
gazdaságos an kihasznált díszletekkel találkozunk. A szerényebb megjelenítésre kényszerített
alkotás mintha eszmei téren keresne fogódzót,
hogy az egészségesegyensúlyt -látvány és cselekmény között - helyrebillentse. Közhely, hogya
történelmi film drága műfaj. Az is, hogy szükség
van rá: a közönség igényli, a szakma igényli, a
kultúrpolitika igényli, mert mindenki tudja, hogy
egy filmgyártás nem mondhat le a nemzeti múlt
vizsgálatáról. Az is tény viszont, hogya szerénységre kényszerülő történelmi film nem tölti be
teljességgel funkcióját. Hivatkozni persze lehet a
gondolati magra, amely így is, úgy is azonos, de
éppen e filmek legnagyobb vonzereje, a látvány,
a kép veszít varázsából, következésképp hatékonyságából. A néző és a műfaj egyaránt igényel
egy látványminimumot, amely alá süllyedve épp
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az ellenkező hatást váltja ki a mű. A téma, a
látvány helyett az eszköz és a megvalósítás szűkösségére figyel egyre inkább a néző: miért változik oly ritkán a helyszín, miért szűkít le a kamera
oly gyakran a közeliekre, miért érezzük kevésnek
a statisztériát (mert kevésnek érezzük), amely
semmiképp se tudja "az udvar" hangulatát felidézni. Tény, hogy a látványosság, a plaszticitás,
a "gazdagság", a helyszínek és ruhák "pompája"
még sosem jelentett akadályt a gondolatok kifejtésében, de nem isjelenthet, mert nem ugyanazon
a szinten hat az egyik, mint a másik. Ha a történelmi film lemond a látvány adta élmény nyújtásáról, ez súlyosabb következményekkel jár, mint
más műfajban, mert lényeges, műfajalkotó jellegétől fosztja meg ezáltal önmagát. Igényesen és
műgonddal megfilmesített alkotás az Erzékeny
búcsú afejede/emtő/, ez nem tagadható. A szereplők ,jellemzésére" megválasztott színek (Bethlené a vörös, a spanyolé a kék-fekete, Brandenburgi Kataliné a fehér), amelyek képesek ellentmondást, egységet is kifejezni, attól függően, hogy
kontrasztban állnak-e a háttérrel avagy harmonikusan simulnak a környezetbe. Ez a kamaradráma a félközeli beállításokban alakul, az élesre
exponált szereplők domborműként emelkednek
ki az életlenre exponált háttérből. A helyiségekben a szórt fény, a kontúrokat feloldó homály
dominál, ezért nagyobb erőre tesz szert a ritkább

Gárdos Péter: Szamárköhögés (Töröesik Mari, Hernádi Judit, Tóth Marcell, Kárász Eszter és Garas Dezső)

megvilágítás, a nyers ellen- vagy oldalfény.
A történelmi filmet fenyegető veszedelem, a szájbarágás-aktualizálás Skyllája és az illusztráció
Kharybdise között hajózva, az Érzékeny búcsú a
fejedelemtől időnként mindkettőt sejteti, de hogy
végül egyiknek sem esik áldozatául, az mégiscsak
a látványnak köszönhető, amely oly sokszor viszszarántja a végveszélyből.

(}yerrnekszernrnel
A Szamárköhögés (rendező Gárdos Péter, operatőr Máthé Tibor) az 1986-ban készült filmek közül a legjobb példát szolgáltatja arra, hogy egy
technikai tényező (gépállás) következetes és a
dramaturgiában gyökeredző, tehát a cselekményben is indokolt alkalmazása miként válik
szemlélet kifejezésévé, stiláris elemmé. Noha a
film nem egyes szám első személyben "íródott",
nincs narrátor, aki visszaemlékezve gyermekkorára, azonosulna a főszereplővel, és meghatározott személyhez kötné a történetben egyébként
jelenlévő elbeszélőt, mégis, rejtetten ugyan, de
egyes szám első személyben elbeszélt filmről van
szó. A narrátor szerepeltetése helyett itt a felvevőgép azonosul a főszereplővel, az ő szemszögéből, "gyermekszemmel", tehát jóval a felnőttek
szemmagassága alól, .felnézve" a világra, lát és
emlékezik. Az ún. szubjektív kamera egy sajátos

típusával van dolgunk, de ebben a filmben ellentétben a szubjektív kamera szokásos eseteivel- nincs azonosító utalás a "tekintet" hordozójára, szubjektumára, a gépállás, a szemszögek
használata oly következetes és olyerőteljesen
hat, hogy lehetetlenség nem azonosulni (a főszereplőt azonosítani) a felvevőgéppel. A film merészen szakít a szubjektív feldolgozásmód szokásos
használatával (és az abból adódó ábrázolásmóddal), vállalva az azonosítás nehézségéből származó zavart is, amely a gép funkcióját fel nem fedező nézőben óhatatlanul jelentkezhet. A szubjektív kamera hagyományos alkalmazásmódját feladva, a film azt a veszélyt is igyekszik elkerülni,
hogya nézők a kisfiúval azonosuljanak, hisz az
általa választott megoldás arra ösztönöz, hogya
gép nézőpontjával azonosuljunk, anélkül, hogy
tudomásunkra hoznák, ki az, aki szemlélődik.
Csak az eszközhasználat és eredménye utal félreérthetetlenül a szemlélő kilétére, csak épp másik
síkon. A kisfiú a történet hőse, de elbeszélője is.
Felnőtt, de azt a gyermekkori szemléletet, amelyet megőrzött, amely legfiatalabb éveit jellemezte, igyekszik továbbadni. Ezt sem a narrátor bevezetésével, sem a hagyományos szubjektív kamerával nem lehetett volna kielégítően megoldani, mert az előbbi esetben egy felnőtt szereplővel,
az utóbbiban egy gyermekkel kellene azonosulnunk, csak egy olyan eljárás következetes alkal57
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mazásával, amely látványában .Jebegteti'' az elbeszélő kilétét, sem kimondva, sem rámutatva,
nem köti személyhez az elbeszélőt, hanem a felvevőgéppel azonosítja. Egyedüli lehetősége ez annak, hogy mindkét állapot szemléletmódja jelen
legyen a filmben: a gép állása az elbeszélő korára
utal, azt azonban, amit láttat a kép, amit a világból észrevesz az elbeszélő, az elárulja, hogy egy
gyerek és egy felnőtt szemlélete vegyül benne,
munkál mögötte. Mélységes, tartalmi indoka van
tehát e rendszerességgel visszatérő gépállás alkalmazásának. A Hajnali háztetőkhöz hasonlóan,
nagyszerűen érzékelteti Máthé Tibor az ötvenes
évek légkörét azzal, hogy "visszafogja a fényt":
az egész film tompa világításban, oldott atmoszférában játszódik. Mind fényerőben, mind színgazdagságban kerüli, hogy harsány legyen, és
éppen ez az, ami ebben a filmben is, mint a
másikban egy korszak légkörét hitelesen, fényviszonyaiban, színeiben visszadja. Máthé Tibor
azok közé az operatőrök közé tartozík, aki nem
kedveli a lecövekelt, veszteglő felvevőgépet, a
mindig azonos szemmagasságot. Alig akad beállitás ebben a filmben, amelyben ne lenne mozgás
- így Tomi emlékezetes száguldása az iskola folyosóin és lépcsőjén, vagy a sínautózás emlékezetes képsora -, ne lenne egyedi a kompozíció. Az
első gépálláson kívül - amely jellemző erejű,
konkrét és átvitt értelemben vallomás értékű stiláris elem ("felnézni a világra"), amely átível a
filmen, újra és újra utalva változatlan magára gyakran visszatérő elem a felső gépállás, amely
egészen más érzetet kelt, egészen eltérő jelentéstartománnyal (ránézni, lenézni), hangulati erővel
("lenézni") rendelkezik, és korántsem ugyanaz a
valaki (nem az előzővel azonos én) áll mögötte,
hanem valamiféle globalizáló, egy pillantásban
több mindent összegző és véleményalkotó, lemeztelenítő tekintet fejeződik ki benne (fürdőszobai jelenetek, álldogálás a Lánchídon, pillantás a bíróság ablakából a kocsiról puskákat leszóró alakokra, a nagyanya és a sziréna, illetve
a ponttá zsugorodott és lassan növekvő kisfiú).

A diszharmónia varázsa
A cselekmény szerkesztésében, súlypontozásában tapasztalható, az értelmezést nehezítő egyenetlensége, hiányosságai ellenére, a Hajnali háztetők mégis emlékezetes film marad. Ujra idézí
azt a dilemmát, vajon tartalmától, cselekményétől marad-e emlékezetes egy filmalkotás, vagy
néha, ritka esetben annak ellenére, sokkal inkább
attól a légkörtől, amely a műben megszületik,

látványában elénk tárul. Erény-e, hogy. hiba, ha
egy film, tartalma ellenére, ábrázolásmódja, választott stílusa révén magát láttatja? Nos, ez a
film ilyen: nagyszerű látvány, szuggesztív erejű,
oly mértékben, hogy a cselekmény, a jellemek, a
szöveg háttérbe szorul a látvány mögött. Nem
csak - színte egy ívben - az elejétől a végéig
feledteti a szöveget, de egy zeneműhöz hasonlóan, önálló "szólammá" válik. Lesznek, akik ezt
az erényt hihetőleg hibaként róják fel a Hajnali
háztetőknek.
Számukra elsődlegesen tartalmi
kérdés, jó-e egy film? Általában igen, de vannak
kivételes esetek, s ez a film épp vizuális tökéletessége, hangulatgazdagsága révén válik szabálysértővé. Minden egyes beállitás, képsor következetesen és erőszakkal önállósulni kíván, ugyanakkor egy nagyobb egységbe (a filmébe) is harmonikusan belesimul. Négy korszakot ível át a film,
s e korszakok jellegét, hangulatát a kép atmoszférateremtő, kifejezőkészsége eredményezí. Tónusában, színvilágában mindegyik mást képvisel,
másként, de önmagával mégis harmóniában van
jelen a filmben. A legerőteljesebb kontrasztot
mégsem a korszakok között, hanem egy korszakon belül (az ötvenes évek) teremti meg a rendező, Dömölky János és az operatőr, Koltai Lajos
a magánélet és a közélet szférája között, amely
ellentmondás így, látványában, kimondatlanul
még erőteljesebben hat, mint az elhangzó mondatokban, mert az_érzékek szintjéig hatol le. BB
és Márta otthona meleg hangulatot áraszt sárgán
csillogó fényeivel, szinte a sötétségbe burkolózó
homályával mély bensőséget fejez ki, amelybe
belemosódnak, körvonal ukat vesztik az alakok.
Megnyugtató, családias légkör ez, szemben a
Szövetség hideg, kék fényt árasztó közegével,
amelyben a neon az uralkodó világítás, dermesztő hangulatot árasztva maga körül. Ez a vakító
neon az, ami az egyébként megnyugtató szobabelsőben is nyugtalanságot teremt, amikor a világításban túlsúlyba, kompozícióban a kép középpontjába kerül, felsejlik a háttérben. Vele szemben, a harmincas évek nagyvilági estélyeit, találkáit a neonénál csak árnyalatban külőnb fehér
fény uralja: szikrázó csillárok, földre helyezett,
burába zárt égők, amelyeknek vakító fénye után
még kékebbnek tűnik az éjszaka, még feketébbnek a felöltők, puha kalapok feketéje. Hangulatában megint más a gyermekkort, a katonaiskolát idéző, illetve a háborút követő időszak képeinek légköre, színskálája. A négy korszak, így
egymás mellé illesztve, egy elemeiben harmonikus, de összességében mégis diszharmonikus élet
képét adja, amelynek időről időre idilli, megállapodott pillanataiból minden átmenet és felkészí-
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Dömölky János: Hajnali háztetők (Cserhalmi György, Takács Katalin és Haumann Péter)

tés nélkül egy másik, nyugtalanító élethelyzetben
találja magát az emlékező főhős. A diszharmóniát, amely a film alapeszméje (vele, benne él a
főhős, szüntelenül, önmagával és környezetével,
és életében felettébb ritkák a harmonikus pillanatok) nincs ami tömörebben, nagyobb összegző
erővel jelképezné, mint az a nyitott ablak, amelyen át a szemben lévő ház folyosója látszik,
időnként megjelenő kis barátjával, falára vetülő
árnyékokkal, aszimmetrikusan kitárt ablaktábláival. Ez a kép - miközben elbűvöl- a zsigerekben kelt nyugtalanságot. A látott filmek sorában
ez az alkotás az, amelyik a bevezetőben említett
nehézséget - hogyan beszéljünk a képekről? már a megoldhatatlanságig fokozza, annyira

megfoghatatlan és leírhatatlan nem is hatása (tehát a végeredmény); mint inkább a folyamat és
szakaszai, amelyeknek során e hatás alakul, formálódik, a benyomások és észleletek egységes,
értelmet hordozó rendszerré szerveződnek. Oly
sok alkotással ellentétben, ebben a filmben Koltai Lajos teljes mélységében kiaknázza a teret.
Míg a filmek zömében a cselekmény majd kizárólag egy síkban zajlik, e film beállításaiban következetesen és szigorral rendre hármas tértagolással találkozunk: a cselekmény hol előttünk, hol
a közép-, hol pedig a háttérben (is) zajlik, bizonyítva, milyen térszervező erővé válhat a mélység
átgondolt és tudatos kihasználása:
Szilágyi Gábor

Beszélgetés az opera tőrökkel a látványról
RÉz ANDRÁS: Mint tudjátok, mai beszélgetésünk
egy sorozat része. Célja, hogy a Játékfilm Szemlét
követően közös bölcsességünket mozgósítva
megtárgyaljuk a magyar film, a magyar filmművészet eredményeit, szépségeit, állapotát. Beszél-

getésünk témája ezúttal a magyar film látványvilága vagy vizualitása. Remélem, hogy sikerült
megismerkednetek Szilágyi Gábor vitaindítójávai, vagy ha úgy tetszik, gondolatindítójával,
amely megpróbálta egyben láttatni velünk mind59
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azt, ami a XIX. Magyar Játékfilm Szemlén megjelent, s adott néhány kapaszkodót, ahonnan beszélgetésünket elindíthassuk. A dolgozat az operatőri munkát elemzi.
Ha a beszélgetésünk túlmegy ezen és nemcsak
az operatőri munkáról, hanem a látványvilág
megteremtésének lehetséges formáiról, eredményeiről és szépségéről is szó esik, biztosan nem
fog kárunkra válni. És ha a XIX. Játékfilm Szemle kapcsán visszafelé térünk ki az időben, vagy
előre egy lehetséges jövő felé, akkor sem követünk el galádságot, mert hiszen egy év filmjeinek
áttekintése, vizuális megvizsgálása úgysem tud
teljes képet adni. Az 1986-os magyar filmek vizualitása nem előzmények nélküli, és feltehetőleg
lesznek következményei is.
MARX JÓZSEF:El kell mondani, hogy egy héttel
ezelőtt tulajdonképpen a filmről való beszélgetés
módszertanáról volt szó és nem annyira a Játékfilm Szemle filmjeiről. Bár ez nem volt igazán
sikerült akció, kialakult egyfajta konszenzus arról, hogy milyen mélységekből kell vizsgálódnia,
elemeznie a Filmintézetnek, hogy a filmszakma"
legérzékenyebb alkotói gárdája, a rendezői kar
ne érezze magát megsértve. Nagyon fontosnak
tartanám tehát, hogy tisztázzuk a film látványvilágáról való beszélgetés módszertani
kritériumait.
A fő kérdésem ezért így szól: - Milyen szerepet
tölt be az alkotói gárdában a látványért felelős
munkatársak tömege, milyen kapcsolatban van
az alapkoncepcióval, hogyan téríti el azt esetleg
jó vagy rossz irányba?
A második tézisem márkonkrétabb.
A filmek
tartalmi vonatkozásairól most nem az író vagy a
rendező beszél, hanem az a közeg, amelynek egyfelől egységben kell látnia egy-egy film tartalmi
elemeit - problémáit, talán még történetileg és
irányzatokba is tudja sorolni őket, másfelől mégis kötelessége az egyes részteljesítmények, részértékek tárgyszerű előállítása.
A harmadik tézisem: ezúttal az a kísérlet tárgya, hogy képesek-e az intézet - a tudományos
osztály, az archívum ill. a műsorosztály - képviselői és az operátőrök olyan dialógust kezdeni,
amelyből a későbbiek során termékeny megállapításokra juthatnak. Kísérlet, hiszen ez az első
ilyen jellegű találkozó az intézet történetében.
ILLÉSGYÖRGY:Elkezdeném, ha megengeditek, és
onnan, hogy itt talán én vagyok a legidősebb a
magyar operatőrök közül, dolgoztam a háború
előtti filmgyártásban is, és össze tudom hasonlítani, hogy mi történt akkor és mi az 1950-es
években, és látom, hogyan alakult ki az a törek60
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vés, ami a mai magyar filmek látványvilágát létrehozta, vagy éppen létrehozza.
A Filmintézettel és kutató munkatársaival nekünk nagyon jó volt eddig is a kapcsolatunk,
Szilágyi Gábor tíz vagy még több operatőrrel
hosszú interjúkat készített, készül egy anyag,
aminek alapján kicsit alaposabbá, részletesebbé
és így gazdagabbá válhat a filmről való gondolkodás. Erdemes lesz majd azt az anyagot is megbeszélni.
A magyar operatőrök háború előtti helyzetéről nagyon röviden csak annyit: abban az időben
tulajdonképpen
az volt a feladat, a cél, hogy
mindenfajta különösebb törekvés nélkül celluloidszalagra rögzítsünk jelenetsorokat. Ehhez hozzátartozik az is, hogy 8-10 nap alatt készültek el
ezek a filmek, minden előkészítési időszak nélkül.
A háború után viszont sikerült egy olyan légkört,
helyzetet létrehoznunk, hogy időben be tudunk
kapcsolódni az irodalmi alapanyag megismerésébe. Sok esetben már a novellánál bekapcsolódnak az operatőrök, de az irodalmi forgatókönyvnél már biztosan. Ezzel a rendszerrel és módszerrel az irodalmi alapanyag birtokában a díszlettervezővei és rendezővel együtt keresi ki az operatőr
a film helyszíneit. Az, hogy hogyan válogat juk ki
a helyszínt, az alapvetően befolyásolja a rendező
és az operatőr munkáját is. Az adott jelenet fizikai mozgásai, cselekvései megkövetelnek bizonyos teret és ha a helyszín erre nem alkalmas,
nem oldható meg a jelenet megfelelő színvonaIon. Éppen ezért alakítottuk ki az évek során a
rendezőkkel ezt a módszert, hogy a lehető legjobb feltételeket tudjuk megteremteni a film forgatásához. A rendezői példánynak, a technikai
forgatókönyvnek
már mindezek birtokában, a
helyszínkeresések és a díszlettervek megbeszélése
után kell elkészülniük.
Annyiban előrelépés ez a módszer, hogy ezzel
gyakorlatilag már ebben a kezdeti helyzetben
megteremtődik az a lehetőség, hogy az operatőr
a rendezővel közösen kutassa, keresse a látvány
lehetőségét.
Az a fogalom, hogy látvány tervezés, néhány
éve alakult ki itt nálunk Magyarországon, a nyugati világban már régebbi dolog, külön szakemberei vannak. A jelentősége, hogy a gondolatot,
amit a rendező az íróval közösen meg tervez és el
akar mondani, olyan formában próbáljuk megtervezni és elmondani, ami a néző számára egy
külön élményt jelentsen. Igaz, hogy az operatőr
egyik legfontosabb eszköze a világítás és a kompozíció, de én mind a mai napig azt a gondolkodási rendszert tartom a lehető legfontosabbnak,
amely lehetővé teszi, hogy az opera tőr megkeres-

Sólyom András: Doktor Minorka Vidor nagy napja (középen: Tábori Nóra)

se az adott irodalmi alapanyag olyan egyetlen
adekvát formáját, ami csak ezt a filmet tételezi
fel. Rettentő sokat spekulálgattam ezen évek során, sokat beszélgetünk erről a nagyon nehéz
helyzetről, hogy az ember mindig igyekszik valami frissebbet, újabbat, gazdagabbat, esztétikusabbat létrehozni, amit azonban alapvetően meghatároz a forgatókönyv alapanyaga. Most nem
akarok belemenni ebbe a vitába, csak elmondanám az én saját kis mániámat ezzel kapcsolatban.
Borzasztó helyzetet teremtenek időnként maguk a forgatókönyvek. Kicsit az ötvenes évek
klasszikus sematizmusához hasonlít ez a másfajta sematizmus, ami kialakult vagy kialakulóban
van. Most, hogy végignéztem a Szemle filmjeit,
úgy érzem, egyre inkább visszatérünk a dialógusokban megfogalmazott és elmondott történetekhez. A cselekmény a minimálisra csökkent,
főleg dialógusok ban jelentkeznek a konfliktusok,
nem túl ügyes a filmek dramaturgiája. És bizony
nagyon nehéz .Játványvilágot" teremteni abból,
hogy négy-öt ember körülül egy asztalt, vagy
sétál körülötte, és közben nagyon szépeket és
jókat mond.
Nem akarom támadni sem az íróinkat, sem a
rendezőinket, de én, az aktív operatőr, borzasztó
szerencsétlennek érzem a szerzői film fogalmát.
Azért nem szeretem, mert úgy érzem, hogy az írás
is egy szakma. Ha valaki nagyon jó rendező, még

nem biztos, hogy jó dialógusokat tud írni, és jó
cselekményt tud összehozni. Márpedig mindanynyiunk számára az a fontos, hogy hogyan lehetne
gondolatokban gazdag filmet látványosan a néző
elé vinni. Szerintem ez anyagi kérdés, valaki egyszercsak kitalálta, hogy az írót nem kell úgy megfizetni, aztán hogya rendezőt sem, aztán mindenki úgy önmagában elhatározta, hogy majd én
változtatok ezen, megírom magam a könyvet,
magam rendezem meg és akkor mégis összeszedek egy kis pénzt.
Elnézést kérek, hogy ilyen dolgokkal jövök
elő, amikor itt a látványról van szó, de hát ez a
látványnak is tartozéka, vagy legalábbis előfeltétele. Emlékszem, amikor az ötvenes években csináltuk a borzasztóbbnál borzasztóbb filmeket,
ugyanígy ültük körbe az asztalt, nagyon szép
fahrtokat csináltunk, meg szép ansnittes beállításokat, és igyekeztünk nagyon valósághűen világítani, csak a végén senkit a világon nem érdekelt
a dolog. Magatehetetlen álltunk, béna fantáziával, egyszerüen azért, mert az az irodalmi alapanyag semmi stimulálót nem adott. Nem azt
mondom, hogy ilyen ma a helyzet, ennél azért
sokkal jobb.
A Játékfilm Szemlét végignézve nekem is az a
véleményem, hogy sokkal magasabb szintű volt,
mint a tavalyi, és bízhatunk abban, hogy a jövő
évi még magasabb színvonalú lesz. Két-három
61

Gazdag Gyula: Hol volt, hol nem volt (Vermes Dávid, Csákányi Eszter és Frantisek Husák)

mondatot szólnék még a Játékfilm Szemle kapcsán a képi, látványvilágról. Ha az ember olyan
filmet lát, mint a Kende János által fotografált
Jancsó-film - számomra rendkívül magas színvonalú képi világa -, jól érzi magát. De van egy
nagy gond. Az utóbbi három-öt évben egyre jobban éreztem, hogy az összes filmünk képi világa
kezd hasonlítani egymásra. Az ablakon remekül
jöttek be a fények, mögötte jó sötétet lehetett
hagyni, ilyen és hasonló kontrasztokkal éltek a
filmek, egyre inkább azt éreztem, hogy nem kell
már nézni, hogy ki fotografálta, mert az egész
már annyira magyar specialitásnak hatott.
Most, hogy zsűritagként minden filmet végignéztem, örömmel láttam, hogy ebben az anyagban ez már nem így van. A kollégák visszatérnek
ahhoz, amit csakis kizárólag ők tudnak. Ahhoz
a személyes hanghoz, ami Kendét jellemzi vagy
Koltai Lajost, Ragályit, Jankurát ... Az élmény,
a látvány vonatkozásában is magas színvonalo n
állnak ezek a filmek, a zsűrinek volt miről vitatkoznia. Ezt jó érzéssel és nagy örömmel mondhatom el, azzal együtt, ami számomra rendkívül
fontos, hogy a magyar operatőrök között a kollegalitáson túl is tényleg baráti a kapcsolat.
Gondolom lesz még a Filmintézetnek beszélgetése dramaturgokkal, szerzőkkel, rendezőkkel,
érdemes lenne néhány gondolatot velük is megbeszélni, s ennek én azért is örülök, mert ez a
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magyar filmművészetért szól és nekünk igencsak
fontos, hogy merre tartsunk és tartunk.
MARXJÓZSEF: Gyuri bácsi, hadd provokáljalak
rögtön. A gondolatmenetedből kezd kirajzolódni, hogy az operatőr prioritás-listát állít fel éppen
a helyszínkeresés során a látvány-lehetőség, vagy
a lehetetlen helyszínek ügyében. Erre utaltál-e?
Másrészt arról kérdeznélek, hogy az új típusú
operatőri mentalitás azt jelenti-e, hogy az operatőr bizonyos dramaturgi szerepet vállal magára,
a képalkotásban, a képsor összeállításában egyszerűen dramaturgként lép fel a rendező mellett?
ILLÉS GYÖRGY:
Az első kérdésedre felelek. Köztudomású, hogy a háború előtti magyar filmgyártásban és a mai nyugati filmgyártásban az
operatőrt különböző okok miatt általában azzal
szerződtetik, hogy 4--5nap múlva indul a forgatás. Az előkészítésben tehát nem vesz részt. Azért
tartom borzasztó fontosnak amit mi meg tudunk
csinálni, mert nemcsak művészileg tudjuk előkészíteni a filmet, hanem gazdaságilag is egyszerűbbé, racionalisabbá tehetjük a gyártást, ha a rendező, a díszlettervező és az opera tőr együtt keresi
meg a film leendő helyszíneit. Én úgy keresem ki
a helyszíneket, hogy az adott jelenet hol játszható
le a legideálisabban. Hogy abban aszettben,

vagy díszletben, külső-belsőben mi játszható le.
A látvány szempontjából,
dramaturgiai
szempontból, s a rendező szempontjából - akinek a
színészvezetésben a jelenetet úgy kell megfogalmaznia, ahogyan az őbenne él-, szerintem ez a
legideálisabb helyzet, és én ezt rettentő fontosnak
tartom.
Ami az operatőr dramaturgi szerepét illeti, azt
hiszem, ez csak jó dolog lehet. Nem akarjuk mi
átvenni a dramaturg szerepét, de úgy érzem,
hogy az igazán jó opera tőr képes arra, hogy
filmről filmre megújulva adja a benne élő tehetséget. S ez gondolkodási módszert, gondolkodási
rendszert jelent és befogadási készséget, amivel
segíteni tud. Félreértés ne essék, én vagy bármelyikünk soha nem akar a rendező helyett gondolkodni. A rendező a film első számú figurája, az
operatőr pedig szerintem az egyik legfontosabb
munkatársa, akinek tudnia kell véleményt mondani dramaturgiai, jelenetszervezési szempontból, ritmusról, időről stb.
A Magyarországon kialakult rendezö-operatőr párosok is ezt bizonyítják hosszú évek óta,
hogy ezek az emberek egy emberként tudnak
gondolkodni, mégpedig a legfontosabbért, a filmért.
RÉz ANDRÁS:1986 a filmgazdasági viták éve volt.
Napilapokban, a filmvilágban nagyjából az volt
a vélemény hogy a magyar film nehéz gazdasági
helyzetben van, egyre inkább beszorul. A forgatókönyvíró szimpla válasza erre az lehetett, hogy
a papír és az írógépszalag árának növekedése az
ő munkáját nem fogja beszoritani. De mi van
veletek? Mert a ti munkátokra nagyon erősen hat
a válság, amikor a rendezővel nekiindultok a
lehetséges és a nem lehetséges feltárására.
KENDEJÁNOS:Ez végül is nem minket sújt igazán,
hanem az egész filmművészetet. Azt hiszem, Gion Nándor furcsállta, hogy Magyarországon
nem készül vidéki film. Hogy minden film beszorult a városba, a vidék és a magyarság nagy részének életével nem foglalkozik egy sem. Ez valószínűleg nem szándékos; az az oka, hogy amikor a
rendező elkezd egy témán gondolkodni, eleve
szeretné megspórolni azt a három-négy milliót,
amit a Budapesttől150 km-re való forgatás jelentene. A témaválasztás beszűkülése tehát már itt
kezdődik, a gazdasági helyzet, a technikai felszerelésünk szegényülése vagy gazdagodása ehhez
képest már nem is lényeges probléma. Lényegesebb az egyszerű gazdasági okokból való beszűkülés, mint az, hogy mi milyen eszközökhöz juthatunk hozzá. Mi Európához viszonyítva, jó kö-

zepesen felszerelt filmstúdióval, filmapparátussal
és technikával rendelkezünk, amit a filmek 10
százalékában kiegészíthetünk a világ legmodernebb felszerelésével is.
Mi lennénk a legboldogabbak, ha jobban felszerelve dolgozhatnánk, és jó beruházásokkal a
legmodernebb eszközökhöz jutnánk, de meg kell
mondanom, hogy messze nincs úgy elmaradva a
magyarországi filmtechnika, mint ahogy hírlik.
Csak a kameramozgató eszközök özönvíz előttiek. Olyan nyersanyagra dolgozunk, mint a világon gyakorlatilag minden modernebb filmgyárában, felvevőgépeink nem Keletről jöttek, ilyen
szempontból nem állunk nagyon rosszul. A világ-technikában,
ha a mennyiség nem is felel
meg, a minőség nem alacsony színvonalú.
ILLÉSGYÖRGY:Azért egy mondatot hozzáfűznék
ehhez. A most kialakuló átszervezéssel és azzal,
hogy a jelenlegi II-es telepet önálló vállalattá
fogják alakítani, módosulni fog a technika helyzete. Annak a telepnek e pillanatban a mienkkel
együtt van technikája, az I-es telepi lámpákkal,
kamerákkal együtt. Ha megosztják, sem itt, sem
ott nem lesz egyikből sem megfelelő mennyiség.
Mert amennyire én tudom, abból a pénzből, amit
most majd a magyar filmművészet aminőségi
vagy mennyiségi fejlesztésre kap, abból nem hiszem, hogy túl sok lámpát vagy kamerát tudnánk
venni.
KENDEJÁNOS:Gyuri bácsi előbbi szavaihoz szólnék hozzá, az operatőrök dramaturgiai készségéről, amiről gyakorlatilag soha nem esik szó, de
szerintem nagyon fontos. Több mint negyven
játékfiImet és nagyon sok tévéfilmet csináltam,
úgyhogy igen nagy mintavételi lehetőségem van.
A filmszakmában a forgatókönyvvellapróllapra
tulajdonképpen csak hárman dolgoznak: a rendező, az operatőr és a vágó. Komoly lehetőség
ez, mert negyvenen felüli filmmel hány rendező
rendelkezik? Nagyon kevés. És nálunk már egy
fiataloperatőr is, ha belekerül a szériába, nagyon
hamar elérhet idáig. Mi tehát a filmek összes
dramaturgiai problémáját végigéljük és évente
kétszer-háromszor leforgatjuk két-három rendezővel, így sokkal nagyobb az összehasonlítási
alapunk a forgatókönyvek és a filmek viszonyáról.
MARX JÓZSEF:János, van szerinted prioritáslista
a látványban, vagy nincs? Elmondom az idevágó
előítéletet, vagy valódi ítéletet. "Az operatőri
munka csak jó film esetében lesz önálló vizsgálat
tárgya. Rossz filmnél, bármilyen az operatőri
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munka, meg nem említődik." S a másik dolog:
Gyuri bácsi beszélt a szobába beszűkült filmekről. Úgy éreztem ki a szavaiból, hogy vannak
nagyobb lehetőséget adó helyszínek is, miért nem
jelennek meg ezek jobban a filmekben, különösen, ha az opera tőr dramaturg is? Harmadik
pont. A szemlén látott filmek helyszínei adta
látványt aszerint értékelem, hogy elképzelhető
lett volna-e másutt, vagy csakis ezen a helyszínen
funkcionál a jelenet? Az esetek többségében úgy
látom, hogy nyugodtan le lehetett volna forgatni
egy másik helyen is. Konkrét példát mondok.
A látványt a Dr. Minorka Vidorban másutt is
meg lehetett volna szervezni. Ennek nyilván sok
oka van és érdemes beszélni róla, nekem semmi
olyan specifikurnot nem adott, hogy csak itt, és
sehol másutt lehetett volna megcsinálni. Ezért
kérdezem mániákusan, hogy van-e ilyen prioritási lista?
KENDEJÁNOS:Válaszolok, ha megígéritek, hogy
nem négyünk beszélgetése lesz ez a későbbiekben
is.
Amikor elkezdtem ezt a szakmát, végeztem a
főiskolát, szórakozásból az Ódry Színpadon folyó vizsgákat világítottam be. És azoknak a színészeknek a jeleneteit, akikről úgy éreztem, hogy
nem fognak jól vizsgázni, kicsit sötétebbre vettem. Úgy véltem, hogy így nem domborítottam
ki a rossz színészek hibáit. Azóta is úgy érzem,
hogy lehet azzal is segíteni bizonyos dolgokon,
hogy némely dramaturgiai problémákat nem
hangsúlyozunk, hanem elfutunk fölötte.
De ha Jancsó filmjeit veszem - és ebben van a
legnagyobb tapasztalatom - nekem rettenetesen
igyekeznem kellett azon, hogy ami a jelenetben
történik, az nagyon látható legyen. A megértést
nehezíti, ha nem lehet rendesen látni, hogy valaki
átadott egy kést a másik kezébe, és egy harmadik
ember esik össze.Különösen, ha mindez sötétben
történik.
Ezekre nekem kell odafigyelnem, méghozzá
úgy, hogy a rendezővel ezeket a kérdéseket nem
beszéljük meg, általában éreznem kell, hogy ezek
fontos pillanatok. Meg is tanulhattam, mert a
Csend és kiáltásnál, amit 1967-ben forgattam,
Jancsó Miklós az első forgatási nap után le akart
váltani, mert nem vettem észre: Latinovits Zoltán
összetört egy poharat, és bizony ez kiesett a képből. Kezdőként megtanultam, hogy a fontos momentumokat látni, láttatni kell.
Én is egyetértek azzal, hogy úgy kell helyszínt
választani, hogy minden egyes beállításon látszódjon; azt csakis azon a helyen, csakis úgy
lehetett megvalósítani. Kivéve, ha arról szól a
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film, hogy a történet bárhol, bármikor, ugyanúgy
lejátszódhat. Ez is lehet a helyszínválasztásnak
célja. Chytilová a Panelsztonban például teljesen
mindegy hogy a Prága körüli panelvárosok melyikében szúrta le a kamerát, mert a film arról
szól, hogy mindenütt egyforma minden.
A helyszínnek nagyon sok szempontból kell
jónak lenni. Az ideális az lenne, ami a lehető
legjobban megfelel a forgatókönyvnek és a történetnek. Ezért megy fel Elek Jutka a hegyek közé,
mert az ő tutajosaihoz ez a legjobb helyszín,
igen ám, de ki fog derülni, hogy nincs rá 45 millió, csak 32 milliója van. Ekkora aztán kicsit
lejjebb jön majd a hegyekből, és nem a havas ok
lesznek a háttérben, hanem lankásabb dombok.
Sajnos az ilyen esetekben kénytelenek vagyunk
kompromisszumokat kötni.
MERTZ LORÁND:Áprilisban derült ki, hogy
augusztusban csináljuk meg a filmet. Végigjártunk egypár piacot, ahol nem tudtunk forgatni,
mert a piacot nem lehet leállítani, és volt néhány
díszletterv-variáció. A stúdió végül a díszlet mel
lett döntött, megvolt rá az anyagi lehetőség, és m.
is úgy éreztük, hogy megfelel. Nagyon jól tudtunk forgatni a megépített piacon, ami aztán
mégsem olyan lett, mint várták vagy szerették
volna. Lehet, hogy nem volt eléggé előkészítve a
film, túl rövid időn belül indultunk neki. És így
is a költségvetés egynegyedét vitte el a díszlet.
MARXJÓZSEF:Egész pontosan a nagy összeomlásra gondoltam, amiben látszik, hogya hozzáépített rész omlik össze, és nem az egész.
MERTZLORÁND:Ennyi pénzből ezt tudták megcsinálni.
MARXJÓZSEF:Tehát a konkrét oszlopba ütik a
fejüket, ezzel indul az összeomlás, majd a díszlet
omlik le. Ez akkor megalkuvás vagy jó választás-e?
MERTZLORÁND:Ez nem volt benne a forgatókönyvben, utólag jött hozzá. A díszletépítésbe
nem volt beletervezve, ez tény, ez közben adódott.
RÉz ANDRÁS:
Jó, akkor most újrakezdem a provokálást. Nem a kritikát vagy a filmtudósokat
akarom bántani, de az ítélkezés általában úgy
szól, hogya "dirigens nagyon szép kis darabot
hozott össze és nagyon ügyesen játszott vele a
hangversenymester." Egész pontosan: "A film
képi világát professzionálisan, jól, kielégítően,
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Szirtes András: Lenz

megnyerően fényképezte X. Y." Egyértelmüen
fogalmazom meg a kérdést. - Meg tudtok-e menteni filmet? Van-e olyan eset, amikor az operatőr
mint dramaturg, mint társíró, társszerző végül is
felhozza azt a filmet, amiről- beszéljünk egyenesen - már a kezdet kezdetén, amikor leültetek a
rendezővel, a forgatókönyvíróval
és a dramaturggal megbeszélni, tudtátok, hogy pokolian nehéz dolog lesz. Előfordul-e tehát olyan eset, hogy
tényleg fölébe tudtok nőni az anyagnak, vagy az
anyag olyan béklyó, amit ti aztán már nem tudtok lerázni?
Tehát, ha a kritikánk vagy filmtudományunk

a jelenleginél terjedelmesebben
foglalkozna a
képalkotók tevékenységével, joggal Írhatná-e azt,
hogy "tisztelt olvasók, az történt, hogy ebből az
anyagból nagy képmágiával, büvészettel született
meg az a film, amelyet Önök most a moziban
látnak, és egyáltalán végig tudnak nézni." Meddig nőhettek fel tehát, meg tudjátok-e haladni a
kezetekbe adott anyagot, előfordul-e, hogy hirtelen a hangversenymester veszi kézbe a darabot?
SASTAMÁS:Bár én vagyok itt a legfiatalabb operatőr, és elég szerények a tapasztalataim, mégis
válaszolok, mert teoretikus an eléggé keményen
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Gát György: Golyó a szívbe (Bubik István és Görbe Nóra)
végiggondoltam ezeket a dolgokat és próbáltam
megfogalmazni a saját létemet, az operatőrét a
filrnkészítésben. Ha zenei példánál maradunk,
azt hiszem, a rendező és az operatőr kapcsolatát
pontosabban fedi a komponista és az előadóművész párosa. A rendezőt tekintem a zeneszerzőnek, ő az, aki a film minden alapvető kérdésében
dönt, meghatározó. Bármilyen tehetséges és invenciózus előadó is az operatőr, mindenképpen
előadóművész. Akár a világ filmművészetét, akár
a magyar filmművészetet vizsgáljuk, azt hiszem,
nincs az a tökéletes operatőri munka, ami feledtetni tudná a rendezői hiányosságokat, sőt, minél
rosszabb a rendező munkája és minél jobb az
operatőré, annál inkább kiderűl nek a dolgok.
Bármennyire jó az a zongoraművész, és bármilyen hibátlanul adja is elő a darabot, attól az a
darab nem változik, csak a hibái válnak sokkal
kézzelfoghatóbbakká.
És még egy. A főiskola alatt elég sok filmet
készítettem, és már akkor kiderűlt: az a kérdés,
hogy valódi rendezővel dolgozom-e? A filmrendező, az nem író, nem dramaturg, hanem filmben, alapvető en látványban gondolkodó ember.
És ez már az írása közben kiderűl róla. Fellininél,
Bressonnál egyértelműen kiderűl, hogy amikor
írják a forgatókönyvet, tudják, hogy mi az, amit
látni akarnak. A látványvilág náluk nem egy
szekunder tekercs, amit a primér tekercs indukál.
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A helyszínről. Én eddig azt tapasztaltam, hogy
sokkal jobbak az eredmények, ha a rendező egy
megadott helyszín ben gondolkodik, és nem talál
ki egy egyedül létező helyszínt, amit még meg kell
keresni. Ha a meglévő helyszíne alapján dolgozza
ki - és valóban kidolgozza - az adott jelenetet,
sokkal inkább eléri, hogy "oda van teremtve",
hogy csak azon a helyszínen élhet.
JÁNOS: Feltétlenül
ki kell igazítanom,
amit elmondtál. Amikor mi forgatókönyvíróként, dramaturgként szólunk bele, nem opera tőrként vagyunk jelen. Ez egy másik történet. Mi
ilyenkor azt a sajátságos lyukat töltjük ki, amit
Magyarországon
a dramaturgok
hiánya vagy
megléte okoz. Magyarországon a forgatókönyvírás nem igazán kultivált szakma, meglehetősen
pongyolák a könyvek is, de a dramaturg szakma,
az gyakorlatilag nem is létezik. Mi, mint filmértő
emberek nyúlunk bele a könyvbe, és ennek semmi köze az operatőri munkához. Amikor azon
vitatkozom, hogy zagyván következnek a jelenetek a könyvben, rendbe kell szedni őket, akkor
nem a bennem lévő operatőr ágál, hanem a dramaturg-pótlék!
Ha erről akarunk beszélni, akkor beszéljünk
róla, de tudnunk kell, hogy egy operatőr gyakorlatilag csak gusztusosabbá tehet egy filmet, jobbá
nem.
KENDE

ILLÉSGYÖRGY:Számomra a filmkészítés olyan filmje kiváló, nagyszeru, képileg tökéletes, ám
klasszikus együttes munka, amelyben semmi- - ugyanez az operatőr egy másik rendezővel esetleg
képp sem lJeleszólásként hat, ha az operatőr va- rossz filmet csinál, vagy ugyanez a rendező egy
lamilyen dramaturgiai gondot, problémát fesze- másik operatőrrel egy sokkal kevésbé tökéletes
get. Az operatőr ilyenkor nem a rendezővel való filmet csinál.
viszonyát próbálja lazítani, hanem a filmet akarEnnek a mélyén, úgy érzem, mégiscsak az a
ja erősíteni. Én ezt hallatlanul jó törekvésnek probléma rejlik, hogy milyen mértékben határozérzem. Nem tudom, hogy volt-e konkrétan olyan za meg a film minőségét, a filmet az operatőr
eset, amikor egy operatőr megmentett egy filmet, egyénisége. Azt hiszem, túlzott szerénységből,
de majdnem biztos vagyok benne, hogy volt. De vagy egy meglévő állapotnak az elfogadása miatt
nem azért mentett meg egy szituációt vagy akár -ill., a látens konfliktus felszínre hozását kerülenegy egész filmet, mert ő akart tündökölni, hanem dő - foglal el az opera tőr a kvalitásától, a szerehogy az ügyet szolgálja. Amikor elkezdjük keres- pétől jóval szerényebb pozíciót.
ni a helyszínt, megcsináljuk az első színészi próHa a végeredményt nézzük ugyanis, nagyon
bákat vagy maszkpróbákat, ez mind egy-egy nagy különbség van az operatőrök munkája köállomás afelé, hogy megtaláljuk az irodalmi alap- zött, ugyanannak az operatőmek a különböző
anyagnak megfelelő egyetlen igazi formát. Úgy rendezőkkel forgatott filmjei, illetve ugyanannak
gondolom, mindannyiunkkal előfordult már, a rendezőnek különböző operatőrökkel készített
hogy tudtunk segíteni a rendezőnek, és ez nem a filmjei között.
rendező minőségén múlik, mert a legkiválóbb
rendező figyelmét is elkerülhetik bizonyos dol- SASTAMÁS:A filmkészítés történeti aspektus ára
válaszolnék. A filmtörténet hőskorában eléggé
gok, de a Kendéét nem.
Velem nagyon sokszor előfordult, hogya ren- összemosódottak voltak ezek a funkciók, de
dező adott bizonyos alapötleteket a világításhoz, nemcsak ezek, hanem az összes többi, a színészede ettől még nem ő világította be a darabot, és ket beleértve. Ha a művészetek történetét vizsgálha adtam egy-két ötletet, az még nem az én fil- juk, tapasztalhatjuk, hogy mindig is így ment
végbe a törzsfejlődés. A képzőművészet is, amint
mem, én csak a részese lehetek.
bármely más művészet, mindig egy közösségi
KENDEJÁNOS:És a megmentett film nem lesz jó művészetből nőtt ki individuális művészetté,
A filmművészet ugyanezt az utat járta be. A Szifilm.
lágyi Gábor által leírt helyzet ennek a folyamatSZILÁGYI
GÁBOR:A rendező és az operatőr szere- nak a végeredménye, illetve majdnem végeredpéről szólnék a filmalkotásban, a látvány terem- ménye, de nem hinném, hogy ettől az operatőrök
tésben. Azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen há- kevesebbek lennének.
romarcú probléma, amiből gyakran csak az
egyik arcot vizsgálják meg. Háromarcú, mert van MARXJÓZSEF:Ebben a kérdésben egyik filmműegy szociológiai, egy történeti és egy esztétikai vészeti tanítómesterem, Jancsó Miklós nézetét
vetülete. Történelmi tény, hogy a filmipar ill. a fogadom el. Vannak kivételes esetek, amikor az
filmgyártás fejlődése következtében a rendező opera tőr mint iparművész valóban csak a képpel
vált a filmalkotás első számú főszereplőjévé. Vi- dolgozik, csak a képet munkálja meg, de feltűnő,
lágszerte így van. Ám ha történeti vetületében hogy másfél órás terjedelemben már nem tud
vizsgáljuk, már nem annyira evidens. A film kez- megjelenni. Tóth János a nagy példa, ő a kisfilmdeti, születési korszakában a rendező és az opera- jeiben valóban önálló életet él, hiszen ezekben
tőr személye nem vált szét, a filmet legtöbbször sem cselekményt, sem drámaiságot, sem történemaga a rendező forgatta.
tiséget nem keresünk, "beérjük" a felület nagyon
Az esztétikai vetület, ami megjelenik a vász- jó minőségű megmunkálásával teremtett önálló
non, s ennek szociológiai megítélése. Elfogadott értékkel. A játékfilm területén, azt hiszem, ez a
tény, hogy a rendező alkotja a filmet, az operatőr lehető legritkábban fordul elő. Az Objektív Stúpedig elvégzi azokat a feladatokat, amelyeket el dióban készült el most egy olyan film, ahol az
kell végeznie. Érzésem szerint nem annyira evi- opera tőr rátelepedett anyagra. Sajátos operatőri
dens, hogy a rendező személye határozza meg a szemszöget vitt rá, nyilván mert úgy vélte, hogy
filmet. Ha ugyanis ennyire evidens lenne, akkor a forgatókönyvi alapanyag nem elég erős, hogy\;
nem állnának elő azok a csodálatos és eléggé minden vonatkozását realistán elő lehessen adni.'
kivételes, de azért mégis létező esetek, amikor egy Félsiker született, az anyagot nem tudta fölemelrendezőnek egy bizonyos operatőrrel forgatott ni, de a film minden pillanatán látszik, hogy az
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Vitézy László: Érzékeny búcsú a fejedelemtől (Bessenyei Ferenc)

opera tőr beletette azokat a trükköket, látványosan beletette az egyszerü és a bonyolultabb trükköket, a fonalkeresztet, a világítást stb. de attól
nem lett jobb maga a film. Jankura Pétert kérdez. ném a történelmi filmekről. A Filmszemle kritikája azt írta, hogy ezek látványvilága minimális.
- Szerinted is?
A másik kérdésem általánosabb: feltűnt nekem
ezen a Filmszemlén, hogy a háttér már nem létezik, a filmek döntő többségében nincs háttérmozgás. A forgató könyv ben soha nincs leírva,
hogy mi történik a háttérben, igazából ez még a
rendező figyelmét is elkerüli, hiszen ő a főszereplővel, a jelenet lényeges szereplőivel dolgozik. Az
előtér berendezése eléggé határozottan operatőri
feladat, hiszen az a kompozíció eleme. De hová
tűnt a háttér? Üres a filmjeink háttere, és ez
kiszívj a belőlük az életszerüséget.
JANKURAPÉTER: Eléggé összetett a kérdés. Elkezdtünk dolgozni a Fóton felépített díszlettel, és
természetesen nyakára hágtunk a pénznek. Kende elmondta az előbb, hogy mennyiben érint
minket a pénzhiány. Azt hiszem, ennek a mechanizmusát többször megtárgyaltuk már, valahogy
úgy működik ez, mint az öncenzúra. Ha nem is
konkrétan hat, mindenképpen
megszorítja az
ember agyát, leszűkíti a gondolkodásmódját,
ha
tudja, hogy keveset várhat. Eleve, szinte automa68
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tikusan kimarad nak egyes dolgok a gondolkodásából. Ennél a filmnél is bősz pénzhiány volt, és
nemcsak azért, mert sok pénzt eltapsoltunk a
díszletre, hanem azért is, mert a szereplők kiválasztásánál végül erősen zsákutcába szorultunk.
Pl. Bessenyeivel. Rögtön látható volt, hogy iszonyúan lassan kell vele dolgozni, tehát nem tudunk a tervezett ütemben forgatni, legalább másfélszer-kétszer annyi időt kellett rászánni, hogy
egy-egy jelenet megszülessen. Arról szó sem lehetett, hogy egy látványos állandó háttért mozgassunk.
De azt hiszem, a filmnek nem is ez volt a célja,
ez kamaradráma
volt, és mindenképpen
erre
akartunk koncentrálni. Közben született meg a
módszer, hogy teljesen elrejtettem a háttereket,
megpróbáltam
ebből valamifajta erényt kovácsolni, hogy kiderüljön, az a fontos ami e között
a két-három ember között zajlik.
KENDEJÁNOS:És ha egy rendező úgy véli, hogy
egy politikusok között folyó vita akár például
körfüggöny előtt is van elég érdekes, ez tényleg
nem az operatőr problémája.
TÉGLÁSSYIMRE: Szilágyi Gábor a dolgozatában
arról ír, hogya kép az ábrázolton kivül önmagát
is észrevéteti, és szól arról is, hogy a film legnagyobb vonzereje, a kép, a látvány veszít olykor

:

:;;

l"> ,

, .~
,

)".1 Ji
'

.•':'

.. .,

,

~/:(

,

_,

Dömölky János: Hajnali háztetök (Dér Denissa, Cserhalmi György és Andorai Péter)
vonzásából, varázsából, következésképp
hatékonyságából. Innen már hamar következik a látványminimum.
Nekem erősen az az érzésem, hogy a film elindult a l'art pour l'art felé. Az irodalmi nyersanyagban megfogalmazódott üzenetet a rendező
megpróbálja a maga koncepciója szerint közvetíteni, de a közvetítésben munkatársa az opera tőr
- akinek rendkívül nagy a felelőssége -, most már
ketten közvetítik az üzenetet megfelelő hüséggel
és hitelességgel és koncentrálnak arra a müvészi
üzenetre ... Valamiféle neosematizmus kezd érvényesülni, különféle fényeffektusok behozatalával
a filmek kezdenek szépelegni. Egyebek közt az a
veszély fenyegeti a látványt, hogy elválik attól a
tartalomtól, attól a művészi üzenettől, aminek a
szolgálata lenne az operatőr legfontosabb feladata. Lehet, hogy abból adódik a diszkrepancia,
hogy a művészi üzenet nemcsak a rendező, hanem az operatőr számára sem eléggé nyilvánvaló.
Ha már az alkotóközösség sem tudja a művészi
üzenetet előállítani ebből teljesen nyilvánvalóan
következik; hogy mire ez a rendkívül szerteágazó, nem tömör, nem ökonomikusan megfogalmazott üzenet eljut a nézőhöz, addigra a néző
már eldönti, hogy nem érti, következésképpen
rossznak tartja a filmet.
A látványrninimum, a l'art pour l'art-ba futó
szépelgés kialakulásában a díszlettervezésnek, a

jelmezeknek is van szerepük. A "történelmi" filmek szereplőin látszik, hogy a ruhájuk most készült, úgy viselik, hogy nincsenek beleszokva,
belenőve, nem hisszük el, hogy ezek az emberek
élő, hús-vér alakok, akiknek a kor levegőjét kéne
sugallniuk. A tárgyi környezetükkel, az épületekkel is ez a helyzet. A falról látszik, hogy nemrég
festették le, még érződik rajta a mészszag. Az
Érzékeny búcsúra gondolok, amiben ezek az elemek a nézőt attól az üzenettől térítik el, amit a
filmnek közvetítenie kellett volna. Elsiklott az a
politológiai probléma, ami egyben lélektani is lett
volna és amit nagyon jól megfogalmazott Hankiss Ágnes dolgozata. Nem sikerült filmbe átvinni. Ha valami megmentette a filmet, az kétségtelenül a látvány. De hiába tett meg mindent az
operatőr, ha a művészi üzenet lényegéről nincs
konszenzus, és nincs megfelelő dramaturgiai
módszerekkel kifejtve az üzenet, akkor a vállalkozás heroikus csőd marad.
Megkérdezném az ittlévő operatőröktől, hogy
csak én éreztem szépelgőnek a kifejezésmódot,
vagy valóban van ilyen jelenség, és nem lehetne-e
ellene küzdeni? Mondjuk azzal, hogy nem akar
olyan nagyon szép lenni a film, hanem inkább a
mondanivalót akarja. Ezúttal a Ma/om a poko/ban című filmben látható kivasalt, kipingált 50-es
évekre gondolok.
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ILLÉSGYÖRGY:A tavalyi Filmszemiénél éreztem
én pontosan ezt, hogy a filmjeink képi világa
egyre jobban hasonlít egymáshoz, függetlenné
válik attól, amiről szólnia kéne, és egy kicsit
szépelgő módon próbál ábrázolni. Borzasztó
örömmel láttam az idei szemlén, hogy ez az
irányzat lényegében megszűnt. Mert ha végiggondolom a látott filmeket, a Ma/om a poko/ban
volt az egyetlen, amely nem a legszerencsésebben
fogalmazta meg a maga képi világát. De ha végignézem Kende filmjét, Máthé Tibor vagy Novák Emil filmjét, azt hiszem ezek nagyon szépen
kifejezik a rendező törekvéseit, mondanivalóját.
Kétségtelenül hat a filmjeinkre az is, hogy a
világ filmművészete hol tart, olyan nagy nevek
mint Storaro, vagy más, híres operatőrök, akik
a maguk lehetőségei, körülményei között egy
bizonyos stílust tartanak egyedül üdvözítőnek.
De nem biztos, hogy ez illik a magyar filmek
tematikájához, vagy hogy egyes filmhez ezt kell
választani. Ugyanakkor
őszintén elmondom,
hogy Dömölky János filmjének képi világa Koltai Lajos munkája, bár szellemében hasonlít arra,
amiről az előbb ön beszélt, hallatlan nagy eredményhez jutott el.
Nem volna helyes kizárólagos és rég bevált
recepteket fogalmaznunk.
Inkább azt mondanám, amit 20-25 évvel ezelőtt a főiskolai oktatásban próbáltunk megfogalmazni, hogy az a legfontosabb, hogy az operatőr gondolkodjék, és a
gondolkodásra építse az eszközeit. Ha ezt megszokjuk és csináljuk, és én meg vagyok róla győződve, hogy csináljuk, akkor az eredmény egy
szép, egyenletes, nagyon magas színvonal lesz.
KENDEJÁNOS:Szeretnék még egy problémát felvetni, ami az egyik legnehezebb probléma talán
az én életemben, és a mások munkáját vizsgálva
is látom, hogy ők is küszködnek vele. Olyan gond
ez, amihez az operatőmek személy szerint is köze
van. És ez a film "költészetének" a megteremtése,
hogy meg teremtődik-e a "költészet"?
Nem akarom most kifejteni, de nagyon fontos
számomra, hogy mitől is emelődik meg, vagy
süllyed el egy kicsit a film története. Ez nem
teremthető meg tudatos eszközökkel.
A legszebb példa számomra egyalkotópáros
munkája - az ilyen párosokat követni a legizgalmasabb - Makk Károly és Tóth János közös
munkái. Végül is állandóan hasonló eszközökkel
dolgoznak, és Makk Károly dolgozott más operatőrökkel is, de ők ketten is mindössze egyetlen
filmben, a Szere/emben tudták megteremteni azt
a magas rangú költészetet, amitől ez lett az egyik
legjobb magyar film. És ha megvizsgáljuk a

Macskajátékot, vagy a további filmeket, látjuk,
hogy valamiért soha nem teremtődik meg ugyanúgy ez a csoda. Nem vizsgálta soha senki igazán
mélyen, hogy mi volt ennek az oka, hogy ezek
forgatókönyvi vagy megvalósításbeli problémák
voltak-e?
Nem elemezni akarom, csak fölvetni, hogy ez
olyan irracionális része az operatőr munkájának,
amire nem tudom a magyarázatot. Azt konkrétan látom, ha egy jelenetet nem sikerül úgy leképezni, hogy elemelkedjen, máskor viszont sikerül. És nem tudom megállapítani a kettő közötti
differenciát, mert minimális eltérések vannak.
Fölveszem a jelenetet háromszor-négyszer
és az
egyikben leül a padlóra, a másikban fölemelkedik. Közben nincs igazi különbség sem az operatőrben, sem a színészben, sem a rendezőben. Ez
nagyon érdekes vizsgálat témája lehetne ...
SZILÁGYIGÁBOR:Többen feszegették már azt a
kérdéskört, hogy az az állítás, hogy "a film rossz,
de szépen van fotografálva" a szakmában általában negatív reakció t vált ki. Az a megállapítás is
elhangzott, hogy "a film nagyon jól volt fotografálva, de végül is félresikerült". És amit te említesz, ez az irracionális vagy nehezen megfogalmazható probléma, azt hiszem, ez is abból gyökerezik, hogy tényleg nagyon kevés film esetében,
de azért mégiscsak nyomon követhető vagy tetten érhető az a tény, hogy az operatőr munkája
sajátos művészi alkotássá válhat egy adott filmen
belül is.
Nagyon ritkán, kivételes esetekben történik
meg, de létezik és a filmtörténetben jelen van.
Ha kizárólag a tartalomból, a forgatókönyvből vagy annak a megfilmesítéséből indulunk ki,
akkor következik rendszerint az az ítélet, hogy
"szépen van ugyan fotografálva a film, de rosszul
sikerült, és ezért jelentéktelen." Megtörténik viszont, hogy egy szépen fotografált film mégis
olyan plasztikus élményt ad, hogy feledteti a nézővel a forgatókönyv, a dramaturgia stb. gyengeségeit. Ezek a jelenségek, ezeknek az alkotásoknak a .működése'' világosan jelzi, hogy az operatőr művészete nem egyszerűen alkalmazott művészet, hanem igenis alkotóművészet,
amellyel
igenis képes olyan univerzumot teremteni a filmen belül, ami önmagában jelent esztétikai élményt a nézőnek. Ezt nagyon fontosnak tartom,
mert ellentmond annak az általánosan elterjedt
felfogás nak, amely az operatőr munkáját, művészi tevékenységét mindig a film cselekményének,
tartalmának, a rendező tevékenységének függvényeként vizsgálja.
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András Ferenc: A Nagy Generáció (Cserhalmi György, Udvaros l2.0rottya, Eperjes Károly és Koltai Róbert)

MARXJÓZSEF: Ahogy látom, a poétikus filmalkotások, vagy az erőltetetten poétikus megoldások
körül megy a vita. Azon a filmfajtán, amely minden erejével arra törekszik, hogy poétikus legyen.
Megtalálják ehhez a megfelelő világítási, színészvezetési és dialogizálási modort, és marad a végén egy modoros megoldás, de vannak néha
olyan csodálatos pillanatok, amikor ez nem látszik. A nézőben ilyenkor egyszer csak összeáll,
hogy itt valami másról volt szó, mint egy egyszerű leképzésről.
De itt én négy filmről szeretnék beszélni. Az
első Tolmár Tamás filmje. Sok vitám van vele,
ezt a rendezőnek is elmondtam, de egy vonatkozását érdemes megemlíteni. Az utóbbi időben
először törekedett egy film arra, hogy Budapestről, a nagyvárosról önálló képi minőséget mutasson meg. Függetlenül attól, hogy milyen jelenetekjátszódnak le benne, hogy jók vagy rosszak-e
a színészek, van ennek a filmnek egy egészen
határozott helyszínrendje.
Novák Emiltől kérdezem: Miért irtóztatok
annyira a fölismerhetően budapesti helyszínektől? Miért vigyáztatok annyira, hogy nehogy belekerüljön valami, amit felismerhető? A nagyvárost jellemző Erzsébet-híd, Parlament vagy más
anzix-szerü, ismert kép. Ebben a filmben egyik
helyszín sem volt önmagában látványos, mégis
kicserélhetetlen élményt adott egészen a híd alatti

jelenetig, mindaddig, amíg ennek a látványvilágnak az uralkodása tartott.
A másik film Mészáros Márta filmje. Az operatőr most tényleg tanúvallomást tehet. Tényleg
koncepció már, hogy a háttér kimarad? Hiszen
olyanjeleneteknél, mint a hógolyózás, a kis falusi
kitérő - Cinkóczi szerelmijelenete -, és sorolhatnám tovább, egyszerűen üres folyosókat, üres
háttereket látok. Ürességérzetem támad, holott a
bevágott híradóknak, dokumentumanyagoknak
egyik fő jellegzetessége a nyüzsgés. A legvitatottabb, de stilisztikájában az egyik legegyértelműbb jelenet a Duna-parti tutti. Mindenki ott ül,
de ott is hihetetlen következetességgel ki van
pueolva a háttér. Ez már koncepcióvá nőtt, vagy
ilyen-olyan tényezők miatt lemondott a film a
látvány egyik eleméről, és így talán meg is sérült?
Vitézy filmjében csodálom - szerintem kitűnően funkcionál - a fíash-back rendszer tökéletes
háttémélküliségét. Kipucolt hátterek, az előtérben tulajdonképpen csak egy hangzó anyag van:
az, akivel Cserhalmi vitázik. Ez a fíash-backekben használt fogás teremtette meg annak a
hitelességét, hogy areális jelenetekben is meg
lehessen csinálni a háttér hasonló kitisztítását.
De nem következetesen persze. Néhány jelenetben ugyanis, a próba, a kórus jelenetében a hagyományos történelmi filmek kelléktárához nyúl
a film. Valóban diszkrepancia ez? Vagy éppen a
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Mészáros Márta: Napló szerelmeimnek (Cinkóczi Zsuzsa és Tóth Tamás)

minimális látványtól való félelem akadályozta
meg, hogy még radikálisabb legyen az alkotópáros?
A harmadik Rózsa és Ragályi Csók, anyu-ja,
ahol feltünt, hogy a régen háttérmozgáshoz tartozó jelenetek, hirtelen önálló életre kelnek. Az,
hogy mit csinál a kecskével Bartók Pista, vagy
Erős Tamás hogy dönti be a falat, régen egy
jelenet háttéranyaga volt. Kicsit földobta, kontrakarírozta. Effektek voltak, egy ironikus hangvételü darabban egy rakás volt belőlük, itt viszont önálló életet élnek. Aztán a család jeleneteinél ezek a háttérelemek kimennek; még dramaturgiailag is érdekes, hogy van egy állandó háttérmozgás - az a kis részeges család -, de az is
hirtelen előre jön a térben, az is önálló életet él.
Többen ülnek itt, akik meg tudják mondani,
hogy mi ez az új fejlemény a háttérrel, és akár a
koncepciójukat is elmondhatják.
NOVÁKEMIL: Egész röviden. Adott volt egy
könyv, egy életérzés és adott volt egy hangulat,
amit meg akartunk csinálni, és ehhez kerestünk
helyszíneket. El akartunk szakadni attól a nagyon szűk belvárosi és budai környezettől, amit
mindenki szeret látni és amiben szeretne élni,
kerestünk olyan helyszíneket, ahol ma Budapesten a többség él, és ezeken a helyszíneken akartuk
a filmet leforgatni. Ennyi volt, és ettől lett talán

másabb, mint a Budapesten eddig leforgatott
többi film.
JANCSÓNYIKA:Hogy miért nincs háttérmozgás
a Nap/óban, és más filmekben? Egyszerüen azért
nincs, mert Mártát nem érdekli az a fajta, lebontott realizmus, amivel pl. a Tűz van babám dolgozik, ahol még az ötödik-hatodik szereplő is bőszen alakít, holott az előtér az érdekes. Tudok
mondani ellenpéldát: Kovácsi János, akivel szintén sokat dolgoztunk, ő például kifejezetten ragaszkodik hozzá - és ez sem túl kellemes rendezői
hozzáállás -, hogy ha 1951, hát a legutolsó szög
is 51-ben készült szög legyen. Ilyen a Fábri Zoli
bácsi, és ezt a Gyuri bácsi meg tudja oldani. De
Mártát egyszerüen nem érdekelte, hogy mi történik hátul, ő egyébként is az előtér síkjában dolgozó rendező. Nem terveli ki előre, ígyjön nála. Fel
sem merül a kérdés, hogy mi legyen a háttérben.
Természetesen, ennek a hiánya bizonyos dolgokban jelentkezik, én is tudom.
MARXJÓZSEF:Nem az asszisztensi munkakörrel
történt valami?
JANCSÓ
NYIKA:Erről nem akartam beszélni, mert
ez egy egészen más dolog. Van rendező, aki mindennel foglalkozik, ami csak a képben van, ez
alkat kérdése, van aki nem ilyen. Általában az
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első asszisztens dolga, hogy a háttérmozgásokat
beállítsa, bizonyos figurákat behozzon a képbe
stb. A rendező őrült sok mindennel foglalkozik
a film közben, az emberek lelkétől a saját maga
bolondériájáig, úgyhogy a háttér baja az elégtelen asszisztensi munka következménye. Aztán
így próbálunk erényt kovácsolni a hátrányból.
KENDEJÁNOS:Megszűnt egy munkakör, ami régen létezett. Régen úgy történt, hogy jött az első
asszisztens, beállította a miliőt, a jelenetet, ahol
emberek járkálnak, apró dolgok történnek, és
amikor ez összeállt, az első asszisztens ezzel bizonyított. Itt mutathatta meg, hogy milyen fantáziája van, hogy mit tud teremteni, hogy végszükség esetén törpék jártak hátul vagy makettek. Ez
egy szakma volt, voltak képviselői, akik jól csinálták, mások pedig rosszul. Amikor ez összeállt,
műteremben, külsőben vagy bárhol másutt, akkor jött a rendező az ő előtér-problémáival,
és
legfeljebb fölülbirálta, hogy azt a kriplit vigyék
ki onnan, ide inkább egy szamarat szeretnék stb.,
de egy már meglévő anyagból dolgozott. Fábri
Zoltánnál - Illés György el tudja mondani, nála
már a forgatókönyvben szerepel a háttér. Most
viszont örülnek a rendezők, ha az előteret össze
tudják hozni megfelelő ízléssel, megfelelő dramaturgiával. A háttér szakmailag máshová tartozott, kifejezetten más szakma része volt, mindig
abból állt elő, hogy valaki ajánlatokat tett rá,
hogy valakinek az ambíciója volt hogy megteremtse. És ez megszűnt.
Mit tehet a rendező, ha egy szakember eltűnik
mellőle? Megpróbál erényt kovácsolni a hiányból, így lesznek egyre sterilebbek a világok.
A másik ok a pénz kérdése. Ha az 50-es években
játszódik egy film, nem mindegy, hogy beteszünk-e oda egy Ikaruszt vagy régi villamost,
amire azelőtt természetesen volt pénz.
SZABÓGÁBOR:Én is úgy érzem, hogy ez lehet a
két fő ok. Tényleg eltűnt az asszisztensi szakma,
de ebbe az is belejátszott, hogy az igény is megszűnt rá. És az anyagiak hiánya is erősen hat,
hiszen hátteret teremteni egy filmben borzasztó
költséges dolog. A díszlet, az emberek, a ruhák,
sok minden. És amikor a rendező az előkészítés
során elkezdi csökkenteni a költségeket, a lehetőségeket, az eredeti elképzeléseket, akkor persze
hogy abból kezd faragni, ami még nem az alapot,
a film megvalósíthatóságát
veszélyezteti. Nem az
előteret fogja kihúzni, hanem a háttérből vesz le.
De van még valami! A rendezőink mintha elvesztették volna érdeklődésüket, a szakmai biztonságukat a hiteles világok megteremtésében.

Ha egy operatőr bekerül egy szobába, és az a
feladata, hogy létrehozzon egy normál nappali
világitást, nem okoz számára küzdelmet, hogy
hogyan tudja ezt szakmailag hitelesen megteremteni. Tudja, hogy hogyan kell egy szobában hajnalt vagy nappalt csinálni. Ugyanakkor, úgy érzem, hogy ma egy csomó rendező számára problémát jelent, hogy hitelesen megteremtsen egy
szituációt.
Amikor belenézek a kamerába, és lejátszódik
előttem a jelenet, amit fel szeretnék venni, egy
furcsa szűrőn keresztül nézem. Az operatőr találkozik először a képpel, ami a vászonra fog kerülni, ő tudja meg először, hogy annak az egész
jelenetnek milyen hitele van. Sokszor az operatőr
számára derülnek ki először a hiteltelenségek,
hogy nem igaz a jelenet, vagy egy-egy része nem
igaz. És akkor kénytelen szűkebbre venni a képet, kihagy bizonyos dolgokat, ahol nincs élet
vagy nem hiteles, autentikus a részlet, és ettől
beszűkül, kénytelen beszűkülni az az optikai világ, amelyben a filmek forognak, mert ki kell
hagyni mindazt, ami nem igaz.
FORGÁCSIVÁN: Elméletileg egyetértek Szilágyi
Gáborral abban, hogy az operatőri munka is
elérheti a művészi színvonalat, és az operatőrökről is kimondhatjuk, hogy ők autonóm, alkotó
művészek, de mivel nem veszűnk részt az alkotói
folyamatban, a film elemzésekor nem tudjuk bizonyítani azt, amit te teoretikusan állítasz. Lehet,
hogy az opera tőr hozza létre a műalkotást, de
hogyha az operatőrök jelenleg előadóművészeknek érzik magukat, ezt fogadjuk el. Természetesen többre is vállalkozhatnak elméletileg, és vannak, akik tesznek is ilyen kísérleteket. De talán
érdemesebb lenne a rendezői és az operatőri
munka határai helyett valóban a film látványvilágáról beszélni, ami a dolgozat címe volt.
Amiben esetleg egy színész lesz az igazán érdekes. Számomra például Cserhalmi György olyan
látvány, ami önmagában képes másfél órára lekötni a figyelmet. Amikor képi világról beszélünk, mindig valamiféle művészi kompozícióra,
beszűrődő fényekre gondolunk, leszűkít jük a
dolgot az operatőri munkára. Természetesen annak is megvan az oka, hogy ez a felosztás megtörtént, hogy a filmnek, ennek a rendkívül komplex
művészetnek a komponensei közül mereven kiemeljük a dramaturgiát, a színészi játékot, a látványvilágot.
A magyar filmművészetben - és mondhatnám
azt is, hogya szocialista filmművészetben, noha
a probléma máshol is jelentkezik - igen sok gátja
volt az epikai jellegnek. Most nem arról beszélek,
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hogy az epika háttérbe szorult a líra rovására,
hiszen ez bármikor előfordulhat, hanem arról,
~.~ hogy a filmek epikai anyaga, a történések, amik
.~? lejátszódhatnak egy játékfilmben, amit a drama~'t turgia be tud építeni, egy bizonyos korszakban
1:.,';)
leszűkült. Igen nehéz volt történetre építve létre:{" hozni akármilyen valóságelemző műalkotást, így
,
más komponensek vették át a valóságelemzést.
Epika helyett, történet helyett a képi kifejezésmód, a látványvilág, az, hogy egy kornak milyen
I'
a tárgyszerű megjelenése. Bizonyos dolgokat
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csak virágnyelven lehetett elmondani, ami na-

gyon felerősítette a képi világot, és úgy tűnt,
döntően az erős operatőri gárda alkotja a fílmeket, hiszen gyakorlatilag alig történik bennük
valami, a cselekmény a minimálisra redukálódott, a mégis megfogalmazódó életérzéseket, az
esztétikumot tisztán a látvány hordozza.
Közben folyt a tabudöntés is, nőtt az epikus
tér, s így egy idő után elérkeztünk az öncélú
esztétizáláshoz, amikor ugyan már tér nyílt az
epikus közelítési módra, ám a képi világ még nem
tudott alkalmazkodni ehhez, és önkéntelenül játszotta tovább a maga olykor nagyon szép játékait. Ennek az utórezgései még az utolsó Játékfilm

~~

Szemlén is észlelhetők voltak. Itt van például a
Hajnali háztetők. Nemcsak arról van szó ennél a

(,'

filmnél, hogy a dramaturgia úgy ülteti át az Ottlik-írásokat, hogy nehéz megérteni, mi történik.
A képi világ telítettsége 10percre "kivon a forgalomból", nem is figyelek oda, ki, mit mond. Győnyörködöm, és képtelenné válok arra, hogy kövessek egy másik síkot, a dramaturgiait, a dialógusbeli síkot, ami szintén a filmalkotás alkotórésze.
Egyébként a Játékfilm Szemlére az volt a jellemző, hogy a képi ábrázolás terén nőtt a funkcionalitás. Számomra az a probléma, hogy végül
is miben áll a filmi látvány sajátossága, hol tudjuk elválasztani a képzőművészeti látványtól?
A képzőművészet egy pillanatba, egy mozdulatba sűríti a kifejezést, a filmnek viszont ideje van.
Nagyon sokszor tapasztalható, hogy a képi kifejezésmód annyira sűrű, hogy már az első öt percben képzőművészeti intenzitásúvá erősödik; így
gyakorlatilag csak videolejátszással lehetne nagyon lassan befogadni a képsorokat.
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SASTAMÁs:A képzőművészet befogadása ugyanúgy időbeli aktusnak tekinthető, mint a filmé.
Egy képzőművészeti alkotás befogadása sem
egyszerre történik, nem pillanat műve, hanem a
kompozíció által, az alkotóművész által meghatározott nézési irányokból kiindulva tart egy
ideig. Nem épp másfél óráig persze, de akár any-
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nyi ideig is tarthat. Úgyhogy a képzőművészettel
való összehasonlítás még nem igazán feltárt terület. A filmnél viszont egészen másként jelenik
meg az időbeliség, itt ugyanis valóban csak pillanatunk van a látvány befogadására, mert a többi
sík, a verbális például, gátakat emel, és nem engedi meg, hogy a képet képzőművészeti egységként
fogadjuk be. Nem szemlélhetünk egy filmképet
olyan hosszú ideig, mint egy festményt.
KENDEJÁNOS:De már ez sem igaz, mert a videotechnika erre is alkalmat ad!
SASTAMÁs:Még a szépeIgésről mondanék valamit. Azt hiszem, itt inkább arról van szó, amit a
képzőművészetben a kismester fogalmával jelölnek, és ez nem feltétlenül negatívum. A kismester
úgy igyekszik minőséget teremteni, hogy nagy
energiát fektet a manualitásba, tehát vékony
ecsettel dolgozik, még a hajszálakat is kidolgozza
stb. Én inkább abban érzem a problémát, hogy
erre a kismesteri módszerre kényszerül olykor az
operatőr, vagy a tehetsége, vagy a rendezővel
való viszonya, vagy számtalan más okból kifolyólag. És megint a képzőművészetnél maradva,
Rembrandtnak egy ujjal felkent képe sokkal nagyobb koncepció t hord magában, mint ezek a
nagyon finom ecsetvonásokkal készült dolgok.
Ezt le lehet bontani a filmre, de azt hiszem, itt az
elv az érdekes.
DURSTGYÖRGY:
Nézőként, és nem operatőrként
vagy kritikusként, számomra most kezd érdekes
lenni ez a beszélgetés, hogy Forgács Iván behozta
a film időbeliségét. Miért csinálnak filmet? Filmrendezők, operatőrök, vagy egyáltalán? Azért,
hogy valamiféle üzenetet juttassanak el egy másik emberhez, vagy valamiféle művészi invencióval készült katartikus élményben részesítsék. Ebből a szempontból engem nem érdekel, hogy az
operatőr, vagy a rendező és a többi művészeti
dolgozó hogy fér meg egymással, engem az érdekel, ami a vásznon megjelenik. Én azt gondolom,
hogy azok a jó filmek, amikor nem kezdek külön
foglalkozni a dramaturgiával, a képpel, a színészszel. Hogy ez mégis szétválik elméletben is és a
vitán is, épp azt jelzi számomra, hogy nagyon
nehezen jön létre olyan filmalkotás, amely komplex üzenetet hordoz. Nagyon kevés magyar filmben nem bomlik elemekre ez a komplexitás. És
ezért nagyon kevés magyar filmet tartok jónak.
Azt hiszem, hogy a történeti, ipari kényszer hatására specializálódtak szakmákra a filmkészítők,
alakult ki a rendező és az operatőr, a többiek
szerepe. Természetes, hogy az operatőr megta-

nulja a szakmáját a főiskolán, de az, hogy szellemi társa tudjon lenni egy rendezőnek, illetve
hogy létrejöjjön egy csapat, amely létrehoz egy
látványt, az már nehezebb.
Nem szakmai kérdésekről van szó itt elsősorban, hanem emberi együttműködési készségről,
képességről és lehetőségekről. Azt hiszem Bódy
Gábornál, Jeles Andrásnál, Jancsó filmjeinél és
a mostani szemlén a Lenznél jött létre az a mágia,
ami szerintem a film feladata, hogy mozgó képekben mondja el nekem a környező világról a
rendező szubjektív benyomásait, amit én magamévá tehetek.
KENDEJÁNOS:Teljesenjogosan mondod, hogy ne
válasszuk szét a filmet szakmák szerint, gondolom, mindenki, aki itt ül, egységében szereti a
filmet. De nem véletlenül és nem alaptalanul ültünk össze mégis, hogy egy részletével foglalkozzunk, és miért ne tehetnénk?
A leendő kritikusokról egészen rossz a véleményem, a meglévőkről is, mert mi kapjuk tőlük a
legkevesebbet; ha jót kapunk, az is rossz, ha
rosszat kapunk, az se jó. Sikertelen a kapcsolatunk a kritikával, mert abszolút fogalmi oldalról
közelítenek a munkánkhoz ...
Más a látvány tervezés a legamerikaibb fogalom, ami csak létezik a világon. Az öreg Trauner
bácsi a látványtervező, nem díszlet-, hanem látványtervező. Helyet talál a virágnak is a piacon,
kitalálja a háttérmozgást is, ez egy profi szakma,
ami nálunk nem létezik. Most megint belemegyek technikába, mert épp azért ültünk ide, hogy
erről beszéljünk. Nálunk a díszlettervező, a
sminkmester gyakorlatilag az opera tőrrel konzultál. Ahol látványtervező van, ott ő fogja össze
ezt a hármat, meg még a berendezőt is, utána
esetleg konzultál az operatőrrel, de lehet, hogy
egyszeruen beülteti a készbe. Lehet, hogy csak II
rendezővel, de lehet, hogy csak a producerrel
tárgyal. Nálunk nincs valóságos látványtervező,
ez bizonyos mértékben szegényíti a filmet, de a
kikiáltott látvány tervezők is gyakorlatilag csak a
díszlettervezésig jutnak el, más kérdés, hogy építészeti szempontból vagy vizuális szempontból
jutnak el a díszletig, ez megint technikai kérdés,
és megint megérne egy beszélgetést.
ILLÉS GYÖRGY:Mióta Magyarországon színes
film készül, tulajdonképpen tudatosan törekedtünk arra, amit színdramaturgiának hívtunk.
A magyar operatőrök tudomásul veszik, hogy a
magyar közönség nem szereti a tarka színes filmet, szemben mondjuk az amerikaival, ahol a
lila, sárga, kék, zöld színek tömkelege van együtt
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Böszörményi Géza: Laura (Básti Juli és Puskás Tamás)

egy kompozícióban. Mi a látványtervező megjelenése előtt is közösen megállapodtunk, hogy
adott szettben milyen színeket fogunk alkalmazni. Mi ezt nagyon-nagyon tudatosan csináltuk
eddig is, és nekem az az érzésem, hogy a színvilág
a látvány egyik nagyon fontos komponense, abszolút tudatos módon jött létre a magyar filmben, még a látványtervező bekapcsolódása előtt.
SVÉDPÁL:Volt már róla szó, hogy a film művészi
egész, részeire lehet ugyan szedni, de művészi
egészként kell nézni és befogadni. A filmtudomány és a filmesztétika azért született, hogy
megpróbálja az elemeket és a hatásmechanizmusokat is vizsgálni. Ezért is izgalmas az a kérdés,
amit Kende János pendített meg, hogy mitől,
hogyan jön létre a filmköltészet.
Nekem is az a benyomásom, hogy amikor egy
egész filmről el tudjuk mondani, hogy az költészet, az valóban ritka csoda. És csodák a filművészetben is ritkán történnek. A világ filmtörténetéből sokkal több olyan eset tudnánk összeszedni,
amikor a film ígéretesen indul valamelyik szintjén
a csoda megszületése felé, és a csoda mégsem
születik meg. Ezért érdemes darabjaira szétszedni
adott esetben még a csodát is, hogy megfejtsük
a mechanizmusát. De a csoda, az általában úgy
jön létre, hogy abban nemcsak a rendező, az
operatőr, a színész, hanem a véletlen is közrejátszik. A szemlén találtam magamnak egy filmet,
amiről úgy éreztem, hogy elindul a csoda felé,
aztán megtorpan, elkanyarodik. Gazdag Gyula
filmje az, ami az elején megbűvölt. Elkapott egy
hangot, nagyon is reális anyagát "elemeite", és
rögtön rátalált arra az egyetlen lehetséges stílus75
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Tolmár Tamás: Zuhanás közben (Rudolf Péter és Kaszás Attila)
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ra, amellyel ezt a történetet adekvát módon el
lehet mondani. Egy idő múlva mégis repedések
jelentkeztek a mű egészén, és ez számomra a
legfájóbban a csodás elemnél vált nyilvánvalóvá.
Elrepül a turulmadár, és a filmstílusban a csoda
már nincs meg: az epikában megvan, a képben
már nincs meg. Dramaturgiailag elemelkedik a
madár, filmművészetileg nem. Persze, érdekes
lenne részletesebben elemezni a filmet, éppúgy,
mint a többi filmet. Nagyon érdekes volt a Hajnali háztetők példája. Forgács Iván azt hiszem,
helyesen mondta, hogy az epikai réteg helyett a
látvány mondja el mindazt, amit a film egészének
kellene elmondani. Ő ezt hiányosságnak tartja.
Nekem éppen hogy a dramaturgiai réseket, bizonytalanságokat simitja el a képi világ, átlendít
ezeken az egyenetlenségeken, amelyek egy gyengébb képi megfogalmazás mellett esetleg szembetűnőek lennének, és szerintem ettől lett végül is
jó film a Hajnali háztetők.
Egészen másként, de sok esetben ugyanez történik a Zuhanás közben című filmnél, ahol nyilvánvaló dramaturgiai megoldatlanságokat ível
át, vagy old meg egy-egy helyen a képi megfogalmazás vagy a képi megoldás. Én igenis úgy érzem, hogy adott esetben igenis sokat adhat hozzá
a művészi végeredményhez az operatőri munka.
Más példát hoznék a film szétbonthatóságára,
az elemek értékelhetőségére. Amikor látszólag

minden adott, minden rendben van, és a végeredmény mégis kudarc. Ez olyan valami, ami nagyon izgat engem. Láttam a Karlovy Vary fesztiválon egy amerikai filmet, amit Norman Jewison
rendezett, Nykwist volt az operatőre, Jane Fondával az élen egészen kiváló színészgárdajátszotta, Isten Ágneskéje volt a címe. És dilemma. Fantasztikus atmoszféráj ú képek, remek színészi játék, zseniális színészvezetés, kiváló minden, és a
film csapnivalóan rossz. A sok összetevője remek, ideális a téma, az opera tőr és a rendező
találkozása ideális, és a film mégis csapnivaló.
Más téma. Itt volt az intézetben Jerzy Toeplitz
professzor, nagyon érdekes gondolatokat mondott el a filmről, a film jövőjéről, a filmtörténetről, de érdekes módon, lesöpörte magáról a videóval, a videó megjelenésével foglalkozó kérdéseket. Azt mondta, hogy a videó nagyjából
ugyanaz mint a film, úgy kell tekinteni. A napokban egy értekezleten vettem részt, az volt a témája, hogy ,jövőnk kétezer után". A filmművészet
jövőjéről többen állították, hogy kétezer után
biztosan nem lesz celluloid szalag. És látjuk magunk körül, hogy hogyan burjánzik a videó.
Rendkívüli módon izgat, hogy a videótechnika,
a videókamera és ha .van ilyen, a videóművészet
megjelenése milyen kihívást jelent az operatőrnek? Úgy érzi, hogy ez a technikai eszköz a filmművészet képalkotását is forradalmasít ja, és va-
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lóban létrejön egy új művészi minőség is ezen új
technika megjelenésével?

tisztán vizuális megjelenítésre már a rendező sem
törekszik. Ez viszont azzal jár szerintem, hogy az
opera tőr mozgási köre bizonyos értelemben leszükül. A cselekmény mozgatásában vagy hangulati kiegészítésében elveszti a szerepét és feladata az említett szép vagy technikailag tökéletes
képek leképzésére korlátozódik.
Arra gondolok például, hogy a Szerelem nem
lenne annyira kimagaslóan jó film, ha Tóth Jánosnak nem lenne akkora mozgástere, hogy
makrofeltételeket tehet bele, kockaköveket közelről, hogy ott az a kert, az a villamos, ami nem
szervesen illik bele a cselekmény menetébe, tehát
nem dramaturgiai előrelendítő tényező, viszont
mégis az egész film atmoszféráját és végső kicsengését nagy mértékben meghatározza ez az elem.
De gondolok itt olyan rendezőkre, Bresson vagy
Godard, akiknél maga az operatőri munka hordozza az üzenetet bizonyos mértékben. És ez
annak sem mond ellent, hogy Bresson ilyen teljesen szikár, lecsupaszított dramaturgiával dolgozik, Burellnek és Pascalino de Santisnak mégis
lehetősége van arra, hogy játsszon, és nem csak
a cselekmény szempontjából fontos vagy előrevivő képeket fényképezze. De ugyanez a helyzet
A dolgok állásában is. Ha az operatőri mozgástér
korlátozódik, azzal nemcsak a tisztán vizuális
kifejezés szenved csorbát, hanem maga a tematika is, vagy a gondolati sík. Ha az operatőrnek
csak a szép vagy a technikailag tökélétes képek
kivitelezése marad, az a veszély fenyeget, hogy ez
egyfajta akadémizmus ba fordul át. Hiányzik a
frissesség és a megújító szellem a filmekből, és ha
ez az akadémizmus valóban bekövetkezik, ez azt
a rendezői gondolkodást fogja erősíteni, amelyik
továbbra is irodalmi alapon közelíti meg a filmeket, és nem a vizuális kifejezés szempontjából.
Tehát akkor a folyamat itt egy kört fog alkotni,
és bezáródik a kör.

SZABÓGÁBOR:Az operatőr és a rendező viszonyáról ... Sas Tamás az elején zenei példát mondott. Ennél maradva, az operatőri munka a filmben inkább hasonlítható a főszólam és a hozzá
tartozó akkord viszonyához. Aharmóniához,
ami megszólal a szóló alatt. A szólam: a film
elsődlegesjelentése - ha úgy tetszik, a történet -,
operatőri munka pedig ennek zenei környezete.
A zenei hangzás együtt szólal meg, csak egy zenekritikus vagy egy másik zeneszerző tudná igazán szétválasztani, és értékelni, hogy az akkord,
amit lefognak a szóló alatt, az önmagában menynyire jó vagy mennyire rossz, mert egy befogadó
számára együtt jelenik meg a zenei hangzás. De
mégis borzasztó fontos és az egész hangzást alapvetően meghatározza, hogy mi az a "harmónia,
. aminek közegében megjelenik az a bizonyos zenei szóló. (És itt a harmónia alatt a diszharmóniát is értem.)
Szerintem kétféle módon vehet részt egy operatőr egy filmben. Elképzelhető egy olyanfajta
operatőri attitűd, ahol olyan erős az alkotói személyiség, hogy bármelyik filmjét megnézzük,
mindig felfedezhetjük a rá jellemző személyiségjegyeket. Őt választani egy filmhez, művészi döntés. A rendező tudja, hogy az az ember mit fog
produkálni, ha őt választja, egyúttal eldöntötte,
milyen lesz a film képi világa. Ez az attitűd is
lehet nagyon sikeres. A másik, ami hozzám közelebb áll, az olyan részvétel, hogy ne legyenek
felismerhetők az én saját személyiségjegyeim a
filmtől elkülönülve, hanem mindig a filmben, a
rendezővel együtt munkáljuk ki ezeket. Ebből
olyan film lesz, ami ha a vászonra kijön már nem
lehet elválasztani, hogy mi az, amit a rendező tett
hozzá, mi az, amit az operatőr, és a vágó stb.
Talán úgy lehetne fogalmazni, hogya .filmalkotó"; a rendező és az operatőr egy személlyé válik, KENDEJÁNOS:A videóról felmerült kérdésre csak
összeolvad és alkotóként hoz valamit létre. Ám, a saját véleményemet mondom. Egyelőre még
ha én úgy veszek részt egy filmben, hogy minél csak alapanyagkérdés a különbség. Illetve, van
jobban érvényesülni segítem a film eredeti, alap- egyetlen egy különbség a videó és a film között:
vető szándékát, ennek persze megvan az a veszé- a hossz. Jancsóval én már tudnék 60 perces beállye, hogy ha én mondjuk nem szeretem a spenó- lítást is csinálni, mert a film hossza jelenleg csak
tot, akkor minél jobb spenótot készít valaki, azt 12 percet enged. Egyelőre ez az egyetlen differenén annál kevésbé fogom szeretni, mert az annál cia amit érzek, bizonyos dokumentumanyagokban, ahol az időbeliség fontos, tehát az, hogy
jobban hasonlít az ideális spenótra.
valamit hosszan tudjon ábrázolni, érdekes lehet.
KÖVESDY
GÁBOR:A filmek poétikájáról és költé- De hát Warhol filmen is meg tudta oldani, hogy
szetéről beszélnék, ami számomra összefügg az- 24 órát ábrázolt folyamatosan, úgyhogy még az
zal - többen is említették -, hogy túlzottan iro- az időbeli különbség sem biztos. Nem vagyok
dalmias megközelítésből készülnek a forgató- ellene, de nem szeretem a videót, mert fegyelme- f'
könyvek, illetve a filmek, tehát sok esetben a zetlenségre, végiggoIidolatlanságra sarkall. A le- •. ,'~
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törölhetősége egyelőre egy kicsi lezüllöttebb, kevésbé végiggondolt gondolkodásmódot hozott
azzal, hogy végtelen terméknek tűnik az alapanyag. Szemben a filmmel, ami anyagi és egyéb
okokból véges. Azonkívül félek - és lehet, hogy
igazam lesz, lehet hogy nem -, hogy a videón nem
őrizzük meg az értékeinket, mert túl korán kell
szelektálni, hogy mit törlünk le, mit nem. Most
nem törlünk le valami fontosnak látszót pl. a
híradóból, de egy kisebb eseményt letörlünk, és
ki fog derülni, hogy az lett volna a fontos. A celluloidnak megvan a lehetősége, hogy valahol kibányásszák a szemétből, és találunk rajta valamit, a videónak nincs meg ez a lehetősége, mert
letörlik. Bódynak nagyon sok segítséget adott
éppen a letörölhetőség, hogy felelőtlenebbül kísérletezhessen, én jobban szeretem a felelős kísérletezéseket. De ez ízlés kérdése.
Ami nagyon fontos, örülök, hogy belekapaszkodtatok a költészet kérdésébe. Erdemes lenne
egyszer feltárni, hogy kinél honnan indul ki az
asszociációs rendszer. Tóth Jánosnak valószínűleg zenei élményei vannak, nekem inkább képzőművészeti élményeim vannak. Jánosról köztudott, hogy forgatás közben metronómot használ,
zenét hallgat. Hallatlanul érdekes lenne összehasonlítani az Elégiát és a Jankura által forgatott
Huszárik filmet. Az az érzésem, hogy ha valaki
ennek nekifogna, még az is elképzelhető, hogy
olyan dolgokat találna, ami számunkra is tudatosodik, holott én állítom, hogy nagyon kevesünkről mondhatom el, hogy amikor elkezdünk egy
filmet, valami nagyon tudatosan tudnánk, hogy
mit fogunk komponálni. Velem előfordult, hogy
amikor a Ha megjön Józsefet csináltuk, előtte
Kézdi Kovács Zsolttal Bresson filmeket néztünk.
És igenis megtanultuk azt a fajta szikárságot,
szárazságot, ami jót tett a filmnek. És máig nem
érzem, hogy elloptam volna egy idegen rendező
vagy operatőr módszereit.
Az utolsó probléma a videó és a film. Én ezt
úgy fogalmaztam meg, hogy a videó esetlegességének hatása a celluloid szalagra dolgozó operatőröknél a filmkészítés egyik megközelítési módja. Előfordulhat, hogy az esetlegességvégűl esztétikai kategóriává válik, mint az Idő vanban. Sok
embernek tetszett. Ha kifejezetten operatőri
szempontból nézem, és ilyen van pl. a technikai
minimumok eltűrése, kompozíciós problémák,
vagy leginkább az egységes stílus megjelenése,
akkor már vannak problémáim, de ez minden
fiatal kezdő operatőrrel előfordul, hogy nem
mindenben tud egyformán jót nyújtani.
Sajnálatos módon, ha azt akarják, hogy megújuljon a mi szakmánk, tehát újfajta stílus, hang

jelenjen meg, akkor nem az a szokás, hogy az
operatőrök újulnak meg, erre kevés a példa, mint
mellettem itt Gyuri bácsi, hanem az, hogy lecserélik őket. Ezt sajnálhatjuk, de tudomásul kell
vennünk. Míg a kritikusok megmaradnak, és
ugyanazt, vagy majdnem ugyanazt elmondják a
következő operatőrgenerációnak, mi cserélődünk. Én Jancsónál átvettem egy kiváló operatőr
helyét, Somló Tamásét. Egész egyszerűen azért,
mert a rendező egy másfajta, könnyedebb stílust
akart megcsinálni. És ennek nem az a módja,
hogy azt mondják, "Somló úr, legyen könnyedebb!", hanem azt, hogy "ott van egy könnyedebb pasi, próbáljuk meg vele". Ez ilyen szakma.
Gyuri bácsi, azonkívül, hogy nagyszerű ember,
és nagyszerű operatőr, egy élő csoda, hogy még
mindig tűrik.
MARXJÓZSEF:Azt a hasonlatot hoznám föl,
hogyha valaki ír, és abba kell hagynia, akkor
hagyja abba, amikor a következő mondatot is
tudja, hogy amikor hozzáfog ismét az íráshoz,
legalább az első percek kínja elmúljon.
Sok dologról szó esett, de nagyon sok mondat
maradt mindkét oldalon mindenkiben. A kísérlet
azt híszem sikerült, most már tudjuk, hogy az itt
elhangzott szempontrendszerekből és megközelítési módokból kiemeit konkrét témákat érdemes
folytatni az ilyen jellegű találkozásokon.
Igazság szerint nincsen közös elemzési bázisunk a fogalmak szintjén sem. A cselekményen
például mi általában azt értjük, amit egy filmből
intellektuálisan elvonunk és fogalmakban letükrözünk, holott technológiailag a cselekmény nem
más, mint az egymásra következő képek sorozata. Ennek ún. intellektuális lefordítására azonban nincs energiánk, nincs közlésrendszerünk.
Egy időben a strukturalista elemzési mód megkísérelte úgy felfogni a cselekményt, hogya terek,
az idősíkok, az egyes képalkotó elemek cselekményét, erre manapság nagyon ritka példa van,
holott szükséges lenne. Ambár filmje válogatja,
hogy melyik megközelítési mód illik hozzá, mert
nyilvánvaló, hogya Jancsó filmnél az ilyen megközelítési módnak nagy esélyei lennének, Erdőss
Pál filmjénél pl. biztos nem kerülne elő semmiféle
csodás elem, ott nyilvánvalóan a szociológiai cselekménysor viszi előre a cselekményt.
A Filmintézettől elvárható teljesítménynek
többnek kell lennie a napi sajtóénál, napi kritikáénál, az elemzés elmélyítése, megfelelő szempontrendszerének megtalálása a feladatunk. Én
most egy következő beszélgetés ígéretével zárom
le a mait.
(Lezajlott a Magyar Filmintézetben.
1987. március ts-s«).
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A Filmszemle mozis teszt je
Az idei játékfilmszemlén a megyei moziüzemi
vállalatok képviselői nemcsak nézték: véleményezték is a (moziban még be nem mutatott)
filmeket. Tizenkilencet. Minden egyes mű után,
az utolsó versenyfilm vetítését követően pedig az
egyes alkotásokat egymáshoz mérve töltötték ki
a kérdőíveket. Részben a konkrét film(ek) tartalmára és formanyelvére, részben a mű(vek) várható forgalmazására vonatkoztak a - minden válaszolónak azonos és közös viszonyítási alapot adó
- kérdések. A menet közbeni vizsgálatot a Fővárosi Filmforgalmazási és Moziüzemi Vállalat (Elméleti és Módszertani Osztálya) és a Magyar
Filmintézet (Tudományos Osztálya) végezte.
A beérkezett válaszokból néhány, a kutató munkatársak szerint fontos - ún. durva ráccsal szűrt
- kérdést emeltünk ki úgy, hogy a nagy gyakoriságú válaszokat tarthassukjellemzőnek.
Azokban
próbáltuk észrevenni, hogyan vélekednek mozisaink (szak-, tehát nem magánemberként) a látottakról, miképpen szándékoznak forgalmazni
azokat, s hogyan ítélik meg várható közönségüknek a filmekre való majdani reagálását. Személyes, egyben érdemi s hivatalos véleményükből
gyűltek össze (egy "feledékeny" megye válaszainak kivételével) az országosan reprezentatív adatok. Első közelítésben így rajzolódott ki vázlatosan a forgalmazók egyfajta filmképe, illetve közönségképe. E szondázó vizsgálat gyors eredménye képezi az .Alkotók és forgalmazók jelen
tanácskozásá"*-nak vitaalapját. Az összes kérdőív minden egyes kérdésének és válaszának
(részletes korrelációkban gondolkodó) differenciált adatokat kínáló - finom rácsos - feldolgozása: a második megközelítés egyelőre még hátra
van. Különösen izgalmasnak ígérkezik például a
filmszemlén prognosztizált forgalmazási adatoknak a művek (moziban tapasztalt) későbbi tényleges mutatóival való egybevetése.
Az alábbiakban a Szemlén való vetítés sorrendjében említem meg az egyes filmekre adott
véleményeket. Majdhogynem tőmondatokká
egyszerűsített módon.
SZÖRNYEK ÉVADJA (Jancsó Miklós). Felmutat-e speciális értékeket afilm? Szinte kivétel nélkül ezt válaszolták: igen. Mik ezek az értékek?
Sajátos jelrendszerű, jancsói látásmód, szuverén
képi világ; aktuális és általános (egyetemesen katasztrófaellenes) létfilozófiai mondanivaló. Afilm
milyen sajátosságait hangsúlyoznák a propagandában? Mindenekelőtt a rendező nevével, eddigi
v .

.

életművével operálnának, másodsorban a látványosságot emelnék ki, utoljára pedig a politikaigondolati közlendőt. Milyen propagandaeszközökkel? Nagy szóródású válaszokat kaptunk.
Említették a rádiót és a sajtót, a plakátot és a
mozgóképi előzetest, s a szokásos egyebeket.
Komplex propaganda lenne ez? Aligha. Inkább
a nagyon is gyakori "csatorna" -sztereotípiáról
lehet szó. A túl sokféle eszközbe kapaszkodás
talán mozis kollégáink filmbefogadási gondjának
jelzője is. Milyen típusú forgalmazást javasolnak?
Rétegforgalmazást. Értelmiségi filmklubokban,
felsőfokú iskolák hallgatóinak, meg a Jancsómunkákat kedvelők táborának. Javasolnak-e
korhatárt afilmnek? A legtöbben 16 éven, néhányan 14 éven felülieknek ajánlották. Milyen műsorkategóriát javasolnak? Válaszadóink fele-fele
arányban a "támogatott", valamint a "kiemelten
támogatott" kategóriára voksoltak. Indokaik:
értékes gondolatai s nyelvezetének nehézsége miatt intellektuális nézőt kívánó alkotás. Mennyire
tetszett a film? Közönségüknek mennyire fog tetszeni? Nemigen, kevésbé fog tetszeni nekik, mint

nekünk (mozisoknak) - mondták, mintegy a sajátjukéhoz viszonyítva: így pontozták alul a publikumot. Hogyanfogadja afilmet a hazai kritika?
Vegyesen, amelyben az elfogadás lesz az erősebb.
Dicsérő vagy támadó kritikára mint kivételes
esetre számítanak.
ÉN IS JÁRTAM ISONZÓNÁL (Gulyás Gyula,'
Gulyás János). Speciális filmértékek? Történelemszemléletünk egészséges formálása, békevágy
és internacionalizmus; népek közötti megbékélésre, emberi tiszteletre való törekvés, pozitív
szemlélet- és magatartásmegőrző funkció. Sajátosság a propagandában? A személyesített dokumentumjelleg s a történelem emberi oldalának
kiemelése. Propagandaeszközök? A sokféle, ám
szokványos, sztereotip propaganda mellett kevés
esetben a történelmi háttérről való tájékoztatás
fontosságát is hangsúlyozták. Rétegforgalmazást
kívántak. Középiskolás és felsőfokú iskolát végző fiataloknak, továbbá az idős generációnak.
Ezenkívül: mindazoknak a pedagógusoknak,
akik képesek terjeszteni e film üzenetét. A kiemelten támogatott műsorkategóriába való besorolást a nemzet- és a történelemtudatot formáló
hatás s az emberarcú múltszemlélet miatt javasolták. Erős tetszéssel fogadták a filmet. Tetszeni
fog a közönségnek is - írták -, de kevésbé, mint
nekik. Főként dicsérni fogja a kritika, számos
79
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Gulyás Gyula-Gulyás János: Én is jártam Isonzónál

csupán elfogadja, és néhány vegyes kritika is
napvilágot láthat.
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LAURA (Böszörményi Géza). Speciális érték?
A többség szerint nem mutat fel ilyet. Akik találtak, ezt említették meg: igazságkeresés közben,
groteszk módon találkozik napjainkkal a történelmi közelmúlt. Propagandasajátosság? bizonytalanok voltak a megyei moziüzemi vállalatok.
Jobbára találgattak. Néhányan a színészekre
próbáltak apellálni, másodsorban a punkos mozzanatokra, kismértékben a groteszk hangnemre.
Eszközök? A szokásosak felsorakoztatása, némi
specifikum - a filmzene. Széles körű, általános
forgalmazást szeretnének. Négy megye résztvevői
csak 14 éven felülieknek mutatnák be. Támogatott műsorkategóriát jelöltek meg: elsősorban a
Laura-féle magatartás emberi tartalma miatt.
Gyenge közepes tetszéssel fogadták az alkotást,
amit - szerintük - a közönség is gyenge közepes
tetszéssel fogad majd. Vegyes és elmarasztaló
kritikátjósoltak, végül is negatív hangsúlyú sajtót
valószínűsítettek.

zésének közlése. Eszközök? Hagyományos összeállitásúak, hivatkoztak a szép felvételekre és a
zenei megoldásra. Rétegforgalmazást javasoltak,
filmklubosoknak, közép- és felsőfokú iskolásoknak; néhányan természetbarátoknak, a fotóklubok tagságának. A válaszadók egyharmada 14
éven felülieknek vetítené, támogatott műsorkategóriában: a formanyelvi erények miatt. A közepesnél valamivel magasabb tetszést jelöltek. A közönségnek valamivel kevésbé fog tetszeni, mint a
forgalmazóknak. Legtöbbjük úgy vélte: vegyes
kritikai fogadtatás követi majd a mozibemutatót.
BANÁNHÉJKERINGÖ

(Bacsó Péter). Speciá-

lis érték? A mozisoknak valamivel több mint a

fele talált efféleértéket. Nevezetesen: populárisan
előadott értelmiségi közérzet, napjaink fonákságainak közönségcsalogató módon való bemutatása. Propagandasajátosság? Viszonylag kevesen,
nagy szóródású válaszokat adtak. Mindenekelőtt
a szereplőkre összpontosítanának, s a szatirikus
közéleti humorra. Eszközök? Jellemző volt a hagyományos, sztereotip, "komplex" eszközök emLEN Z (Szirtes András). Speciális érték? A válto- lítése. Összefügghet ez azzal is, hogy akik nem
zatos látványvilág, jó filmbeli trükkök, operatő- akadtak rá sajátos filmértékre - propagálási sajátosságra sem lelhettek. Egyértelműen általános
rileg bravúros természeti képek. Propagandasajátosság? A mű kísérleti jellegének, a különleges forgalmazást tippeltek, a válaszolók felénél töblátványnak, az alkotói elhivatottság filmi kifeje- ben 14 éven felüliek részére. A legtöbben a ki-

Böszörményi Géza: Laura (Puskás Tamás, Básti Juli és Reviczky Gábor)

eme/ten támogatott műsorkategóriára szavaztak,
s nem kevesen a támogatottra. Indokolás: hiányműfaj a hazai szatíta, s e .Jiíánypótlónak" méltányolandó a közérthetősége. Eléggé a közepes fö~
/ött járó tetszés vezetett a filmet minősítő válaszokban. A közönségnek jobban fog tetszeni a

film, mint a mozisoknak - írták, jelölték az íveken. Leginkább vegyes kritikai fogadtatásra számítanak, s elfogadásra, sőt egy-egy dicséretre is.
SZAMÁRKÖHÖGÉS (Gárdos Péter). Speciális
érték? Szinte mindenki talált valami sajátost.
,
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VAKVILÁGBAN
(Gyarmathy Lívia). Speciális
értékek? A kitöltők fele szerint van: valós jelenbeli életérzés a nyolcvanas évek munkástársadalmának ellentmondásairól,
értékrendjének
felbomlásáról. Propagandasajátosság? A rendezőnő
eddigi munkásságával kívánnak érvelni, kis részben a jó színészi játékkal, legkevésbé meg a gondolati tartalommal.
Az általános forgalmazást
látták jónak a legtöbben; a 14 éven felülieknek
való bemutatást a válaszolók fele javasolta. Kiemelten támogatott műsorkategóriában
célszerű
forgalmazni, mert: itthon kevéssé tárgyaltak eddig színvonalasan
társadalmilag
fontos munkásproblémát. Többnyire tetszett a film, néhányaknak közepesen. Közepes tetszést jósoltak a
majdani moziközönség soraiban. Jó kritikát várnak, köztük dicsérőt és elfogadót is.

i,
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. nem tetszett. A közönség soraiban még a közepes
tetszést sem tudja majd elérni. A vegyes kritikai
fogadtatás hangsúlya mellett elmarasztalásra is
tippeltek, és támadásra is.

.!(: ;:

:t'....\

f,

I,·...

\"~"~..;,."
', ~

,f'

, 1

Szirtes András: Lenz

Sommásan ezt: indirekt információk humorral és
kisgyerekszemmel szólnak az ötvenhatos tragédiáról. Propagandasajátosság? A szereplő művészek remek alakítására kívántak építeni nyomatékosan, másodsorban a kisgyermeki látásmód
humorára. Eszközök? Általános és megszokott
propagandaeszközök
megemlítése volt a jellemző
itt is. Néhányan Garas Dezsőre gondoltak, valamint a gyerek (nézők) közti vonatkozó informálásra. Sokakat érintő általános forgalmazást tartottak helyénvalónak. A támogatott műsorkategóriát emelték ki - hivatkozással erre: újszerű és
közérthető nézőpontból szembesülhetünk ötvenhattal. A tetszés dominált a forgalmazó k körében, akik úgy gondolták: kevésbé fog tetszeni a
leendő közönségnek e film, mint őnekik. Vegyes
kritikai fogadtatást várnak, főként elfogad ó attitűddel.
DOKTOR MINORKA VIDOR NAGY
NAPJA (Sólyom András). Speciális érték? Nem
találtak ilyent. Propagandasajátosság? A meseszerűség és a gyerekfilm-fajta hangsúlyozandó.
Eszközök? Voltaképpen a szokásosak, néhányan
a tévémese előtti hirdetést s a gyereknapon való
propagálást is megemIítették. Általános forgalmazást javasoltak a legtöbben, de jelentős számban rétegforgalmazást is - általános iskolás tanulók nak. Támogatott műsorkategóriában.
Mondván: gyengeségei ellenére is támogatandó, mert
'kevés a hazai gyerekfilm. Általában senkinek

KERESZTÚTON
(Sára Sándor). Speciális érték? Zömmel felfedeztek ilyent. E pótolhatatlan
dokumentum reális történelemszemlélethez
segít
bennünket; balladisztikus megörökítés az utókornak az emberi kiszolgáltatottságról.
Propagandasajátosság? Emberközelből, egyéni hangon
közölt történelem - riportos és balladisztikus
formában. Eszközök? Sokan a történelmi háttérről informáló eszközöket "dobnának be". Rétegforgalmazást kívántak, közép- és felsőfokú iskolásoknak, s értelmiségieknek. Egynegyedük csak
14 éven felülieknek mutatná be. Fele-fele aránybanjelöltek támogatott, illetve kiemelten támogatott műsorkategóriát, éppen a film sajátságos értékeire utalva. Határozott tetszéssel fogadták a
művet. Tetszeni fog a közönségnek is - válaszolták -, de nem annyira; mint a mozisoknak.
Afilmkritika pedig mindenekelőtt dicsérni fogja.
MALOM A POKOLBAN (Maár Gyula). Speciális érték? Van, igen - válaszolták nagyon sokan. Érzékenyen, realistán szól a kiszolgáltatottságról, tisztességesen, etikai színezettel jeleníti
meg az irodalmi alapanyagot. Propagandasajátosság? A Moldova-műben
megjelenő ötvenes
évek légkörének fílmi adaptálása.
Eszközök?
A szokásos eszközök felsorolása volt a pregnáns;
egyesek a könyv újbóli kiadását, továbbá alkotó-közönség találkozó t óhajtottak. Legyen széles
körű, általános forgalmazású a film, a 14 éven
felüli korosztálynak vetítsék - javallta a válaszadók fele. A kiemelten támogatott, valamint a tá-
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Bacsó Péter: Banánhéjkeringő

(Básti Juli és Dés Mihály)

mogatott kategóriába sorolást így indokolták: az

ötvenes évek világát idéző népszerű könyv jó
figurákkal jelenik meg a filmben, melybőllényeges társadalomkritika cseng ki. Az alkotás határozottan tetszett mozis nézőinkenk. Hasonló tetszést valószínűsítettek a publikumnál, illetve a
náluk tapasztaltnál valamivel szerényebbet. Kedvezőbe hajló vegyes és elfogadó kritikai fogadtatást prognosztizáltak.
SZÉP VOLT, FIÚK (Koltay Gábor). Speciális
érték? A döntő többség nem talált ilyent. Akik
értéket véltek felfedezni, ilyesmit írtak: informáló
értékű, őszinte kép a külföldre szakadt focistákról. Propagandasajátosság?
Labdarúgóhelyzetünk nyílt megközelítése, bepillantás labdarúgásunk hátterébe. Eszközök? Az általában emlegetettek mellett például sportklubok megkeresésére
gondoltak, valamint a filmnek a focimeccsek
előtti meghirdetésére. Körülbelül fele-fele arányban gondoltak általános, illetve rétegforgalmazásra. Támogatott műsorkategóriában,
eme indokkal: érdeklődésre számottartó kérdést saját
szemszögéből, tiszta szándékkal tárgyal. A tetszés foka: középesnél jobb valamivel. Hasonló
tetszést várnak a leendő közönségtől is. Továbbá:
hangsúlyában vegyes kritikai fogadtatást.
HOL VOLT, HOL NEM VOLT (Gazdag Gyula). Speciális érték? Sajátos asszociációkat nyújtó
jelképrendszer jelenünk abszurd családhelyzeté-

ről. Propagandasajátosság? Hivatkozás családtörvényeink ellentmondásosságára; meseelemek
közvetítésével: a család fontossága; valamint az
alkotó eddigi filmjei. Eszközök? Központi és helyi propaganda a viszonylag nagy szóródású válaszokban. Eléggé kevés párhuzamosan bevethető eszközt említettek, s jobbára általánosakat
sorakoztattak föl. Durván fele-fele arányban réteg- és általános forgalmazás szerepelt a javaslatokban. A forgalmazók egyötöde csakis 14 éven
felülieknek kínálná a filmet. Támogatott műsorkategóriára szavaztak az erkölcsi korrektség, a
családpártiság, végül a tartalmi-művészeti értékek miatt. A tetszés a közepesnél valamivel erősebb volt. S ennél valamivel kevésbé fog tetszeni
a mozibeli nézőknek. Többnyire vegyes kritikai
fogadtatást várnak.
SZÉPLEÁNYOK (Dér András, Hartai László).
Speciális értékek? Többfélét említettek. A lénye-

gesek: dokumentumhitellel való gyors reagálás
egy adott eseményre; a személyiségvédelemtársadalmi hiányai; közéletünk értékrendi válsága; baj
van az új jelenségek befogadására való fogékonysággal, az új dolgok kezelésével. Propagandasajátosság? A szépségkirálynő-választás tényének,
folyamatának kiemelése; a királynőválasztás háttere, a választás két arca; vétlen kiszolgáltatottság, a pletykák mögötti tények. Eszközök? Elsősorban az eseményben levő látvány(osságo)t
hangsúlyozták (fotók, videók stb.). Talán ennél
83
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Gyarmathy Lívia: Vakvilágban (Meszléry Judit és Szabó Lajos)
a műnél közelítették meg partnereink leginkább
a sajátos filmértéknek való eszközöket a tartalom
közönséghez juttatása érdekében. Egy érdekes
(elgondolkodtató'i) válasz: kérjük a Magyar Média és a Centrum Aruházak segítségét. Altalános
forgalmazást kívántak. 14 éven felülieknek a vá84
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laszadók egyharmada javasolta a filmet. Támogatott műsorkategóriára
tippeltek. Érvek: a hazai üzleti érdek személyiségsértő, ártó torzulásai;
társadalmi jelenségről van szó, ezért majd minden réteghez el kell( ene) juttatni; a progresszióért
bírálnak a szerzők. Erős tetszés jellemzi a minő sí-

Maár Gyula: Malom a pokolban (Garas Dezső és Ráckevei Anna)

Tolmár Tamás: Zuhanás közben (Kaszás Attila és Kováts Adél)
tést. S valamivel még ennél is jobban fog tetszeni
a közönségnek - jósolták. Vegyes kritikai fogadtatásra számitanak leginkább, ezen belül az elfogadás túlsúlyára.
ZUHANÁS

KÖZBEN (Tolmár Tamás). Speciá-

lis érték? A kérdőívkitöltők
a szerző elsőfilmes mivolta
vábbá a hatásos eszközökkel
tika. Propagandasajátosság?
emelése, kisebb részben meg
legvégül. az, hogy
megtörtént
.
.

egyik fele szerint:
hangsúlyozható, tovaló társadalomkriAz elsőfilmesség kiPogány Judit játéka,
eset feldolgozásáról
85
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Dömölky János: Hajnali háztetők (Rajhona Ádám, Haumann Péter és Eperjes Károly)

van szó. Eszközök? A hagyományosak mellett
(ezek itt elég ritkák) például a taxivállalatok bevonása, illetőleg valamiféle videós tájékoztatás.
Zömmel széles teritésű általános forgalmazást
óhajtanak, s 14 éven felülieknek , egyértelműen a
támogatott műsorkategóriában. Mert: elsőfilmes
a rendező, következésképpen lehetőleg sokan
nézzék meg opuszát. A közepesnél valamivel magasabb tetszést jelöltek. A várható közönséggel
kapcsolatban pedig: a közepesnél valamivel alacsonyabb tetszést. Es a vegyes kritikai visszhang
dominanciája mellett elmarasztaló s támadó írásra is számítanak.
HAJNALI

HÁZTETŐK (Dömölky János).
Speciális érték Az adaptált irodalom filmi esztétikumát értékelték a legtöbben, a hangulati-lírai
megjelenítést (atmoszferikus operatőri munkát)
és azt, hogy filmben találkozhatunk az ötvenes
évek
művészetével.
Propagandasajátosság?
Egyértelműen Ottlik nevét emelték ki, másrészt
pedig a színészi teljesítményeket, végül a művészi
szintű filmes megformálást. Eszközök? A szöveges anyagok emlegetése volt túlsúlyban: folyóiratcikkek, irodalmi lapok bevonása, könyvrészletek idézése, az irodalmi mű újbóli kiadása. Az
általános és (valamivel kevesebb válaszoló szerint) a rétegforgalmazást találták indokoltnak.
Utóbbit a humán értelmiségieknek és a művé86

szeknek. A 14 évenfelülieknek mintegy a mozisok
fele ajánlotta a filmet. Főleg kiemelten támogatott műsorkategóriát tippeltek, de részben támogatottat is. Indokolás: komplex művészi megvalósítás, tartalmi és formai szempontból egyaránt
kiváló művészi teljesítményt láttak. Határozott
tetszéssel fogadták a művet, s - mint válaszaikból
kiderült - eléggé fog tetszeni a várható közönségnek. Szinte kizárólag dicsérő kritikák jellemzik
majd a fogadtatást. Ez volt a mezőny egyetlen
filmje, amelynek ilyen jó sajtóvisszhangot jósoltak kollégáink.
GONDVISELÉS (Erdőss Pál). Speciális érték?
Nézőink egyik fele szerint: periférián élő embereknek a család összetartásáért folytatott küzdelme; társadalmi hátrányok halmozódási folyamatának kifejezése. Propagandasajátosság? A rendező korábbi szociográfikus munkáinak tudatosítását említették, továbbá fiatalok, szülők és
gyerekek mai problémáinak exponálását. Eszközök? Hagyományos és megszokott eszközöket
sorakoztattak föl. Általános forgalmazásra tettek
javaslatot. A javaslattevők egyik fele csak a 14
éven felülieknek való bemutatást látta helyén
valónak. Főként támogatott műsorkategóriát
kértek, néhányan meg kiemelten támogatottat.
Lévén: aktuális anomáliákról, családon keresztül, s felelősen, humánusan szól a film. Amit
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Erdőss Pál: Gondviselés (középen: Döbrei Dénes)

közepesen tetszőnek minősítettek. A közönséget

pedig immár többedszer alulpontozták, mondván: nekik valamivel kevésbé, a közepes alatt fog
tetszeni a film. És vegyes kritikai fogadtatást várnak, amiben eléggé részt vesz majd az elfogadó
ítélet.
AZ UTOLSÓ SZÓ JOGÁN (Kósa Ferenc). Speciális érték? Egyöntetű igennel válaszoltak. Mert

Találtak benne valamennyien. Felelősségteljesen,
humorosan figyelmeztet a család fontosságára;
hitelesen, aktuálisan mutatja meg életformánk
válságát. Propagandasajátosság? A téma naprakész voltának kiemelése, jó színészekkel, humoros tálalásban. Eszközök? Általános meg hagyományos, illetve egy érdekesség: néhol ún. üzenőfal(ak) felállítása. Általános forgalmazás a kiemelten támogatott és a támogatott kategóriában.
Indok: teljesen eleven, mai család(ok) valódi
problémájáról szól. Határozottan tetszett (nagyon tetszett, tetszett) a mozisoknak. A várható
publikumnak - tudjuk: szerintük - "csupán" tetszeni fog. Filmkritikánk vegyesen fog reagálni rá,
elfogadási dominanciával, s még dicsérettel is.

szuggesztíven tolmácsolt társadalmi ellentmondásokkal találkoztak egy ember igazságkereső
kálváriájába való beavatás révén; mert őszinte az
anyag, ami feudális viszonyaink ellen agitál. Propagandasajátosság? A rák gyógyítási lehetőségére
apellálás. Egyfajta Kósa-portré megismerése a
Béres-portréban. Eszközök? Hagyományos eszközök mellett sajtókampány megindítása a kora- ÉRZÉKENY BÚCSÚ A FEJEDELEMTŐL
beli események felidézésével. Legyen támogatott,
(Vitézy László). Speciális érték? A felénél keveilletve kiemelten támogatott forgalmazású a film sebb néző talált értéket. Ez: viszonylag ismeretlen
- lenyűgöző és időszerű közlendője miatt. Első- kor megjelenítése mai gondolatok kedvéért; felsorban rétegforgalmazást szeretnének az érdekel- sejlik a magánember és a reálpolitikus konfliktuteknek, vezető beosztásúaknak, az egészségügy- sa. Propagandasajátosság? Kosztümös történelben dolgozóknak. Határozottan tetszett (többek- mi film, Bethlen Gábor kora Bessenyei főszerepnek nagyon) a filmdokumentum. Tetszeni fog a lésével. Eszközök? Megszokott, hagyományos leendő közönségnek is - említették -, de nem
történelmi segédanyag kiegészítésével. Általános
nagyon. Vegyes kritikai fogadtatásra számítanak forgalmazást javasoltak döntő többségben, 14,
a legtöbben, elfogadó hangsúllyal.
illetve 16 éven felüli befogadóknak. Az anyag történelmi és kultúrtörténeti értékei miatt: támogaCSÓK, ANYU (Rózsa János). Speciális érték?
tott kategóriában. Az esztétikai minősitést illető87
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Rózsa János: Csók, anyu (Andorai Péter és Koltai
Róbert)

en: kevéssé tetszett a film a legtöbb forgalmazónak. Akik azt jelezték, hogy hasonlóképpen kevéssé fog tetszeni a közönségnek is. Főként
elmarasztaló kritikát prognosztizáltak,
kisebb
részt pedig vegyest.
Befejezésül lássuk az általunk kiemelt kérdésekre kapott hivatalos válaszok összesítését is!
Azaz nézzük meg sommásan: milyen volt a XIX.
Magyar Játékfilm Szemle tizenkilenc filmjének
forgalmazói fogadtatása?
Hogyan vélekedtek a filmek címéről? Ezeket
találták szerenesés címűnek. Én is jártam Isonzónál, Banánhéjkeringö, Malom a pokolban, Keresztúton, Szép volt,fiúk, Hajnali háztetök, Szépleányok, Csók, anyu. Részben szerencsésnek, s részben elfogadható címűeknek ítélték: Szörnyek
évadja. Szamárköhögés, Doktor Minorka Vidor
nagy napja, Vak világban, Az utolsó szó jogán,
Érzékeny búcsú a fejedelemtől. Elfogadható filmcímek: Laura, Zuhanás közben, Lenz, Gondviselés. Egyetlen címet változtatna meg a mozis ok
egynegyede: Hol volt, hol nem volt. Tehát a Szem-

le versenyfilmjeinek címével nem volt, s nincs
forgalmazói probléma.
Mi a helyzet a filmbeli értékekkel? Tizenegy
filmben találtak speciális értékeket a válaszadók;
öt film (mintegy a mozis ok fele szerint) pedig
részben hordoz sajátos értéket. Voltaképpen jó
arány ez, hiszen az alkotásoknak több mint a
felét egyértelműen értéktartalmúnak
ítélték, s
mindössze három munkában nem találtak sajátos értéket.
A propagandában
hangsúlyozandó
értékek
megnyilatkozásával viszont igen komoly problémák vannak. Szinte csak egyetlen esetben tekinthetjük majdnem egyértelműnek
a felfedezett
filmbeli értéknek az adekvát eszközzel való bevetését. Fölöttébb rossz arány ez! Lehet, hogy nincs
(nem található) az egyes filmekhez megfelelően
illeszkedő propagandamédium?
Vagy esetleg
van, de pénz nincs rá? Talán a konkrét filmértéket médiumban tárgyiasítani tudó szemlélet hiányzik? Mindenesetre vitathatatlan:
a filmbeli
értéksajátosság propagandaeszközzel
való operacionalizálásával vannak az alapvető gondok.
Kellő operacionalizálás híján nem érhetjük el azt
a nézőt, akit a zsöllyébe szeretnénk leültetni
majd.
U gy látszik, nincs baj viszont a választott forgalmazásmódokkal. Tíz filmnek javasoltak általános forgalmazás t. Általános, illetve rétegforgalmazást meg négynek szeretnének. Rétegforgalmazást pedig ötnek. Jelentős többségben vannak tehát a széles körű bemutatásra kínált munkák, s indokoltak a rétegforgalmazási igények is.
Ugyanakkor kissé meglepőnek tűnik a viszonylag sok - 14, ill. 16 éven felülieknek szánt korhatárra szignált alkotás. Számuk tizenhárom.
(Nem szerencsétlen szám ez? .. ) Kilenc film számára részben (a mozisok fele, negyede), négy
műnek teljesen s egyöntetűen kívánnak életkori
korlátot felállítani.
A műsorkategóriák vonatkozásában
egyértelmű és erős támogatásukról
"biztosították"
forgalmazóink a fentebb sorra vett alkotásokat. Kiemelten támogatott kategóriát kértek három, támogatottat, illetve kiemelten támogatottat
hat,
támogatottat viszont tíz film részére.
A tetszési mutatókat is megfelelőnek mondhatjuk. Tíz film jól diagnosztizálhatóan
tetszett a
válaszadóknak, hét meg általában közepesen; kevéssé tetszett egy, és ugyancsak egy volt, ami nem
tetszett. Érdekes és elgondolkodtató reagálásokra utalhattunk,
amikor a "Közönségüknek
mennyire fog tetszeni a film?" kérdésre érkezett
válaszokat elemeztük. Mindössze három esetben
találkoztunk ún. szinkronpontozással.
Nevezete-
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érték minősítése, pontozása a (viszonylag magas)
sen: a mozis szerint ilyenkor a leendő publikum
társadalmi és a (viszonylag alacsony) forgalmaépp olyannak fogja megítélni a mű tetszésfokát,
zási érték pontozása között helyezkedik el mint ő, vagyis azonos indexeik lesznek (Laura,
mintegy balanszírozva közöttük.
Érzékeny búcsú a fejedelemtől, Szép volt, ftúk).
A számtani átlagok alapján ez a sorrend alakult
Két esetben pontoztak felül, vagyis úgy ítélték
meg, hogy várt nézőiknek jobban fog tetszeni az ki: Banánhéjkeringő, Szépleányok (ez az l. és
alkotás, mint ahogy nekik tetszett (Banánhéjke2. hely a pontozott forgalmazási értékkel lehet
Hajnali háztetők, Én is jártam
ringő, Szépleányok ). A további tizennégy film kapcsolatban),
esetében meg alulpontoztak: azt jósolták, hogy a Isonzonál (ez a 3. és 4. hely a jelölt művészi
közönség jegyezte tetszési index alacsonyabb lesz értékkel függhet össze), Csók, anyu (ez az 5. hely
az ő forgalmazói minősítésüknél. A felvázolt té- pedig a társadalmi érték szerinti pontozással hoznyek a moziüzemeltetőben élő kőzönségképről,
ható korrelációba). Kiugróan figyelemre méltóannak milyenségéről árulkodnak. Honnan ered
nak tartalom a globális rangsor alapján szerveződött filmek .mozgésát''. Ez a pontozott társadalez a forgalmazói publikumimágó? Mik a mozgami, művészi és forgalmazási értékek összesítése
tói? Hogyan játszik bele (belejátszik-e) hazai
filmterjesztésünk mindennapi gyakorlatába? Sür- . révén jött ki. Így született meg tehát a mozisok
gős válaszok kerestetnek tehát. ..
szerint legértékesebbnek tartott filmek globális
rangsora: Én is jártam Isonzonál, Hajnali házteA filmek kritikai fogadtatásának prognózisában a vegyes jelző dominál. Három film esetében
tők, Keresztúton, Az utolsó szó jogán, Csók,
Anyu. E sorrendben (négy film esetében) világodicsérő fogadtatást valószínűsítettek; elfogadót
és dicsérőt egynél; elfogadót szintén egynél; elm a- san megmutatkozik a társadalmi érvényesség mint érték - túlsúlya. A kivétel: Hajnali háztetők,
rasztalót ugyancsak; vegyeset pedig tizenkettőnél. Bizonyos fokig a mozisok fílmminősítő mun- . ennél a művészi érték jut szóhoz. Ami teljesen
néma maradt, ami (itt!) egyáltalán nem jutott
kájának nehézségére is utalhat ez utóbbi túlsúly.
Miután ők is nézők: filmbefogadás, -értelmezés
szóhoz, az a forgalmazási érték. Vagyis éppen az,
amivel - legalábbis így gondolja az ember - egy
közben számos projekciós lelki dinamizmus dolforgalmazónak,
a gyakorló mozisnak a legingozik bennük.
kább operálnia kéne. Kellene úgy, mint sajátsáLegvégül pedig hadd szóljak az összesítő kérgos és adekvát eszközével. Mi lehet az oka andőlapokról! A tizenkilenc alkotás pontozását
egymás viszonylatában kérő összesítő kérdőívre
nak, hogy az említett három értékfajta működtetésekor akarattalanul is zavarreakciót jeleztek a
(a napokon át tesztelt) mozisoknak a társadalmi
érvényesség, a művészi érték, valamint a forgalforgalmazók? Miféle furcsa aránytalanság
ez?
mazási érték minősítése szerint kellett válaszolniVagy egészségtelen értékhierarchia öltött testet?
Esetleg egészen más valami? Netán a filmbefogauk. Kutató munkatársaimmal
együtt értékelt vádó mozis személyiség
eszmei-műélménybeli
laszaik summája három rangsorba rendeződött
(Én-vonatkozású)
és praktikus-üzleti (forgalma- azokon belül az első helytől az ötödikig. Íme!
zói szerepvonatkozású) magatartásának
diszkreA társadalmi érvényesség szerinti sor: Én isjártam
Isonzonál és Az utolsó szó jogán (l-2. hely), Ke- panciáját értük tetten? Egyelőre ezt sem tartom
kizártnak. Ami amúgy igencsak emberi ómen,
resztúton (3.), Szépleányok (4.), Csók, anyu (5.).
Sorrend a művészi érték szerint: Hajnali háztetők,
még ha nem hoz is annyi pénzt a mozi konyhájáKeresztúton, Én is jártam Isonzánál, Szörnyek
ra, amennyit hozhatna. Momentán egyetlen doévadja, Malom a pokolban. A forgalmazási érték
log biztos: mielőbb rá kell bukkannunk a tudo-.
mányos igényű válaszra, azaz kutatnunk kell az
szerinti sor: Banánhéjkeringő, Szépleányok, Vakvilágban, Laura és a Szamárköhögés (4-5. hely).
oly fontos (gyakorlati kihatású) forgalmazási érA legmagasabb értékű pontokat a társadalmi
ték némaságának okát. Vizsgálni, "kérdezgetni"
érvényesség alapján adták egyes filmeknek. A vi- kell tehát őt - egészen a megszólaltatásáig.
szonylag legalacsonyabb mutatókkal a forgalmazási érték megítélése során pontoztak. A művészi
Féjja Sándor
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PREMIER PLAN
"Magamtól is különbözöm annyira,
mint másoktól"
(La Rochefoucauld)

A peremléten innen és túl
Tarr Béla filmjeiről
Pályakezdés
Ha nem tekinthetjük egyedülállónak,
teljesen
szokatlannak Tarr Béla pályakezdését, indulását,
annál inkább elmondható ez filmes alkotó ként
való megjelenéséről, "berobbanásáról"
a filmes
közéletbe és egy szűk nézői köztudatba.
Első
egész estés munkája, a Családi tűzfészek című
dokumentum-játékfilm
ugyanis jelentős szakmai
és kritikai elismerést arat, nagydíj at kap 1979ben a mannheimi - elsőfilmes - fesztiválon, ahol
azelőtt és annak utána is több magyar film jár(t)
sikerrel. A hazai nézők 197~ elején ismerkedhetnek meg a filmmel egy-két moziban. Az igazi
bemutatkozást néhány évvel később a tv-premier
hozza meg.
Érdemes szemügyre venni közelebbről a film
elkészültének körülményeit.
A pécsi születésű Tarr Béla kezdetben, amatőrként, dokumentumfilmeket
készít. Majd felveszik a Balázs Béla Stúdió tagjai sorába. Itt 1977ben, huszonkét évesen - a dolgok szerenesés öszszejátszása folytán - lehetőséget kap egy film
leforgatására. Az időpont meghatározó, hisz' ekkorra már elkészült három egész estés film, a
Segesvár (Lányi András), az Amerikai anzix (Bódy Gábor) és a Tantörténet című dokumentumfilm (Ember Judit). Tarr Béla úgy dönt, hogy
dokumentum-játékfilmet
rendez civil szereplőkkel, akikkel a filmbelihez hasonló események történtek meg, épp (társadalmi) helyzetük egybeesése okán.
Hadd idézzünk Tarr Béla Szalai Györgyivel
folytatott beszélgetéséből: "Akkor érdemes dokumentumfilmet csinálni, ha a valóságban olyan
események vagy folyamatok zajlanak le, amelyekben egészen koncentráltan
kimutatható
a

I

Tarr Béla
társadalom összes - arra az emberre vagy arra a
közösségre vonatkozó - mozgása, akikről a film
szól. (... ) A Családi tűzfészek esetében nem volt
olyan esemény, amelynek segítségével ezt az életformát körül lehetett volna járni. Pontosabban,
voltak ilyen események, csak ezek időben, helyszínben, szereplőben egymástól nagyon távol estek. Forgathattam volna 5-6 dokumentumfilmet;
egyet arról, hogy megerőszakolnak
egy cigánylányt, egyet egy házasság felbomlásáról vagy a
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lakáskérdésről, a családstruktúráról stb. C... ) Mikor végiggondoltam ennek az életformának - az
általam ismert és elképzelhető - összes szociológiai, pszichológiai, részben filozófiai és esetenként politikai vonzatát, akkor kezdtem el keresni
azokat a szituációkat, amelyekben besűrűsödnek
az életmód konfliktusai."
Már ebben a korai interjúban felbukkannak
azok a fogalmak, melyek elkísérik Tarr Béla további pályáját: életmód, tudományos megközelítések szükségessége, társadalmi folyamatok és
önismeret. Mindehhez hozzátehetjük, hogy Tarrt
elsősorban a nehéz életű emberek mindennapi
világa, ismétlődő konfliktusai érdeklik. S nem a
kuriózumok szintjén, hanem azért, hogy általános(ítható) igazságokat vonjon le belőlük. Az
általa bemutatott, feltárt életformákat szociális
és egyéni meghatározottságok korlátozzák és
konzerválják. Alakjai többnyire a társadalmilag
leszorítottak köréből kerűlnek ki. Tarr őket sem
menti fel a "felelősség" alól, de mély szimpátiával
"van jelen" látatlanul is a filmkockákon, érzelmileg hol többet, hol kevesebbet juttatva szereplőinek, az iróniától sem idegenkedve.
A Családi tűzfészek kapcsán, mannheirni sikerről lévén szó, engedtessék meg egy párhuzam!
1974-ben egy negyven esztendős magyar rendező
(Maár Gyula) első filmje, szigorú pszichológiai
látlelete, a Végül kapta a nagydijat Mannheimben. Annak hőse, a nyugdíjaztatott (nagy idők
tanúj a volt) gyárigazgató szintén beállhatott volna a leszorítottak sorába. A különbség "csak"
annyi, hogy Tarr fiatal hősei még el sem kezdhették igazi egzisztenciájukat, a teljesebb élet felé
tartó hosszú menetelésüket. Egyelőre csak az
akadályok tornyosulnak előttük, egyre áthághatatlanabbul. .. Elgondolkodtató párhuzam.
Tarr Béla esetében - mint említettük - a szűkebb értelemben vett pályakezdés még a főiskola
előtti időre esik. Tágabb értelemben egész eddigi
munkásságát - egyáltalán nem lekicsinylően, épp
ellenkezőleg! - tekinthetjük pályakezdésnek.
Nincs még egy rendezőnk, aki harminc éves korára öt egész estés munkával rendelkeznék. Vegyük tehát sorra röviden a pálya eseményeit!
A Családi tűzfészek forgatása idején Tarr Bélát
felveszik a Színház- és Filmművészeti Főiskola
rendezői szakára. Mire végez (l 981-ben), már
mögötte van - a kisebb vizsgamunkákon túlmenően - egy újabb játékfilm, a Szabadgyalog, s egy
videóra készűlt klasszikus adaptáció, aMacbeth.
Két további filmje, a Panelkapcsolat és az Őszi
almanach: '82 végén, illetve '85 elején kerül közönség elé.

Lakás mint téma
A hetvenes évek közepére, az új gazdasági mechanizmus felfutása, majd megtorpanása után,
egyes rétegek anyagi konszolidációjával, mások
lemaradásával párhuzamosan szükségképpen vetődik fel - társadalmi méretekben - az életmód,
a "hogyan élünk" problémaköre, célok és eszközök sok esetben megfigyelhető felcserélődése.
A kutatások, a publicisztika ösztönszerűen hatnak az irányítás felsőbb fórumai felé is. S mivel
az életmód és értékrend alapvető meghatározója
a lakás (van-e és milyen), a különböző pártdokumentumok is a figyelem előterébe helyezik ezt a
kérdést, fokozott odafigyelést sürgetve a lakásprogramok kidolgozása és megvalósítása terén,
valamint az egyéni kezdeményezések, vállalások
támogatása ügyében. De azt sem szabad elfelednünk, hogy ugyanakkor, az évtized végén radikálisan megnehezednek a magánerős építkezések és
a lakáskiutaláshoz jutás esélyei.
Mindennek egyfajta lecsapódása, a probléma
körüljárása figyelhető meg az időszak magyar
filmjeiben. Persze nem mondanánk, hogy direktívák hatására születnek ilyen témájú filmek, de azt
annál inkább, hogy a filmesek is (meg)érzik a
téma súlyosságát, amely egész társadalmi fejlődésünk alfája lehet. Az igazán jó filmek természetesen az emberi drámákat állítják elénk, melyeknek
érintője, összetevője vagy épp egyik kardinális
eleme a "lakáskérdés" megoldatlansága. A lakástalanság többnyire mint az egyénre vonatkoztatott társadalmi szimptóma szerepel; jele, jelzése, szimbóluma közállapotainknak, melyet azonban nem szabad kizárólagosítani. Ezért a filmek
megpróbálnak mindig a kérdéskörön túlra is tekinteni.
Ilyen értelemben a téma csúcsévének tekinthető az 1979-es esztendő, amikor a bemutatott filmek között egymás mellett szerepel a Fogjuk meg
és vigyétek (Oláh Gábor), A kedves szomszéd
(Kézdi-Kovács Zsolt), az Ajándék ez a nap (Gothár Péter) és bizonyos mértékig ide sorolhatóan
a Vasárnapi szülők (Rózsa János). Valami hasonló
történt legutóbb, mikor a "vállalkozás" témakörében jelentkeztek egymás után a különböző
megközelítésű filmek.

"Lakás- történetek"
Tarr Béla a hétköznapi élet jellemző színterein
játszat ja filmjeit. Ezek között is különleges helyet
foglal el a lakás. A koherens "életművön" belül
három munkáját sorolhatjuk ide. Ezekben a la-
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Családi tűzfészek, 1977. (középen Kun Gábor)

hivatal semmi jóval (közeli kiutalással) nem biztatta a fiatalasszony t, mert az ő "súlyossági mutatójuk" még nem elég súlyos. Az elkergetett Irén
végső elkeseredésében feltör egy lezárt, lakatlan
szobát, s ott húzzák meg magukat. S közben
reménykedik; hogy nem lakoltat ják ki, meg hogy
ismét összekerülnek. Hiszen szereti férjét. A férj
is hasonlóképpen nyilatkozik. Minden rendbejönne, ha lakásuk lenne.
Tarr Béla balladai tömörséggel mondja el a
történetet. Egy-egyjelenetébe sok minden belesűrűsődik, az előzményekből és a sejthető következményekből. Lineáris szerkezete egy folyamatot: a lakáshoz nem jutás folyamatát írja le. Közben élet- és sorstörténetet is ad. Illetve annak
töredékét. (A történet - sejthetően - szűk egy
évet ölel fel.)
A Panelkapcsolat története "keretes" elbeszélés. A férj a film elején és végén (talán mert
megunta felesége állandó panaszkodását) elköltözik, de hamarosan visszatér. S mindent ott
folytatnak, ahol abbahagyták. A történet maga
is panelekből, a mindennapi élet paneljeiből tevődik össze. Nézetkülönbségek és látszólagos kibékülés; a kikapcsolódás órái, melyek keserű szájízt
hagynak; vádak és értetlenség; majd egy újabb
vásárlás ideiglenes'konszenzusa.
Ebben a "történetben" a lakás a házaspár éle-

kásmotívum - változó mértékben - meghatározó
szociológiai-topográfiai tényező és cselekményszervező erő. A Csa/ádi tűzfészekben a valóságos
lakással szemben az elképzelt saját lakás abszolút
pozitív értékként jelenik meg. A Pane/kapcso/atban - úgy tűnik - a lakás közömbös érték, másrészt negatív oldaláról hangsúlyozódik. Az Őszi
almanach lakása bír ugyan szociológiai meghatározottsággal, előtörténettel, mégis elsősorban
szimbolikus tér.
A lakástörténetek általános evidenciája, hogy
- szinte kivétel nélkül-lakáshoz jutással végződnek. Az új lakás megjelenhet kiutalás formájában, szanálás eredményeként, vagy egyszeruen
csak .felépülhet". A Csa/ádi tűzfészek ebben is
eltér.
A film fiatal házaspárja - Laci és Irén - nyolcadmagával lakik Laci szüleinek szoba-konyhás
lakásában. Állandóak a veszekedések. Leginkább az apa nem bírja menyét, akit legszívesebben, egyik pillanatról a másikra, kidobna a lakásból. Amikor Laci leszerel a katonaságtól, azzal biztatja feleségét, hogy "most már minden
másképp lesz". De az apa tovább áskálódik, férjénél feketíti be Irént. Az egyik összetűzés azzal
fejeződik be, hogy az apa elzavarja Irént (aki
magával viszi kislányát), a férj néma asszisztálása
mellett. Már korábban megtud tuk, hogya lakás-
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állapotrajz summázata: mindenki mindenkivel,
de főképp mindenki ellen. Lakás-inferno: inferno
a lelkekben.
Ha csak a három történet felszínét nézzük: az
elsőben a fiatalok a lakástól várják életük zűrzavarának teljes megoldását. A másodikban megvan a lakás, mégis megoldatlan a benne élők
élete. A harmadikban a lakásért (is) folyik a harc,
de már kegyetlen eszközökkel.
A kör bezárult.

Élettér, színtér, küzdőtér

Családi tűzfészek, 1977. (Horváth

László)

tének kerete (ami egyszerűen van). Lakói innen
rugaszkodnak el, s ide térnek vissza. A lakás nem
szervezi, nem magyarázza, inkább elviseli és motiválja két ember kapcsolatát.
Némi maIíciával és iróniával, tudatosan leegyszerűsítve, a lakás-filmek közőtt kezdjük tárgyalni az Őszi almanach című alkotást. Bár bizonyos
szempontból par excellence lakás-filmmel van
dolgunk. Végig egyetlen, több szobás polgári lakásban játszódik a film. A külvilág is csak egyszer hatol be ebbe a zárt világba. Az együttélő öt
ember: a lakás tulajdonosnője (Hédi), Hédi ápolónője (Anna), annak szeretője (Miklós), az aszszony fia (János) és János barátja, a volt tanár
(Tibor).
A cselekmény, ha van, arról tudósít, hogy ezek
az emberek miként kötnek alkalmi szövetségeket, majd miként árulják el egymást. A nyílt és
a burkolt küzdelem szenvedő alanya - mindazon
túl, hogy valamennyien szenvednek - Hédi. Van,
aki pénzt akar szerezni az asszonytól, van, aki
birtokon belülre akar kerülni, van, aki teljesen
fennhatósága alá vonná a lakást és az ott-lakókat. A harc fegyvere a színlelés, a bujtogatás, a
rágalmazás. Egy ékszer eltulajdonítása összefogást eredményez. Elvitetik Tibort, ismét négyen
osztoznak.
A filmen párkapcsolatokban és -beszélgetésekben bomlik ki a kettős (többes) viselkedés természetrajza, s oldódik (de meg is marad) a látványos, előremozduló, -mozdító dramaturgia. Az
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Tarr Béla számára a lakás az élet térbeli alapegysége. Olyan élettér, amelyben leírhatók konkréttipikus emberi drámák, helyzetek, magatartásmódok; s amely alkalmas arra is, hogy elvont
létértelmezések terepe legyen (l. utolsó filmje).
A Családi tűzfészek azzal okozott sokkhatást,
hogy mélyre világított, és rendkívül erős fénnyel.
Tarr igen pontosan fogalmaz. A bevezető három
snittben leírja azt a tágabb világot, mely családi
drámáját körülveszi és meghatározza. A) A hajnali külvárosi utca kapirgáló csirkékkel, lepusztult házakkal, mindent elborító szürkeséggel,
Irén távolodó alakjával. B) Egy vasúti viadukt
alatti forgalmas kereszteződés, csikorgó-zörgő
villamosok. c) Monoton ütemben szalámit rakosgató asszonyok.
Hirtelen váltás. Otthoni összetűzés. A szokásos. Tarr jelenetépítkezésére jellemző, hogy erősen kifejlődött, tetőpont-közeli szituációból indít. Míg a jelenet végét inkább elnyújtja, a szokásosnál hosszabb ideig kitart. A kamera ebben a
szűk lakásban úgy viselkedik, mintha az egyik
résztvevő lenne. Nem is tehet mást. Itt nincsenek
kivehető (műtermi) válaszfalak. Közeliket pásztáz az objektív. Az összezártság, összeszorultság
félelmetes erővel nehezedik a bentlevökre és a
nézökre egyaránt.
A szűk plánok csak szoba-szegmentumokat
mutathatnak. A lakásról nem is lehet teljes képünk. A berendezés a szituáció része. A központi
hely: az asztal (étkezés, beszélgetés, kártyázás,
italozás). Mögötte a tv-készülék, amit ritkán néznek. Három alkalommal kap funkciót. A paksi
híradásra felfigyel az apa, ott lehet lakáshoz jutni. A kártyázás idején zenés darabot (operát?)
sugároz a tévé. (Filmes ellenpontozás.) A harmadik alkalommal, asztalbontás után, ágyazáshoz
készülődve halljuk (hallják) a tv-híradó szignálját. Ennyit jelentett a család életében a műsor,
bár végig be volt kapcsolva a készülék.
Az egész családon az apa uralkodik. Leszid és
javaslatokat tesz, példát és normát ad (szóban).
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Értékrendje az általánosan
elfogadott pozitív
kritériumokon túl a tekintélyelven alapul. Ő van
birtokon belül. A fiataloknak nincs hangoztatott
értékrendjük. Megvannak, illetve meglennének,
ha hagynák őket. Csak úgy egyszeruen, élni. Tarr
filmje életmód-tanulmánynak
is beillik. Azt vizsgálja, a konkrét helyzet miként hat a benne élők
viselkedésére, érzelmeire, tetteire. Mi és mennyiben torzul. S ez a torzulás visszavonhatatlan-e?
(A film befejező képsoraiból az derül ki, hogya
reményt nem adták fel ifjú hősei.)
Élettér? Inkább megcsúfolása annak, ahol szemernyi magántér sincs. Az elkülönülés lehetetlen.
A külön-élet is. Itt csak színtere van az elkerülhetetlenül felvetődő konfliktusoknak. Az összezsúfoltság harci terepén a szóvillongások bármikor
a tettlegességig fajulhatnak. Csupán önmérséklet
és öngerjesztés kérdése mindez.
A klausztrofóbia mindegyik szereplőben a kifelé fordulás vágyát erősíti. A feszültség-levezetés, az érzelmi feltöltődés színterei ugyanakkor
felettébb behatároltak
számukra (kocsma, vidámpark).
A Pane/kapcsolat hősei (Koltai Róbert és Pogány Judit megformálásában) konszolidált életet
élhetnének. A nyitókép szinte idilli. A lakótelep
közterén fúvószenekar játszik. Vasárnapi ingyen
hangverseny. Az ablakokban élénk szemű emberek. Felnőttek és gyerekek. Láthatók hőseink is.
Csak amikor a lakóházak horizont ját pásztázza
a kamera, komorul el a tekintet. A közelben
gyárkémények. Az ipari zóna határán vagyunk.
A légen át egy madár száll. Menekül?
A film férfihőse valóban menekül a családi
fészekből. (A nyitottabb plánokban felmérhető a
lakás tere. Átlagos, a berendezés is.) Arról azonban nem kapunk információt, mi történhetett, s
a következő jelenetben már újra otthon látjuk a
férjet. Suta módon ajándékkal köszönti feleségét
9. házassági évfordulójukon. A dohányzóasztal
mellett mégsincs igazán mondanivalójuk egymás
számára. De az asszonynak mégis, kiönti a lelkét. ..
Valójában a lakás sem ugyanazt jelenti kettőjüknek. A gyesen levő asszonynak börtönszerű
bezártságot, elszigeteltséget, ugyanakkor állandó
elfoglaltságot. A férjnek - aki szabadabb lakáson
belül és lakáson kívül is - megtérést (munkából,
egy-egyelköltözésből,
a haveri körből). Nem is
lehetnek azonos hullámhosszon. Két kis külön
magán-világ. Nemhogy életüknek tartalmat adó,
felszabadító stratégiáik lehetnének. A mindennapokba vannak bezárva, céljaik is, ha vannak,
mindennaposak. Elérhetőek, s az sem tragédia,
ha nem.

(

Tarr ebben a filmjében a gesztusokban, tekintetekben, szavakban
megnyilatkozó
végeredménnyel szembesít, és nem bontja ki kellően,
hogy az élettér (ami megint küzdőtér is egyben)
s az életforma mennyiben okozója, előidézője
szereplői kettős magányának, életcéljaik kiüresedésének, elsivárosodó kapcsolatuknak.
A néző
persze sok mindent tud, s hozzágondolja a látottakhoz. A mindannyiunkat
fenyegető egyéni és
társadalmi redukcióról: a panel-életformáról,
a
panel-lehetőségekről,
a panel-gondolkodásról,
a
panel-érzelmekről.
Mégis, a magánélet-munkahely-gondolkodás
hármasáról, kölcsönhatásairól
sokat elárul egyegy jelenet. Ilyen, amikor a férj munkahelyén
(üzemi vezérlőteremben) kollégáival futballozik,
görgős székeikkel kergetve a labdát. Ugyanakkor máskor, más helyen, munkája fontosságát
hangsúlyozza. Vagy egy másik jelenet. Tévékészülék előtt ül kisfiával. A műsorban Ágh Attila
beszél, beszélget szocializmusról és kapitalizmusról. Az előadás ból csak mondatfoszlányokat
hallunk. De Robi (a filmben is ezen a néven szerepel)
lefordít ja mindezt agyerekének.
Panelmondatokra. A gyerek szintjén. Csak félő, hogy a maga
szint je sem sokkal magasabb ennél.
Az Őszi almanach világa, sokszobás lakása
valóságos és nem valóságos egyszerre. Sejtelmesen megvilágított enteriőrjei és alakjai (fagykék,
lázpiros és nyers fények uralkodnak), a settenkedő mozdulatok, a lakás szépen pusztuló falai és
halmozódó szemét-, papírhegyei - egy stilizáltan
megemelt teret adnak. Az emberi lét küzdőterét.
A valóságos történet a lelkekben zajlik. A tér
-lepusztult civilizációs jellegével, a pusztuló civilizáció figyelmeztetésével - mintegy felerősíti,
megjeleniti azt. Ehhez járulnak az egészen szokatlan, önmagukra figyelmet felhívó kameramozgások, beállítások, látószögek, szóló és páros
közelképek.
A szoba, a tér hasonlóan felfokozott többlet j elentésével, korszak- illetve emberi világállapotértelmező voltával találkozhatunk
Szörény Rezső Talpra, Győző! című filmjében, valamint Jeles
András videószínházi előadásában,
a Dobozy
Imre-színdarab nyomán készült Szélviharban.
Tarr alakjai meghatározatlan
társadalmi státusúak. A három férfi feltehetően munkanélküli;
Anna Hédiből él; Hédi az, aki képes lenne önmaga eltartására. Valamennyiük számára a lakás =
a mindenség. Az egyetlen tér, s mivel egyetlen,
megindul a harc birtoklásáért, az uralmi viszonyok kedvező kialakításáért, a hatalomért. Elzárt, akvárium-Iétükben
úgy élnek és fulladoznak ők, mint azok a halak, melyek fokozatosan
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Szabadgyalog, 1980. (Szabó András és Fodor Jolán)

elhasználják a szükséges vizet, az éltető oxigént.
Miklós valahogy ki is fejezi ezt Hédivel való
egyik beszélgetésében (nem mintha hihetnénk ártatlanságában, másokra mutogatásának): "Hédi... kik között élünk? .. Milyen emberek között. ..? Vagy már nem is élünk, vagy mi van? .."

"Borzalmasan tudok
vágyakozni"
Tarr filmjeiben a nők azok, akik még tudnak
vágyakozni, érzelmi tartalékaik vannak, s erősebbek, mint a férfiak. Bergman-hatás? Aligha.
Jóval több annál. A valóság kihívása. Melyre
művész csak egyféle választ adhat.
Az alcímben idézett mondat Judit szájából
hangzik el aPanelkapcsolat című filmben. Az
asszonyafodrásznál ül, a hajszárító bura alatt.
Külsőleg és lelkileg készülődik. Amellette ülőkkel beszélget. Régi, kislány- és nagylány-emlékeit
idézi fel. A boldogság perceit. S most is boldognak kell lennie - (vagy tudja magát) -, az esti
mulatságra készül.
S milyen remekül építi fel Tarr az üzemi muri
jelenetsorát! A vágyakat és a megcsalatást, a
"még minden lehet" s a "már semmi sem lehet"

attitűdjeit. Az asszonyka belső drámáját. Ami a
hétköznapi életben több, súlyosabb, mint háborús filmben egy csata elvesztése. Az egész élet a
tét. Milyensége és minősége tükröződik vissza.
A műsor alatt: ünneplőben, sugárzó arccal ül
egymás mellett: férj és feleség. A többiekkel
együtt élvezik a műsort, Ambrus Kyri énekét,
majd pikáns produkcióját az egyik férfivendéggel. Megkezdődik a tánc. A férj látható örömmel,
hódítóan-fiatalosan táncol. Csak a kamera elfordulása után látjuk, hogy egy kiszemelt partnernővel. Hasonló dolog ismétlődik később. A férj
gitárpengetés mellett mulat, dalol. S akinek szól '
a dal, akivel együtt: egy másik férfi, szájával fura
zenekíséretet adva. Ezalatt Judit egyedül, teljesen
magáramaradottan.
Külön jellemtanulmány,
ahogy érzelmei elkomorulását eljátssza a színésznő (!): a közönytől a vágyakozó pillantásokon át
a megbántottság keserűségéig, az elrévedő tekintetekig. A belső sírás külső megjelenéséig. Miközben a férj arcán megbékültség, boldogság ...
Vágyaik vonatai más-más pályán állnak.
A férj külföldi munkára akar menni (Romániába
-!-). Érve a több kereset, a civilizációs gyarapodás, Judit ellenérve a még nagyobb magány. Ö
itthon, és a férjével szeretne valahogy máshogy
élni.
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A Családi tűzfészekben is az asszonyok képviselik a változtatni akarást. (Irén, Irén sógornője.)
Ha rajtuk múlna, már rég felmondták volna a
kényszer-együttélést,
a kiszolgáltatottságot
és
megalázottságot. A férfiak tűrőképessége nagyobb? Nem valószínű, inkább közönyük.
Ebben a filmben is van - egyetlen! - boldognak
induló jelenetsor. A család a Vidámparkba megy
szórakozni. Óriáskerék, körhinta, hullámvasút,
dodzsem. Mintha a kamera is fellélegezne, hogy
kiszabadult a zárt térből. A szereplőkkel együtt
száll, ujjong. Szinte megsokszorozódik
az életöröm ezeken a képeken. A képkivágatok is szellősek, minden egyetlen gondolati/érzés szolgálatában. S némi filmes reminiszcencia. A forgó
ringlispílről időnként rá-ráközelítő kamera az
egyik lent maradt szereplőre.
Az eufóriás pillanatok azonban hamarosan
megszakadnak. A férj többet ivott a kelleténél,
haza kell menniük.
Az Őszi almanach tenyészetében - megint egy
asszony! - Hédi az, akinek leginkább ember-arca
van, aki - szinte egyedül - megnyeri szimpátiánkat. Az ő meghatározatlan
konkrétságú monológjai igazi lebegést kölcsönöznek a filmnek, rávilágítanak egy karakter belső indítékaira, vágyaira. A kitárulkozás ezen perceit próbálja kihasz-
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nálni - gyengéd odafigyelésével - Miklós, aki a
lakásban élők közül a legtöbbre pályázik.
A tenniakarás testetlen vágya fogalmazódik
meg a volt tanár szavaiban. De ő már oly mélyre
csúszott egzisztenciálisan, hogy életét nem a diákjainak-átadás heves belső igénye fogja meghatározni, hanem egy ékszer eltulajdonításának következményei.
A vágyak és a valóság egyfajta furcsa randevúja a film befejezése: a házi ünnepség János és
Anna házassága kapcsán. Idilli képek, idillikusan
bánatos dalocska (Ahogy lesz, úgy lesz ... ). Mindennek ellentmondva, ami volt, és ami - várhatóan - lesz. A körbeforduló kamera, a táncoló
Anna és Miklós. Aztán az Anya és Fia: a fájdalom két arca. Mai Pietá.
: .. kell, hogy egyszer elcsituljon a harc ...

Fizikai sérülésektől

alelki deformációig
Tarr Béla tereiben, melyek nem is állnak olyan
nagyon távol egymástól, az emberekben felgyülemlett és elfojtott agresszivitás, jogos és jogtalan
indulatok, feszültségek "természetes" módon vezetnek nyílt erőszakig, tettlegességig.
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A Családi tűzfészek családi körében gyakorta
kísért ez a megoldási lehetőség. Verekedésig mégsem fajulnak a dolgok. A tettlegesség közeléig
akkor forrósodik a helyzet, amikor a családfő
- úgy érezvén: jogos felindulásból - kídobja menyét a lakásból.
A férj megérkezése első estéjén, szexuális nyomorát (s talán belső feszültségét) enyhítendő, egy
kiszolgáltatott cigánylányon "tombolja ki magát". Ami inkább asszisztálásnak és bűnrészességnek tűnik öccse erőszakoskodása
mellett.
Mintha nem is ő lenne az egész kezdeményezője.
A kocsmában aztán bávatagon és kissé ámuldozva tekint volt-áldozatára. Csak nem most ismeri
fel benne a másik embert?
A férj elmondásából tudjuk, hogy kétszer ütötte meg feleségét kapcsolatuk során. De ez nyilván
nem számithat olyan nagy eseménynek, ő sem
tulajdonít különösebb jelentőséget az ügynek.
így élnek ők, így élnek mások is - vagy még
ígyebbül! - itt a város peremén, a Tomori tele'pen, a Tripoliszon. Az asszonyok is megszokhatták.
A Panelkapcsolat szereplői lelki sérültek. Sem
erejük, sem indulatuk annyi, hogy tettleg Gó és
rossz értelemben) kiharcoljanak bármit. Az aszszony legfeljebb sír, hisztériázik, ragaszkodik a
férjéhez. Mert még a néma közömbösség is jobb,
mint a visszavonhatatlan magányosság.
Az Őszi almanachban megjelenik és "dokumentálódik" a nyers fizikai erőszak. A páros
beszélgetések váltakozásához hasonlóan folyik a
dulakodás, verekedés, erőszakoskodás.
Az ok:
pénz, bosszú, ösztönök.
Két ember van, aki a film végéig fenntartja
szívélyes kapcsolatát: Hédi és Miklós. De már
tudjuk, mire megy ki a játék. Az egyik védelmet,
a másik hatalmat remél. Ebben a dosztojevszkiji
ihletettségű világban, az emberi lélek mélyén nincsenek merev válaszfalak, a legszélsőségesebb
megnyilvánulások
állnak egymáshoz legközelebb. Miklós mondja Hédinek, a zongoránál ülve: "Ezeknél a legszebb hangoknál érzem, hogy
valakit agyonverek pillanatokon belül. Akkor
érzem a leginkább ... "
Ai Őszi almanach alakjai többnyire súlyosan
torzult lelkiségű figurák. Múltjukról szinte semmit nem tudunk, úgy kell "elfogadnunk" ezeket
a lelki képleteket, ahogy a szemünk elé kerülnek.
Nem a "hogyan", a "miért" érdekli ebben az
esetben Tarr Bélát, hanem a "milyen". Milyen az
emberi személyiség egy zárt világban, milyen erőviszonyok alakulnak ki. Ki szenvedi meg legjobban ezt a helyzetet stb. S végső soron: mi az
ember?

A módszer tartalma
és változásai

'1

Tarr Béla, filmjeiben, a valóság minél hitelesebb
megragadására törekszik. Alkotói módszerét amit rugalmas an alakítani is képes - ennek ren- :
deli alá. Korai filmjeiben natúr szereplőkkel, natúr helyszíneken forgat, többnyire két kamerával. Úgy, hogy - mint rendező - a lehető legkevesebbet avatkozzon a folyamatba. A szituáció szővegrészét is szereplői "írják meg".
A hagyományos játékfilmek sajátossága, hogy
mindig egy külső célt követnek. Egyrészt, meg
kell valósítaniuk a forgatókönyvben foglaltakat,
ami sztori-irányultságú,
azaz az eseményeknek
valamilyen kiemelt történés felé kell tartani uk,
hogy aztán a sztori szabályai szerint érjenek véget. A másik meghatározó mozzanat a vágás,
mely megint csak az események manipulatív öszszerendezését jelenti, a sztori szem előtt tartásával.
Csakhogy az életben nem sztorik történnek
meg, hanem az élet történik' meg (micsoda különbség!), a maga ötletszerűségével, véletlenjeivel
és kiszámíthatatlanságával;
fittyet hányva a kicentizett dramaturgiának
és külsődleges teleológiának. Ebből a szempontból hamis minden sztorifilm (ahol a sztori elsődleges).
Ennek a felismerésnek jegyében a dokumentum-játékfilmek
szakítanak
a szigorú sztorikötöttségekkel. Az alkotók szituációkat írnak le,
általános irányvonalat adnak a szituációk kifejlődésének. Ezért nincs részletes forgatókönyv
sem. Ily módon a szituációban járatos emberekkel valósághű "másolatokat" lehet készíteni.
Mi nyerhető ezáltal? A dokumentumfilmhatás megközelítése; az emberi gesztusvilág, a
viszonylatok, helyzetek mikroklímájának
jobb
megismerése (mikrodokumentarizmus);
a valóság közvetlen "üzenete". Ezek a munkák - épp
ezért - az esztétikai megformáltságot másodrendűnek tekintik, s az esztétikai ítélkezés kizárólagosságát vonják kétségbe.
Tudván, hogy épp itt található a dokumentaristajátékfilmek "Achilles sarka". A kritikákban
legtöbbször előforduló elmarasztalás, hogy nem
a "különöst" ragadják meg, hanem akonkrétat,
nem a szereplők jellemének (egyéni konfliktusainak) belső logikája vezeti a filmet, hanem az
alkotók társadalmi tapasztalata, s így az átlagos,
a jellemző - sorozatszerűen - sűrűsödik bele egyegy figurába ... A kritika kritika marad akkor is,
ha arra figyelmeztetünk, hogy ezeknek a filmeknek szociológiai, szociálpszichológiai, ideológiai
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hozadékait sem szabad figyelmen kívül hagyni. filmbe illesztett monológok (formájuk szerint
S a legjobb alkotásokban az emberi dráma is olyan interjúk, melyekben a kérdezőt nem látjuk). Úgy tűnik, a hitelességet jobban szolgálhatmegszületik (Családi tűzfészek).
Tulajdonképpen Tarr Béla első játékfilmje ta volna - szituációba helyezésük.
A dokumentum-játékfilmek alkotói a teljes
(szocio-drámája) tekinthető par excellence dokumentum-játékfilmnek. Szereplői számára nem ember (mint kommunikátor) filmbeli megjelenése iránti fogékonyságot szándékoznak fokozni a
idegenek a szituációk, a partneri magatartások,
filmbeliéletük alakulása. A kamera megfigyel, nézőben. Azért az elnyújtott jelenet, mert hátha
hitelesít.Csak akkor bicsaklik meg a film, akkor még valami új információ (a szó teljes értelméébredünk rá, hogy filmet és nem a közvetlen ben) szalagra kerűl. Csak hát, amint abeemelt
(direkt)valóságot látjuk, amikor egy-egy szerep- hétköznapi nyelv rengeteg salakot, ismétlést görlő olyan szituációba kényszerül, amely számára get, ugyanez a helyzet a mimikával, a gesztusviidegen,amelyben nem tud élni. Ilyenkor a kame- lággal. Amint a szavaknak, úgy a gesztusoknak
ra könyörtelenülleleplez. A családfő - egyébként is van redundanciája. S ez egyes esetekben önmaragyogóan életteli megformálója - kerül ebbe a ga ellen fordulhat, a rendezői szándék "nevetséghelyzetbe,mikor egy kocsmában hevesen udva- .be" válthat. Fokozottan igaz ez az Őszi almarolnia kell egy (ismerős? ismeretlen?) nőnek. nachban János és Tibor véget érni alig akaró
Vagyemlíthetjük a fiatal férjet, aki inkább csak dulakodására (nem a film végi - ékszerlopás mijelen van jeleneteiben. Bizonyos hiteltelenséget atti - verekedésről van szó).
Tarr Béla minden újabb filmje elmozdulást
hordoz az a "beszélgetés" is, melyben a lakás
nélkül maradt fiatalasszony panaszkodik egyik jelent - módszer tekintetében - az előzőhöz kébarátnőjének, aki szótlanul, egyetlen közbevetés, pest. Annak ellenére, hogy bizonyos szemléletiegyetlenmimikai visszacsatolás nélkül hallgatja módszerbeli gyökerek megmaradnak, a későbbi
(hallgatnia kell?) a reményt vesztett szavakat. munkákat inkább nevezhetjük egyszerűen csak
Hasonló bizonytalanságot okoznak a nézőben a "film"-eknek.
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Különféle alkotói szándékok és eszközök taA Szabadgyalogban az amatőr szereplők nem
saját életüket játsszák el. S ez mégsem tűnik fel lálkoznak ebben a filmben. A tér deformáltságáa nézőknek, ami csakis az alkotói módszer - nak és a látvány szürnaturális voltának azok a
Tarrnál "világnézet" - alkalmasságát bizonyítja. párbeszédek, monológok felelnek meg igazán,
Tarr, következő két filmjében, a színészi-alkotói melyek maguk is elszakítottak, elvonatkoztatotmegformálásra teszi a hangsúlyt. Ezért dolgozik tak hajdani valóságos közegüktöl (elsősorban
kiváló színészekkel. A Panelkapcsolat számára Temessy Hédi szövegei). A közönséges krimi-szál
felkért színészházaspár jobban eljátssza a jelene- és a szereplők folytonos utalásai a történtekre,
teket, mint ebben az esetben amatőrök tennék. helyzetükre, mindig vissza-visszahúzzák a filmet
Itt nem a létezés periferikus mélyvilágáról van a reáliák szintjére. Nem is beszélve arról, hogy a
szó, hanem egészen hétköznapi helyzetekről, szereplők konok ismétlődéssel ugyanazt mondamit a színész maga is átélhetett, s személyes ják egymásnak, csak más-más előjellel. Ily mótapasztalata révén, "eszközeivel" ökonomiku- don az Őszi almanach - az emberi magatartás
sabban tudja megjeleníteni, élni-improvizálni. parabol ájaként is - túlságosan elszegényítve muA probléma inkább az, hogy a film az általáno- tatja be az emberi jellemet. Más részről, az absan közismertet hozza elénk, s az egyénítést kizá- szurdoid játéktér vonzatainak következetes vérólag a színészekre bízza, Az egyedi elmaradás á- gigvitelétől, úgy látszik, visszarettent a rendező,
Így is egyedülálló kísérlet (filmnyelvi, tematinak tünete a néző alulinformáltsága is.
Az Őszi almanach újabb lépés, melyet a művé- kai, gondolati síkon), melynek szuverenitásából
szi megformálás (túlformálás) egészen szokatlan az sem vesz el, hogy olyan elődöket említhetünk
módja jellemez. Találó kifejezéseket idézve, a vele kapcsolatban, mint Cassavetes számos filmje
korábbi "dokumentarista stilizációt" felváltja az (improvizáció s színészi játék); Fassbinder Lolája
"expresszív stilizáció" (Kovács A. B.), de úgy, és Querelle-je (színes fényeffektusok); Bergmanhogy a dokumentarizmus bizonyos elemei is tól a Suttogások, sikolyok (a filmtér leszűkítése,
vörössel bevont falak).
megmaradnak (színészi improvizáció),

kalitkáért vagy szakadt zokniért.is gyilkolni tudnának".
Figyelemre méltó jelenség, hogy az a filmes, aki
Tarr alakjai mindkét filmben űzők és űzöttek
"a film = az igazság
valóság?) másodpercenegy személyben. (Közbevetőleg: a Macbeth melként 24-szer" (Godard) elvet is magáénak mondlékfiguráibóllesznek
az Őszi almanach főszerephatja, épp egy klasszikus tragédia videováltozalőil) S ezt csak olyan nagyszerű színészi jelenlétek
tában teremti meg kezdő alkotói működése
tudják elhitetni, mint amilyenekkel találkozunk.
kvintesszenciáját. Persze ma már kevésbé megleSzavak és gesztusok, tekintetek és kéjvigyorba
pő a tény, hiszen tudjuk, egy rendkívül összetarrándult arcok, a .mutatkozom'' és a "vagyok"
tó, egymásra vonatkozó alkotásokból álló műeegyüttesei. Ennek emocionális színezésére szolgyüttessel van dolgunk. Ahol nagyobb nehézség
gáinak a fényeffektusok, amiket a Macbethben
nélkül montírozhatnánk
egymás mellé különböpróbál ki a rendező.
ző filmjeiből vett részleteket. Ilyen fokú permaA veretes "saját" szövegeket annyira közelíti
nenciával, életépítéssel műveken keresztül, saját
Tarr a hétköznapi beszédszituációkhoz,
hogy világ kialakításávalJancsó és Maár munkássárészegségtől vagy fűtött indulattól, motyogás
gában találkozhatunk még.
vagy túlfutott gerjedelem okán - némelykor nem
A Macbeth sajátos és eredeti alkotás az élet- . is érthetőek, mint a Szabadgyalog civiljei. De ez
művön belül, ugyanakkor sok-sok szállal kötőnem is baj. A Szabadgyalogban a szavak-mondadik a korábban és a később megszületett filmektok jelentéktelensége, semmitmondása
miatt, a
hez. Tarr feldolgozása egy órába sűríti az ötfelMacbethben pedig: mert a szövegmondás (közvonásos tragédiát. Mégsem kivonatol a drámálés) olyannyira érzelmileg motivált és intonált ból, hanem, mondandója érdekében, egyenes vomondhatni: zenei hangzású -, hogy már ezáltal
nalú, egymásra hágó mozzanatokból
építkező
is érthető.
cselekmény/jelenet-sort alakít ki. Ezt szolgálja az
A Szabadgyalogban a kamera olykor-olykor
egyetlen belső helyszín, a megszakítatlan felvétel.
megpróbál kilépni a szűkebb értelemben vett sziTarr filmjei nagyon behatárolt térben (terektuációból. A Macbethben az elforduló kamera
ben) játszódnak. Ez még a Szabadgyalog külső
újra és újra a szereplőkkel találkozik, beléjük
helyszíneire is vonatkozik, melyek szintúgy a szűütközik. A kamera nem tud kilépni a szituációkösséget sugallják. A Macbeth-ben kőfalak hatából, rabja (szintén) a helyzetnek, csakúgy, mint
rolta, vertikálisan is tagolt (és átlátható), labirina Családi tűzfészek szoba-konyhájában.
tusszerű várbelsőben vagyunk. A bekerítettség
A Macbeth is, akár a Panelkapcsolat, kétszeérzéki metaforája ez. A hősök mint kísérleti patmélyes mérkőzés. Pogány Juditnak: gyengeségékányok keresnék a kijáratot, de folyton csak
vel, elesettségével kell férjére hatnia; míg Kútvölönmagukkal találkoznak. Egyre őrjítöbb tempógyinek épp eltökéltségével, kegyetlen célratöréséban keringenek. Falakba, képletesen meg: a mavel. Tarr nem egy szerep eljátszását várja elsősorguk emelte falakba ütköznek. A labirintus-tér
ban - jól kiválasztott - szinészeitől, hanem belső
sajátosan rímel a lélek kaotikus állapotára ..
szellemi-érzelmi energiáik felszabadítását,
emA Macbeth itt kapcsolódik legerősebben - azt
ber-voltuk megmutatását.
szinte megelőlegezendő - a későbbi Őszi almaTarr egyetlen feltartóztathatatlan
folyamatnachhoz. A néző számára pedig mindez mint
nak mutatja a királygyilkosságot és következméintenzív tér- és személyiséglélektani élmény jenyeit. A boszorkányok jövendölte sors már malentkezik. Formailag a kistotálok és a premier
gában hordozza beteljesülését. A Szabadgyalog is
plánok egymásból egymásba átfolyó közegében.
egy sorsot bont ki, András sorsának szűkülő
A királyi pár - Cserhalmi György és Kútvölgyi
életperspektíváját,
amit a hős csak elszenved.
Erzsébet - minden rendkívüli külsőséget mell őzMacbeth és Lady Macbeth önmagukból, önmave éli és szenvedi hatalmi megszállottságát.
guk számára gerjesztik vesszőfutásukat, amelyA klasszikus szöveg saját szövegükként tör, rinek során pusztítanak és pusztulnak. A bűnre
kolt, suttog, sziszeg elő belőlük. Míg a tragédiávaló szabadságon alapuló kapcsolatuk mély anaban a színlelés mímelt őrjöngésig fokozható, az
lízise a videofilm.
Őszi almanach-ban izzó, lehalkított, őszintének
A Macbethben Tarr mintegy már a tömegtárfelmutatott bensőségesség tölti be ugyanezt a szesadalom térélményét előlegezi, Nem lehet elrejrepet. A gyilkolás szenvedélye valóságosan itt,
tőzni, a szűkre szabott személyes tér súlyos teherpotenciálisan ott. Shakespeare-nél: "Itt tőr lapul
ként nehezedik az individuumra, már-már összeminden mosolyban". Bikácsy pedig az Őszi alroppanással
fenyegeti. Emberek préselődnek
manach alakjairól: " ... ezek a figurák egy madáregymásra, s csak az explozió -:- pusztítva akár
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másokat - lehet felszabadító hatású. Láthattuk
Tarr Béla többi filmjében is.
Az életműben tehát a Macbeth-hez utak vezetnek, ahonnan további utak ágaznak el. A Macbeth olyan közjáték, mely koncentráltságával
eszméltet.

"Szabad" -foglalkozású
szabadgyalog,
azaz amit az egyén
a környezetétől kiküzdhet,
s amit nem

f

t

,

Tarr Béla másodikjátékfilmje a Családi tűzfészek
problematikáját viszi (gondolja) tovább: nem
elégszik meg egy család szűkös életformájának,
-lehetőségeinek vizsgálatával. A Szabadgyalog egy vidéki kis-középvárost választva színhelyűla társadalmi lét szélesebb horizontját öleli fel. Ez
a horizont újra a kívűlrekedteket, a társadalom
peremén élőket, tengődőket mutatja be. Ezt a
felmérést András személyes sorsának követése
határozza meg. A film színterei az ő élethelyzetei,
alakjai az ő ismerősei, barátai, szerelmei. Többségük - hozzá hasonlóan - hadilábon áll a társadalmi elvárásokkal.
Tarr olyan főhőst választ, akiben az elesettség
nem teljes, akibe valamiféle tehetség is szorult
(hegedül), s akit emberi kapcsolataiban ajó szándék, a segítőkészség vezet. András életében az
első lépésvesztések valamikor a gyermekkorban
történtek meg. Aztán - szinte észrevétlenül következtek a többiek, részben saját hibájából.
A zenei középiskolából kicsapták; munkahelyéről, egy elmegyógyintézetből azért tanácsolják el,
mert ivott az egyik ápolttal, egy másikkal szemben pedig kissé határozottabban kellett fellépnie.
Tarr hőse (és a hozzá hasonlók) szabad prédát
jelentenek a munkaerőpiacon. Szakképzettségük
nincs. Amihez értenének, annak továbbfejlesztéséhez elfogytak esélyeik. Így el kell fogadniuk,
"szabadon" elfogadhatják azt az egyetlen (vagy
egy-két) munkaalkalmat, ami számukra adódik.
A huzalgyári munkába Andrást egy (volt bölcsész) betanított munkás vezeti be. A munkafolyamat olyan mechanikus, hogy bőven elég csak
a mechanizmusát ismerni, távolról. (A képek is
ezt teszik.)
Valami baj van a követhető emberi mintákkal
is. Már szó volt András "mesteréről", aki elvégzi,
amit feltétlenül muszáj, egyébként "szarik" az
egészre. Amikor kienged: egy beatzenekarban
énekel egykori híres angol számokat. András leg-

szívesebben festő ismerőse háztáji művész-filozofálgatását, történeteit hallgatja. De továbblépést
ez semjelent. Fiatal narkós barátja, akinek egyetlen józan pillanata sincs, s 25 évesen bevégzi - a
megdöbbentő negatív példa.
András a nőismerőseivel sem jár jobban, bár
ezek mindenképpen kölcsönös kapcsolatok. Az
egyik viszonyból gyerek, a másikból labilis házasság szűletik. Kata a "normális" társadalmi
felemelkedés programját képviseli, ami csakis az
anyagi javak gyűjtésén (pénz megtakaritásán)
keresztül érhető el. András elutasítja az önkizsákmányolást, a hajtást, a szerzésvágyat. Ha .
csinál valamit, passzióból akarja csinálni (hegedülés, diszkózás).
Tarr Béla a társadalmi figyelem elhanyagolt
helyeit járja, járatja végig hősével (elmegyógyintézet, kocsmák-éttermek, pályaudvarok környéke, albérletek, gyári gépcsarnok, temető). S közben kérdez. A filmbeli jelenségekről, helyszínekszereplők eleven jelenléte által. Hőse helyett is.
Kérdései szokatlanok lehetnek, de megválaszolásra méltók.
Milyen gazdaság, üzem az, ahol az elkészűlt
többlettermék nem tárgyiasulhat a dolgozók bérében, anyagi megbecsülésében?
Milyen munka az, amely nem igényli a munkás
értelmes jelenlétét, közreműködését?
Milyen szerelem az, amely csak követel, de
nem ad, s főképp nem tolerálja a másik személyiségét?
Miért csak a kábítószer marad egyeseknek?
Miért nem lehet boldogulni anélkül, hogy az
ember "beállna a sorba"?
Miért vezet a film hősének útja oly feltartóztathatatlanul lefelé vagy éppen sehová?
Miért minden alulról jövő jó szándékú közeledésre a bürokratikus elutasítás a válasz?
Tarr Béla "szociológiai felmérést" végez. Helyesebb, ha azt mondjuk, szociológiai esszét ír
kamerával. Ahol a kérdések megfogalmazása természetes velejárója a műfajnak. Mégis igazi
film ez, hiteles tudósítás egy olyan világról, amelyet sokan szívesen letagadnának. Mégis létezik.
Tarr a létezésében éri tetten. Jellemző élethelyzetszegmentumokat választ. Nem törődik az idővel,
az egyes jelenetek közt eltelt valóságos idővel.
A jelenetet nem vezeti fel, kihasítja az összefüggő
életszövedékből, majd hagyja, hogy az maga
bontsa ki, maga írja meg önmagát. Amit tehát
megtakarít a jelenet indításakor, azt többszörösen hozzáadja a végéhez. Ettől lehet hosszadalmas, túlbeszélt. A főhős útja tekinthető a rossz
halmozódásának. Mert Tarr az általános tapasztalatok (jelenségek) felől,közelít az egyedihez. De
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Őszi almanach,

1984. (Temess y Hédi, Derzsi János, Bodnár Erika és Székely B. Miklós)

A kamera spontaneitása mellett a film hangviéletessége,felfedező ereje vitathatatlan. Azt gondoljuk, nem kellően méltányolt film a Szabad- . lágának természetessége is élményt jelent. Az eredeti hang-zaj-zörej-zene "szólam" végigkíséri a
gyalog. Pedig Tarr és a fikciós dokumentarizmus
fontos és kikerülhetetlen állomása. Manírok nél- filmet, sajátos együttest alkotva az emberi bekül.
széddel. Hasonló hangzó komplexitással találA film elején az egyik alkoholos-elmebeteg az kozhattunk Jeles András A kis Valentinójában.
Egyébként a zene Tarr minden filmjében fonemberi fenségről beszél. Megrendítően igaz. Igaz
a jelenet, igaz a beszélő. Gorkij drámájának hőse tos és elengedhetetlen komponens. A Csa/ádi tűzjuthat eszünkbe. "Tisztelni kell az embert, nem fészek betétdalai - a Fonográf- és Tolcsvaymegalázni a sajnálkozással". Tarr is ugyanezt számok - elsősorban hangulati aláfestést, kiegévallhatja. A legelesettebben is az embert látja szítést és tematikai visszacsatolást (ha felépül
meg, azt igyekszik megmutatni. Mert az emberi végül a házunk ... ) jelentenek. A Pane/kapcsolat
érték ott van mindegyikükben. Az egyikben talán harmincas házaspárja a hagyományos, kommersz táncdalokon szórakozik a legjobban.
jobban látható, a másikban kevésbé.
Akárcsak a Csa/ádi tűzfészekben, ahol Irén A Szabadgya/og hősének útja a zenében, a zeneszámára a gyerek jelenti az élet értelmét, azt az számokon keresztül is végigkísérhető. Andrásösszekötő kapcsot, mely szétfutott házastársi út- Beethoven (ez utóbbi közkeletű beceneve) elmegyógyintézetbeli hegedűszólójától éttermi táncjaikat ismét egyesíthetné; a gyerek-motívum vágy formájában - a Szabadgyalogban is megje- zenekarokban való szereplésein keresztül, egélenik. Szinte ez az egyetlen dolog, amiben egyet- szen addig, mígnem már hegedűt sem fog a kezébe: gépzenét, gépricsajt működtet mechanikusan.
ért a két ifjú házas: "gyerek, az jó lenne".
A kamera mozgása az egész film stílusát hor- A példakép Beethoven zenéjéből meg annyi madozza, felerősíti. Tétova tekintettel, mintha csak rad, hogyahanglemezről szóló VII. Szimfónia
ott botladozna hősei között. Néha "önálló" élet- zárótétele mellé maga vezényeljen-asszisztáljon
re kel. Nem az éppen beszélőket, a szituációban önmagának. Aztán a film végén, Kázmér, a festő
levő szereplőket mutatja, hanem maga választ ki intésére - egy étteremben, cigányzenekar hangúj látnivalókat. El-elkalandozik, majd megálla- szerein- még felhangzik Liszt II. Magyar rapszópodik, ottfelejti magát egy-egy érdekes arcon, diája. Valami felemelő, megszabadító érzés raszokatlan pillanaton.
gadja magával a nézőt. Ameddig ez a magas
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Őszi almanach,

1984. (Hetényi Pál és Székely B. Miklós)

kultúra ilyen közegben is élni tud - talán túl
nagy, végzetes baj nincs még... Szabó András, a
"Szabadgyalog" egyébként egy átvonuló fájdalmas hegedűszólam erejéig személyesen is feltűnik
az akkortájt készűlt Macbethben ... Végűl, az
Őszi almanach emberi atomjaira hullott világát
Víg Mihály időnként megcsendülő, szaggatott
kisérőzenéje-jellemzi igen hatásosan.
A Szabadgyalogban a zenei (ön)kifejezéssel
szemben az emberi beszéd kommunikációs katasztrófát sejtet. A főhős annyira leválik az értelmes társadalmi cselekvés köldökzsinór járól,
hogy már nincs is közölnivalója. Bátyja számára
sem, aki hároméves NDK-beli munkavállalás
után tér haza. A meg-meginduló beszélgetések
mondattöredékeket, -törmeléket, félbeszakított
és eltorzult mondategészeket, határozatlanságot
hordozó határozószó kat görgetnek. Szózárvá.nyokba kövült félelmetes tehetetlenséget és belülről érzett illetéktelenséget sugallnak. András akkor nyílik meg igazán, amikor Katának mesél
önmagáról. Vagy - más módon - amikor a lakodalomban bátyja segítségét kéri az elhelyezkedéshez. Mivel most már másra is gondolnia kell.

Mit érhet el egy többszörösen hátrányos helyzetű szabadgyalog? Ha cinikusak akarnánk lenni, azt mondanánk, hogy - amikor minden kötél
szakad - megkapja behívóját. Ha tárgyilagosak,
akkor nem sok jóval biztathat juk. A mobilitás
számára nyitott kapuk lassan bezáródnak a 70-es
években. A leszakadás esélye és mértéke növekszik. Szabadgyalogunk pedig nem a kűzdő emberek fajtájából való.
Mi az, amit mégis "kiküzdött"? Egy-két ember
megbecsülését (volt, aki a kórházi bizottságban
mellette szavazott). Egy-két ember barátságát
(tanácsaikkal persze nem ment sokra). Egy diszkós hodály t (ami nem éppen felfelé ívelő karriert
jelentett).
S közben az elszigeteltség falai tovább épültek.
Beljebb kerülhet-e hősünk, vagy végképp a peremen túlra zuhan, ahonnan nincs többé visszatérés? Tarr Béla nyitva hagyja a kérdést. Haladékot
ad Andrásnak, a társadalomnak, s önmagának.
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Elidegenítő szituációk
felmérése
vagy az emberi
létezés/természet
metafizikai nyomorúságának
elfogadása.
I,

Tarr Béla - homogén közösségek belső és külső
kapcsolatait vizsgálva - az elidegenülés terepeit
pásztázza végig. Megjelenik a klasszikus helyszín
(gyár, munkahely), de fontosabb szerepet kap a
magánélettér, a lakáslakóhely és közvetlen környéke. Az, hogy az életfeltételek megoldatlansága miként roncsolja az emberi kapcsolatokat, az
emberi pszichét.
A Családi tűzfészekben egy háború-előtti időkből maradt s felszámolásra érett munkáskolónia,
valamint ezzel együtt egzisztáló életmód kerül
terítékre. Reális lehetősége van a változásnak.
A kérdés: retardált tudat és emberibb körülmények új viszonya. Míg a telepi gondolkodás gyakorlatilag szinkronban van az élethelyzettel, a
megváltozott élettér, egy mai lakótelep - mely
nem sokkal inspirálóbb a teljesebb életre - hogyan ösztönözhet a szűkebb és tágabb lakótér'
színvonalának életvitelbeli meghaladására?
Tarr, első filmjében, elnézőnek mutatkozik
szereplői iránt. Bár ez a választott módszer ből is
következik. Dokumentálni akar és nem ítélkezni.
Ezért fordulhat elő, hogy olyan jelenetet, mint a
cigánylány megerőszakolás a, mely a nézőt emberségében, emberi mivoltában sérti, nem teszi
nem tehet helyére a film egészében.
APanelkapcsolat - a groteszk pillanatoknak is
teret adva - bizonyos tekintetben súlyosabb hiányt regisztrál, melyre a válasz és a gyakorlati
orvoslás is nehezen adható meg. A lelki tartalmak kiüresedése - egy olyan mélyebb válság
megmutatkozása, mely kevésbé látható és megfogalmazható. Míg a Családi tűzfészekben az emberi kapcsolatok idegenednek el, addig a Panelkapcsolatban az egyes ember önmagától- belsőleg - idegenedik el. A tényleges "én" elválik a
másik, a lehetséges "én"-től. Az asszony sokkal
jobban érzékeli ezt a kettősséget, de a kivezető
utat ő sem látja. A hiány mint ködös "nincs"
nyomasztja.
Változhatnak a feltételek - a tudat, az igényszint sokkal makacsabb, rögzültebb annál, semmint automatikusan követné a változót. A filmbeli Szabadgyalognak ~ változásra, változtatásra
vonatkozó reménye is elég kilátástalan. Család
nélkül" segitők nélkül, társadalmilag biztosított

"eszközök" nélkül a felemelkedés igencsak kétséges; sőt egyre kevésbé élheti saját, immanens
életét. Ráadásul nem hajlandó megfelelni a különböző szituációkban elvárt "szokásos" szerepviselkedéseknek. Változatlan belső autonómiája
erény lehet bizonyos megközelítésben, de valójában kompromisszum-képtelensége
csak újabb és
talán mindennél súlyosabb ballaszt ja életének.
Mélyértelműen szimbolikus az a jelenet, mikor a
diszkópódiumról próbál kommunikálni feleségével. Harsogó hangfalak állnak közöttük, melyek
szinte minden hangot elnyomnak. Pedig Andrásnak - jobb híján - a felesége az, aki a "normális"
élethez köthetné.
A szabadidő eltöltésének miként je sajátos lenyomata a munkaidőbeli cselekvéseknek. Fokozottan érvényes ez a filmek alakjaira. Nem tudnak mit kezdeni magukkal, vagy a legrutinszerűbb, legkézenfekvőbb, legkevesebb befektetést
igénylő tevékenységet választják. Mintha magukban, maguknak mondanák: ez van.
Tarr pedig folyamatosan teszi fel a kérdést:
csak ez van/lehet? Filmjei kimondatlanul
is az
emberi létezés tartalmára,
értelmére terelik a
figyelmet. A végső kérdéseket (ezáró makacs felkiáltó-kérdőjelek felé. Egyszerűbben: mennyivel
nem szabad megelégedni; hol az a határ, ami
alatt nem szabad "teljesíteni".
Tarrt a végső kérdések monomániája szükségszerűen vezette egyabsztraktabb
megközelítéshez (Őszi almanach). Az emberi kiteljesedés elmaradásának miért jeit keresve, itt mintha már az
emberi lényeghez tartozó mozdíthatatlan jegyeket, motivációt találna. A szeretetvágyat mindig
elnyomó birtoklási-uralkodási
vágyat, a közeledést felváltó eltávolodási szándékot, s a magunk
jobbik képére formálódást
behelyettesítendő:
.Jdegenségünk'' elfogadását.
Tarr sötét színekkel fest, mégsem - helyesebben: nem lehet - reményt vesztett. A remény ott
kezdődik, ahol szembenézünk
a legsötétebb
erőkkel. Legyenek azok a lélekben vagy azon
kívül.
Tarr Béla filmjein végigtekintve egy határozott
irány figyelhető meg: a társadalmilag mély felől
a lelki mélységek irányába, a külső determináltság felmérésétől a belső szférák analizálása felé.
Persze, külső és belső mindig kölcsönhatásban
van, hol az egyik jelenléte erősebb, hol a másiké.
Ami nem jelenti azt, hogy ne a mindennapi létmeghatározók, -körülmények lennének elsődlegesek. A vizsgált filmekről elmondható: egyének
és közösségek életének látható és kevésbé látható
alapstruktúráját
fedik fel és tudatosít ják. Ennek
eredményeként azt a kettős igazságot, miszerint
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l. nem kell a peremen élni ahhoz, hogy az igényés tudatszintek leépüljenek, 2. a peremlét személyiségjegyei- fenyégetően és potenciálisan - bennünk vannak. Ha akarom, erre figyelmeztet La
Rochefoucauld maximája is.

•
Tarr Béla utolsó filmje a Társulás Stúdió egyik
utolsó alkotása. Azé a stúdióé, mely a társadalmi
ellentmondások és feszültségek, valamint az
egyéni traumák felmutatás áért igen sokat tett.
Azé a stúdióé, melynek halálos ítéletét azzal
mondták ki, hogy elmaradt az egész filmforgalmazási szisztéma újraszervezése, épp az ilyen és
más, felelős nézői gondolkodást, részvételt igénylő rétegfilmek célhoz juttatása érdekében. Mert
csak egy olyan (kis mozikból álló) országos "alternatív mozihálózat" lehet képes a filmértéket
(mely társadalmi érték is egyben) terjeszteni,
mely szerves organizációban van a klubhálózattal és az esetleg újra felélesztendő társadalmi
forgalmazással. Így találkozhat érdek és érdekeltség, az emberi tényező messzemenő figyelem-

J

bevételével... Ennek hiányában leginkább a Televízió válhatna közvetítő médiummá, de csak akkor, ha képes ezeket a retusálás nélküli filmeket
teljességükben tolerálni, befogadni és sugározni.
Akár késő éjszakai órákban, ha már ez az időzóna rendszeresíttetett az értelmes-értékes filmek
számára.
Ami pedig a gyártás t/irányítást illeti, el kellene
dönteni, szükség van-e társadalmi önismeretre.
Olyanra, amely többnyire eredeti látásmódot is
involvál. Mert a ma perspektíváj a az ellenkező
tendenciát ígéri: formai és gondolati konfekcionalizálódást. S ez egyet jelent a progresszív (és
sajátosan magyar) filmművészet eltűn(tet)ésével.
De ez már egy újabb fejezet.
"Ha a versek, regények vagy filmek készítője
cinkosságra, elnézésre és megértésre talál a társadalomban, amelyben működik, nem művész.
A művész nem lehet más, csak idegen egy ellenséges területen." (Pasolini). De azért, ugye, nem
öljük meg a művészetet s a művészeket?
Lalík Sándor

FILMOGRÁFIA
CSALÁDI TŰZFÉSZEK
Balázs Béla Stúdió, 1977.,
fekete-fehér
Írta és rendezte: Tarr Béla
Kép: Pap Ferenc
Zene: Bródy János, Móricz Mihály, Szörényi Szabolcs,
Tolcsvay Béla, Tolcsvay László
Szereplők: Horváth Lászlóné (Irén), Horváth László
(Laci), Kun Gábor (Apa), ifj. Kun Gábor (Gábor)
továbbá: Rácz Irén, Kun Gáborné, Oláh Jánosné,
Szekeres Jánosné
SZABADGYALOG
MAFILM
Objektív Stúdió MTV Drámai Főosztály, 1979-80. színes
Írta és rendezte: Tarr Béla
A rendező munkatársa: Hranitzky Ágnes
Kép: Papp Ferenc, Mihók Barna
Zene: Szabó András, Hobo Blues Band, Minerva
együttes, Neoton Família
Szereplők: Szabó András (András), Fodor Jolán (Kata), Donkó Imre (Csotesz), Balla István (Balázs),
Jánossy Ferenc (Kázmér, a festő), Náton László
(beteg az elmeosztályon), Vass Imre (munkás, a volt
tanár)
PANELKAPCSOLAT
MAFl LM Társulás Stúdió BBS - MTV Fiatal Művészek Stúdiója, 1982. feketefehér

Írta és rendezte: Tarr Béla
A rendező munkatársa: Hranitzky Ágnes
Kép: Pap Ferenc, Mihók Barna
Ének: Ambrus Kyri
Szereplők: Koltai Róbert (Férj), Pogány Judit (Feleség)
MACBETH MTV Drámai Főosztály, videó, 1982.
W. Shakespeare drámáját televízióra alkalmazta: Hranitzky Ágnes, Tarr Béla
Kép: Pap Ferenc, Gulyás Buda
Zene: Szabó András, Gépfolklór együttes
Szereplők: Cserhalmi György (Macbeth), Kútvölgyi
Erzsébet (Lady Macbeth), Öze Lajos (Banquo) továbbá: Derzsi János, Hetényi Pál, Székely B. Miklós,
Bencze Ferenc, Dégi István, Jordán Tamás; boszorkányok: Ács János, Maár Gyula, Ruszt József
ÖS ZI ALMANACH
MAFILM
1983-84, színes
Írta és rendezte: Tarr Béla
A rendező munkatársa: Hranitzky
Díszlet és jelmez: Pauer Gyula
Kép: Kardos Sándor, Pap Ferenc,
Zene: Víg Mihály
Szereplők: Temessy Hédi (Hédi),
na), Székely B. Miklós (Miklós),
Derzsi János (János)

Társulás

Stúdió,

Ágnes
Gulyás Buda
Bodnár Erika (AnHetényi Pál (Tibor),
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Jancsó Miklás: Szörnyek évadja
Mondják: Jancsónak ez a legújabb
filmje zavarba ejtő alkotás. Mondják: ez egyszeruen blöff, tele megemészthetetlen
jancsói rekvizítumokkal. Mondják: egy életmű öszszegezése, új, jelentőséggel
bíró
produktum született a magyar filmművészetben. A megfogalmazások
eléggé. szélsőségesek. Amivel én határozottan nem értek egyet, az az,
hogy ez a film blöff lenne. A Szörnyek évadja véleményem szerint
.nem blöff Igaz, valóban zavarbaejtő, s az is igaz, hogy "töménységi
foka" nehéz próbának teszi ki a
nézőt. A film gondolati szövetének
fölfejtése egy-két megtekintés után
szinte lehetetlennek tűnik, az összes
dimenzió feltárása pedig a részletek
mindenre kiterjedő analízisével valóban képtelenség. Én legalábbis
ilyen fajta teljességre nem memék
vállalkozni. Ugyanakkor: a műnek
van egy olyan szuggesztív atmoszférája, ami szinte félreérthetetlenül
sugall egyfajta életérzést, a "pokolba való alászá11ás", a vég felé közeledés nyomasztó légkörét, s az ez
ellen való küzdelmet. Véleményem
szerint ez az egyik tény. Ugyanakkor a verbalitás, a dialógusok, az
idézetek szintjén intellektuális, sőt
kultúrhistóriai szinten is megfogalmazódik az emberiség katasztrófahelyzete, ezen belül pedig a magyarság kérdése is. Ez a második tény.
S talán már ez a két, a mű egészét
átfogó tény is inkább arra inspirál.
hogy próbáljuk megélni-megfejteni
a Szörnyek évadját, ha hiányosan is.
semmint el- vagy megkerüljünk egy

olyan művet, amely már kortárs
szemmel nézve is remekmű-gyanús.
Már csak azért is, mert a partikulárisan értelmezett individuális lét és
a sajátosan nemzeti létkérdése is a
legáltalánosabb, egyetemes léptékű
bölcseleti szinten nyer érzékletes
formát.
Lehet netán, hogy még kevesen
tudunk ,jancsóul"?!
Bizonyára! Vállalj uk azonban inkább a .forditással" együttjáró tévedések, hiányosságok,
félreértelmezések kockázatát, ahelyett, hogy
belenyugodnánk a megfejthetetlenség kényelmes állapotába. S talán
még valamit: jó lenne, ha a Jancsófilm kapcsán a vita (ha egyáltalán
lesz ilyen?!) nem a "közönségfilmművészfílm" hamis dilemmájának
prizmáján keresztül bontakozna ki,
hanem egy autonóm műalkotás, individuális nyelven megfogalmazott
vallomás lehetséges megfejtése lenne a tét.

Belépés
a mű világába
Egy szomorú, deklamáló jellegű
szaxofon-szóló a film elején, miközben a kamera tág ívű panorámázással tekint le Budapestre, aDunára,
a Parlamentre.
És egy szomorú
népdal- siratóénekre emlékeztető hangzik fel a végén, amikor már
nincs is kép, csak a kivilágosodott
vásznon látható főcímlistát olvashatjuk. "Ímhol kerekedik egy fekete felhő / Abban tollászkodik sárga-

lábú holló ... ": ezzel zárul a film, s
ez az utolsó, hosszan kitartott akkord rezeg tovább élményeinkben.
A teret dúsan, információgazdagon
tölti ki Jancsó Miklós és Kende János a film elején, hogyalezárásnál
annál inkább érezzük a látható tér
és mozgás hiányát, ily módon annál
erőteljesebben érvényesüljön, sőt,
kizárólagossá váljék (a főcímlista
olvasása közben) ez a kesergő dallam, a hangzó világ utolsó fohásza.
Az ember végső sikolyát már nem
lehet látni, csak hallani. A látható
és hallható világon belül a kezdettől
a végig fölborul az egyensúly, s már
csak a panaszos szó, dallam marad
meg, mint végső menekvés. De ez
ott van, mégpedig hangsúlyosan,
tüntetően deklarálva az ember esélyét a túlélésre, s ha keserűen is, de
a (végső!) pontszerűség elvét a kontinuitás birodalmába emeli.
Ez a gondolati és szerkezeti szigorúság jellemző a mű egészére,
még akkor is, ha véleményem szerint időnként .Jeül a film". Kérdés
azonban, hogy ez nem a befogadó
"fáradtságának" tudható-e csak be,
hiszen a filmi szemiózis folyamatának rendkívűli sűrűsége és többrétűsége valóban feszített, időnként
követhetetlen dekódolási folyamattal jár együtt. Ugyanakkor ez a vizuálisan és verbálisan, atmoszferikusan és dramaturgiailag egyaránt
többrétegű jelhasználat a Szörnyek
évadjának egyik alapvető jellegzetessége. Egyebek között ez az, ami
nemcsak sajátosan ,jancsói" , hanem a Jancsó-életművön
belül is
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Balázsovits Lajos, Kállai Ferenc, Cserhalmi György
valóban egyfajta összegezést, koc- apró, hétköznapi részletek, tárkáztassuk meg: új minőséget jelent. gyak, kérdések, események szinte
Visszatérve a film szerkezeti fel- "pillanatok alatt" kozmikus értelépítésére, mi történik közvetlenül a mezést nyernek.
Ezt a kozmikus tartományba érvázolt kezdőpont után, s a végpont
előtt?! Egyfelől egy riportot hallha- kezést (nevezhetnénk a pokolba
tunk a budapesti orvoskongresz- való alászállás bevezető szakaszának is) jelzi Bardócz professzornak
szusra Stanfordból érkezett magyar
származású Zoltai doktorral és egy a szállodába való megérkezése.
A környezet ekkor még mindig naközvetítést műrepülési
bemutatóról. Másfelől egy "ember nélküli" gyon konkrét (a Vár alatti alagút,
világot, ahol a tanya belső terében a Lánchíd, a legújabb szállodánk
csak repdeső madarakat (galambo- stb.), látszólag nincs semmi elvokat) láthatunk. A legmaibb, min- natkoztatás, a helyszínek reálisan
dennapi életünk riportszerű felvil- fölismerhetőek, minden részlet azolantását kontrakarikírozza a film nosítható. A jelenet felvételének
filmtörténeti értelemben véve is bribefejező képsorának általánosított,
egyetemes érvényű szimbolikája. liáns módja azonban egy plusz jelentéstartalmat is hordoz. Ahogya
De a kezdés riportszerűségében ám ekkor ezt még nem tudjuk - a kamera egy végtelennek tűnő, váhétköznapok szintjén megjelennek gás nélküli (illetve csak belső vágást
olyan mozzanatok (pl. a helikopter, alkalmazó) "snitt" -ben végigköveti
Bardócz "kocsi-út"-ját az alagúttól
a magyar nyelv és állampolgárság
kérdése), amelyek a későbbiek fo- a szállodáig, majd követi tovább a
lyamán más motívumokkal együtt professzort, ahogy fölmegy az ememegváltozott, általánosított formá- letre - ez már szinte a valószínűtlenban kapnak különös hangsúlyt. ~ ség határát súrolja. S az üvegfalak,
A mindennapi lét közvetlenségével a zárt terek, a szorongató an szűk
érzékelhető valóság egyre gyorsabb folyosók... : mindezek atmoszferiütemben változik át az egyetemes kusan .megemelik" , többletjelentéssel ruházzák föl a jelenetet,
emberi lét kérdéseit feszegető ontologikus világmagyarázattá. Így az amely látszólag csak egy hétközna-

...

pi értelemben vett megérkezési aktust "mesélne" el. A narratív szintű
információs sík tehát beleolvad, kitágul egy általánosabb, hangulati
eredeztetésű meghatározottság ba.
A későbbiek folyamán pedig a dolgok, tárgyak nyilvánvalóan, láthatóan elvesztik minden konkrétságukat, s a gondolatok (cselekménynek
nemigen nevezhetnénk) egy absztrakt tér-idő szerveződésben játszódnak.
Ez az absztrakt tér-idő azonban
nagyon hangsúlyosan van jelen.
A tanya meg van fosztva minden,
eredeti funkciójától, néprajzi jellegétől stb., s így ürességében, esetlegességében, "magányosságában"
válik időtlenné és szimbolikussá.
Ezt erősíti a tanyát körülvevő puszta térbeli meghatározatlansága,
amelyet ideiglenesen, mintegy
"vendégként" benépesít az ember.
Akárcsak magát a Földet?! S nincs
nappal, sem éjszaka, csak a nappalból éjszakába forduló alkony. Szilágyi Gábor az idei Játékfilmszemle
filmjeinek képi világát elemezve erről így ír: "A film hangulatát az
alkonyi világítás határozza meg,
amely sajátos érzékelést okoz: a
még látható és a már meg nem kü109
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Nyakó Juli, Cserhalmi György és Madaras József
lönböztethető
(azaz a láthatóság
határán akrobatikus módon egyensúlyban tartott) jelenségek és események, amelyek szinte összefolynak, a kontúrok, amelyek a környezetbe mosódnak, és amelyből egyedüi a fehér válik el nyomatékosan."
Számomra úgy tűnik, hogya fekete
is hasonlóképpen nyomatékosan elválik, s határozottan jelértékűvé
válik, akárcsak a fehér. Nem lehet
nem észrevenni például, amikor
Komondi doktor egyszer csak fekete zakóban
érkezik meg, vagy
ahogy kifejezetten vonzza a tekintetet az a fekete kesztyű, ami a lánynak csak az egyik kezén van.
S mi marad még primér élményként a nézőben?! Fellobbanó tüzek
és füstök, mint a pokollángcsóvái.
Egy tó sötét-tompa tükre, a tó, ami
baljós titkot, szörnyet rejt magában. Halottaknapi
gyertyalángok.
Egy antropomorfizálódott,
élő
szörnyetegként kerengő helikopter,
melynek zúgása elviselhetetlenül
hatol az idegekbe. A Jancsótól
ugyan megszokott, de most különös intenzitással koreografált kameramozgás. Népdalok...
Happy
birthday to you... La Paloma ...
Hajmási Péter ... és a gitáros Cseh
Tamás dalai; de nincs klasszikus
zene, ami az emberiség "hivatásos"
zenekultúráját és harmóniáját reprezentálná.
Érezzük
és látjuk
ugyanakkor az erőszak állandó jelenlétét. A képi és a hangzó effektusok egyaránt nemcsak sugallnak,
hanem szinte szuggerálnak valami-

fajta világvégi hangulatot, s ebbe
olvad bele egy másik réteg, egy intellektuális, bölcseleti, kultúrhistóriai.

Ismétlések
és a dolgok
viszonylagossága
A Szörnyek évadjának egyik módszerbeli újdonsága,
hogy Jancsó
azokat a dialógusokat, dal- és szövegrészeket, amiket hangsúlyossá
akar tenni, a film egy másik pontján
megismétli. Ennek egyik variánsa,
hogy pontosan ugyanazt aszöveget
később valaki más mondja el, s
ezáltal különös jelentőséget nyer,
főleg akkor, amikor maga a szituáció is ismétlődik. A film legelején
például a riporternő kérdésére Zoltai így válaszol: "Magyarnak lenni
nem állampolgárság
dolga. Véleményem szerint..." S később a riporternő ugyanazon kérdésére Komondi válaszol pontosan ugyanúgy. Ez a szövegrész nem csak a
puszta ismétléstől értékelődik fel,
hanem attól is, hogy egy teljesen
más dramaturgiai
ponton, jóval
Zol ta i professzor
öngyilkossága
után éppen Komondi
szájából
hangzik el. Többször ismétlődik a
gitáros egyik dala is, mégpedig úgy,
hogy nem a teljes szövegrész, hanem annak csak egy kiemeit része.
Mindkét példára jellemző, hogy
egy-egy szöveg nem rendelhető szi-

gorúan egyetlen dramaturgiai ponthoz, szituációhoz.
Az ismétlések harmadik variánsa, amikor egy jeleneten belül szinte
közvetlenül egymás után hangzik el
szó szerint ugyanaz, mint például a
Rendőrtiszt és Komondi kulcsfontosságú párbeszéde esetén. Idézem:
,,- Kit öltek meg, Komondi?!"
,,- Hát. .. az artistákat" ,,- Igen, az
artistákat? Ismerted őket? Tudod a
nevüket?" ,,- Hát honnan tudnám?" ,,- Honnan jöttek?" - "Hát
honnan tudnám?" ,,- Tudod, hogy
melyik
cirkusznál
dolgoztak?"
,,- Honnan tudnám?" ,,- Láttad a
holttesteket?"
,,- Nem láttam."
,,- Akkor mi a bűntény, Komondi?" ,,- Az, hogy megtörtént."
Ezek az ismétlések
egyfajta
versszerű, szinte zenei ritmust adnak a filmnek, s egyebek között ebből adódik a Szörnyek évadja emelt
stílusa. Ugyanakkor más mozzanatokkai együtt tartalmi konzekvenciákat is hordoznak.
Induljunk ki a fölcserélhetőség,
bebelyettesíthetőség
gondolatköréből. Amit elmond hat Zoltai, azt elmondhatja Komondi is. Vagy: mig
előtte Bardócz vádolta Komondit a
gyilkosságokkal,
most Komondi
vádolhatja
Bardóczot.
Lehetne
egyik is, másik is a gyilkos. Nem
krimiről lévén szó, hanem filozófiai
esszéről, az a lényeges, hogy akár
behelyettesíthetők is lennének. S a
Hernádi-Jancsó
szerzőpárosnak
a
dolgok bizonyosságába vetett mély
szkepszisét fejezi ki, hogy az sem
biztos, hogy egyáltalán történt-e
gyilkosság. Igen, valami rossz megtörtént, de ez a mindennapi lét
szintjéről nézve nem látható. Ami
az emberiséggel történelmi léptékkel megesett, az tulajdonképpen
megismerhetetlen, a dolgok, jelenségek és tettek viszonylagosak, a
látszat és valóság, képzelet és realitás összekeveredik.
Már A zsarnok szíve című Jancsó-filmnek is egyik központi gondolatköre a történelem megismerhetetlensége volt, s eljutott egy szinte teljesen agnosztikus állásponthoz.
A Szörnyek évadjában a látszat
és valóság összekeveredése, a beheIyettesíthetőség,
a megkettőződés
tételesen megfogalmazódik a részletekben. Példák. Bardócz és a Bőr-
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ruhás lány párbeszéde: ,,- Találkoztunk mi már a szállodában."
,,- Miféle szállodában?" ,,- A liftben." "Maga téved, már két hete a
tanyán vagyok." S ez megismétlődik Bardóczcal még kétszer. Előbb
Kovács professzorral való egyik beszélgetésében. Bardócz: ,,- ... különös dolgok történnek velem. Zoli
halála, a lányod, tüzek, fények,
robbanások." Kovács: ,,- Tüzek?
Hála istennek nem jelentettek
egyetlen tüzet sem. Nem képzelődsz
te? .." De mi, nézők látjuk a fellobbanó tüzeket. Később megkérdezi a
Rendőrtisztet (aki gimnáziumi osztálytársa volt), hogy a szállodában
miért nem ment oda hozzá, s a másik azt válaszolja, mert nem volt
ott. Bardócz: ,,- Ahá ... úgy látszik,
a szemem káprázott:" Rendőrtiszt:
"Azt nem tudom, de én külföldön
voltam." De mi, nézők, láttuk őt a
szállodában.
A valóság megismerhetőségébe
vetett kétely tisztán képi megfogalmazásban is jelen van a filmben.
Egyrészt a figurák egy részének tükörképe, a valódinak látszó "káprázata" időnként videón is megjelenik, s nem kettéosztva, hanem megkettőzve a teret egy másfajta valóság lehetőségét villantja fel. (Grunwalski Ferenc Utolsó előtti ítélet cimű filmjében kapott ez a módszer
jelentős szerepet, mármint a videó
térszervezési és gondolatközvetítő
felhasználása.) Míg a videó esetében a megjelenő figurák mintegy
megkettőződnek, addig a fotókon
kinagyítva jelennek meg, s azok a
fotók, amiket a Rendőrtiszt ad át
Bardócznak, szintén egy másfajta
valóságot villantanak fel. Gondoljunk csak a kissé idiótának tűnő
Süketnéma alakjára, aki a kinagyított fotón zakóban, nyakkendőben,
külsőleg és lelkileg egyaránt konszolidáItanjelenik meg. Egyáltalán,
ezek a "második" csomagban lévő
fotókon látható képek mintha a remény mozzanatát hordoznák. Vagy
csak emlékezés? Avagy csak ábránd? Az kétségtelen, hogya "videó-szál" és a "fotó-szál" relatíve
koherens önállósággal is bír a film
egészén belül.

"

Motívumok,
idézetek, figurák
Hernádi és Jancsó ontologikus világmagyarázata a Szörnyek évadjában a következő kérdésekben fogalmazódik meg: l. emberiség és
univerzum; 2. az individuális lét és
a világ; 3. az ember és Isten; 4. az
emberiség két, egymásnak ellentmondó alapeszméje; 5. nemzeti lét
(magyarság) és a nyelv. Ezek az
egyetemes léptékű kérdések szintén
egyetemes léptékű motívumrendszerrel fonódnak össze a film textúrájában, s válnak együttesen a film
gondolati egészévé.A főbb motívumok: katasztrófa, halál, öntudat és
haláltudat, egyenlőség-egyenlőtlenség, elmúlás, feledés. A kérdések és
motívumok figurákban öltenek testet, és kitalált vagy filozófusoktól és
költők től vett idézetek formájában
fogalmazódnak meg. Az idézetek és
a kitalált szövegrészek azonban
nem különülnek el egymástól, mert
a film verbális síkja egységesenfilozofikus hangvételű. A filozófusok
közül Hegel, Locke, Pascal egy-egy
gondolata hangzik el, a költők közül József Attilát, Ady Endrét és
Madách Imrét idézi a film.
A filmnek a világmagyarázó kérdésekre adott válaszait természetesen nem vehetem tételesen sorra,
hiszen aki látta, az hallhatta is ezeket a válaszokat, ezen túlmenően
pedig mellékelni kellene a dialóglistát. Igy hát inkább arra próbálok
vállalkozni, hogy a gondolatoknak,
motívumoknak, idézeteknek a polifónikus egymásba kapcsolódását
kíséreljem meg érzékletessé tenni,
azt a bonyolult és árnyalt utalásrendszert, ami átszövi a film egészét. Ez persze azzal jár együtt,
hogy kénytelen vagyok meglehetősen önkényesen kiragadni a filmből
mozzanatokat, idézeteket stb.
A legszerteágazóbb idézet- és
utalásrendszert talán a halál - és
feledés motívum egymásbafonódása képezi. Ady Endre Biztató a szerelemhez cimű versében jelen van'
mindkettő. "Ez a kicsi kis feledés:
/ Ez az emberek boldogsága." Az
utolsó versszak befejező két sora
pedig így hangzik: "Olyan közeli a
Halál / S olyan nagyszerű győzni
rajta." Mindenképpen érdemes fel-

figyelniarra, hogy a film katasztrófa-hangulatában fölcsendül a remény hangja, a Halál legyőzésének
képzete. S ez egy gyönyörű szerelmes versben fogalmazódik meg.
Úgy érzem ugyanakkor, hogy a
Szörnyek évadja stílusát és szellemét mélyebb rokonság is összefűzi
Adyval. A gondolati ritmussá öszszeálló ismétlések, a film egész látomásos és szimbolikus világa számomra roppant közelinek tetszik
az Ady-lírához. Ezt az érzést erősíti
bennem, ha Adynak a Harc a
Nagyúrral című versére asszociálok.. "Ketten voltunk, alkonyodott. .." - olvashatjuk a költeményben. Peregnek előttem a film képsorai, s egy jelenetnél önkéntelenül
eszembe jut ez az idézet, s az egész
vers is. Tematikailag persze semmi
közük egymáshoz, de ahogy robajszerűen kidől a tanya oldalfala, s
mintha a föld mélyéből csapódna ki
a két férfi egymást tépve, marcangolva, halálos küzdelemben - ez
Ady-hangulatú és léptékű vízió. De
a két férfi, Bardócz és Komondi
"öröktől" való harcáról eszembe
juthat Az ős Kaján is.
A halál és az elmúlás gondolatköre van jelen József Attila Flórának című költeményében is. "Most
azon muszáj elmerengnem / hogy
ha te nem szeretnél engem, / kiolthatnám drága szenem, / Lehunyhatnám fáradt szemem." S a következő versszak így kezdődik: "Mert
jó meghalni..." Ime, itt is a remény
mozzanata, s itt is a szerelem hozhat csak megváltást, adhatja meg
az élet lehetőségét a halállal szemben. A kép és a hang azonban figyelmeztető ellentmondást, feszültséget hordoz magában. A kamera
ugyanis nekilódul, látjuk, amint
Komondi erőszakosan megragadja
a lány karját, s szinte ráncigálja magával, úgy futnak. Mozog a kamera, s a mozgó kamera előtt a térben
mozognak a szereplők is, miközben
Komondi szájából hallhatjuk a költemény sorait. A jelenet képi dinamizmusa, "erőszakossága" sajátos
ellenpontot képez a vers inkább
hosszú ütemekből álló, lassúbb
sodrású, meditatív hangvételével.
Az élet alternatívájának lehetősége
így kissé meghökkentőbe, groteszkbe csap át.
A halál-motívum, most már ki111

>

-

\

.

,.
'-

Cseh Tamás és Cserhalmi György

_,-I
,, ..

lépve az idézetek köréből. ha távolinak tűnő, semmiképp sem explicit
megjelenési formában, de mintha
összefonódna egy ősi archeképzettel, a vámpír-motívummal
is. Mind
ez idáig -legalábbis az idézetek vonatkozásában
- volt fogódzónk.
Most azonban apró jelzésekre, utalásokra vagyunk kényszeritve, amelyek vagy igazaknak bizonyulnak
vagy sem. Mindenesetre fülünkbe
csenghet Cseh Tamás dala: "A vendéget, aki érkezik, ismerem jól, /
Ezer éve bújt elő a föld alól, / ... És
késpenge szája van ... " Alig múlik el
idő - ami azonban nagyon jelentős,
hiszen Komondi akkor jelenik meg
ismét (abban a bizonyos fekete zakóban), amikor mindenki azt hiszi,
hogy kábultan, a tanya egyik szobájába zártan fekszik - a Gitáros
zenéje ismét felhangzik (már nem a
teljes dalszöveget énekelve). Az
egyik szereplő azt mondja: "Hihetetlen, hogy te itt vagy! A kamrába
zártunk." S megszólal a gitáros:
" ... és késpenge szája van, és mindig
hadar, / a tóban, hol megfürdött,
döglik a hal, / a virág a kezében
mind húsevő, / És tuszkolja felénk
az őrült idő ... "
A "késpenge száj", ami akár a
vámpírfogakat
is jelképezhetné,
mintegy rímel az injekciós tű testbe
való behatolásával, ahogy Komondi ráhajol az egyik lányra, csitítgat-

ja, s belédöfi a vállába az abszolút
egyenlőséget biztosító,
átörökitő
szérumot. S ezzel biztosítva van
(mármint Komondi számára!) a
kontinuitás.
Már mindegy, mit
akar átörökíteni: a módszer, ahogyan ezt csinálja, az válik lényegessé! S a halál-nem halál variáció is,
ami a film egészén végigvonul, a
vámpír-motívum
meglétét látszik
igazolni. Igaz, nagyon áttételesen,
netán egzaktan bizonyíthatatlan ul.
Különösen bizonytalanná teszi ezt
az is, hogy a vámpír-motívummal
közvetlen képzettársításban
a keresztény képzetkör is jelen van.
E kettő azonban - a vámpír-motívum és a keresztény képzetkör gyökereit tekintve nem választható
szét élesen egymástól. Sőt, ha a hal
szájában talált "gyüru-motívumra"
gondolunk, akkor egyre inkább egy
olyan érzés válik a legerősebbé,
hogy a Szörnyek évadja az újkori
kultúra szövevénye mögött a modern kor katasztrófa előtti világát
ősi, babonáktól terhes, majd keresztény ideológiától átitatott világából eredezteti, s így jut el az ember ontologikus meghatározhatatlanságának gondolatához, s e meghatározatlanság okozta szorongáshoz.
Vajon miért nyúl vissza Hernádi-Jancsó egyebek között (!) éppen
Pascalhoz, amiképpen az oly eltérő

nernzeti-, kultúr- és ideológiai környezettel rendelkező Robert Bresson is?! A kérdés ez esetben annyiban költői, hogy a válasz nem nyilvánvaló, ellenkezőleg, nem tudom
rá a választ. Ettől azonban a kérdést még jogosnak érzem.
Különösen akkor, ha filozofikus
és hangulati értékét tekintve egyaránt a filmen belül az egyik leghangsúlyozottabb idézet hangzik el
a hatvanadik születésnapját
ünneplő Kovács professzor, a "Mester"
szájából. Idézem: "Ha arra gondolok, milyen rövid az életem a múlt
és a jövő örökkévalóságához
képest, vagy milyen parányi az a tér,
amelyet elfoglalok. .. Bámulattal
kérdem, hogy miért vagyok itt, és
nem másutt? Hiszen semmilyen különleges okom sincs arra, hogy inkább itt legyek, mint ott, most legyek, mint máskor. Ki volt az, aki
engem idehelyezett? Milyen rend és
törvény jelölte ki számomra ezt a
teret és időt? A végtelen terek
csöndje félelmetes .:
Ezt mondja Pascal."
Szakmailag hiteles, filozófia történeti megközelítés lenne szükséges
a filmben elhangzó bölcseleti gondolatok összehasonlító,
az összefüggéseket pontosan feltáró analízishez. Én csak utalni próbáltam
erre, a filmből kiindulva talán nem
oktalanul.
Mint ahogy nem lehet nem felfigyelni a "Krisztus-motívumra"
sem! Bár véleményem szerint ez a
jelenetsor némileg "kilóg", "erőltetett" a film egészén belül. Gondolatilag ugyan konzekvensnek tűnik,
hiszen az "ősi ellenfelek", Bardócz
és Komondi ebben az egyben jutnak "közös nevezőre", Krisztus
megölésében. Gondolatilag abban
is konzekvens, hogy hasonlóképpen pontos jelzése "ember és Isten
viszonyának", mint a Pascal-idézetben az "individuum és a világ viszonya". Mégis - úgy tűnik számomra,
hogy -, míg eddig a mű immanens
törvényei egyértelműen műkődőképesek voltak, ez a jelenetsor a három új figura (Péter, Pál, Krisztus)
belépésével épp a film befejező képsorait megelőzően külsődleges, idegen. Már csak azért is, mert a biblikus utalás végigvonul a film egészén
a "Mester és tanítvány"-motívumban, akkor hát miért szükséges még
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külön didaktikus magyarázattai is
szolgálni?!
Hiszen a Szörnyek évadja sok
egyéb mellett erről is szól! Arról,
hogy a "Mester", a filmbéli Kovács
professzor tanítványai szétszóródnak a hazában, s a világban (Svédországba, Amerikába távoznak), de
van egy ünnepélyes pillanat, a 60.
születésnap, amikor a "báránykák
megtérnek" legalább köszönteni
"Mesterüket". De ekkor már a
szörnyek évadja van, a katasztrófa
előtti alkony pillanata. Amikor a
számadás és a leszámolás pillanata
jött el. Amikor az egyenlőség és
egyenlőtlenségeurópai méretű történetiés eszmei konfliktusa is a végponthoz érkezett el. Nem véletlen
(mint ahogy ebben a filmben semmi
sem az!), hogy Madách Imre Az
ember tragédiájából épp az athéni

színből Miltiádészt idézik az alkotók. Azt a görög hőst, aki feltétlen
hive a demokráciának, de egyéni
képességeinél fogva ki is emelkedik
az átiagból, s mert kiemelkedett,
épp a demokratikus közvélemény
(demagógok, nép, polgárok) küldi
őt a halálba. A történelemnek és
Madách művének a leegyszerűsített, primitív jelzését azért éreztem
fontosnak, mert a Szörnyek évadja
narratív, drámai alapkonfliktusa
(ha lehet egyáltalán ilyesniiről beszélni?!) Bardócz és Komondi között éppen ez: az előbbi képviseli a
személyiség, a tehetség, általánosságban az egyenlőtlenség természetes állapotának jogosultságát, míg
az utóbbi kényszeresen és agressziven akarja megvalósítani az emberek közötti teljes egyenlőség eszméjét és gyakorlatát.
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E kibékíthetetlen nek tűnő ellentmondás mint motívum, éppúgy
szerves része a filmnek, mint az eddig tárgyalt többi. De ennek fényében még különösebb jelentőséget
nyer az átváltozás, főlcserélhetőség
gondolata. A szörny nem a tóban,
hanem bennünk van: a Szörnyek
évadja a Dr. Jekyll and Mr. Hyde
motívumra is utal. De leginkább
egy olyan, a magyarság kérdését is
súlyosan fölvető filozófiai "tanmese", amely egyetemes léptékű katasztrófafilm keretei között bontakozik ki (a katasztrófafilmek dramaturgiai modelljét például pontosan ki lehetne mutatni!). A filmre
vonatkozó meghatározásokat még
nyilván lehetne folytatni, de Jancsó
e művének egyik varázsa talán .éppen meghatározhatatlanságában
rejlik.
Bíró Gyula

Az értelmiség a tébolydába megy
Bacsó Péter: Banánhéjkeringő
Jó tíz esztendeje kérdezte Bacsó Péter hatásosan a Zongora a levegőben című filmjével: kell-e a művészet,kell-e a kultúra egy olyan társadalomban, mely a fejlett szocializmus programját épp akkoriban
tűzte napirendre. A kérdés - természetesen - abszurd volt, hiszen a
válasz magától értetődő: hát persze, hogy kell; kultúra nélkül lehetetlen vállalkozás bármiféle fejlettebb képződraény kialakítása, bárminemű előrehaladás. Bacsó is jól
tudta ezt: elméletileg .nem is lehet
másképp felelni rá, igen, a Kocsis
Zoltánról mintázott ifjú zongoraművész, Kicsi Dániel nélkülözhetetlenségére végül is a Zongora a
levegőben lakótelepi közössége is
rádöbben, meghiúsítva az ellene áskálódók aknamunkáját. De a film
veszélyjelzést elnyomó derűlátó
végkövetkeztetését mégiscsak cáfolni látszik a gyakorlat, az elmúlt
évtized, mely a kulturáltság mind

nagyobb követelményének érvényesítése helyett a kvalifikálatlan
fizikai rátermettség, a szinte írástudatlan ügyeskedés, konjunktúralovaglás határtalan lehetőségeit bontakoztatta ki, a művészetet is elsősorban gondűző szórakoztatás, .Jazítás" szerepkörére kárhoztatva.
Mindez - a közgazdaság legszavahihetöbb művelői, a politika felelős
tényezői szerint is - az 1968-ban
megindult reformprogram visszafogásával, ellentmondásos megvalósulásával járt együtt, ok és okozat
szüntelen - ördögi - helycseréjével.
Nyolcvanas éveink, mai helyzetünk érzékeny, tragikomikus látlelete Bacsó Péter újabb filmje, a Banánhéjkeringő. Kulcskérdésként veti fól ismét: kell-e a kultúra, szükség
van-e az értelmiségre, a társadalom
öntudatának, önismeretének hivatásos képviselőire, mert ha nincs,
most már aztán csakugyan fejjelrohanunk a falnak.

Ezúttal orvost választ hőséül Bacsó (utoljára a kitűnő Nyár a hegyenben, húsz esztendeje), filmes
életműve nagyon eleven értelmiségi
motívumának
folytatásaképp.
Dr. Kondacs Ágoston látszólagos
és valódi véletlenek sorozata foly- .
tán csöppen ki abból a kiváltságos
helyzetből, amelyben a közvélemény még mindig ott hiszi az orvos-állampolgárt. Hát még, ha egykori harmadik helyezett olimpikonról - vívóról - van szó, s mellesleg
ügyes kezü sebészről, aki a legkülönfélébb - bár általában jól szituált - rétegek képviselőinek Achillesinát s egyéb sériiléseit foldozta öszsze, gyógyította meg. Túloz Bacsó, .
mert az orvostársadalom még rnindig az élet felső régiójában helyezkedik el; túloz, de hasznosan és művészileg meggyőzően, mint a Harmadik nekifutásban (1973), amikor
bukott igazgatót vezérelt vissza tanulságosan a melóséletbe. Túloz,
113
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Bitskey Tibor
hogy harsányabb
következtetései
nagyobb eséllyel érjenek célt: gondolkoztassanak
el valamennyiünket.
Kondacs
doktort
kacsalábon
forgó (rózsadombi?) villa, reprezentatív menyasszony (fogorvos!)
várja napjaink valamelyik - sajnálatos és újabb keletű "hagyományként" - zaklatott március tizenötödikéjén. Épp ekkorra csömörlik
meg torkig az értelmiségi létforma
alsó tartományában egy kizsigerelt
asszony, aki magára hagyatva gyermekeivel, naphosszat böködi a számológépet. Hosszúra nő a hamu a
cigarettáján (ilyet a Jelenidő egy heroikus - bár bensőségesnek szánt képsorában láttunk), csikkek tornyosodnak hamutartójában;
fölborítja a kávéspoharat, sikoltva hajítja ki a rabszolgamunkára
kényszerítő masinát az irodaház sokadik
emeletéről, és megfosztva magát
egyenköpenyétől.
ruhájától, anyaszült meztelenül vonul ki révetegen
a zászlódíszbe öltözött budapesti
térre. Kondacs doktor házasságkötésének ceremóniájára sietve teríti a
megzavarodott
asszonyra ballonkabátját. Aminek folytán láncreakció indul el. Mert Kondacs személyi
igazolványa is ott marad a lepelként használt ruhadarab zsebében,
meg egy szakitó levél a volt szeretőjéhez; az anyakönyvvezető
persze
nem adja
össze őt Klárikával, s a gyönyörü - közösen emelt hajlékból is kipenderül hősünk, aki
ettől kezdve álmatagon téblábol,
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fegyelmi t kap a nyakába, állását
elveszíti, csámcsogó nyugati riportok következtében ellenzéki személyiség hírébe keveredik (együtt szerepel ugyanis a fényképeken a március 15-i lobogók hátteréből kifehérlő meztelen asszonnyal), s a sikeres élet egyszeriben csődtömeggé
silányul.
Miközben csupa segítőkész ember veszi körül. Hálájával üldözi a
"nagymenő"
handlé (aki Klárit
megörökli
tőle),
nagyvonalú
együttérzéséről biztosítja őt a magas rangú rendőrtiszt (ő is hajdani
páciens), a mindenható
Bartusek
elvtárs amerikai ösztöndíjat helyez
kilátásba neki, de legalábbis jól fizető, alpesi k1ímájú helyre szerzi be
- Nyugat-Magyarországon
- Kondacsot. De hősünknek, ennek az
átokverte, nyavalygó értelmiséginek semmi sem elég. Hiába rehabilitálják, hiába gyülnek össze a tiszteletére mindazok, akik korábban
gyanúba keverték, elveszejtették. ő
az euforikus hangulatú, rögtönzött
szabadtéri mulatságon - miközben
mindenki a címadó zenedarab dallamára keringőzik önfeledten - fogja magát, s a mellette egyedül kitartó Jutkával együtt, tiltakozásképpen, anyaszült meztelenre vetkőzik,
s kéz a kézben elindulnak a park ból
- a diliház épülete felé. Teszi Kondacs mindezt azok után, hogy a film
elején föllázadó asszonnyal - most
mint ápolttal - szót vált a tébolyda
kertjében, eredetileg abból a célból,
hogy tisztázó tanúvallomásra bírja:

merő véletlenségből botlottak össze
március idusán. És mintha szerepcsere történnék: a nő végre hajlandó beszélni - persze, lehetséges: csupán Kondaccsal, aki egy ízben a
lakásán is fölkereste -, Kondacs pedig mostantól fogva hallgatásba
burkolózik.
Bacsó Péter, akit gyakran vádolnak azzal, hogy kiérleletlen művekkel is előhozakodik, most íróilagdramaturgiailag végiggondolt alkotásban fejezi ki sajnálatosan időszerű mondanivalóját;
sikerült látvánnyá is fejlesztenie verbális síkon
megfogalmazott
üzenetét. Ezen a
ponton lehet - és érdemes - vitatkozni Ascher Tamással, a kiváló
színházi rendezővel, aki a XIX.
Magyar Játékfilm Szemle társadalmi zsűrijének tagjaként nyilvános
ülésükön finom elemzését adta ennek a filmnek is, azonban - megítélésem szerint - félreértette a Banánhéjkeringő
lényegi
mozzanatát.
Ugyanis nem Kondacs doktor megőrülésének
folyamata
tárul itt
elénk, nem is "a dolgok" fokozatos
megtébolyodásáé, hiszen a fő gond
éppen az, hogy "az őrület" mindennapjaink
fonákságaként
bárhol
megmutatkozik. S ezt Bacsó láttatja is. Kitűnő példa rá mindaz a jelenetsor, amely Totisz professzorral
zajlik. A film elején "keringőzni"
kezd vele a nyugati valutáért beszerzett fogorvosi szuperszék, egyre
magasabbra tekerinti a rémült, szédülő öregurat - Kondacs főnökét-,
a helyzet valóban "megőrül", majd
fokozatosan visszahiggad a "normális" szintre. Ugyanígy, amikor a
hatalomvágyát álcsaládias kamarazenéléssel palástoló, szenilitásában
is ravasz, veszélyes igazgató főorvos - Benkő Gyula tán eddigi legnagyszerűbb
filmes alakítása
bennreked a liftben Kondaccsal s
néhány más orvossal együtt, áramszünet támad, s a fölkattanó öngyújtók fényében néhány másodpercig "az igazság pillanatainak"
vagyunk tanúi: Kondacs "beolvas"
Totisznak és talpnyaló lakájainak,
majd a felvonószekrény továbbhaladásával minden folytatódik, az
áskálódás, a képmutatás. Mi ez, ha
nem életünk állandó "őrültségeinek" szemléletes főlvillantása? Tehát szó sincs arról, hogy magának
a filmnek a "megőrülését" kellett

volna átélnünk, hiszen a végső tiltakozás, Jutka és Kondacs Ágoston
levetkőzése,
elmegyógyintézetbe
vonulása nem a két szereplő megbolondulását jelzi, hanem annak a
helyzetnek
a tarthatatlanságát,
mely az értelmes, becsületes munkát, a valóban értelmiségi tevékenységet és létmódot mint amatőrizmust, balekságot szorítja a társadalom peremére, olykor a létminimum - de mindenképpen
önnön
igényeinek szint je - alá. Bacsó szemére legföljebb annyi vethető, hogy
a lemeztelenedést, a protestálást
megelőlegező beszélgetés Kondacs
és a márciusi 15-i nő között az elmegyógyintézet parkjában lehetne
nyomatékosabb, képilegjelentőségteljesebb, anélkül, hogy a szóváltás
konkrét tartalmára volnánk kíváncsiak (nem halljuk ugyanis, nem is
kell hallanunk: mit fejteget, magyaráz az asszony, meglehetősen fölindultan), sejtjük persze az addigiakból, miről beszélhetnek. Itt kapcsolódik össze az értelmiség felső s alsó
szférájának elégedetlensége, erősödik társadalmi figyelmeztetéssé.
Mindamellett a Banánhéjkeringő
is mindvégig megmarad szórakoztató, könnyed művészi alkotásnak,
szájbarágó didaxis nélküli sejtetésnek, "hangulatjelentésnek".
Jó néhány jellegzetes bacsói effektussal:
a rendőrtisztet kísérő civil ruhás
"közeg" egy hozzá bilincselt őrizetessei téblábol, s az a szabad kezével
hajtja föl a Kondacs kínálta lőrét;
a két nyomozó mintha A Tanú kockáiróllépne elénk, persze konszolidáltabb változatban; az öngyilkosságot megkísérlő,
mélyen alvó
Kondacs egyik karját a betegszállitó kórházi kocsin egy óvatlan pillanatban begipszelik
a túlbuzgó
"szakdolgozók"; a szeretkezés néhány alkalommal ugyanúgy hiúsul
meg, mint a Te, rongyos életI-ben
stb. Igényes és kevésbé igényes gegek sorozata alkotja ennek a filmnek is a geríncét.
Fölfedezésszámba
megy a színészként amatőr Dés Mihály alakí-

Kari Györgyi és Dés Mihály
tása Kondacs doktor szerepében.
Fáradt, álmatag, jobbra váró és érdemes figuráját a fiatal Gábor Miklósra emlékeztető hanghordozással,
rezignációval, olykori kitörésekkel
építi föl. Kitűnő a Kondacs életét
eldöntő három nő megformálója.
Básti Juli mint Klári a céltudatos
karrierépítés
mögött meghúzódó
lelkifurdalást játssza el pontosan,
erotikus vonzással, Udvaros Dorottya elevensége, folytonos készenléte, odaadása finoman érzékelteti ennek az asszonytípusnak a
kimerülő tartalékait is, Torday Teri
remek humorraljeleniti meg Bartusek elvtársnőt, akí Kondacsról, korábbi szeretőjéről sem hajlandó lemondani. Kari Györgyi végre tehetségéhez méltó feladatban mutathatta meg: nem csak vihogó, vinynyogó peremlényeket tud ábrázolni a mozivásznon: apátiába süllyedt
asszonya valódi remeklés, méltán
kapcsolódik dramaturgiailag is Dés
Mihály
teljesítményéhez.
Melis
György, a kíváló baritonista - a
Hány az óra, Vekker úr?filrnszerepe
után - itt is helytáll: mint Bartusek
elvtárs, egyszerre ostoba, infantilis
- és félelmetes. Hasonló zsánerű, jól
kídolgozott mellékszereplő Bitskey
Tibor rendőrtisztje. Garas Dezső

göndörített hajú életművész-playboy vállalkozója.
Valódi címszereplő ebben a filmben Vukán György kesernyés zenéje, mely fölhangzik itt vurstliszerű
tónusban, halljuk a Gothár Péter
Idő vanja óta jellegzetes filmes
"imázzsal"
fölruházott
Cserháti
Zsuzsa elöadásában,
és alkalmi zenészpáros pufogó muzsikájaként a
diliházi parkban: erre keringőzik a
vendégsereg, mindazok,
akiknek
Kondacs
sorsának
alakításában
szerepük volt, miközben hullanak
feléjük, rájuk Jutka és Ágoston levetett ruhadarabjai. Andor Tamás
- különösen az Egymásra nézve,
Makk Károly filmjében mutatott
teljesítménye nyomán - operatőrmestereink közé emelkedett. Érzékenyen kíséri kamerájával mostis a
külső-belső történéseket; gépállásai
a világ szüntelen kibillenéseiről tudósítanak, torzulásokat ábrázol bárminemű optikai trükk mellőzésével. Szót és figyelmet érdemel a
Hány az óra, Vekker úr? társ rendezőjeként itt is e megbízatást teljesítő
fiatal Tolmár Tamás, akinek Zuhanás közben címü filmje méltatlanul
maradt említés nélkül a játékfilmszemlén.
Kőháti Zsolt
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"Minden elmúlik, csak a szépség örök"
Nádasdy Kálmán filmrendezői portréja
Végignézve - egyetlen kivétellel- Nádasdy Kálmán filmjeit, Ferencsik János egyik tévényilatkozata jutott az eszembe. Ferencsik Arturo Toscaninit emlegette, aki azt rótta fel a kortárs zeneszerzőknek, hogy minden áro n érdekes műveket
akarnak létrehozni. "Szép zenét kell komponálni, és nem érdekeset" - üzente Toscanini nekik,
és Ferencsik - a nyilatkozat szerint - egyetértett
vele.
Túlságosan jelentős és színvonalas művészekről van szó ahhoz, hogy azon meditálgassunk
most, vajon a "szépség" létezik-e egyáltalán mint
esztétikai kategória, illetve amennyiben igen, akkor körvonalazható-e valamennyire? Engem akkor is és azóta is sokkal jobban izgat az, hogy
vajon mire gondolhatott Toscanini?
Ma már sem tőle, sem Ferencsik Jánostól nem
kérdezhetjük meg, ha már a tévé riportere elmulasztotta feltenni a kérdést. Nádasdy Kálmán
legelső filmjének rózsákat nevelő prófétája, Gül
baba azt hirdeti, hogy csak a szépség örök! Hasonlóképpen gyönyörű gondolat, mint Toscaninié, és nem kevésbé megfoghatatlan. Bizonyossá
teszi azt, hogy mindkettejük művészi eszményképe hasonló lehetett,
Ennek az eszménynek a filmekben látható és
hallható megnyilatkozásait
térképezi fel ez az
írás.

Juszuf, a költő
A címben kiemeit idézet csak a fele annak a
hitvallásnak, amelyik elhangzik Kőműves Sándor (Gül baba) szájából szeretett rózsái között.
A pontos idézet a következő: "Nem földi rózsák
ezek, lelkek. Mert minden elmúlik, csak a szépség
örök."

Nádasdy Kálmán
Gül baba Budán, egy hódító hatalom megbecsült és kiemel t képviselőjeként ápolja és őrzi a
rózsákat, illetve a bennük rejtőző lelkeket 1940ben, egy magyar filmben. A folyamatosságot,
a
jobbik, kreatívabb énjeiben őrzött történelmi tradíciót vigyázza. Furcsa, transzcendentális szerelemmel simogatja a szirmokat és félti a gyönge
virágtesteket, amikről - egyedül ő - tudja, hogy
hordozói csupán olyan értékeknek, amelyek fon-
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tossága felülmúlja a szép formák kellemetességét.
Kőműves Gül babája igazi pap, a szónak a legarchaikusabb és legfunkcionálisabb értelme szerint.
Ö közvetít az emberek és a náluk nagyobb szellemi erő(k) között, és személyejelképezi a kapcsolat folyamatosságát. A funkciója és az abból
származó tekintély teszik őt sérthetetlenné, nem
a hatalom. Egy a mienkénél magasabb, tökéletesebb logikai rend képviselője a Földön.
A Gül babát feltehetően nem sokan látták a
Filmkultúra olvasói közül. Gondolom, hogy annál többen találkoztak már Kalmár László 1955ös Gábor diákjával a vasárnapi matinék vetítésein
vagy a tévé képernyőjén. Kalmár filmje - egyértelműen - a Gül baba alapján készült, de amíg az
előbbi szimpla meghamisítása a történelemnek,
az utóbbi gyönyörű, transzcendentális mese.
Kalmár a kalandról beszél, Nádasdy t pedig a
törvény érdekli. A szókrateszi értelemben vett
"törvény", amelynek a megszegése révén még
életet sincs értelme nyerni, és amelyik szélesebb,
totálisabb összefüggéseket rendez, mint a parlamentáris vagy uralkodói aktusok.
A különbség érzékeltetésére talán a filmek végkifejletének összehasonlítása a legmegfelelőbb.
Mindkét esetben Gábor diák (és társai) megmenekülésében reménykedünk, és mindkét esetben
tudjuk azt, hogy jövőjük a rózsák sorsától- tehát
Allah akaratától - függ. Kalandfilmekről lévén
szó, természetesen minden néző biztos lehet abban, hogy ,jó" lesz a film vége, azaz a lebonyolítás mikéntje fontosabb és tanulságosabb, mint
annak kifutása, a nyilvánvaló heppiend. Kalmár
filmjében ősszetiporják, likvidálják a rózsákat,
azaz erőszakot vesznek Allah akaratán, annak
bekövetkeztét bizonyítva éppen. Türelmetlenek az
Eszmével szemben, és nem adnak lehetőséget arra, hogy az akkor adjon hírt magáról, amikor
megfelelő az idő, és annak jövendő bekövetkezését bizonyossá teszi a dramaturgia. A Kalmárfilm pozitív hősei bűnözők, bár nem a hamis
törvények ellen vétenek, mint Robin Hood vagy
Blood kapitány, hanem az élet - minden élet alapvető törvényei ellen. Nádasdynál viszont
szorongva várjuk, hogy Allah megjelentesse az
igazságot, és megmenekülhessenek a hősei. A filmes történet megalkotói nem tévesztették össze
a mozivásznat a törvényszékkel: tudják, hogy
nem az igazság bizonyítása vagy kierőszakolása
a dolguk, hanem a megjelenítése, nyilvánvalóvá
tétele. Ez esetben a művészet vagy egy művészeti
jellegű iparág törvényeinek szellemében.
Tudom, hogyne tudnám, hogy Nádasdy Kálmán nem a saját forgatókönyvei alapján dolgozott egyik filmjében sem. Sőt, Matolcsy Gézától
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Gül baba, 1940. (Jávor Pál)

Gül baba, 1940. (Szelecky Zita)

kezdve Harsányi Zsoltig és Illyés Gyuláig az ún.
tucatszakemberektől kezdve a profi szcenaristákig és az írózseniig a legkülönfélébb érdeklődésű,
fajsúlyú dramaturg és íróember található meg a
munkatársak között. Mégis, filmjeiben alkotásról alkotásra vándorolnak tovább az igazság kiemelt pillanatai, azok a jelenetek vagy epizódok,
amelyekben tisztán és félreérthetetlenül jelenik
meg a Törvény.
117

•

'1)1.

,

.~.

;

..•

"

Magdolna, 1941. (Lázár Mária és Turay Ida)
A Gül babát (1940) követő Magdolna (1941)
például, amely egy nőként és emberként egyaránt
kivételes anya és jelentéktelenül erőszakos lánya
asszonyi párviadalának elbeszélése egy ún. társasági színjáték filmes formájában, szintén ott vannak ezek a jelenet-pillanatok,
ezek az archaikusan megemelt döntési szituációk. A Turay Ida
által játszott trampli és cserfes Klárika rendre
tönkreteszi királynői édesanyja (Lázár Mária)
szerelmi kapcsolatait. Kezdetben kislányos tudatlanságból, később a csúnya "barátnő" tudatos gonoszságával. Mindenki látja, hogy mi történik, hogyan és mikor. A néző is, a dramaturg
is, Nádasdy is és Lázár Mária is. Még azt is
együtt hallgatjuk végig a főszereplőnővel, amikor
a sután önző Klárika - zárt ajtók mögött - így
kezdi vallomását Petrovich Szvetiszlávnak: "En
nagyon szeretem az édesanyámat." Tudjuk, hogy
általában ilyen szavakkal kezdődnek a legalattomosabb cselvetések, mégis.. . Mégis érezzük,
hogy ez a nő - mármint az anya - félreáll majd,
118

és nem köpi le a lányt. Még itt is a viselkedés
módja a fontos) az elegancia, amivel az anya
elviseli, sőt megvalósítja sorsát.
A világháború után készített filmekben - érthető módon - csak lágyan ábrázolt kontrasztokkal szembesült, és propagandisztikus
célzattal
jelent meg ez a bizonyos "örök" törvény, a sors
megvalósításának törvénye, de azért továbbra is
mozgató ereje maradt a dramaturgiának,
és nem
is hatástalan módon. A Lúdas Matyi (1949) tulajdonképpen ennek a törvénynek az érvényesítéséről szól, és egyrészt a mesebonyoIítás frissességének, másrészt Soós Imre zsenialitásának köszönhetően könnyen elviseljük, hogy a törvény letéteményese a hérosz lett a próféta helyett, és az
oszmán pap és virágnevelő dramaturgiai helyére
engedetlen parasztfiú lépett. A Föltámadott a tenger (1953) már minden tekintetben hígabb és
felszínesebb képletre épült a korábbi filmeknél,
de a Görgey-Petőfi ellentét mellékszálán azért
történt utalás még az eredeti törvényre. A mese
szerint Görgey felajánlja Petőfinek, hogy legyen
a hezitáló tisztikar bértollnoka. Jellemző a megváltozott korhangulatra, hogy kényelmes élettel
és hatalomközeli
kapcsola to kkal kecsegteti a
költő t. Ez az ellentét a Gül babától húzódó logikai lánc utolsó szeme, és elsősorban nem is azért,
mert mellékszállá degradálódott. (Hiszen az első
filmnél is nyilván sokan figyeltek Gábor diák és
Lejla, azaz Jávor Pál és Szeleczky Zita szerelmének kibontakozására.)
Ez a láncszem azért az
utolsó a sorban, mert a dramaturgiában
már
maga a Törvény sem volt jelen. A transzcendentum helyét a politikai propaganda misztifikálása
foglalta el.
Az eszme éppen úgy profanizálódott,
mint
ahogyan a Gül baba dramaturgiája már 1940-ben
megjósolta és megvalósította azt. Gül baba legkedvesebb rózsáj át mutatja lányának, amelyet
azért szeret különösen, mert Juszuf, a nagy költő
lelke él benne tovább.
A Juszuf névvel még egyszer találkozunk a
filmben. Az Isztambulból érkező csodahóhért nevezik Juszufnak, aki nem véletlenül utazott Budára. Öt tartogat ják a különleges feladatok végrehajtására. Ez esetben neki kelllevágnia Gábor
diák fejét.

Francia nevelőnők
és cigány zenészek
Érdemes megfigyelni azt, hogyan beszélnek a Nádasdy-filmekben szereplő emberek. Milyen nyelvet használnak és mire?

A régmúltban játszódó Gül baba kivételével
feltűnő az erőltetett raccsolás gyakorisága. Sok
szereplőre helyezett olyan nyelvi maszkot, amelyik azonnal elárulta róla, hogy nem tartozik
sehová. Gyökértelen és kilátások nélküli életet él,
nem kötődik semmihez és senkihez. Araccsolva
elmondott szövegek tartalma sem kevésbé leleplező, mint a beszéd módja, és ha lehet, még ennél
is egyértelműbb az életvitel, amelyiket az-érintkezés legegyszerubb módja is leleplez rögtön.
Nevetséges bújócska folyik az innen-onnan ellopdosott szavak és a rosszul ellesett gesztusok
mögött. Magdolna környezetében például mindenki snájdig és jól nevelt, és mindenki azt lesi
csak, hogy a másik mikor követ el hibát. A társasági életforma legfontosabb jellemzője a viselkedés. Mindenki levizsgázik az önjelölt etikettprofesszorok előtt, és bizonyítania kell, hogy ugyanazt sajátította el, mint a többiek. A legnagyobb
hiba az, ha valaki kiadja, leleplezi magát társaságban, ha a szerepén kívülre kerül. A legnagyobb bűn tehát a szerelem, azaz, ha elveszti a
fejét. A legnagyobb bűnös pedig Magdolna maga, akinek sorsa az, hogy nem menekülhet a
szerelem elől, akárhogy is próbál. Éppen a szerepjátszók kórusának huhogása és a lapos pillantások mentik meg a filmet attól, hogy melodráma
legyen. (És persze Lázár, Somlay Artúr és Petrovich méltóságteljes jelenléte is, hiszen nem azonos fajsúlyú színészegyéniségek a környezetükkel. Mellettük Lehotay Árpád például egy régebbi, már akkor meghaladott, emelkedett és mesterkélt színjátszó stílust képviselt.)
Magdolna az, aki a pletykaéhes kíváncsiskodóknak komolyan és önkritikusan meri válaszolni: "Talán nem is tudom, mi az, boldognak lenni?"
A társasági "partyra" megérkezik a férjezett
Magdolna első nagy szerelme és zeneprofesszora.
A nő hosszú idő után újra zongorához ül. - "Te
a zenét élvezed, amikor itt mindjárt botrány
lesz?!"- szúrja le rosszul értesült barátnőjét egy
"társasági hölgy". Úgy kísérik a szemek a szerelmi háromszög tagjait, mint a matadorokat a bikaviadalon. - "Nehogy valami csacsiságot csinálj!" - figyelmezteti Magdolnát az előbbi hölgy
- egy vadászaton. A második nagy szerelem idején már Magdolna is csak ennyit mond a "társaság" felé: "Ma kissé ideges vagyok." Az újabb
kudarc után pedig már így imádkozik: "Drága
Jézus, tedd, hogy soha többé ne legyek szerelmes!"
Infantilis életekhez gügyögő nyelv dukál, elvégre "nyelvében él a nemzet". A "társaságból"
mindenki franciául tanul, és ott csetlik-botlik

Gyávaság,

1942. (Szelecky Zita és Hajmássy Miklós)

mindegyik családnál egy nyamvadt, öregecske
francia mademoiselle, aki annyira elhülyült,
hogy a világon semmihez sem ért már, csak anyanyelvét keveri a gazdáitól átvett, ócska magyar
nyelvvel. Amit senki sem ért. Haszontalan életük
van ezeknek a szerencsétlen nőknek, de sorsuk és
sorsuk haszontalan volta szimptomatikus a történetekben. Üres szimbólumaivá válnak egy nem
létező státusnak, amit senki nem vesz komolyan.
Lehetnek akár hűségesek és emberségesek, mint
Magdolnáék "kisasszonya", akit még Klárika
arroganciája sem űz el a háztól, vagy lehetnek
gazdáikhoz hasonlóan reakciósak és ostobák,
mint Döbrögi kisasszony gardedámja. Az utóbbi
egyik buta megjegyzése egyébként a történelmi
folytonosságot hivatott hitelesíteni a Lúdas MatYlban, amikor a felbolydult vásárban azt emlegeti, hogy úgy kezdődött a forradalom is húsz
évvel korábban Franciaországban.
Átveszik gazdáik infantilitását, és azok sem
tanulnak meg tőlük többet, mint a raccsolást és
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Lúdas Matyi, 1949. (Solthy György és Soós Imre)
a gügyögést. Mennyivel több méltó ság van abban, ahogyan Soós Imre és Horváth Teri egymásra néznek, vagy ahogy Görbe János le tud
mondani Pirosról Matyijajavára (Lúdas Matyi),
és milyen hihetetlenül erotikus, ahogyan a gyönyörű Szeleczky bűvöli a pocakos Jávort (Gül
baba). Persze ők az ösztöneiknek engedelmeskednek. A szépség örök, és talán éppen azért az,
mert belülről, az ember személyiségéből fakad.
Tele vannak a filmek cigányokkal is. Akárcsak a Frankhonból érkezett vénkisasszonyok,
ők is a bennszülöttek életét kísérik. Az egyik fél
beszélni tanítja őket, a másik a táncaikhoz zenél.
Amíg a francia nevelőnők jelenléte a személyes
viselkedési formák hamisságát bizonyítja, addig
a cigányok szerepeltetésének módja a társaságiközösségi események álságos voltát jelzi. A Nádasdy filmek cigányzenészei ugyanis akkor "húzzák" a megrendelt nótákat, amikor a szereplők
"ünnepelnek", amikor ,jeles" események zajlanak éppen. Vadászat vagy szimpla "úri muri", és
mindenekelőtt korrumpálódott
politikai választások.
1986-ban nézve a Lúdas Matyi (1949) zárójeleneteiben csetlő-botló, tanácstalan cigánybandát,
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természetesen nem a Fazekas Mihály által megírt
politikai viszonyokra gondolunk, hanem a "fordulat évének" visszaéléseire, a nyílt törvény telenségek éveire. Ha ebben az összefüggésben vizsgáljuk Bogáncs uradalmi alispánnak a cigányokhoz szóló figyelmeztetését ("Csak akkor nótázzatok, ha Döbrögi alispán úr átlépte a diadalkaput!"), akkor tragikus képzettársításokhozjuthatunk, hiszen tudjuk, hogy Döbrögi alispán úr
csak most hajtat majd a vármegyei alispánt megválasztó gyiilésre.
Az elhangzó nóta stílszerűen - és szintén mélyebb jelentéshez jutva - a "Mátészalka gyászba'
van" című, és nem véletlenül kaphatott metaforikus jelentőséget a cigányok tanácstalansága sem
a nem várt fordulatok után ("Hát most játszszunk, vagy ne játsszunk?").
A végén persze hogy felhangzik a "Mátészalka
gyászba' van", de akkor már igazi gyászzeneként.

A filmek nyelve
Nehéz, nagyon nehéz a ránk maradt négy filmből
(az 1942-es Gyávaságból nincs példánya Filmar-

Lúdas Matyi, 1949. (Soós Imre és Szemes Mari)

chívumban) kihámozni Nádasdy filmkészítői
mentalitását.
A Lúdas Matyinál Ranódy László volt a társrendezője, a Föltámadott a tenger rendezői Ranódy és Szemes Mihály voltak, és Nádasdy t főrendezőként említi a főcím. A Gül baba technikai
alkotótársa (rendezője?) Bán Frigyes volt, és Farkas Zoltán, a Gerolsteini kaland későbbi rendezője vágta a filmet. A filmezéstechnikai oldala tehát
feltehetően nem érdekelte túlzottan Nádasdy t,
sőt valószínű, hogy egyáltalán nem foglalkozott
ilyen kérdésekkel. (Ugyanakkor, megkülönböztethető és igényes, kivételes vizuális kulturáltságról tanúskodó stílus jellemzi minden filmjét.)
Nádasdy Kálmán volt az első magyar filmrendező, aki kizárólag totális, átfogó kérdésekkel,
kérdéskomplexumokkal foglalkozott filmjeiben,
és a filmekben ábrázolt, azokban "felépített" világokat a maguk totalitásában ábrázolta.
Ugyanakkor - és az előzőekből következő módon - a filmes hatások is totális összetettségükben érvényesülnek munkáiban. Átfogó íveket
megrajzoló, nagy léptékű experimentumok Nádasdy Kálmán filmjei. Tudatos Gesamtkunstwerk valamennyi. Várkonyihoz hasonló módon,

ő is csak nagy energiákat meglódító, azokat
rendszerező, szélsőséges érzelmekben kicsapódó
mozgásokat kívánt filmen ábrázolni, de Várkonyinál igényesebben. Vele ellentétben, Nádasdy
filmművészként is visszautasította a bóvlit, az
olcsó hatásokat, és sokkal dinamikusabban tudta a szereplők belső életét, valamint a kis közösségek hangulatát megütköztetni a szélesebb vonulatokkal. Nádasdyhoz hasonlóan komplex
szemlélettel csak Jancsó Miklós dolgozik majd
filmjein, valamint Bódy a Psychében, Huszárik,
és Szinetár a Figaró házasságában. A filmes indulás kortársai közül Szőts Istvánt kell megemlíteni, aki szemléletében messzebbre jutott Nádasdynál, és sokkal jobb filmeket is készített nála.
(Ebből a szempontból különösen figyelemre méltóak a Dulovits Jenő kameramunkájával készített Kádár Kata című film eredményei.)
Mi lehetett annak az oka, hogy az "outsider"
Nádasdy, szemléletét tekintve, ennyivel fölötte
állhatott profi kollégáinak? Közhelyesen hangzik, de szerintem ennek elsősorban az az oka,
hogy Nádasdy tudta, mit akar a filmtől. Nem
szorult rá arra, hogy függő viszonyba kerüljön
vele, és - szakmai híányosságai ellenére - feltehe121

Föltámadott a tenger, 1953. (Szabó Sándor és Mak1áry Zoltán)

tő en nem is engedte volna meg magának ezt a
luxust soha (és széles körű működésének egyik
megnyilvánulási területén sem).
Filmjeit a tömegszórakoztatás igényesen adaptálható tradícióira építette, és ha művészettörténeti stíluskategóriákhoz
akarok kötődni, akkor
egyértelműen a romantikát kell hogy megnevezzem. A XIX. századi, eszményekkel és érzelmekkel teli héroszt mutatta be különböző történelmi
és dramaturgiai
skatulyákba
dugva. Filmjei
- ennek következtében - "szélsőségesen nagy"
sorskérdésekkel foglalkoztak kizárólag, pl. szerelem és halál, szabadság és megalkuvás, hatalom
és hűség stb ... Az teszi tartalmilag érdekessé a
filmeket - és minden réteg számára fogyaszthatóvá -, hogy ezeket a kérdésköröket különböző
szinteken, különböző érzékenységű és különböző
értékrendekhez kötődő embertípusok között járja körbe egyszerre és alapvető érdekközösségüket
bizonyítva. Mégsem jellemzi filmjeit valamiféle
hamis és történelmietlen "népfrontos" szemlélet,
mert az érdekek az alapvető és a lehető legönösebb szférákban harmonizálnak. Ilyenformán kiegészítik egymást.
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Persze egyik film sem tudományos igényű történelmi lecke, sőt. .. Éppen meseszerűségük, lépten-nyomon vállalt műviségük a legelbűvölőbb
vonás. Nádasdy filmjeinek legszembetűnőbb jellegzetessége ugyanis az alapvető és vállalt mesterkéltség. Mindig hangsúlyozza, hogy díszletek között eljátszott kitalációkról van szó. Ez még a
viszonylag ritka, külsőkben felvett jeleneteknél is
így van.
A Nádasdy-filmek hősei nem azt akarják, hogy
higgyünk nekik, hanem arra törekszenek, hogy
azonosulásra késztessék nézőiket. Ezek a filmek,
bármennyire is valós(nak hitt) történelmi szituációkba helyezettek, mégsem problémákat mutatnak be, hanem élményeket akarnak közvetíteni
és átélhetővé tenni.
Nádasdy (munkatársaival)
három történelmi
műfajra épít elsősorban az illúzió felkeltése során. A romantikus nagyoperákban a méretek és a
szélsőséges érzelmek hullámzásának a lehetőségei vonzották. Az építkezési sallangok kiiktathatósága, a multimédiális koreografálhatóság.
Az
orfeumi előadásokban ugyanezeknek a lehetőségeknek az alpárisága, egyfajta romlott misztika,

Pudovkin látogatóban Illyés Gyulánál a Föltámadott a tenger forgatásakor. Első sor: Szántó Miklós, Vszevold
Pudovkin, Illyés Gyula, Nádasdy Kálmán, Második sor: Fábri Zoltán, Herskó János, Kemény Pálné, Simon
Zsuzsa, Nádasdy László, Ranódy László.

amelyik rögtön hatni akar. Nádasdy szabályos
kuplékat épített be filmjeibe - Lejla például így
vallja meg szerelmét Gábor diáknak -, és a filmek
gegvilága is az orfeumi tréfák alpáriságát emeli
történelmi léptékűvé. (Lejla csupasz fenekét például rózsatövis szúrja meg az első találkozás
alkalmával.) Kevés filrnkészítőtől láttam még,
hogy ilyen ízléssel, biztonsággal és szellemesen
adagolta volna a vállaltan alpári hatáselemeket,
mint Nádasdy. Ez azért lehetett így, mert mindig
bizonyos volt a történés, a helyszín és a kontextus
stílusában. A harmadik tradíciót a magyar romantikus festészet, mindenekelőtt Munkácsy Mihály tevékenysége jelenti. Nemcsak a tónusokat
és a kompozíciókat illetően igaz ez, hanem
- akkoriban még példátlan merészséggel- épített
fel térben, és helyezett dramaturgiai szituációkba
konkrét és nagyon híres Munkácsy festményeket.
A legdöbbenetesebb bravúr a Siralomház megkomponálása a Gül babában, a családjától búcsúzó Mujkó köré. Nádasdynak még ahhoz is
volt humora, hogy a festmény jobb oldali szélét
csak akkor mutassa meg egy oldalirányú kameramozgással, amikor annak hangulati jelentősé-

ge van. Nádasdy olyan biztonsággal és annyi
leleménnyel mozog ezekben a festményekben,
hogy már képzőművészeti tájékozottságának
mélysége is egészen kivételes filmkészítő-egyéniséggé avatja.
Nádasdy, filmkészítő korszakában, a kor két
legjelentősebb opera tőr-egyéniségével dolgozott
együtt. Háború előtti filmjeit Makay Árpád, a
háború utániakat pedig Hegyi Barnabás fotografálta. Makay Árpádnak e sorok írója régi tisztelője, és meggyőződése az, hogy az amerikai
Gregg Toland és a francia költői realizmus néhány operatőre mellett a korszak kiemelkedő
jelentőségű operatőre volt. Tolandhez hasonlóan
ő is teret teremtett a kamera mozgatásával. Önálló szemszöget, önálló nézőpontot képviselt Nádasdy filmjeiben, és nem a szereplőkkel azonosult. Finoman úszott a vizuális rétegek egymásutániságában. Igazi kamera-suspense volt az,
amit megteremtett, noha Nádasdy nem Hitchcock, és a felszíni rokon vonások ellenére mi sem
áll távolabb tőle, mint a krimi, az ijesztgetés. Az
ő hősei azért gyötrődnek, mert a "skatulya szűk".
Makay gyönyörű feladatokat kapott a Gül ba123
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bában, mert egyszerre kellett hitelesítenie és
hangsúlyoznia a díszletvalóságot. Sötétebb tónusú és frivolabb képekkel, mint az az akkori magyar filmekben divatos volt. Sternberg filmjeihez
hasonló módon, itt is nagy szerepet kaptak az
árnyékok, a rácsok és a hálószerkezetek, amelyek
megkötötték a szabad képzeletet, és meg-megtorpantották a kamerát. Makay feltárta, láttatta,
felkínálta a látványt, de úgy, hogy mozgásával ő
maga építette fel azt. Finoman elmozgó kamerája architekturális tényezővé vált. "Ott túl a rácson" - hangzott a film slágere, és ezt az üzenetet,
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man a ket legköltőibb magyar operatort hívta
munkatársul. Azokat, akiktőllegtávolabb
állt a
naturalista szemlélet vagy a mechanikus UF A
körmozgások.
Van Nádasdy filmkészítői szemléletének egy
olyan vonása, ami egyedül Jancsó Miklóst rokonítja vele. Mivel tudta, hogy meséket, legendákat, valótlan, illetve nem-valós történeteket kellett lebonyolítania, igyekezett megtalálni azokat
a minimális magatartásbeli nüanszokat, amelyek
még hitelesek és egyértelműek maradtak a körítés ellenére. Az ösztönös emberi gesztusokig jutott. Akárcsak Jancsó, aki megundorodva a hazug filmhíradók rémtörténeteitől, szintén a puszta gesztusokig és csupasz testükig vetkőztette le
hőseit és hősnőit, és erre az alapra építette fel
játéldilmvilágát.
Nádasdy Kálmán
Természetesen tudom jól, hogy a filmkészítés
nem a legfontosabb területe Nádasdy Kálmán
életművének. Tudom, hogy többféle tevékenysége is volt, amit fontosabbnak tartott ennél, vagy
amit mások fontosabbnak vélnek.
Nem vagyok színházi szakember, nem volt a
tanárom, és nem ismerhettem személyesen őt.
Kívánesi voltam a filmjeire, és fontosnak találtam azokat.
Egyéb jellegű tevékenységének feldolgozása
nem rám vár.
Isten szeret?
Vissza a kiindulási ponthoz, Ferencsik János
nyilatkozatához. Nádasdy valamennyi filmje metafizikai vonatkozások miatt érdekes. Sokat, nagyon sokat tudhatott transzcendentális
képzeteinkről, lelkünk terjeszkedési és kozmikus otthonteremtő lehetőségének határairól.
Isten szeret - hirdetik vonzó kiállításban és
filozofikus mélységgel ezek a filmek, és azt sejtetetik, hogy ez az Isten a Művészet maga, vagy
legalábbis a Müvészeten keresztül érintkezik velünk.
A Művészet akkor jó, ha maga a Törvény.
Ennyi az üzenet.
Úgy vélem, hogy erre gondolt Toscanini is.
Antal István
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FORGATÓKÖNYV
"Minden élő, ami a Föld törékeny ege alatt él, bizonyos alapvető értelemben
rokon. Megszületett, mozog, táplálkozik, szaporodik és elpusztul. A tigrisnek
és a gerlének, minden kis virágnak és csúf békának, majd férfivá érő futkosó
gyermeknek, bár még ismeretlen módon, testvére a szalamandra. Ha az emberiség továbbra is tűri, hogy egész fajok pusztuljanak ki, akkor előbb, vagy utóbb
mi is az ő sorsukra jutunk."
(Idézet Norman Myers A SÜL LYEDÖ BÁRKA c. könyvéből.)

Isten veled, kis sziget ...
"

Egy animációs rövidfilm irodalmi forgatókönyve Valentyin Raszputyin alapötletéből. írta: Reisenbüchler Sándor.
Légi perspektívábóllátunk egy szinte végtelenbe nyúló,
csupazöld tájat.
Hatalmas erdőségek, termőföldek térképe a vidék,
amelyet itt-ott szakít meg néhány kisebb település színes tarkasága.
Széles,helyenként kisebb-nagyobb szigeteket körülölelő folyó metszi a tájat.
Repülésünket alacsonyabbra fogva most egy frissen
épült duzzasztó-rendszer felett szemlélődünk, amely a
nagy folyó vizét szűri meg sokszájú zsiliprendszerével.
A gigantikus-geometrikus, szürkésfehéren fénylő ipari
formák megtörik a természet laza harmóniáját.
A duzzasztómű széles medencét formál a hömpölygő
folyó körül. Felépültek már magas oldalfalai is, készen
arra, hogy a majdan felduzzasztott nagy folyó vizét
körülöleljék.
Az óriási vasbeton-komplexum felett átrepülve most
leereszkedünk a hatalmas folyó közvetlen közelébe.
Hogy milyen széles a folyó, azt abból érzékeljük, hogy
egyszerre távolivá, alacsonnyá zsugorodnak a partmenti erdőségek.
A méltóságteljesen vonuló zöld rengeteget vattacukorként tornyosuló felhőtömegek koszorúzzák. Kis zöld
sziget közeledik most felénk, amelynek első látásra
egyetlen különlegességevan; egy hihetetlenül szélestörzsű ősfaemelkedik ki rajta, szinte gyermekfákká zsugoritva a szigetecske többi fáit.
Mesebeli ELETF A ez a magasba szökő, méltóságteljes
óriás.
Tavaszi virágerdő borít mindent; az ős-életfa koronáját, a sziget rétjeit, a kertek fáit.

A sziget közepe táján emberi település húzódik, zömmel évszázados építészeti hagyományokat tükröző, festői házacskákkal.
Odébb, fűzfák közé ágyazva bukkan elő egy kis temető,
az elmúlás szimbóluma; faragott fejfái ősi paraszti kUItúrák nyomait hordozzák.
Aháztetők tv-antennái és a szigeten húzódó elektromos vezeték azonban arra utal, hogy a lakosság nem
valamiféle mesterséges múlt századi parasztrezervátumban él, hanem a mában; csupán megőrizte a természettel harmonizáló életformát.
Az egyik ház udvarán anyamacska játszik kölykeivel.
Odébb, egy galambdúc szűkre szabott ajtaján ki-be
szálldosnak a szárnyas lakók.
Egy másik ház küszöbén egy kislány fehér kuvaszt etet.
A házsor végén vadvirágokkal teleszórt rét kezdődik,
amelynek mikrovilágában nyüzsög az élet.
Az enyhe szélben remegnek a vadvirágok;
a kék búzavirág,
a fehér szamárkenyér,
a gyapjas bojtorján,
a bóbitás árnika,
az apró gombvirág,
a tőrózsás százszorszép,
az indás macskatalp,
az erdei aranyvessző,
a karéjos levelű gyermekláncfű,
a baracklevelű harangvirág,
az útifű,
a réti zsálya;
a növényvilág mindmegannyi csodája.
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Fázisrajzok
Levélről levélre szökkennek a zöld lombszöcskék.
Cikáznak a fémeskék szárnyú szitakötők.
Egy tenyérnyi tisztáson zsákmányra les az imádkozó
sáska.
Felkapja koronás fejét a szarvasbogár.
Fűszálon hintázik a pézsmacincér.
Lepkeszárnyak vibrálnak a levegőben;
a nappali pávaszem,
a rókalepke,
a nagy fehér admirállepke,
a villásfarkú kardoslepke rebben el szemünk előtt.
A virágok feje körül lebegve szívja a nektárt a nagy
zúgólepke.
Dolgoznak a méhek;
a nagy bányászméh,
aszőröslábú gatyásméh,
a nagybajuszú méh.
A Nap már magasan jár.
A réten gyerekek sárkányokat eregetnek.
Odébb, a megművelt szántóföld szélén apró traktorral
bajlódik egy férfi.
Nagy robajjal hatalmas utasszállító gép húz keresztbe
a felhőfoszlányokkal tarkított kék égen.
A sziget nagyrétje ezernyi szinben pompázik.
Most a valószínűtlenül hatalmas ősfát látjuk az őt
körülvevő tisztással.
126

Felette izzik a napkorong.
Lassú áttűnés-sor következik ezután; a Nap a fa koronája felett minden áttűnés után lejjebb hanyatlik.
Az egyes áttűnések után más és más szint kap a táj;
újabb részletszépségek bukkannak fel.
A kép előterébe madarak és négylábúak tűnnek be
néhány pillanatra.
Figyelő üregi nyúl,
szimatoló mezei pocok,
feketerigó,
búbos pacsirta,
kékbegy közelije úszik be szinte álomszerűen, a lassú
áttűnések atmoszférájában lebegve.
A Nap hanyatlása közben fokozatosan elszürkül az ég,
felerősödnek a csillagfények.
Világít a holdsarló.
A látóhatáron sziporkázni kezd a Vénusz.
A hatalmas ősfa előterében most tábortűz lobban fel.
Pattogó, archaikus ritmusokat őrző zene hangjai szürődnek felénk.
Egy ősi karnevál, a tavaszünnep kezdődik.
A sziget lakói fantasztikus álarcokban és öltözékekben
körtárcot járnak.
A prémekből, tollakból, bőrökből, szövetekből készült
jelmezek színes forgataga egyetlen hatalmas kaleidoszkóppá olvad a tűz vibráló fényeiben.

..' Távolodunk a táncolóktól.
Az éjszakai szertartás fokozatosan átúszik a csend sötétjébe.
Hatalmas tülesbagoly repül a Hold felé.
Szürkülni kezd; ezernyi madárhang köszönti a reggelt.
A napkorong szikrázó fényei átütnek az erdő sűrű
lombjain, megcsillannak a harmatcseppeken.
Apró gyíkok sütkéreznek a kelő Nap fényében.
A falu is ébred, de különös látvány szemtanúi vagyunk.
Sorra nyílnak a kertajtók és kezek bútorokat és kisebbnagyobb csomagokat raknak az utcára.
A romantikus kis utcák fokozatosan szomorú zsibvásárrá alakulnak.
Emberek, háziállatok szoborszerü merevséggel állnak
a kapuk előtt és egy pontra merednek; az erdő feletti
eget fürkészik.
A napkorong előterében most sok kis fekete pont tűnik
fel; egyre közelednek.
Piros-kék fényeket villogtatva egy egész helikopterflotta úszik a levegőben.
Nyersen csattognak a motorok.
Nem katonai gépek; közelről látjuk őket.
Óriási teherszállító masinák, kisebb gépekkel körülvéve.
A pilótaülésekben kék kezeslábasba öltözött, napszemüveges legénység. Ök sem katonák.
A hatalmas gépmadarak dübörögve ereszkednek le a
réten.
Belsejükből öblös rakodóterü teherautók, furcsa formájú gépek gördülnek elő.
A kis gépkocsi-karaván a házak előtt elnyel mindent és
mindenkit.
A gépkocsik, belsejükben emberekkel és holmijaikkal
visszatérnek az óriáshelikopterek gyomrába.
Az emberek a felszálló gépek ablakaiból szomorú búcsúpillantást vethetnek a távolodó kis sziget felé.
A gyerekek kölyökkutyákkal
és macskák kal az ölükben fürkészik a folyó kék szalagját.
A szigeten maradt óriáshelikopterek belsejéből pusztító
gépek törnek elő.
Megkezdődik a sziget legyalulása.
A gőzkalapács sivító hangját idéző gépek forgáccsá
zúzzák a házakat.
Kidöntik és felapritják a fákat.
Földgyaluk marják szét a dombokat.
Semmivé lesz a rétek szines pompája.
Rémült, tanácstalan állatok futkároznak a gépek körül.
Eszeveszetten menekülnek a hernyótalpak elől.
Az úthengerek sima, barna masszává lapít ják a talajt.
Ebben a tönkresilányított környezetben még hatalmasabbnak tűnik a sziget évszázados ELETFAJA.
Több gép ront neki egyszerre.
Az óriást azonban nem tudják kimozdítani helyéről.
Kemény küzdelem folyik a fa és ostromlói kőzött.
A kék kezeslábasba öltözöttek meg-megújuló, ádáz

rohamokat vezetnek az ősfa ellen, amely reszket ugyan,
de nem enged!
A gépek végül is feladják a reménytelennek tűnő harcot
és hátrébb húzódnak.
Ekkor egy "PETROL" feliratú tartálykocsi gördül a fa
elé.
Védőálarcos emberek locsolni kezdik a fát a gyújtóanyaggaL
Madárseregek rémült sikoltozással menekülnek a lombok közül.
Most egy ember kis kézifegyvert emel a vállához.
A szerkezet csöve kilőhető gránátban végződik.
Meghúzza a ravaszt és a gránát az ÉLETFA törzsébefúródik.
Robbanás.
Színes tűzgolyó lobbantja lángra az ősfát, amely hatalmas fáklyaként még a Napot is elhomályosítja.
A füstölögve összerogyó fa az anyaföldbe temetkezik.
A nyomában maradt izzó zsarátnok-kupacot
felszívja
a felsebzett, barna talaj.
A helikopterek most a magasba emelkednek és a duzzasztómű felé távoznak.
A duzzasztóműre ereszkedünk mi is lassan.
Behatolunk a hatalmas komplexum belső tereibe.
Emberek állnak a modem technikával felszerelt termekben.
Vezér1őpultok erdeje.
Valaki meghúz egy kart.
Látjuk, hogyazsiliprendszer
nyílásai fokozatosan őszszeszűkülnek, majd teljesen elzárják a folyó útját.
Lassan telni kezd a hatalmas vízmedence,
A legyalult szigetet egyre kisebbre zsugorít ja a könyörtelenül emelkedő vízszint.
A vÍZ elől menekülni kezdenek a sziget belseje felé az
állatok:
nyulak,
őzbakok,
sündisznók,
gyíkok,
bogarak.
Rémülten bukdácsolnak az ügyetlenül repülő fácánok.
Összevissza repkedő madarak csattogása kíséri a mene-

külőket.
A csigákat és a kölyökállatokat egyszerüen elsodorja a
feltartóztathatatlanul
hömpölygő víz.
A rövid távon repülő bogarak, szöcskék sorra az árba
hullanak.
Már csak egy kis terület marad, amelyen rémült négylábúak szoronganak.
Majd őket is elsodorja a víz...
•
Vadul kapálódzó állatok fejét látjuk a kavargó áradatban.
Üregi nyúl küszködik a zavaros vÍZZeL
Közelében egy sündisznó küzd az életéért.
A fuldokló állat képe hirtelen kimerevedik.
A sün szeme kérdően, rémülten mered ránk.
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A képzelet és a valóság határán
Peter Weir filmjei

-,

kig szerepelt a legnépszerűbb filmek listáján, véglegesen sztárt csinált Mel Gibsonból (akit a Gal/ipolzban láthattunk is), ugyanakkor radikális professzorok írták elő diákjaiknak, és elemezték a
filmet.
Próbáljuk tehát végigkövetni Peter Weir pályáját. Milyen témákat dolgozott fel, milyen filmeket csinált az a rendező, akinek, úgy tűnik,
sikerült a lehetetlent megvalósítania.
Weir első filmje (A kocsik, amik megették Párizst - The Cars That Ate Paris, 1974)még féligmeddig kisipari módszerekkel, alacsony költségvetéssei készült, így hiányzik belőle a későbbi
filmek képi virtuozitása. Témája is különbözik az
utóbbiakétól. Stílusa, számos megoldása azonban már itt is előre mutat, maga a történet pedig
alapot ad a többi film megértéséhez.
A film egy képi tréfával indul. Egy gyönyörű
fiatal pár, egy gyönyörű kocsiban, a cigaretta- és
üdítő-reklámokban megszokott módon viselkedik: majd hirtelen a kocsit szakadékba vezeti.
Ezután kezdődik a történet, amelyben egy (hobó)
testvérpár kocsiját este útjelző nyilak mellékútra
terelik. Itt a sötétben, egy kanyarban hirtelen
fény gyullad előttük, az elvakított vezető szakadékba hajtja a kocsit. Csak egyikük, Arthur marad egészséges; és a film ettől kezdve Arthur
"bevezetése" a kisváros (az ausztráliai Párizs)
furcsa életébe.
Kiderül, hogya felszínen normálisnak ható,
egyszerű kisváros megélhetését különös módon
biztosítja. Az a fényforrás, amely Arthurt és testvérét elvakította, egy út szélén álló kocsironcs
volt, amibe tükröket helyeztek. Ezek megvilágításával kápráztatták el a tévútra vezetett autósokat. A város az így szerzett javakból és ezek
eladásából élt, polgárai pedig az épen maradt-és

Peter Weir neve Magyarországon nem cseng ismerősen. Filmjei közül egyedül a Ga/lipoli került
bemutatásra (stúdiómozikban néha még mostanában is látható). A figyelmet azonban érdemes
felhivni alkotásaira, hiszen számos körülmény
teszi filmjeit érdekessé, amellett, hogy ő maga az
utóbbi tíz évben feltűnt rendezők közül egyike a
legmarkánsabbaknak, legegyénibb vízióval rendelkezőknek.
Először is, Weir az utóbbi időkben egyre színvonalasabbá és népszerübbé váló ausztrál film
egyik legjobb reprezentáns a, az első ausztrál rendező, akinek sikerült betörni filmjeivela nemzetközi forgalomba, elismerést szerezve mind a kritikusok, mind pedig a szélesebb közönség előtt is.
Ez utóbbi önmagában is értékes fegyvertény. Hiszen közismert dolog, hogy a hatvanas évek után
erős kommercializálódás következett be a filmgyártásban, és mélyült az ún. "művészfilmek" és
a "közönségfilmek" kőzötti űr. Weir ilyen körülmények kőzött volt képes szinte a lehetetlent
megvalósítani, olyan filmeket rendezni, amelyek
egyszerre hoztak növekvő anyagi és művészi elismerést. Míg kitűnő rendezőket "elfogyasztott" a
hollywoodi gépezet (elég Koncsalovszkij ott készült filmjeire gondolni), addig Weir Hollywoodban, Harrison Ford főszereplésével (Csillagok háborúja, Indiana Jones) megcsinálta a
Szemtanút, ami az 1985-ös cannes-i fesztivál
megnyitó filmje lett, Oscar-díjra jelölték, és,
ahogy a cikk érvelni próbál, az ún. "posztindusztriális" értékrend, életérzés egyik manifesztumának tekinthető. Mint a film egyik kritikusa megállapította, e filmmel Weir "művészetet csempészett Hollywoodba".
De nem ez volt Weir egyetlen meglepő sikere.
Előző filmje,a Veszélyes élet éve, szintén hónapo128
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Peter Weir

sikeresen "adjusztált" autósokból kerültek ki. fantasztikus alakú és színű kocsijaikkal (különöígy például a polgármester családja (ahová Ar- sen az egyik marad emlékezetes, egy tüskékkel
thurt befogadták, és az egyik lány férjéül kisze- felfegyverzett bogárhátú VW). Egyikük még a
melték) sem egy valódi család volt, hanem csu- polgármestert is beszoritotta egy garázsba, és
pán különböző karambolokból származó mara- majdnem meg is öli. Ekkor lép be Arthur, a
dék családok elegye. A még életben maradt, de polgármester segítségét kéri - vezesse neki az ott
súlyosan sérült emberek pedig a város kórházába parkoló kocsit a támadójának. Arthur a baleset
kerültek, ahol egy (nyilvánvalóan őrült) orvos óta nem mer vezetni, gátlása lett, de most nincs
különböző kísérleteket hajt végre rajtuk. A vá- más lehetőség. Megteszi, amire a polgármester
roska nyugalmát kívülről semmi nem zavarja. kérte; ezáltal egyben megszabadult a gátlásától
Vasárnap misére járnak, ájtatosan meghallgatják is, és végre itt tudja hagyni a kisvárost. Azonnal
a csak ekkorra idejáró pap prédikációit, maguk el is kocsizik, menekülők sora mellett.
Mint a rövid leírásból is kitűnik, ez a nyomaszközött pedig úgy beszélgetnek, mintha a legistenfélőbb módon élnének (különösen a polgármes- tó, nyugtalanító, de egyben ironikus és szórakoztert játszó színész nyújt kitűnő alakítást a mellé- tató film Godard anti-utópiájához, a Weekendbeszélésben).Az idillt egyedül a fiatalok zavarják hez mutat hasonlóságokat. Két alapvető különbmeg, akik bandába verődve garázdálkodnak éj- séggel. A két film ugyanis a kívül-belül állás, a
távolságtartás és azonosulás épp ellentétes komszaka.
Egy vasárnap délelőtt aztán, épp az ünnepi bál binációját adja. Godard, az elidegenítés mestere,
napján, hirtelen felborul a "rend". A városka teljesen kívülről mutatja be szereplőit. Semmi
bolondja fog egy puskát, beül az autóroncsba, és közünk nincs antihőseihez, akik üres, értéktelen
egyszerűen lelövi a misézni jövő papot. Ezzel báb ok csupán. Az épp emiatt a filmet átható,
felrúgja a játékszabályokat ("De hát mi a kü- kétségbeesett irónia viszont már belülről jön. Itt
lönbség?" - kérdezí ő, és nem érti a választ). már nincs szó távolságtartásról, az irónía végső
A polgármester azonnal megkísérli a bakit hely- soron apokaliptikus vízióhoz vezet. A néző távol
rehozni, nagyszerű beszéddel igyekszik megnyug- van a bemutatott világtól, de mégis, a film azt
tatni a kedélyeket, és a bált sem halasztják el. Az mondja, hogy nem létezik számára más világ, ez
eseményeket azonban már nem lehet meg nem A világ, nincs kiút. Saját magunkon nevetünk,
történtté tenni. A bál alatt (aminek hangulatát kétségbeesetten, és kés után nézünk. Weir mód"emeli" a kórházi "gondozottak" jelenléte és tán- szere épp ellenkező. Gyakran használja a szubca) a fiatalok megindítják a "felkelést" (elnézést, jektív kameraállást, a film során végig azonosude a sok idézőjel használata szükséges). Szétverik lunk Arthurral. Persze, nem Hollywood stílusáabált, gyújtogatnak és összedöntik a házakat ban, hanem Hitchcockot követve. Ez az azonol29
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sulás nem lágyelringatása érzékeink nek, de nem
is azok puszta csiklandozása. Hitchcock nyakon
fogja nézőjét, és megrázza. De Weir még ennél is
tovább megy, még erősebben hat a tudatalattinkra. Olyan kép- és hanghatásokat használt, amelyek nem a detektív- és horrorfilmek stílusához
állnak közel, hanem rémálombeli víziókhoz:
mintha Weir képes lenne közvetlenül a tudatalattihoz nyúlni. Bármily furcsán hangzik, mintha
csak Artaud kegyetlen színházát látnánk filmvásznon - noha Artaud maga ezt kifejezetten
lehetetlennek tartotta. Mégis, a zene, a díszlet, a
furcsa tárgyak, hangok használata, a néző lebilincselése, mind mintha csak Artaud programjából kerülne elő. Ugyanakkor, és immár messze
Artaud-tól, Weir filmjei egyben ironikusak is.
És az irónia tárgya nem pusztán az abszurd külvilág, hanem a néző maga, önmagúak is. Saját
gátlásaink, hibáink is okai kiszolgáltatott helyzetünknek, annak, hogy nem bírunk elszakadni egy
abszurddá vált, elidegenedett világtól. De még
több is van az egész film ironikus szemlélete mögött. Egy olyan látásmód, amit nehéz szavakba
foglalni, aminek a körüljárásához a későbbi filmek is támpontul szolgálnak, és ami annyira
hiányzik a Weekendből és a hasonló típusú, kitűnő filmek ből (Sta/ker, A dolgok ál/ása): az, hogy
nem kell mindent "annyira komolyan venni;
hogy épp ez a túlhajszolt komolyság, minden
mozzanat apokaliptikussá emelése, lelkiismereti
problémává tétele vezet el az ellenkező eredményhez, a cinizmushoz és az apátiához. Mind
e mögött persze alapvető filozófiaszemléleti ellentétek húzódnak, amit e tanulmány keretei között
nincs hely kifejteni (Freud és Nietzsche szemben
Descartes és Hegel követőivel).
Arthur tehát a film végén felszabadul gátlásai
alól. No, nem a tankönyvi értelmezésben, hiszen
a felszabadulás nem a vissza illeszkedés t jelenti;
Arthur elmegy. Hogy hová? Milyen világokkal
találkozik? Tulajdonképpen
ez a motívum fűzi
egymáshoz a következő filmeket. Eddig az antiutópiát láttuk, a képzelet világában; most jönnek, még mindig a képzelet síkján, másfajta
álomvilágok.
Weir következő két filmjéről rendkívül nehéz
írni. Könnyű kibúvó azt mondani, hogy az igazán jó filmeket látni kell, de sajnos ez mégis igaz
olyan filmek esetében, amelyek alapvető en látvánnyal, képi hatásokkal dolgoznak, és sokkolni
akarják a nézőt. Az írás ilyenkor szinte megöli a
filmet, az olvasott kritika immunizál (sajnos a
legtöbb magyar film esetében épp az a probléma,
hogy túl könnyen lehet írni róluk). A második
film (Piknik a szikláknál - Picnic at Hanging
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Rock, 1975) alapja a következő (képzelt, de a
filmen megtörtént esetként dokumentált) történet. Egy szigorú, viktoriánus lányiskola növendékei (a múlt század végén vagyunk) kirándulni
indulnak a sziklákhoz. Egyikük, mivel nem fizették be szülei a kollégiumi díjat, nem tarthat velük. Legjobb barátnője, Miranda úgy búcsúzik
tőle, hogy lehet, hogy többé nem találkoznak.
A hatalmas, vulkanikus sziklák alatti tisztáson az
állig begombolt, többrétegű, csipkés ruhákba öltözött lányok furcsa hatást keltenek, és különős
hangulatba kerülnek. Miranda vezetésével hárman elindulnak a sziklák felé, de csak egyikük tér
vissza, rémülten. Keresni kezdik a többieket, de
nem találják őket; ekkor kiderül, hogy az őket
kísérő matematikatanár
is hiányzik. A később
nagy erővel meginduló nyomozás is csak a matematikatanárt találja meg. Itt egy másik szál indul; egy fiatalember, Michael, aki szintén a közelben tartózkodott,
látta a lányokat felmenni a
sziklákhoz, és beleszeretett Mirandába. Egyedül
kutat tovább, egy ruhafoszlányt talál, és végül
eljut az egyik lányhoz, aki ájultan fekszik. Mirandáról ő sem tud semmit. Az eset közben felforgatja a kollégium életét, a szülők kiveszik gyerekeiket. Sarah, Miranda barátnője öngyilkos lesz,
mivel ki akarják tenni a kollégiumból, és végül,
titokzatos körűlmények között, az igazgatónő is
meghal.
Ennyiből csak az derülhet ki, hogy a film egészében egy vízió, egy álom. A feszültséget nem a
történet, a szekvencia adja, hanem a különlegesen szép képek (az ún. neomanierizmus legjobb
filmjeire emlékeztet ez, Herzog, Taviani vagy Mihalkov alkotásaira), a légies zene, a ruhák és a
természet kettőssége, a szereplők furcsa, szaggatott, álomszerű viselkedése. A további elemzés
inkább csak közhelyekké tudna silányítani egy
gyönyörű filmet.
A harmadik film (Az uto/só hul/ám - The Last
Wave, 1977) az előző két film szintézise, még
mindig a képzelet síkján. A film egésze mintha a
tudatalattiban játszódna. Így ez a legszuggesztívebb, a nézőt leginkább sokkoló filmje. A korábbi filmjeiben használt módszereket is a tűrhetőség
határáig vitte; a moziból szabadulva az ember
sokáig gondolkodik, hogy most átverték-e vagy
nem.
Ez a film furcsa képsorral indul. Gyerekek
játszanak egy vidéki iskola udvarán, amikor hirtelen dörögni kezd (noha egy felhő sincs az égen),
és teniszlabdányi jégdarabok kezdenek aláhullani. Ezután napokig esik az eső Sydney ben, ahol
a főhős David, egy adóügyekkel foglalkozó ügyvéd él. Az esőzések alatt látomásai támadnak,
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The Mosquito Coast
éjjel pedig bennszülöttet lát álmában, aki furcsa
követ tart felé. Mostohaapjától
megtudja, hogy
gyerekkorában is voltak lázálmai, így pl. előre
megálmodta anyja halálát. Időközben egy bennszülött furcsa gyilkosság áldozata lesz, a vádlottak hozzá jönnek jogi tanácsért. Noha nem ez a
területe, érdekelni kezdi a dolog, úgy tűnik neki,
hogy törzsi bosszú történt, de ezt senki nem hiszi
el ("a bennszülöttek már rég integrálódtak"
mondják a szakemberek). Egy múzeumban megtalálja az álmában látott követ, és később találkozik az ott látott bennszülöttel, Chrisszel is.
Egyre jobban hatalmába keríti az eset, főleg,
miután megtudja, hogy a törzsi legenda szerint a
"látó" ember napkelet felől jön, és ő apai ágon
Dél-Amerikából származott; családját is elhanyagolja. Folyton üldözi Christ, hogy vezesse el
a titkos törzsi helyekhez, és az végül beleegyezik.
A város alatti csatornarendszeren át eljutnak egy
titkos barlangig, ahol a falakon viszontlátja a
vízióiban látott képeket, az utolsó tábla pedig
egy mindent elmos ó vízözönt ábrázol. A törzs
varázslója rátámad, de ő megöli; kirohan a szabad felé; és amint kilép, egy hatalmas hullám
vízióját látja, ezzel fejeződik be a film.
A film hatását egyfelől a már eddig is emlegetett képi és hanghatások adják meg: ezek nélkül
nehezen lehetett volna élővé tenni egy ilyen fil-

met. Különösen nagy szerepet játszott itt a zene.
A bennszülöttek furcsa hangszerei és zenei világa
(ezeket egyébként itthon is látni lehetett, noha
egész más értelmezésben, két filmben is: Makavejev: A Coca-Cola kölyök és Herzog: Ahol a zöld
hangyák álmodnak). De a film igazi erejét a régi
mítoszok használata adja; ez egyébként megint
csak Artaud központi fogalmai közé tartozik.
Az utolsó hullám valósággal tobzódik régi mítoszok felelevenítésében; ezek összekapcsolása
sodorja igazán magával a nézőt. Az első mítosz
fausti legenda, a tudást kutató és ezért míndenről
lemondó ember mítosza. Ezt különösen fontos
hangsúlyozni e filmmel kapcsolatban, nehogy elfeledjük a tudomány és technika mai "racionális"
emberének alapvetően mítikus gyökereit. A kutatás alanyával tehát könnyű azonosulnunk.
A kutatás tárgya azonban már egy másik mítoszhoz vezet el, az "ismerd meg önmagadat", az
ember bensője feltárásának a mítoszához, ami
egyszerre támaszkodik görög és keresztény forrásokra, és aminek újraértelmezését, felszínre hozását lehet megtalálni Freud és Nietzsche munkáiban. Ez okozza a dupla és immár velőig hasító
azonosulást a főhőssel; emiatt vész bele egész
valójával a kutatásba, ezért követjük mi is, szinte
elbódulva. És itt találunk rá még két másik mítoszra. Az egyik a Törvény mítosza, az egyén
131
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The Mosquito Coast, (He1en Mirren, Harrison Ford, Hilary és Rebecca Gordon)
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felett álló, nála fontosabb törvényé. Hiszen a
törzsi gyilkosság oka épp a törvény megsértése
volt. A törvénynek, a végzetnek e mítosza szintén
mélyen bennünk van, mint azt megint csak Freud
munkáiból tudni lehet. Végül a negyedik mitosz
az ismeretlen, idegen világ mítosza; vagy, másképp fogalmazva, az a tény, hogy a filmben előkerült mítosz és törvény nem a sajátunk, hanem
egy egész más világba vezet el. Az összeköttetést
e kettő között egyedül David személye adja (ha
akarjuk, e közvetítő szerepet felfoghatjuk úgy is,
mint egy ötödik mítoszt).
E filmjében került tehát Weir a legközelebb az
Artaud-programhoz,
és legtávolabb a közvetlen
jelentől, és a korábban értelmezni próbált, sajátos iróniától. A film betetőzése és egyben befejezése "mélyfúrásainak"
(l. Nietzsche: Hajnalpír,
Előszó). Ezután már visszatér a mához, a kicsiszolt apparátus birtokában.
Következő filmje előtt (próbaképpen?) egy rövidfilmet készített, már a következő filmek témáit
jelezve (A vízvezeték-szerelő - The Plumber,
1979). Főhőse egy fiatal antropológusnő, aki egzotikus bennszülöttek szokásait tanulmányozza.
Egyszer, mialatt férje épp egy kongresszuson szerepel, beállít hozzá egy vízvezeték-szerelő. Nem
akarja beengedni, de az a gondnokra hivatkozik,
és neki is lát a munkának. A nő furcsán érzi a
szituáció t, nem tud kontaktust találni a szerelővel, felhívja a férjét, de az megnyugtatja. Aztán
a szerelő mindennap visszajön, szerelget, lassan
teljesen feldúlja az egész fürdőszobát. A gondnok
is gyanúsan viselkedik. Az egész helyzet egyre
furcsább, nyomasztóbb lesz, minden konkrétum
nélkül. A nő egyre idegesebbé válik, és végül a
férfi egyik mozdulatát úgy értelmezi, hogy az meg
akarja erőszakolni
(mint Hitchcock
Gyanújában, itt sem derül ki teljesen világosan, hogy
valóban volt-e a férfinak ilyen szándéka, bár a
film azt sugallja, hogy nem). Ordítozni kezd,
kihívja a rendőrséget, el is szállítják az üvöltő,
tiltakozó férfit. Miután a szerelő eltűnt, a nő
folytathatja munkáját.
E rövid film tehát ismét bizonyította, immár
"földközeli" témában, Weir egyedülálló képességét egy sajátos atmoszféra megteremtésére, és
egyben visszahozta az ironikus látásmódot, nem
nélkülözve némi öniróniát korábbi filmjei kissé
"romantikus" beállítottsága ellen (saját elmondása szerint Az utolsó hullám készítése alatt a
bennszülöttek által mesélt történetek, azok szemlélete nagyon hatottak rá); persze, nem megtagadva azokat.
Weir időközben egyre nagyobb nemzetközi
elismerésre tett szert. Első filmjét, noha Cannes-
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ban kedvező kritikákat kapott azoktól, akik látták, a forgalmazásnak
sikerült megbuktatnia.
A Piknik viszont már komoly kritikai és anyagi
sikert is aratott. Ausztráliában több mint fél évig
játszották egyfolytában-és, ami különösen meglepő volt, már ekkor feltűnt, hogy Weir képes a
legkülönbözőbb életkorú nézőkre egyaránt hatni. A filmet összesen 37 ország vette meg, és a
70-es években Ausztráliában készült filmek közül
a legnyereségesebbnek
bizonyult. Emellett komoly kritikai sikere is volt. Födíjat nyert 1977ben Chicagóban, és díjat nyert a Brit Filmakadémiától is. Az utolsó hullám pedig díjat nyert 1977ben a párizsi és a teheráni fesztiválokon, és ez
hozta meg végül a kritikai és kommerciális elismerést is az Egyesült Államokban. Hamarosan
ajánlatot kapott a Warner Brostól, az egyik vezető hollywoodi társaságtól. Két forgatókönyvet is
ajánlanak neki, az első az egyik legnépszerűbb
horrortörténet-író,
Stephen King munkája, amit
azonnal visszautasít, elolvasá s után. A másik a
Tövismadarak.
Ezen el is kezdi a munkát, de
végül úgy ítéli meg, hogy ez a téma sem neki való
(az utóbbiból egyébként TV-sorozat készült, és
a 80-as évek egyik legnagyobb sikerét aratta).
Következő két filmjét Weir tehát Ausztráliában
forgatta.
Sorrendben negyedik filmje az itthon is látható
Gallipoli volt (1981), így a történet részletes ismertetésére nincs szükség. Mint már megszokhattuk Weirnél, a nyitókép ismét fontos. Mintha
a Woyzeck első képeit látnánk: egy idős férfi
szuggerál, szinte egzecíroztat egy fiatalt. De ez
csak a látszat. Valójában Archie-t, a sprintert
nagybátyja edzi. A film aztán nem más, mint egy
ördögi parabola, aminek a végén már csaknem
eltűnik a különbség W oyzeck és az edzés között.
Ez a film nagyon is modern és felkapott témáról, az értékvesztésről, az értékek kiüresedéséről
szól. Archie-t leginkább nagybátyja nevelte, aki
egy rendkívül becsületes, nyílt, egyenes ember
volt. A régi értékrendet annak minden erejével
jelenítette meg, és ez alapján nevelte Archie-t is.
Archie szerepe Weirnél talán ugyanaz, mint Miskiné Dosztojevszkijnál:
mire megy "ma" (a
konkrét időpont az első világháború) egy tökéletes ember. Aki hisz a becsületes harcban, a hazaszeretetben, az egyenes törvényekben, a világ teljességében. Weir már a film közepén megmutatja
válaszát, ahol Archie a nagybátyjától
utolsó
ajándékul kapott zsebóra segítségével próbál tájékozódni a sivatagban. Ez megy is addig, amíg
látszik a nap; de ahogy szürke, ködös lesz az idő,
az óra használhatatlanná
válik. A film befejezése
ugyanezt mondja, egyben visszatérve a nyitó kép133
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The Mosquito Coast (Harrison Ford és Helen Mirren)
sorhoz. Archie elismételi a nagybátyja által belészuggerált buzdító szavakat, de mindez csak arra
jó, hogy néhány méterrel tovább fusson, mielőtt
eltalálná a golyó.
Mert a háború, a küzdelem. már nem az, aminek Archie hiszi (talán sosem volt?). Az egyének
pusztán stratégiai döntések végrehajtói vagy áldozatai. Archie nagy terve (hiszen a film e Nagy
Terv megkísér1ését mutatja be) eleve bukásra
rendeltetett; álom volt csupán, nem volt köze a
mindennapok valóságához. Így a korábbi ellentétek is fokozatosan átrendeződnek, leértékelődnek a "csata" tükrében. A személyes ellentétek itt
már nem számítanak (a lövészárokban összetalálkozik otthoni ellenségével, Lesszel), de az osztályok közötti ellentétek is eltűnnek (fontos,
hogy az elit könnyűlovasság, és a gyalogság öszszecsapása pusztán csak játékharc; az igazi ellenség személytelen-arctalan - egyébként is, mit számít ott, hogy lovas-e valaki vagy gyalogos?).
Nem is a török katona az ellenség, hiszen a ketrecbe zárt rab nem szörnyeteg, mindenki láthatja.
Mit mutat fel Weir a hivatalos értékrend roncsain? Két kűlönböző magatartástípust. Az egyik
nem ad értéket, de legalább meggátolja a félrevezetést. Olyan magatartást
jelent ez, amelyik
134

egészségesen szkeptikus a külvilág hatásai val
szemben, amelyik nem hagyja, hogy eleve kiüresedett, vagy szükségképpen
kiüresedni fogó
absztrakt fogalmak, célok érdekében mozgósítsák. De egyben olyat (és ez már az értékadó
másik oldalt jelzi), ami emiatt nem válik cinikussá, hanem képes emberi kapcsolatokra,
érzelmekre, értékek létrehozására a saját életében.
Ami valami egészen más, mint a saját privát
világba való bezárkózás, hiszen alapja épp a
nyíltság más emberek felé, és nem a kuckó védelme. Erre az értékeket tartalmazó magatartásra
példa Archie és Frank barátsága vagy az ezredes
alakja. Itt elég arra a jelenetre gondolni, ahol az
ezredes elbúcsúzik a feleségétől. Ez a jelenet
egyébként az egyik legjobb példa Weir stílusára.
A katonák behajózásának nacionalizmustól
és
hamis jókedvtől üvöltő világába egy pillanatra
belevág egy valódi emberi érzelmet mutató képet.
E módszer erejét Weir további filmjeiben is látni
fogjuk. Weir talán legnagyobb ereje, hogy az
untig elkoptatott, mégis örök témákról, szeretetről, szerelemről, halálról, erőszakról, barátságról
tud, alig néhány pillanat és kép segítségével, igazságokat kimondani: ráadásul épp akkor, amikor
ez lehetetlennek látszik.

A Mosquito Coast forgatásán: Harrison Ford, Peter Weir és Helen Mirren.

Miként a Gallipoli, úgy Weir ötödik filmje is
egy nagyszabású terv végrehajtásáról, illetve ennek frusztrációjáról szól (A veszélyes élet éve The Year of Living Dangerously, 1983). A terv
szerzője Billy, egy rendkívül értelmes és etikus
indonéz értelmiségi (újabb szuperhős, mint Archie).Tudja, hogy az ország helyzeténekjavításához alapvető a külföldre jutó információ szerepe.
Hiszen az emberekben az a vélemény alakul ki,
amilyen képet a tudósítók adnak. Az Indonéziában tartózkodó tudósítók pedig mind undorító,
részeges,karrierista alakok, akiket csak az érdekeI, hogy minél előbb zsíros falathoz jussanak
(számukra ez Vietnamot jelenti). De most új tudósító érkezik az egyik amerikai adóhoz, akiben
Billyvalami fantáziát, másságot lát. Ezért kettős
"csapdát" állít Guy részére. Az egyik nyílt: felajánlja, hogy külön újdonságokat szerez a részére, ha a tudósítás ok ennek fejében többet mondanak el a valós helyzetről; ezzel egyben próbálja
Guyt közelebb hozni az ország problémáihoz.
A másik titkos: megpróbálja "összehozni" a jókiállású Guy t (Mel Gibson alakította, aki Frank
volt a Gallipolzban) az angol konzul lányával,
hogy ezáltal mégjobban odakösse Indonéziához.
A terv sokáig szépen is halad, mig egyszerre min-

den fronton összeomlik. Guy tudomására jut a
tervezett baloldali felkelés kitűzött napja. Billy
hiába kéri, nem hajlandó megigérni azt, hogy ezt
nem írja meg - egy ilyen alkalmat nem lehet
kihagyni. Le is utazik vidékre, hogy többet tudjon meg (itt a sofőrjének a párt utasítására meg
kellene ölnie, de nem teszi meg). Mire visszaér,
már kitudódott a felkelés, és ezt megelőzendő, a
katonaság átvette a hatalmat. Billy úgy látja,
minden összeomlott, fogadott fia is meghalt betegségben (ez ajelenet is lehetne giccsesis, de nem
az - egy szó nem hangzik el, egy mozdulat sem
történik). Felmegy egy szálló tetejére, ahol kitűz
egy plakátot: "Sukarno, feed your people", vagyis, szabadon, "Sukarno, inkább enni adj"; a katonák azonnallelövik. Guy ekkorra ér oda; és
ettől kezdve a film egy őrült tempójú rohanás sá
változik. Guy kimegy Billy lakásába, ahol az
írógépen egy cetlit talál, rajta a következő írás:
"What can I do now?" Mit lehet most tennem?
És megtalálja Billy cédularendszerét az országról, a riporterekről, saját magáról; rájön Billy
terveire, megérti, hogy ki volt Billy (arra, hogya
barátja lett, csak akkor jött rá, amikor meghalt).
Azonnal a repülőtérre indul (az angol konzul és
családja már elutazott). Noha az utak le vannak
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zárva, és egyszer le is ütik, végül kijut a repülőtérre, hála amerikai útlevelének; és noha ott kell
hagynia egész felszerelését, végül eléri az utolsó
repülő gépet.
Billyterve tehát egészen más volt, mint Archieé. Nem a fellegekbenjárt, nagyon is realista akart
lenni, de egy reménytelen helyzetben mégsem
tudott semmit sem elérni. Kevés film tudta ennyire hűen visszaadni a harmadik világban kialakult
helyzetet, együtt az erről a fejlett országokban
kialakult képpel, mint ez a film - innen a radikális professzorok már emlitett tetszésnyilvánítása.
De a film mint film is különleges volt, főleg a már
említett utolsó negyedóra, aminek mind tempója,
mind a benne felhalmozott feszültség kivételes
volt.
Hatodik teljes hosszúságújátékfilmjét, a Szemtanút (Witness, 1985) Weir már Hollywoodban
készítette el. Ezúttal olyan forgatókönyvet ajánlottak fel, amiben látott fantázíát (noha ehhez a
témát teljesen át kellett értelmeznie és írnia,
amint ez kiderűl a könyv alapján készült bestseller olvasása során). És, mint már az írás elején
említettem, sikerült neki a csoda: már első, az
"oroszlán barlangjában" készített filmjével hangos kritikai és közönségsikert aratott. A film

számos díjat nyert, alig maradt alul az Oscardíjért folytatott versenyben, az 1985-ös cannes-i
fesztivál nyitófilmje (versenyen kivül), és az év
egyik jelentős kasszasikere is volt.
A történet java része egy Amish faluban játszódik le. Ez a közösség az Egyesült Államok
keleti részén, New Jersey államban található
meg. Különösen vallásos német bevándorlók alapították, akik szokásaikat évszázadok óta változatlanul megőrizték, és minimális kapcsolatot
tartanak fel a körülöttük levő civilizációval.
A film kezdetén egy fiatal Amish asszony, Rachel, miután megözvegyült, látogatóba indult fiával nővéréhez. Az utazás mindkettejük számára
nagy változást, talán a faluból való első kimozdulást jelentette. Az ő szemükkelláttatja Weir a
vonatutazást, és a philadelphiai pályaudvart,
ahol át kell szállniuk - és ezzel máris saját világába vonja a nézőt. Mintha álombeli vagy gyerekkori képeket látnánk.
A kisfiú, Samuel kikéredzkedik, és a WC-ben
véletlenül egy gyilkosság tanúj ává válik. A jelenet feszültsége a legjobb Hitehecck-képekre emlékeztet: a gyerek bezárkózík az egyik fülkébe.
A gyilkos feltöri a zárva talált ajtót, de a fiú
ezalatt alul át tud mászni a szomszéd fülkébe, így
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megmenekül. A szubjektív kameraállás és a vágások segítségével a film nem a veszélybe került
ártatlan gyerek ócska trükkjét játssza el; mi magunk vagyunk az ijedt gyerek, amit az is segít,
hogy a korábbi képek már elősegítették a gyerek
látásmódjával való azonosulásunkat. És megint
működik a Weir által olyan gyakran használt
ellenpontozás: a gyerekkori idill képeibe vág hirtelen bele a váratlan gyilkosság, és e kettős forrásból eredő feszültség a film végéig meg fog
maradni. Két világ harca ez, számos fronton:
a gyerekkoré és a felnőttkoré, az álomé és a
valóságé, a modem és a hagyományos kultúráé.
A helyszínre érkező felügyelő, John Book
(Harrison Ford játssza) kihallgatja a fiút, és anyja minden tiltakozása ellenére a városban tartja
őket. Hiába mondja Rachel, hogy rájuk nem
vonatkoznak ezek a törvények. Book a nővéréhez viszi fel őket, aki elvált, egyik szobában a
gyereke van, a másikban a szeretője. Dühös
Bookra, hogy mi a fenét tud "ezekkel" kezdeni,
és a velük való viselkedésében egyszerre van benne a "modern ember" önhitt fölényérzete másokkal szemben, és a más emberekkel folytatott
kommunikációra való képtelensége. A jelenet
egész rövid, de oldalakat lehetne írni róla: Weir
filmjeiben minden pillanatnak, minden mozdulatnak (gyakran többszörös) értéke van, amellett
hogy a film simán, érdekfeszítően gördül.
A következő nap fényképek és emberek sorával szembesítik a fiút, hiába, míg végül egy belső
újságban, a kitüntetettek között felfedezi a gyilkos arcképét. Book azonnal elviszi a gyereket, és
közvetlenül főnökéhez fordul, aki tanára volt, és
személyesjó barátja. Book azonban naiv, hogy
bízik benne. Hazafelé menet, a parkolóban megtámadják, és súlyosan megsebesítik (minden este
lehet látni hasonló jeleneteket a tucatkrimikben,
a felületes néző nem is veszi észre, hogy Weir
mennyi apró ötlettel tudja ezt is újjá, érdekessé
tenni - elég a liftajtóra gondolni, amit a benne
állók egyike ki akar nyitni, de a többiek, magukat féltve azonnal becsuknak). Azonnal nővéréhez hajt, elkéri kocsiját, és hazaviszi a két
Amisht. Továbbmenni azonban már nem tud:
egy galambdúcnak vezeti a kocsit, és elájul. Mivelnem akarja, hogy kórházba vigyék, az Amish
közösség- noha erre nem volt precedens - megengedi, hogy a házban maradhasson.
Book sokáig élet és halál között lebeg, de végül, Rachel gondos ápolásának köszönhetően,
lassan felépül. Eközben valamiféle kapcsolat is
kialakul Rachel és Book között, a véletlen létrehozta senki földjén. Rachel különféle naiv mesterkedésekkel megpróbálja az ottmaradásra
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késztetni Book-ot (a naiv szó itt leginkább a
bájos szinonimájaként értendő), és a két világ
külőnböző felfogásának ütközései során mindkét
fél "neveli" a másikat (a forgatókönyv felfogása
szerint itt a "modern" Booknak kellene rávezetni
szegény elmaradottakat, hogy milyen is az igazi
élet). Booknak is egyre jobban megtetszik a lány,
de nem mer közeledni hozzá. Weir megint csodálatos jeleneteket rendez ebből a konfliktusból. Az
egyikben Book a kocsija rádióját szereli; épp egy
régi sláger szól. Rachel meghallja a zenét; felmegy. Egymás kezét alig érintve, körben forogva
táncolni kezdenek. Book közelebb akar menni a
lányhoz, de nem mer! A feszültség fokozódik;
végül Rachel apjának a hangja töri meg, aki a
lányát keresi. A másik jelenetben Rachel mosakszik, ég a villany és nyitva van az ajtó. Book a
kertben ül; végül felmegy az ajtóhoz, és benéz.
Rachel felegyenesedik, és ránéz. Nem szégyelli
magát, noha derékig meztelen; inkább büszke a
pillantása. A feszültség ismét nagy, szinte szikrát
vet az érzéki töltéstől (az ember alig meri ezt
leírni egy ilyen "ártalmatlan" jelenet kapcsán,
hiszen a szex már mindenhol elöntötte a filmvásznat). De Book végül is megfordul, és elmegy.
A rendőrség időközben nagy erővel nyomoz
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Book után, akit hivatalosan a gyilkossággal vádolnak. Nem tudnak azonban az Amish család
nyomára bukkanni. Dossziéjukat Book az egyik
kollégája segítségéveleltüntette (akit ezért meg is
öltek), az Amishokról pedig a rendőrségnek semmi dossziéja nincs, sőt telefonok vagy utcanevek
segítségével sem lehet eljutni hozzájuk. Book
azonban végül elárulja magát. Egy alkalommal,
mikor Amish ruhában a közeli kisvárosba megy
a többiekkel, hogy telefonálni tudjon, megállítják a szekerüket. Néhány jól öltözött turista viccelődni kezd velük, gúnyolja őket, fagylaltot ken
az arcukra (az Amishok ugyanis semmilyen erőszakos cselekedetre nem hajlandóak). Book, hiába akarják visszatartani, odamegy ("lehet, hogy
ez a maguk módja, de az én módon más"), és
leüti a hangadójukat. Aki egyszerre nem akarja
elhinni, ami történt; és nem akarja elhinni, hogy
amit lát, az az ő valódi vére. Hiszen biztosra
ment; különben nem is mert volna így viselkedni.
Szinte már unalmas leírni, hogy ezzel Weirnek
sikerült az erőszak és a vér valóságát bemutatni
a vásznon. Ezzel ebben az egy filmben végrehajtotta azt a csínytevést, hogy mig az amerikai tv
és mozi szinte percenként ontja és ezzel érdektelenné teszi a szerelmet, a szexet és az erőszakot
(elégarra gondolni, ahogy a Britannia Gyógyintézetben a mikrobusz utasai a tv-t nézik), addig
ő mindezt képes volt néhány jelenetben, és minden szélsőség alkalmazása nélkül úgy bemutatni,
.hogy a nézőnek a hideg futkározzon a hátán,

.,

The Witness

valódi emberek valódi érzéseitől; a saját érzéseitől. Ez már szinte pimaszság.
Az egyik polgár fejcsóválva nézi a jelenetet:
micsoda disznóság ez! Az Amishoknak nem lenne szabad visszaütniük. Mi lesz az idegenforgalommal így? - és megy a rendőrségre. Itt valami
nem stimmel.
Book is tudja, hogy az incidens után nem maradhat tovább. Indulni készül. Este Rachel is
dönt: leteszi a fejdíszét, és kimegy Bookhoz. Ajelenet szimbolikus, értelmét a film befejezése és
Rachel egy korábbi, apjával folytatott beszélgetése adja meg. Utóbbi lényege: apja vádjára,
hogy már beszélnek a faluban róla és Bookról, és
nem szégyelli-e magát a többiek előtt, azt feleli,
hogy az ember csak saját maga előtt szégyelli
magát.
De Book már nem tud elmenni. Hajnalra odaér volt főnöke a gyilkos és egy harmadik kolléga
kíséretében. Az öreg ugyan figyelmeztetni tudja
Book-ot, mivel kora hajnalban már felkelt, de
annak nincs fegyvere - ezt ugyanis a házban nem
tűrték meg. Így bujkálni kezd, és a fiút elszalasztja a környező házakhoz. A számos gazdasági
épület között nehezen tudnak Book nyomára
bukkanni, aki egyiküket sikeresen egy kukoricasilóba csalja, és a rázúdított gabonaáradat segítségévelmegöli (ez is hitchcocki fantáziára valló
gyilkosság). Az így szerzett fegyverrel sikerül a
másik kollégával is végeznie. Főnöke azonban
túszul ejti Rachelt, ezzel lefegyverzi Book-ot is.

Eddigre azonban már ideérnek a környék lakosai; a játszma véget ért.
A befejező jelenetben már rendőrkocsik sora
áll az Amish faluban. A visszaélések tisztázódtak, a rend helyreállt, minden visszazökkent a
normális mederbe. Az a tér, amiben a kapcsolat
létrejöhetett Rachel és Book között, megszünt;
Rachel nem is búcsúzhat el Booktól, csak az
ablak mögül néz ki. Mindkettőjük visszatért saját életvilágába, és ez nem is lehet másként. Book
nem élhet az Amish faluban, és Rachel sem érezné jól magát Philadelphiában. De, mondja Weir,
mindez nemcsak egy epizód volt az életükben,
mindkettőjük mélyen őrizni fogja e találkozás
nyomait. Rachel felszabadult a gátlásaitól. Saját
világát, annak szokásait továbbra is el fogja fogadni, hiszen ez az ő élete, ezekkel az emberekkel
akar ő együtt élni; de nem fog már rajta a félelemre és szégyenérzetre alapozó mitikus Parancs.
Book is .felvilágosodott'', rájött arra, hogya
számára olyan hatékonynak és természetesnek
tűnő hivatalos világ mennyire nem úgy működik,
ahogy azt ő hitte. Munka- és szervezet-görcsei
alól felszabadult, és helyette rájött Rachel révén
az emberi kapcsolatok és érzések értékeire.
Ez a kölcsönösség teszi a Szemtanút Weir legjobb, legérettebb filmjévé, adja meg eddigi munkája szintézisét, és emeli végképp minden, romantikához köthető vád fölé (ha egyáltalán
használható még ez az elkoptatott szó). Önmagában sem a modem, sem a hagyományos világ
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nem képes ma már elfogadható életcélt, értékeket
adni. Ha valaki felszívódik a modern világban,
üres, értéktelen életet fog élni, hamis célokért
emésztődve, üres emberek között. De nem megoldás, nem is nagyon lehetséges a teljes kívülállás
sem. Noha itt még legalább hús-vér emberek
találhatók (az Amishok, akiket a filmben megismerünk, mind tartással, saját karakterrel rendelkező egyéniségek), ez a világ zártsága, elszigeteltsége, a külvilággal érintkezni képtelensége miatt
legfeljebb zárványként maradhat meg. Az elve-

szett harmónia teljességenem hozható vissza - ha
valaha egyáltalán létezett, hiszen a zárt világhoz a teljesség és a harmónia mellett mindig
hozzátartozott a félelem mindentől, ami "más".
De ott, azon a senki földjén, ahol ez a két világ
találkozik, lehetőség van emberi értékek létrehozására. Ha végiggondoljuk, a modern kultúra
legnagyobb értékei is épp e két világ találkozásán
születtek, és a .modernség'' teljes, immár nyilvánvalóan kétséges értékű győzelmével e lehetőségek egyre jobban be is záródtak.
Szakolczai Árpád

Beszélgetés Peter Weirrel
Pat McGiligan riportja
Peter Weirrel, az ausztráliai születésű rendezővel
való találkozásom után abban a furcsa élményben volt részem, hogy huszonnégy órán belül
körülbelül hét-nyolc ember tette fel nekem pontosan ugyanazt a kérdést: Ugyanolyan spirituális, ugyanolyan misztikus-e, mint a filmjei? Nos,
inkább .földhözragadtnak" tűnik, gyakorlatiasnak és racionálisnak, és idegesen összerezzen, ha
a "misztikus" vagy "mágikus" jelzőt emlegetik a
munkájával kapcsolatban.
Eddigi rendezései a következők: The Cars That
Ate Paris (Az autók, amelyek fölfalták Párizst;
első játékfilmje), Picnic at Hanging Rock (Piknik
a függősziklán; első amerikai játékfilmje egy angol iskoláslányról, aki ártatlan kimenőjén enged
egy ismeretlen csábításának), The Last Wave (Az
utolsó hullám; "betörés" az apokaliptikus álmokba és az urbánus Ausztrália ősi szubkultúrájába), The Plumber (A vízvezeték-szerelő; az
ausztráliai tv számára készült), Gallipoli (Gallipoli; L világháborús történet az angol közömbösségnek áldozatul esett ausztrál katonákról),
Witness (Tanú; Harrison Forddal és Kelly
McGillis-szel a főszerepben) és a legutóbbi film,
Paul Theroux regényének filmváltozata, a M osquito Coast (Moszkitó part).
Weir nem szeret interjú,t adni, jobban szeret
egyáltalán semmit nem mondani magáról. Ha
rákényszerül, hogy nyilatkozzon, gyötrődik,
mellébeszél, és ha válaszol is, csak szükszavúan.
Végül is az a célja mint "kommersz" rendezőnek,
hogy a neve egyre inkább "láthatatlanná" váljon.
Egyike azoknak a művész-rendezőknek, akik a
70-es években tűntek föl Ausztráliában. Ugyan
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Hollywoodba ment, de ott is egyensúlyban tudta
tartani a kommersz és a művészi követelményeket. Filmjeiben még mindig az emóciók és a pszichológia dominál. Vonzódik azokhoz az emberekhez, akik egzotikus kultúrákban vesztik el,
illetve találják meg önmagukat, akiknek humánus szellemeaz aljasság, a politika és az elromlott
kapcsolatok teremtette feszültség fölé emelkedik.
Weir romantikus nak tartja magát, a szó XIX.
századi értelmében. Filmjeiben nincs vitriol: helyette az elfojtott érzelmek és a szenvedélyek dominálnak. Nem célja fájdalmat okozni, de a fájdalomra alapoz valami furcsa baljóslat és megbabonázó gyönyör érdekében.
Weirrel Los Angelesben találkoztam, amint
éppen legújabb filmjének zenéjét hangszerelték a
zeneszerző Maurice Jarre-ral. Ausztráliai karrierje után, melyet televíziózással, dokumentumfilm-készítéssel és rövidfilmek forgatásával töltött, most egyszerre Hollywood legcsodáltabb
fiatal rendezőjévé lett, bár még mindig Sydneyben lakik a családjával.
Bel Air hotelbeli lakosztályának árnyékos udvarában beszélgettünk, új Hollywood egyik kis
rejtett zugában, kilométerekre a stúdióktól és
Los Angeles zűrzavarától.
Mesélje el, mint jelent Ausztráliában felnőni, és
hogy befolyásolták önt a filmek?

Hasonlóan a nyugati világ összes kölykéhez, a
háború utáni gyerekek tapasztalataival nőttem
föl, abban az értelemben, hogy legnagyobb izgalmunkat néminemű zsebpénz előteremtése és a
szombat délutáni mozi jelentette, ahova szülők
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vittek el. Eleinte az apámmal mentem, később a
fiúkkal az utcáról. Elvétve hiányoztam a moziból, így tehát én is az amerikai filmeken nőttem
föl.
Mivel az ausztrál filmipar akkoriban háttérbe
szorult ...

Így igaz - eltekintve az ausztrál hiradótól és
Charles Chauvell illetve Ken G. Hall munkásságától. Természetesen főleg westernsorozatokat
csináltak. Érdekes volt Lucas és Spielberg filmjeit
látni, ma is gyakran felelevenedik az az emlék.
Fiatalságában meghatározóak

voltak a filmek?

Nem. Csupán annyira, mint a tengerpart vagy
az úszás. Középosztálybeli környezetben nőttem
fel a tenger mellett, Sydney kikötőjében. A televízió előtti korszakban az utca volt az életünk.
Mindig szaladgált ott néhány fiú, akivel lehetett
játszani.
Sokan nevelkedtek matinékon, mégis alig né~
hány rendező .menekűl" vissza a gyerekkor képzeletvilágába.

Pedig ez nagyon gazdag világ. De talán tényleg
a kisebb tehetségek bitorolják.
Ifjúkorom nagy élményét jelentették még a
komikusok, de ami ennél még sokkal érdekesebb,
nem sokat kamatoztattam ebből az élményemből. Nem tudom, manapság divat-e, mi akkoriban gyűjtöttük a fényképeiket, csereberéltük és
árultuk. Talán őrültség volt, de évekig csináltuk.
Szerettem a Disney-figurákat, a Scrooge
McDuck-sztorikat - olyan kegyetlenek voltak! -,
a Gladstone Gandert. És az olyan komikusokat,
mint a .Phantom" vagy .Blackhawk", a pilóta.
Aztán 1956-ban berobbant a televízió -lássuk
csak, '44-ben születtem -, és elkezdett érdekeini
Amerika. Annyira új volt, csak ültünk elbűvölten
a tv előtt, teljesen mindegy, mit sugárzott.
Bármennyire próbálom is, én sem látom semmi
hatását a komikusoknak az ön rendezésein. Való~
jában nehéz kategorizálni a filmjeit, hacsak úgy
nem, hogya "Peter Weir" filmek. Kerüli a zsánereket ...

Igen. Valóban nincs szándékomban kategóriákban gondolkodni. Mesemondónak tartom magamat, s valószínűleg, ha a film megközelíthetetlen lett volna, más eszközt választottam volna,
talán az írást.
Gyerekkoromban apám egész történetsorozatokat mesélt nekem. O találta ki. Remek mulatságunk három-négy évig tartott. Mivel az utcai
élet nagyon izgalmas volt, természetesen nem
lehetett engem egykönnyen ágyba dugni. De ha
apám beígért egy újabb epizódot, rohantam. Talán innen ered az én mesemondó hajlamom.
Leghosszabb meséjét, a Sánta Baronet Kin-

The witness (Kelly MeGillis és Harrison Ford)
csét, tizenkét hónapig mondta esténként öt-öt
percig. Valószínűleg egy-egy ötletet Rafael Sabatinitől kölcsönzött, és isten tudja még, ki mindenki mástól, de már a cím is zseniális volt, és néhány kalandra még ma is tisztán emlékszem.
Nagy mesemondó volt az öreg - s ennek semmi
köze a foglalkozásához; ingatlanügynökként
dolgozott. Egyszerűen csak tudta a trűkkjét annak, hogyan csűrje-csavarja a mese cselekményét. És mindig izgalmas pontnál hagyta abba.
De a Sánta Baronetnek is vége lett egyszer. Azt
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Mel Gibson és Peter Weir

hiszem, apám ihlete fogyott el. Mikor egy újabb
epizódért könyörögtem, teljesen más történetet

kezdett el a boszorkányokról, de ezt anyám megtiltotta, mert annyira féltem, hogy nem mertem
elaludni.
Nem voltak apjának művészi törekvései?
A háború alatt nagyon kevés pénze volt. Sejtelmes üzletekbe fogott és mellesleg írt a rádiónak.
Gyakran hirdettek meg pályázatokat hosszú sorozatok forgatókönyvére. Egyszer a szekrényében megtaláltam egy köteg rádiójátékát, amit a
Dr. Max című sorozathoz írt. Azt hiszem, kettőt
ezek közül rádióra alkalmaztak.
Hatalmas felfedezés volt, mert addig még senkit nem találtam a családban, felmenőim között
sem, akit komolyabban érdekelt volna a kultúra
bármely területe. Ez sajnos az emigráns családokra nagyon is jellemző. Fátylat borítanak a
múltra.
Lehet, hogy ezért érezhető gyakran afilmjein az
(gondolok itt a Gallipolira, a Witnessre, és a
Mosquito Coastra), hogy a gyerek szemévellátjuk az eseményeket? Egy gyerek az apja árnyékában?

Nem. Szerintem ez csak véletlen egybeesés lehet.
Mikor jött rá először, hogy a film művészet is
lehet?

Érdekes kérdés. Az az érzésem, Stanley Kub142
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rick filmjeinél. Húszéves koromig nem fedezhettem fel a filmkultúrát. A Sydney Film Fesztivál
az ötvenes évek végén kezdődött, de nem tudtam
róla. Elmúltam már húszéves, mikor először láttam Kubrick Dr. Strangelove című filmjét, s ez
ösztönzött arra, hogy megnézzem a rendező néhány korábbi alkotását is. Megdöbbentem, mert
egészen addig én is azt tartottam a moziról, amit
az emberek legnagyobb többsége - hogy puszta
szórakozás.sl-lem érintettek meg még a művészi
értékek sem.
Apám elvitt például Charlie Chaplin néhány
filmjére. Egyszeruen csak furcsának találtam,
Chaplin mozgását pedig idétlennek. Apám ült a
moziban és elszállt a gyönyörtől, én ültem mellette és hülyén éreztem magam. Olyan volt, mint
mikor az ember szülei zenét hallgatnak, és nem,
lehet kikapcsolni a rádiót.
Természetesen később, a 70-es években időrendi sorrendben végignéztem Chaplin összes filmjét
és őszintén meghökkentem - nevettem! Egyébként mindig érdekelt, miért van az, hogy bizonyos filmek első alkalommal egyáltalán nem hatnak, de ha évekkel később megnézzük őket, igen.
És fordítva. Ez utóbbi élmény fájdalmas tud lenni. Nemrégen láttam Visconti egyik filmjét, ami
valaha nagyon tetszett. Most kibírhatatlannak
tartottam. Elismerem, hogy művészi munka, de
hol van belőle a tüz? Szerintem ez a csalódások
egyik legkeservesebbike. Megtörténik könyvekkel is, és néha a zenével. Biztos vagyok benne,
hogy emberekkel is.
Jelentett ez a felfedezés
végül is rendező lett?

valamit abban, hogy

Nem. A színjátszáson keresztül jutottam el a
filmhez. 1965-ben, húszéves koromban Londonba mentem. Az átkelés alatt a hajón megismerkedtem egy kis csapattal, akik hajórevüt akartak
csinálni. Nagyon hosszú útnak néztünk elébe.
A napok lassan teltek, és nem sok szórakozási
lehetőség volt. Már nem emlékszem hogyan, de
az említett kis csapat és én, engedélyt kaptunk,
hogy átvegyük a fedélzeten a szórakoztatás
"ügyét". Összeállitottunk egy szatírát.
Hihetetlenül felizgattak a történtek mindanynyiunkat. Londonban ismét találkoztunk, és sok
minden történt velünk. Nem tudtuk még pontosan, mit akarunk csinálni, de már felléptünk
London egyik folk klubjának amatőr estjén egy
vígjátékkal. Később ezt meg is filmesítettem. Annak a fekete-fehér rövidfilm sorozatomnak az
egyik epizódja lett, amit még a nagy játékfilmjeim
előtt forgattam.
Ezt megelőzően volt már valami kapcsolata a
szinházi élettel?

.J

Nem. Az egyetemről kirúgtak. Reménytelen
eset voltam. Alapvetően téves elképzeléseim voltak az egyetemről. Azt hittem, majd jókat fogunk
röhögni, meg beszélgetni, és persze ott lesznek a
lányok ...
Elkezdődött az első előadás. Kilencszázan voltunk, és előttünk valahol lent egy hangya mikrofonba magyarázott James Joyce-ról. "Ez hihetetlen" néztem amellettem
ülőre, aki később jó
barátom lett. Elmentünk sörözni, és ezzel megkezdődött a "sok sör, kevés előadás" korszaka ...
Hamarosan
komolyabb
területre
léptem.
Apám boldog volt, hogy felhagy tam ezzel az
időpocsékolással, mármint az egyetemmel: remélte, hogy társa leszek. Egyszemélyes kis üzlete
meglehetősen sikeres volt. Már látta maga előtt
a .Weir és Fia" táblát az ajtón. Másfél évig
dolgoztam vele, egész ügyesen. Különösen a telekeladás ment jól. Tizenkilencéves koromra öszszegyüjtöttem annyit, amennyiből jegyet tudtam
venni Európába, és ez az, amire igazán vágy tam.
Miért?
Nem tudom. El akartam menni. Valami kényszerített. Nem szeretek erre visszagondolni. Úgy
éreztem, szerepet játszom. Nem illettem bele abba a gondtalan világba, amiben felnőttem. Része
voltam a semmittevésnek, ami akkor az egész
nyugati világot jellemezte.
Erezte-e a hatását a 60-as éveknek?
Nagyon a peremére szorultam, de eljutottak
hozzánk is a kor különböző divatáramlatai,
a
divatos eszmék és a divatos világszemlélet, amitől
ma már kissé zavarba jövünk. Ha jól visszagondolok, talán az egész csak amolyan fiatalos naivitás és gőg volt. Néhány jó zenén kívül nem sok
maradt meg belőle.
Ön bizalmatlan a politikával, apolitikusokkal
és az ideológiákkal. Ez erősen érezhető a filmjein
is.
Valóban. Soha nem csatlakoztam semmihez.
Köszönhető ez részben a hatvanas évek élményeinek?
Igen, ez is megerősített. Azt hiszem, kiábrándultam. Pedig senki nem befolyásolt. Csak bámulok, ha eszembe jut, hogy milyen könnyen
bedőltem az olcsó propagandának
akkor még.
Nem dühöngök emiatt, csak reálisan látok.
Hozzájárultak a történtek ahhoz a robbanásszerű változáshoz, ami az ausztrál filmgyártásban a
60-as évek végén, 70-es évek elején bekövetkezett?
Hogyne, szerintem nagyon is. Főleg a vietnami
háborúval kapcsolatosan.
Nemcsak a háború,
hanem az azt kisérő társadalmi megmozdulás.
Ha jól belegondolunk, a történelem mindig nagy
hatással volt a művészetekre. Emlékezzünk csak

az I. világháború utáni Franciaországra, a forradalom utáni Oroszországra. Vagy az Egyesült
Államokra a vietnami háború alatt és után. Különösen az ország filmművészetére. Egész generációt nevelt ki az az időszak. És ez igaz Ausztrália
esetében is, főleg, ha arra gondolunk, milyen
konzervatívak voltak az ausztrálok minden területen egészen a vietnami háborúig.
Akkor viszont még az utcán is vitatkoztak apa a fiával, testvér a testvérrel jogokról, a háború rossz és jó oldalairól. Az egyetlen téma, amiről
hallani lehetett a huszon, a vonaton, de még a
liftben is. Az emberek beszélgettek, azok az emberek, akik egyébként még az orvosi várószobában is nehezen köszönnek egymásnak. Valami
furcsa társadalmi merevség jellemzi ezt az országot - nem így abban az időben.
És tegyük hozzá a fiatalok mozgalmait is, a
rock and rollt, a hosszú hajat, a kábítószert, a
változás egész forrongó katlanát. ..
Engem is elkapott a hatvanas évek őrülete,
családom legnagyobb meglepetésére és rémületére. Mikor I 966-ban visszatértem Európából, már
radikalizálódtam - ahogy ezt akkoriban nevezték. Megérkeztem hosszú hajjal, háborúellenességgel, nősen, pénz nélkül és azzal az elhatározással, hogy színháznál vagy a televíziónál fogok
dolgozni. Nem tudták felfogni és megérteni. Elment Peter, és visszajött valaki más.
Árkot ástam, kenyeret szállítottam, mindenféle őrült munkákat vállaltam addig, amíg nem
kaptam végre állást a tévénél, mint díszlethordozó és takarító. Ezalatt két-három barátommal
off-off-Breadway
típusú színházat csináltunk.
Mi írtuk a darabokat és egymást rendeztük. Nem
volt igazi társulat, de négyen-öten mindig megjelentünk és együtt dolgoztunk. Nagyszerű volt.
Rövidfilmeket kezdtem forgatni, amiket beépítettünk a színdarabokba. Ezt neveztük a multimédia korszakunknak.
Egyre jobban élveztem
filmre venni azokat a bonyolultabb
írásokat,
amiket a színpadon nem tudtunk megvalósítani.
16 mm-es fekete-fehér filmre dolgoztam. Néha
játszottam bennük, olykor én írtam, és mindig én
rendeztem. Tulajdonképpen
nem fogtam fel;
hogy rendezek. Az első komolyabb művem (15
perc) amire már ráírtam, hogy "rendezte Peter
Weir", a Count Vim volt.
.
Sajnálta, hogy elmúltak a hatvanas évek? Maradt valami nyoma a filmjeiben?
Nagyon megváltoztam
azóta. Képzelje el,
hogy ön a légierő pilótája, és váratlanul kiválasztják egy űrprograrnhoz, s hirtelen egyike lesz
annak a hat-nyolc-tíz embernek, aki eljuthat az
űrbe. "Ez" történt velem ...
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tam, beszéltem róluk. S ez alatt az idő alatt közel
kerűltem ezekhez, de sajnos csak jóval később
jöttem rá, hogy ha nem beszéltem volna annyit,
a lényeg úgy is megmaradt volna minden gazdagMikor és hogy döntötte el, hogy filmrendező
ságával együtt.
lesz?
Természetesen mindannyiunknak vannak ál197l-ben visszatértem Európába egy hat hónapos tanulmányútra, amire az állami filmbizottság mai, ez hozzátartozik a pszichikus énünkhöz.
küldött. Az angol játékfilmgyártással ismerked- Léteznek számmal nem mérhető képességeink,
tem. Láttam a M onty Python sorozatot, s tud- kommunikációs megnyilvánulások, vagy ősi hatam, ezt találták ki nekem mint író-rendezőnek. tások, amik a géneken keresztül tesznek minket
Elképesztően tetszett. Azonnal kiléptem a társu- azzá, amik vagyunk. Ez kimerithetetlen téma. De
latunkból, pedig épp akkor kaptunk felkérést az elég tudatosan határoztam el, hogy ezzel nem
Ausztrál Rádiós Társaságtól egy félórás epizó- foglalkozom, inkább a munkára összpontosítok.
Nem keltettek önben aggodalmat és bűntudatot
dokból álló vígjátéksorozat elkészítésére. Az
utolsó pillanatban hagytam ott őket. Eladtam az ausztrál őslakosok?
De igen, bár bűntudatról talán nem beszélnék.
nekik a vázlataimat és mentem. Ez az elhatározáSzemélyesen lettem érintett, mikor megismertem
som rossz hangulatot teremtett köztünk.
De akkor már elköteleztem magam a filmnek. egy igazi ausztrál bennszűlöttet - David GulpiTalán a filmkultúra és a filmtörténet nem-ismere- lilt, aki a The Last Wave-ben játszott. Ahogy
te okozta bennem azt a gátlástalanságot, aminek talán ön is tudja, David törzsben él. Furcsa eset '
eredményeként reményét láttam, hogy filmrende- volt. Két világ közt ingázott: a városban színészkedett, ügynökökkel tárgyalt, fizetést kapott,
ző legyek.
sminkszobákban ücsörgött; aztán eltűnt hat hóFeltételezem -főleg a Picnic at Hanging Rock,
napra, és az alatt az idő alatt mintha más bolya The Last Wave és a The Plumber alapján -,
gón vagy más időben lenne, úgy élt. "Időgépével"
hogy sokat olvasott abban az évtizedben szociolágiai, antropológiai és pszichológiai műveket, s visszatért a törzséhez, ahol az ősi törvényekhez
hogy ezek nagy hatást gyakoroltak önre.
alkalmazkodik. 1973-ban találkoztam Gulpilillel, amikor az angol televízió számára készítettem
I~en, igen, igen...
egy 13 részes sorozatot Ausztráliáról. David viláÖsszerezzent erre a kérdésre. Miért?
Mert túljutottam mindezen. Olvastam Carl gított rá, hogy amit az iskolában tanultam az
Jungot, Carlos Castanedát, Emmanuel Vello- őslakosokról, az mind kamu. A vele való beszélkovskyt - az ő írásait még ma is szívesen veszem getések során jöttem rá a történelemkönyvek
a kezembe - és az Ószövetséget, többek közt. alapvető tévedésére, miszerint az őslakosok kőkorszaki emberek, nomád népek, jelentősebb
Freud könyveit kevésbé, ezeket mostanában
kezdtem el. A politikai műveket soha nem szeret- kultúra, vagy időtálló értékek nélkül. Sőt rájöttem, hogy kultúrájuk sokkal előrehaladottabb,
tem.
Érdekeltek, de ha megismertem egy szerzőt, magasabbrendű és komplexebb.
továbbléptem. Azt hiszem, inkább az akkori éneAz őskultúra nagyon is élő, ha szabad ilyet
met határozták meg, nem a mostani gondolkozá- mondani. Egyszeruen más, és ezt mi a saját kulsomat. Bizonyos kérdésekben az olvasmányaim turális meghatározottságunkkal kezeljük. Ök is
világosítottak föl; és ha "a titokra" nem világított azt a szót használják, hogy kultúra, csak sokkal
rá egyik-másik, azonnal elvesztette az érdekessé- gazdagabb jelentéssel, mint mi. Van itt valami,
gét. Még ma is elbűvölten olvasom viszont a amit MI már elvesztettünk és az ősi kultúra még
vallási filozófiával foglalkozó, a szellemet bon- őriz. ÖK másvalamit vesztettek - a földjeiket és
colgató és az emberi viszonyokról szóló műveket. a törzseik nagyrészét.
Gyakran foglalkozik filmjeiben az álmokkal és
Ezek után olvasni, beszélgetni kezdtem a témáil/úziókkal, a gondolatok belső mozgatóival, az
ról, filmet készítettem, de erőfeszítéseim kudarősi, elfelejtett hitvilággal ...
cot vallottak. Sajnos, keveset fogtam fel ebből az
Ez most már egészen nyilvánvaló, de nem időszakból. A mai napig is frusztráló emlék a
mondhatnám, hogy tudatában voltam annak, számomra.
hogy én erről tudok - ha ez így érthető. Nem
Ez azt jelenti, hogy elégedetlen a The Last
okozott különösebb élvezetet, és azt hiszem, ta- Wave-vel, azzal a filmmel, mely ezt a témát tárja
lán lényegtelen is.
fel?
Bizonyos dolgok nagyon érdekeltek tíz évvel
Nem. De csak két-három százalékát ismertem
ezelőtt, beleástam magam, olvastam, gondolkod- meg az ősi kultúrának és az egész problémának.
Szóval a múlt ma már lényegtelen ...

Így, egy kávé mellett üldögélve, már csak mosolygok rajta ...
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Talán amit felfedeztem, kizárólag személyes élmény maradt. Lehet, hogy semmi nem volt, amit
a filmben megfogalmaztam, talán csak valami,
ami érdekelt. Ez minden.
Még valamit a Gallipoli-ig elkészült filmekről.
Túlontúl komolyak, meglepően humortalanok az
olyan rendezőhöz képest, aki saját bevallása szerint a vígjátékon nőtt jöt.

Boldogtalan időben készültek, de a legszerencsétlenebb az ilyen típusú beszélgetésekben az,
hogy rá kell jönnöm, a filmekben a komolyabb
énem tolakszik elő, pedig szeretem azt hinni,
hogy alapvetően nagy mókamester vagyok és a
jeleneteim kifejezetten viccesek.
Vígjátékot hihetetlenül nehéz csinálni. De még
nem adtam fel. Számomra a legjobb humora a
klasszikus drámáknak van. Ahogy magamat ismerem, a Lolita típusú vígjáték való nekem igazi fekete humor.
A hetvenes évek morfondírozós időszaka nagyonhirtelen és különös módon ért véget. Dokumentumfilmet rendeztem Sydneyben, kizárólag
szívességből,egy barátomnak. Ez a barátom fazekas volt - elismert, szeretetreméltó, elbűvölő
ember. Fazekasságot tanított Sydneyben egy iskolában, és akkoriban vonult nyugdíjba. Valamelyik művészeti alap akarta megörökíttetni a
munkásságát. "Rendben van, ha úgy csinálhatom meg, ahogy én képzelem, akkor vállalom"
mondtam.
Barátom történetét rendkívül érdekesnek tartottam. Hadifogoly volt Japánban, Szingapúr
elestekorkapták el. Végigszenvedte a hadifogolytáborok minden kegyetlenségét és szörnyűségét,
aztán hazajött, és fazekas lett. Természetesen
mindenkinek, aki ezzel akar foglalkozni, el kell
mennie Japánba, tanulmányozni és nagy mesterektől eltanulni a szakma fortélyát. De izgalmasnak tartottam, hogy valaki, aki a fogolytáborok
iszonyatát tapasztalta, ilyen szempontból kezd
érdeklődni a Kelet iránt.
A forgatás során egy japán fazekassal vettem
fölaz egyikjelenetet. Shiga-nak hívták, Ausztráliában élt. A jelenetben kinyitotta az égetőkemencét és kivett néhány edényt. Érdekes volt.
Azon az éjszakán mesélt nekem a fazekasságról
- a kézművességről. Ez a beszélgetés változtatta
meg elképzeléseimet a filmgyártásról, úgy tűnik
végérvényesen.
Egyszeruen dolgozni, nem művészet volt számára,hanem mesterség. Elmesélte, hogy a legnagyobb fazekasok nem karcolják névjelüket az
edénybe, mert hiábavalóságnak tartják. Az ő
munkáik használati tárgyak, nem úgy mint egy
kép, amit csak úgy kelllógatni a falra. Beavatott

The Mosquito Coast (Harrison Ford)
valamelyest a fazekasság technikájába is. És elmondta, hogyan próbál minden darabot a legjobb képessége szerint elkészíteni - a Fej, a Szív
és a Kéz egységében - (amit én a filmben tökéletes egyensúlynak neveztem). Soha nem félt attól,
hogy megbüntetik, ha egy darabot elkészít. Az ő
hite szerint az istenek érintik meg a kezet, s akkor
készülnek a legszebb edények, de az istenek döntik el, mikor. Epp ezért állandóan dolgozni kell,
minden percben, hogy az istenek megérinthessenek. Mindez oly élesen ellentétben állt az európai
- a művész az isten - szemlélettel.
Megszerettem a mester megközelítését. Amikor ismét játékfilmet kezdtem forgatni, kizárólag
a szakmai részre fektettem hangsúlyt, és mellőztem a művészi propaganda-hadjáratot.
Természetesen az ihlet is része a folyamatnak
- a fej, a szív és a kéz munkájának. A szív,
valószínűleg inkább a lélek adja meg a lökést a
képzeletnek, ami aztán működésbe hozza az
agyat. A Shigával történt beszélgetésem után jöttem rá, hogy eddigi filozófiám amolyan zseb-filozófia volt, ami' olykor-olykor átsegített dolgo145
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kon, de valójában most értettem meg, milyen
gyönyörű is a mesterség, aminek elköteleztem
magam, s végre megszabadultam
az átoktól,
hogy csak a "művész" fejével gondolkozzam.
Erezte valaha, hogy válságban van?
Tulajdonképpen
a hollywoodi és az európai
rendezők harcának kereszttüzében nőttem föl.
Az európai filmek törekvése nagy hatással volt az
én filmes felfogásomra. Néhány elszigetelt figurától eltekintve úgy tűnik, mintha Amerikában kevesebb lenne a "komoly" rendező.
De mindenki változik, mindenkinek az egyénisége is változik. Soha nem voltam elégedett, és ez
kényszerített a munkára. Hogy a csalódásokat
elkerüljem, mindig új területen próbálkoztam.
Régóta kérdezgetem magamtól: vajon a filmrendezés művészet, avagy szakma? Szűk réteg
számára kellene komoly filmeket csinálnom,
vagy a nagyközönségnek sikerfilmeket? Ez utóbbi mellett döntöttem, mert jobban érzem magam
a hollywoodi hagyományok nyomdokában.
Mi történt ez után?
Meg kellett tanulnom filmet csinálni. Addig
három játékfilmem készült el. De minél többet
rendeztem, annál nehezebben ment, annál kevesebbet tudtam az egészről.
1978-ban végül abbahagytam, és alávetettem
magam a saját tanfolyamomnak, ami már égetően hiányzott. Tizenkét hónapig filmeket néztem;
egy remek könyvtár gyűjteményéből kölcsönöztem őket. Kezdtem Griffith-szel, aztán foly tattam a szovjet rendezőkkel, majd átugrottam az
angolokra és végignéztem az összes Hitchcockfilmet, aztán vissza az Államokhoz Chaplin kedvéért, később jöttek a francia és német rendezők,
egészen a negyvenes évekig.
Elhűltem, megsemmisültem, elámultam attól a
kincstől, ami ez úton a birtokomba került. Őszintén nagyon örültem, hogy nem néztem mindezt
korábban végig, mert nem mertem volna a filmrendezőséget vállalni. Hisz én vagyok a hegy
legalján.
Ki volt az eszményképe akkor és most?
Nincs egy ideálom; egész panoptikumot építhetnék az élő és a már meghalt példaképeimnek.
A jelenlegi rendezők közül Andrzej Wajda bármelyik filmjét szívesen nézem. Különösen nagy
hatást tett rám nemrégiben a Danton. Az amerikaiak közül Woody Allen, Mart y Scorsese és
Spielberg filmjeit boldogan nézem. A múltból
számomra legnagyobb egyéniség Jean Renoir.
Melyik filmjét tartja forduláponmak?
A Gallipolit - mely már az önképzés után készült. Először fordult elő, hogy valóban bíztam
abban, amit csinálok, tudtam a szakmát, bár még

mindig "tanoncként"
dolgoztam. Azt hiszem a
legkevésbé személyes, mégis kedvenc filmem. Minimális köze van hozzám. Tényleg ...
Az utóbbi filmjei érezhetően transzcendentális
jellegűek (emllthetném itt a The Year of the Living Dangerously-r,
vagy a Witness-t). Egyes
részletei szinte lebegnek. Jól ismeri Van Morrison t?
6, igen.
Az említett részletek néhol emlékeztetnek Van
Morrison rapszádiáinak néhány megfoghatatlan
dalszövegére. Bizonyos szinten érthetetlenek. Kizárólag szavak egymásutánja, mégis megérinti a
mélyen rejlőt, a lelket; valami, ami érthető és
egyben érthetetlen; megindítja az énekest és a hallgatót egyaránt. De senki nem megmondhatója,
hogypontosan mi hangzott el. Ezt érzem az említett filmeknél is.
Talán ez a művészet egyik lényege. A festményt megnézhetjük, de hozzányúlni nem szabad.
Valami hasonlót fedeztem fel az operában az
elmúlt tíz évben. Néhánnyal ki lehet kergetni a
világból, de a kedvenceim mindig idegen nyelven
hallhatók. Elkeserít, ha megtudom, hogy az angolra fordított változatot kell végigülnöm. Szeretem nem tudni, hogy mit énekelnek. Csak a zenére figyelek.
Minden inspirációm forrása a zene - ha lehet
egyáltalán így általánosítani.
Semmi köze nincsen a szavakhoz és hasonló prózai dolgokhoz.
Mesemondó vagyok, igaz, de ez a mesterségem.
Az ihletet viszont a zene adja. És a célom, hogy
ösztönözzem az embereket a zene szeretetére.
A képeknek úgy kellene áradniuk, mint a zene,
az élménynek pedig mindenféle prózán túl kellene megragadnia.
Egyes jelenetekben a kamera életre kel; érzelmeket és szövegen túli hangulatokat hordoz, más
szintre emeli a nézőt.
Azt hiszem, igaza van számos filmem esetében,
de a kamerának ez az önálló élete annyira tudatosult bennem, hogya The Mosquito Coast-nál
már kerültem ezt a megoldást. Próbáltam szabadulni a saját stílusomtól, amennyire csak lehet.
Egyszemélyes kultúrforradalomnak
nevezhetném a kísérletemet. Szerintem egy stílus hosszútávon gátló tényezővé válhat.
De más okom is volt az "élő kamera" megszüntetésére. A film témája és alapvető gondolata
az átlag amerikai filmekével ellentétes, mélyen
eltér a megszokottól. Így azt gondoltam, a formában viszont nagyon is hagyományosnak
kell
maradnom, ha nem akarok ellenérzést kiváltani
a nézőben.
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Valójában a nyitó beállítás képei köznapibbak, mint amit valaha életemben felvettem, talán
már unalmas is. Másik variációját is elkészítettem, mert ezt túl "egyszerűnek" találtam. Emez
viszont nagyon misztikus, igazi Peter Weir-stílusú kezdéssé vált. Sötét alakok tűnnek fel a horizonton és mindenféle hátborzongató dolog történik. Úgy éreztem nagyon közel áll a Witness-hez,
de végül is ez a stílusom. A napilapok elbűvölten
írták: "Huu, a legjobb Weir jelenet! És a zene,
ami a képsort kíséri! Huuu!!! Elsöprő!" Gondolkodtam, gondolkodtam, aztán eldobtam az egész
beállítást.
Ha jól tudom, Paul Sch rader forgatókönyve
már régóta létezett, még mielőtt önnek eszébe
jutott volna a film gondolata.

Eredetileg a film a producer Jerom Hellman
ötlete volt. Szerette Theroux könyvét és elvitte
Paul Scraderhez, hogy írjon belőle forgatókönyvet. Mindkettőjükkeí Sydneyben találkoztam, és
sokat beszélgettünk, mert nem voltam benne biztos, hogy meg tudom csinálni a filmet. Paul adaptációja klasszikus, egyszerű, az eredeti regényhez
hű, mégis a film nyelvre átalakított írás. Zseniálisnak tartottam, bár "belenyúltam".
Paul és én konkrétan soha nem dolgoztunk
.együtt. Hosszan beszélgettünk telefonon. Végül
az anyagiaknál bírósághoz fordultunk, mert kértem a részemet a forgatókönyvírásért. De a vágószobában sajnos kiderült, hogy sokkal többet
kell kivágnom az én jeleneteimből és dialógusaimból. Szóval a kész film inkább Paulé, s így
hűségesebb az eredeti Theroux könyvhöz.
Mi ragadta meg a történetben?

A kihívást az jelentette, hogy tragédia, ráadásul velejéig amerikai tragédia, mégpedig klasszi- .
kus formában. Shakespeare Macbethjére és
Othellójára emlékeztetett. Jó előadásban mindkettő mindig rabul ejtett. Macbethhez és OthelIóhoz hasonlítottam Allie Foxot, s úgy akartam
megjeleníteni a filmen, hogy érthetővé váljék, mi
történt ezzel az emberrel, hogy érezzenek valamit
a nézők, nem feltételenül Fox iránt, de puszta
dühnél többet váltson ki, mint ahogy mindenkiből kiváltott, aki olvasta a regényt. Mire gondolok? Az ember hisz a saját apjában, szereti, s
aztán elkezdi észrevenni a gyengéit; az óriás egyre
kisebb és kisebb lesz, ahogy növünk. Meg kell
tanulni őt máshogy látni. Aztán már észreveszszük a saját gyengeségeinket is és ez mind oly
gyönyörűen bonyolult.
Hozzáteszem, alapvetően izgatott, hogy bemutatható-e ez a forma az amerikai moziban, a
hollywoodi narratív hagyományok közt? Az
amerikai szokás szerint megjelenik a hős - általá-
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ban erős és becsületes típus, akit olyan színészek
alakítanak, mint Harrison Ford, John Wayne
vagy Steve McQueen -, akinek folt esik a becsületén, s ezt mossa tisztára. A film végén pedig még
jobb ember válik belőle és elsétál a naplementében. Ez oly fontos eleme az amerikai mítosznak,
mint az utcasarkon újságot. áruló szegény fiúcska, aki felnő és elnök lesz belőle. S része annak
a győzelemcentrikus "turbinának", ami sikerekhez és diadalhoz segítette ezt az országot. De
semmi köze a klasszikus drámai szituációhoz,
ahol a nagy egyéniség elbukik.
Adva volt a kihívás, a történet újszerűségének
megérzése, s a feladat, hogy hogyan tudom bevonni a közönséget.
Talán a Mosquito Coast egyfajta magyarázat
lenne Amerikáról?

Jézusom, dehogy is!!!
Miért?

Ez a propaganda, a szociológia és a tanárok
rögeszméje. akik szükségesnek tartják, hogy a
filmeken keresztül változtassák meg a társadalmat. Nem az én világom. Én csak mesélek, mint
Theroux.
De úgy érzem, a történet nyilvánvalóan ...

Parabola?
Igen.

Azt hiszem Theroux ezt nagyon helyesen a
sorok közé rejtette, nem moralizált szájbarágósan. Én kiiktattam az agyamból és nem voltam
hajlandó rajta gondolkodni. Mert mindig ott lebegne, mint ahogy valójában létezik is ez a parabola, s irányítja az egészet.
Tesz még kísérletet Amerikáról és az amerikaiakról szóló történetek megfilmesítésére?

Minthogy olyan kolóniából jöttem, mint
Ausztrália, sokkal könnyebben tudom magam
itthon érezni, bizonyos szempontból könnyebben
találok rá az itteni életmódra. Aztán elérkezik az
ember ahhoz a ponthoz, ahol ugyanolyan idegennek számít, mint mondjuk egy francia vagy bármilyen más nemzetiségű, akinek még az anyanyelve sem segít megérteni az itteni kultúrát.
Minden bizonnyal könnyebb itt élnünk, mint
az angoloknak, talán azért, mert ők magasabb
kultúrából érkeznek, ismert múlttal. Míg a gyarmati országokból jötteknek, a "kifosztottaknak"
megvan az esélyük a teljes újrakezdésre.
Mint gyarmati leszármazott, előszeretettel tekinti magát .hontalannak" , keserűen beszél arról,
mit jelent ausztrálnak lenni.

A legtöbb ausztrál nem gondolkodik ezen, elégedett az ausztrálságával. Én egyike vagyok
azoknak, akiknek lényegesen más ahozzáállássa.
Eredetileg európai családomat deportálták ,
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ezzel minden gyökeret elszakítva - DélkeletÁzsiába. Ausztráliába jövetelünk sorozatos kudarcok és szörnyü élmények végeredménye lett.
Az elmúlt években elkeseredett kísérletet tett a
család arra, hogy ausztráliaivá váljon, és elmondhassa; "Nézzétek, magunkra találtunk".
Nem fél attól, hogy elveszti saját magát Hollywoodban?

Nem. Mindenkiben bízom, csak magamban
nem. Filmrendezőnek lenni: ez az image egy analógiában él bennem. Láttam egy filmet - ameri-
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kai, vagy angol, a címére már nem emlékszem II. világháborús történet egy kisebb torpedóromboló kapitányáról, aki egy tengeralattjáróparancsnokkal csatázik. Az egész film a két hajó
macska-egér harcáról szól. A hajóskapitány és a
tengeralattjáró parancsnoka megpróbálja egymást megölni. Ez az én analógiám. Mindkettő én
vagyok. Megpróbálom magamat kicselezni, elkerülni, hogy énmiattam elsüllyedjek - sakkozom
egyedül. Hollywood ebben a játékban lényegtelen. Csak a termet adja, amiben játszol.
Film Comment, 1986. december
Fordította: Horváth Vera

Képes Rock Enciklopédia
A KÉPESROCKENCIKLOPÉDIA
minden poprajongó és lemezgyűjtő alapkönyve.
Rock and roll, beat, underground, heavy metal, soul, punk, disco, twist,
reggae ... A KÉPESROCKENCIKLOPÉDIA
ismerteti az egyes stílusirányzatokat.
Elvis Presley, Beatles, Dawid Bowie, Genesis, Bob Marley, Police, Deep
Purple, Queen, Modern Talking, Rod Stewart ...
A KÉPES ROCK ENCIKLOPÉDIACÍmszavaiból megismerhetünk
mintegy 600
együttest, előadót.
R-GO, Zorán, Első Emelet, Omega, Nagy Feró, P. Mobil, Bikini, Koncz
Zsuzsa, LGT, Katona Klári, Európa Kiadó, Satöbbi ...
A KÉPESROCKENCIKLOPÉDIA
a magyar popzene sztárjait is bemutatja.
Ez a könyv először kísérli meg Magyarországon, hogya rock elmúlt három
évtizedes történetéről, legfontosabb előadóiról, zenekarairól, sztárcsinálóiról és
produkció iról lexikon formájában, enciklopédikus adatbőséggel, gazdag illusztrációs anyaggal, részletes diszkográfiával átfogó képet adjon.
A KÉPES ROCK ENCIKLOPÉDIA
nyár elején jelenik meg.
~.
Ára kb. 190,- Ft
Megrendelhető a Zeneműkiadó Vállalat Propaganda osztályától.
Postán utánvéttel szállítunk, a portóköltséget felszámít juk.
Címünk: ZENEMŰKIADÓ
VÁLLALATPropaganda osztálya
1370 Budapest, Pf. 322
A megrendelő neve:
Pontos címe:
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Varga Vera ütközetei
Nem emlékszem pontosan mikor,
csak annyi biztos, hogy ez is a hatvanas évek vége felé történt. Akkor
olyan idők jártak, hogy zajlottak a
dolgok, amik feljegyzésre méltók a
böszme utókornak. Alighanem az
az időszak volt a szocialista kultúra
fénykora nálunk. Félve írom le ezt
a szókapcsolatot.
Az átlagolvasó
legyint egyet: megint valami vonalas szöveget fognak a fülébe duruzsolni. Az ideológus felkapja a fejét, aztán szigorúan felemeli a mutatóujját. Érveket sorol. Kioktat.
Mindhiába. Akkortájt nem a mellékjövedelmük, hétvégi házuk, képmagnójuk izgatta az embereket, hanem egyívású társuk véleménye, teljesítménye, s mindez teljesen őncélúan, érdek nélkül. Mi a szocialista
kultúra egyik ismérve, ha nem éppen ez?!
Amit elmesélek, egy vitaesten
történt. Egy akkor népszerű, pályáját nálunk kezdő rendező filmjét vetítették. Nem volt az a film annyira
jó, talán csak a kor és a hely szelleme tette, hogy úgy fogadtuk, mint
a többi, méltán maradandó magyar
filmalkotást. Az Egyetemi Szinpad
nagy terme vetítés után sem ürült ki.
A nézők a helyükön maradtak,
hogy elmondják
véleményüket,
vagy meghallgassák másokét. Már
jó ideje tartott a vita, már majdnem
elhittük, hogy újabb remekmű fogadtatásának
vagyunk tanúi, mikor felállt egy fiatal lány, és elkezdett beszélni. Elkönyveltük, hogy
valamelyik leánygimnázium KISZszervezete nevében szól hozzá. Csa-

~

Varga Vera

TORTtNET
tSHÁTTtR

lódnunk kellett. Pár perc múlva
mindenki őt figyelte, apránként
mindenki neki szurkolt. Az ifjú leány, lehetett vagy tizenhat éves,
ízekre szedte a filmet, kimutatta
gyengéit,
hatásvadász
fogásait.
Több se kellett a rendezőnek. hires
vitatkozó volt, nem hagyta magát.
Azt vártuk, hogya kislány mindjárt
elpityeredik, és egy "bácsi kérem,
ne tessék haragudni" szabadkozássai visszabújik a zsöllyébe. De nem,
folytatta a vitát, s egyre felszabadultabban,
szellemesebben
válaszolt a Balázs Béla-díjas, érdemes
művész rendezőnek. aki már-már
levegő után kapkodott. Mert hogy
egy nő kioktatja őt, az még csak
hagyján, de hogy ez a nő nemcsak
a pimaszságig okos, hanem még bájos, a tetejébe kiskorú= ez több volt

a soknál. A vita aztán valahogy elcsendesedett. A rendező veszített.
Ha nem is kiütéssel, de pontozással
mindenképp.
Varga Vera, mert ő volt a cserfes
tinédzser, később sem lett hűtlen
ehhez a bemutatkozáshoz.
Egyetemistaként, majd újságiróként, később filmdramaturgként
megmaradt okosan provokáló kamasznak.
Közelről kísérhettem figyelemmel
pályáját, mivel két közös munkahelyünk is akadt az évek folyamán.
Nem voltunk barátok, abból utólag
úgyis akad elég. Noha más-más körökben forogtunk, tiszteltük egymásban az egyívású sorstársat. Növekvő rokonszenvvel figyeltem egy
magaméhoz hasonló, jellegzetes értelmiségi pálya fordulatait. Egyszer
rákérdeztem, vajon ő volt-e az, aki
évtizeddel korábban szópárbajt vívott Herskóval. Mosolyogva vallotta be, hogy számosan emlékeznek még erre. Jogosan, tettem .hozzá, hiszen ilyen belépője nem mindenkinek akadt szellemi életünkben.
Nagyjából úgy a hetvenes évek
közepén jött divatba nálunk, persze
megkésve, mint minden kívülről jövő áramlat, a feminizmus. Varga
Verában minden megvolt hozzá,
hogy bősz feminista legyen. Mondanom sem kell, nem lett az. Túlságosan eszes és túl csinos volt ahhoz,
hogy bedőljön efféle múló divatoknak. S talán a közösen látogatott
Hegel-szemináriumok
is meggátolták, hogy ilyen antidialektikus gondolkodás rabja legyen. Inkább szült
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tőségeknek. Ugyanis mindenki kezdőként kezdi, még a zsenik is.
A Történet és háttér című gyűjtemény kiadását mégsem tartom kegyes aktusnak csupán, közlésük
nem puszta tisztelgés egy halott emléke előtt. Hűséges képet kapunk
belőlük egy írónövendék szellemi
állapotairól, tehetsége fokáról, világban elfoglalt helyéről, életviszonyairól. Nem is akárhogyan, hanem mindig magával ragadó, néha
talán
megdöbbentő
stílusban.
A novellák és naplók spontánul
születtek, mindenféle kimódoltság
nélkül. Ha egyetlen szóval kellene
jellemezni, azt mondanám rájuk:
szertelenek. Olvasásuk megajándékoz egy már csak emlékekben létező személyiség igazi arcának megismerésével.
Az író mércéje nemcsak a megjelenés. Az asztalfiók is minősít.
Most látom csak, mi volt, mi lehetett a mögött a néhány metszően
okos filmtanulmány mögött, melyeket tőle olvastam. Most válik
csak világossá, milyen nehezen élt
az, aki látszólag oly könnyedén s jól
írt. Állandó szembenállás fűtötte, s
jól tudjuk mások sorsából, mekkora nehézségekkel küzd a mindig helyét kereső, a soha nem egyező, a
szabványtól eltérő élet és gondolkodás.
Varga Vera asztalfiókjából már

egy gyereket. Nem önmagának, miképp a korabeli filmek sugallták,
hanem élete akkori párjának, közös
örömükre.
Közben lázas, alkotó életet élt.
Újságíróskodott, hogy eltartsa magát, mialatt egyetemre jár. Aztán
óraadó tanár lett, hogy filmesztétikára okítsa a nála alig fiatalabb
hallgatókat - diáklányos külsővel
és modorban. Később a filmgyárba
ment dolgozni, hogy még közelebb
kerülhessen nagy szerelméhez, a
filmhez. Mert csinálni mégiscsak
jobb,
mint magyarázni.
Végül
újabb pályafordulat:
író szeretne
lenni. A legmaradandóbbnak
hitt
művészeti ág művelője. Ennek dokumentumát vehetjük most kézbe,
több mint hét évvel a szerző halála
után.
A JAK-füzetek sorozatának 22.
köteteként látott nyomdafestéket
Varga Vera novelláinak és naplóinak válogatott gyűjteménye. Biztos
vagyok benne, hogy ez a téglaszínű
füzet (van-e még, ki ismeri a tégla
vörhenyes színét a panelek korában?) nem jelent volna meg, ha a
bennefoglalt írások szerzője élne.
Egy mai szerkesztő gyorspostával
küldte volna vissza a 'kéziratot,
semmitmondó szavak kíséretében.
Ezzel nem az írót, a szerkesztőt
akarom minősíteni. Kezdő író nyilván kezdő írásokat küld a szerkesz-

csak hátrahagyott írásokat lehetett
előkotorni. Ez a füzet a lehetőségek
könyve. Megtudhatjuk belőle, aki
írta, milyen önemésztően kereste a
helyét a világban. Innen nézve másként
látjuk
pályamódosításait.
Posztumusz
megjelenésű
írásai
meggyőznek, hogy csak így juthatott egyre közelebb végső céljához;
író lehessen végre, csakis és kizárólag író - semmi más.
Már megjelent néhány novellája,
a többség kéziratban, nekilendülve
és elakadva készült a jövőre, mikor
megtörtént az a végzetes előzés. Késésben volt, sietett. Általában késésben vagyunk, sietünk tehát. Azt
hitte, neki menni fog ez is. Nem
sikerült: a kék autóbusz erősebb
volt, mint a bogárhátú kis kocsi.
Frontális ütközés történt.
Neki sok ilyen ütközete volt életében. Legtöbbször - most már tudjuk - önmagával. Általában győzött, ezt az ütközetet azonban elvesztette, el kellett veszítse. Ezzel
együtt az életét is.
Szeretsz feltámadni? - kérdezi
egyik elbeszélésének CÍmében. Igen,
Vera, szeretünk feltámadni.
De
még jobban szeretünk élni. S'biztosan te is egyetértenél velem, milyen
jó lenne, ha köteted megjelenése alkalmából nem egy nyugtalanító hiány emlékét kellene ápolnunk.
Kelecsényi László

A STÚDIUM AKADÉMIAI KÖNYVESBOLT
(korábban Akadémiai Könyvesbolt)
április 2-tól megújult külsővel és gazdag áruválasztékkal várja régi és
új vásárlóit Budapest Belvárosában!
Magyar és idegen nyelvű tudományos művek és folyóiratok, klaszszikus és kortárs szépirodalom, ismeretterjesztő és szakkönyvek, gyermek- és ifjúsági művek, képzőművészeti albumok, idegenforgalmi
kiadványok, szótárak, lexikonok, kézikönyvek sokaságából válogathat ízléses, nyugodt környezetben!
Cím: Budapest V., Váci u. 22.
Postacím: 1364 Bp. Pf. 236. * Telefon: 185-881, 185-680
STÚDIUM - egy megszépült, patinás bolt új neve
STÚDIUM - út a tájékozottsághoz, széles körű tudáshoz
150

.

.__..

l

"

'\

Tükörcserepek Solothurnból
Svájci Filmnapok, 1987
Egyetlen filmszemle- mégoly bőséges kínálatából - nem lehet megismerni egy ország mozgóképkultúráját, bizonyos alapokra támaszkodva sem, Fölvillantás, futó benyomás tehát mindaz, ami alább
következik, Új svájci filmekben, videoprodukciókban többször is láthattunk tükrö t megjelenni: olykor
csorbát, repedezettet (például Gita
Gsell: Don 't stand on the ocean it's
not dry yet - Ne lépj az óceánra,
még nem száraz - című filmjében,
Paul Müller VHS-technikával készült videójában, a Cserepekben
'- Scherben - stb.) Nos, ilyen tükördarabkákat rakosgat ok össze beszámolóban.
Milyen is Svájc a svájci mozgóképen? Közvetlen és közvetett válaszok egyaránt születtek erre. Az
1944-es születésű Erich Langjahr
- nevéhez méltón - hosszú ideig
készítette Ex voto círnű filmjét (a
latin kifejezéssok mindent jelent, itt
talán ilyesmit: Fogada/ombó!), a
közkedvelt német "hazafilm" műfaj (Heimatfilm) e svájci darabját, 1979-ben kezdett hozzá szülőföldjén, Zugban, valamint Luzem
kanton, Schwyz helyszínein Svájcrói alkotott véleményének összefoglalásához, hazafiúi vállalásának,
fogadalmának, fölajánlásának beteljesítéséhez. A 106 perces színes
film (16 mm-es szalagon) valóban
érett alkotás. Őszinte számvetés jelennel és múlttal, nem nélkülözve
ironikus mozzanatokat sem. A parasztok tamáskodva hallgatják az
egymásnak is olykor ellentmondó
szakembereket a fölbolygatott természeti környezet helyreállításáról.
Idős asszony indul útnak a több
szintes, afféle lakótelepi házból, turistaöltözékben, hátizsákkal, siet az
aszfaltozott országúton keresztül,
süvítő gépkocsik kőzött, üde lankákra kapaszkodva. Ni csak, kétféle életforma, egy modem s egy
hagyományőrző - gondolja meghatottan a magyar néző. Aztán kiderül: hősnönk nem kirándulni megy,
hanem - egy távol eső ABC-

áruházba, s a hátizsák élelmiszerrel,
otthon szükséges árucikkekkel telik
meg, s még reklámszatyrok is szaporítják a cipelni való mennyiséget.
S a lila foltokkal éktelenített arcú
kedves hölgy elbeszéliaz életét: már
az első gazda, aki fölfogadta őt
mint fiatal lányt, teherbe ejtette,
majd el is vette utóbb feleségül. ÉI
most a népes család tiszteletétől
övezve, minden élethelyzetre bárgyún lelkendező kis nótát rögtönöz, szöveget és dallamot, akár a
nyulat kell - sajnálkozva - agyonütnie, akár a terepmotorosok versenyét nézi csodálkodó rosszallással,
bár nem titkolt érdeklődessel. S hatalmasakat jódlizik Isten s a maga
örömére.
Döbbenetes dokumentum a Paul
Riniker készítette 16 mm-es színes
film, a Sandra - oder die grosse Not
einer Ess-Brech-Sűchtigen (Sandra,
avagy egy falásvágyban szenvedő
nagy nyomorúsága). Egy 22 éves
lány itt a főszereplő, Sandra, akit
három esztendeje gyötör a zabálás
csillapíthatatlan szenvedélye. Naponta vásárol rettenetes mennyiségű étket, habzsol belőlük, hogy aztán - saját videofelvétele borzasztó
tanúsága szerint - kiokádja az egészet. A mérleg, melyen a csontig
fogyott, mezítelen lány áll- 35 kilogramm körüli testsúlyt mutat.
Lehet-e szemléletesebbjelképe a fogyasztói társadalomnak? Őncélú és
haszontalan elsajátítása, bekebelezése a környezetnek - ez a folyamat
Svájcot, a svájciakat is próbára teszi. Pedig Sandra amúgy teljesen
normális ember. Csinos is; a New
Yorkot járt kereskedő-házaspár
gyermeke táncművészetet tanult,
fogékony sok minden iránt. S a rátört betegséget egyedül, önerőből
próbálja leküzdeni. Sikerülhet-e?
Szurkolunk neki - szülei, barátja
tehetetlen együttérzéssel statisztálnak ehhez az élethelyzethez -, bár
a dolog nem lesz könnyű, s a faggatózó rendező meglepődve fedezi föl
az erős akaratú lány szemében a
könnycseppeket.

De mi foglalkoztatja a többi
Sandrákat, a svájci fiatalokat, akik
nem ilyen kiélezett módon ütköznek meg a valósággal? Erről szólt
egy szerzői társulás u-matic eljárássai készített 50 perces videója, a
Gűnz, Mindel, Riss und Würm (a

címben négy svájci folyó neve szerepel), mely Svájc 1916és 1980kőzötti ifjúsági mozgaimát vizsgálja friss
szemmel, szatirikus éllel, néhol talán rosszmájúan is. Fiatal lány és
fiú a műsorvezető; rendre korhű ruhában, apró jelenetekben idézik
meg a tárgyalt időszak egyes periódusait, archív mozgóképek, egykori
résztvevők visszaemlékezései segítik az elmélyedést. S elénk tárul egy
tanulságos folyamat, a munkásmozgalom klasszikus követeléseiért
harcoló svájci fiatalok a harmincas
években eljutnak a "vörös Svájc",
a szocializmus programjáig, hogy
aztán a szomszédból szétáradó fasizmus jócskán átrendezze az erővonalakat. Végighúzódik e munkán
az ifjúsági mozgalom háborúellenes, erőszakellenes törekvése. Az
utóbbi évtizedek a beat-jelenség jegyében teltek, kibogozhatatlanul
keveredtek össze politikai, ízlésbeli,
életformabeli mozzanatok, 1968
nyomán különösen. Tanulságos a
zürichi ifjúsági ház története: megépítették a hetvenes években, majd
lerombolták, mert egyszersmind a
kábítószer-élvezet központjává lett.
Legújabban a környezetvédelem
szab irányt Svájc ifjúsági mozgalmának is, tüntetnek itt a fiatalok az
atom- s másmilyen szennyezés, a
természetet háborító közútépítés ellen (épp a solothurni filmnapokon
nyomtak kezembe fiatalok egy röplapot, mely az N 5-ös út elkészítésének megakadályozására szólított
föl, egy ízben pedig Nicaragua melletti szolidaritásomat fejezhettem ki
egy banán 2 frankért való megvásárolásával.) A svájciak - legalábbis
a filmesek -, ez több munkából is
kiderült, mindkét "szuperhatalmat' egyformán erős kritikával illetik. S a belső hívatalos erőkkel
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Christoph Schaub: Wendel (Kriton Kalaitzides és Danei Baser)
összecsapni - például a brutális hírben álló svájci rendőrséggel (s képkockák tanúsították: a hír nehezen
cáfolható) - az ifjúságí mozgalom
rendszeres akciói közé tartozik.
Mindez játékfilmes átiratban is
szemlelhető. A Svájci Filmnapok
kiemelkedő eseménye volt a már
rangos művésznek számító Markus
Imhoof Utazás (Die Reise) című
filmjének vetítése. Bernward Vesper azonos című esszéregénye nyomán készült ez a mű. Főhőse Bertram Voss, aki - mint életbelipárja egy divatos náci költő gyermeke.
Bertram kénytelen végigélni apja
tündöklését és bukását, s korántsem meglepő, hogy teljesen szembefordul az idősb Voss nemzedékével.
Terroristává lesz, akit üldöznek
Olaszországban és hazájában és
mindenütt a világon. Élettársának,
Dagmarnak a valóságos modellje
Gudrun Ensslin volt. A film eredeti
képsorokat is idézve mutatja be a
véres tüntetést a perzsa sah nyugatberlini látogatása ellen, Benno Ohnesorg lelövetését, az ifjúság forradalmi-anarchísztikus lázadásának
összefonódását azzal a szolidaritási
hullámmal, mely a harmadik világ,
Vietnam imperialista fenyegetettségéből, sőt megtámadtatásából
eredt. A rendező pompás színészt
választott a felnőtt Bertram megjelenítésére Markus Boysen személyében (mellesleg Gero Preen is kitűnően alakította a gyermek Bert152

ramot), élettársa, Dagmar, aki a
hasára pokolgépet kötöz, terhes
anyának mutatva magát, a vibrálón
érzéki Corinna Kirchhoff megjelenítésében lép elénk, és Voss úr, az
apa durva, zsarnoki lényét Will
Quadflieg érzékelteti nagyszerűen.
Nincs megbékélés immár harmadíziglen, sugallja Imhoof; a film végén a legífjabb Voss, Florian (Alexander Mehner) beleharap a rendőr
kezébe, amikor apjával együtt elfogják őt a romlásnak indult szülői
házban. Margarethe von Trotta
Ó/amidő című remeke mellé kívánkozik ez a film, mely hasonló árnyaltsággal, lélektani mikromegfigyelésekkel fejezi ki mondandóját,
elvetve mindenfajta didaktikus előadásmódot, linearitást.
S az Utazás mellett még több játékfilm érdemelt ezen a szemlén
figyelmet (sajnos, a Rolf Hoppe főszereplésével
készült
filmet,
A szomszédot - Der Nachbar -,
Markus Fischer alkotását, nem láttam). "Északi" és "déli" szemlélet
jellegzetesen svájci (egyszersmind
német, hiszen Thomas Mann-nál is
élénk) konfliktusát vitte celluloidszalagra Jean-Bernard Menoud a
laur et nuit (Nappal és éjszaka)
kockáin, Peter Bonke és Mireille
Perrier megragadó főszereplésével,
miközben a gyermekek nemzedékében, a tizenévesek szintjén is érzékeltette szerelem, emberi kapcsolatok minden korábbinál bonyolultabb feladványait.

.,

Egy kiőregedő golfjátékos, Robi
helykeresését, egzisztenciális-családi életépítésének kísérleteit ábrázolja rokonszenvesen, bár kissé hoszszadalmasan Ueli Mamin a Die
schwarze Per/e (A fekete gyöngy)
cimű filmjében, egy megviselt arcú
fiatalemberrel a főszerepben (Max
Rüdlinger).
Szeretet övezte a ticinói svájciolasz filmgyártás alkotását, az Innocenza (Artatlanság) című filmet,
VielIi Hermann rendezésében. Egy
huszadik századi svájci-olasz klaszszikus, Francesco Chiesa elbeszéléséből készült a film, mely valamikor
1920 táján játszódik. Vonzó, szerelemre vágyó ifjú tanítónő (Enrica
Maria Modugno) érkezik a tóparti
városkába. Fölfigyelnek rá a férfiak, a polgármestertől a tavi hajóskapitányig, ám a hölgy inkább a
kamaszfiú-tanítványait
választja
sorra-rendre, vélhetőleg csupán egy
kis bizsergető flört erejéig. Kedves
alkotás ez, némi stiláris bizonytalansággal: jobban ki kellett volna
aknáznia a rendezőnek a történet
komikus-szatirikus elemeit. Az elsőnek kiszemelt kedvencet alakító
Patrick Tacchella bizonyára fölbukkan még a mozivásznon.
Végül még két, afféle "zabolátlan" játékfilmről. Mindkettő fekete-fehér és 16 mm-es filmszalagon
készült. Az 1958-as születésű, zürichi Christoph Schaub a Wende/ cimű filmben két fiatalember bensőséges kapcsolatán keresztül vall a
világról, forradalmi nosztalgiáról, a
homoszexualitást ugyanúgy következményként s nem kiindulópontként, csöppet sem ízléstelenül ábrázolva, mint annak idején Makk Károly az Egymásra nézve kockáin.
A szőke Davidot, a kiszolgáltatottabbat, a töprenkedőbbet Daniel
Buser játssza remekül, a New
Yorkból hosszabb idő után nőkkel
(!) hazatérő Wendelt a fekete hajú,
élénk-csúnya, csupa lendület Kriton Kalaitzides. Nyugat-berlini alkotógárda jegyzi a Du mich auch
(Te meg az enyémet) című filmet:
Anja Franke, Dani Levy, Helmut
Berger. (A cím nyomán kitalálható
az a káromkodás, mellyel a lakók a
nyugat-berlini bérházban veszekedő svájci zenészpárost illetik.)
A clown arcú Júlia (Anja Franke)
s a nyurga Romi (Dani Levy) utcai

zenészként először konkurenciaharcot vívnak egymás ellen, majd persze - összeszerelmesednek. Egy
aranylakodalmon
játszanak, amikor gyilkosság történik, s emiatt
vélt és valóságos kalandokba bonyolódnak, svájci voltuknál fogva
sajátosan "hátrányos helyzetben"
(a svájci fiatal máshová vetettségének többnyire humoros következményeit mutatta meg a Bécsben élő
Christoph Schertenleib is a Fteber
Zeit - Lázas idő - című rövidjátékfilmben). Anja Franke 1964-ben,
Dani Levy 1957-ben, s a harmadik
főszereplő, az üldöző, Helmut Berger 1949-ben született. Nehezen
dönthető el, hogy ők hárman hány
nemzedékhez tartoznak, de annyi
bizonyos: sodró lendületű, találékony fi1mnyelvet beszélnek, sikeresen ötvözve az amerikai tömegfi1m
elemeit a művészet magasabb igényeivel. Ordenáré és fölemelő művet alkotva.
S mellettük ott van a New Yorkban élő Gita Gsell, már említett
filmjével (Don 't stand on the ocean
it 's not dry yet): izgalmasan kísérletező leleplezése ez az amerikai művész-életformának, s ott van Ursula
Schöni, egyebek között Milos Forman tanítványa a Col um bia Egyetemen, It's ajungle, sweetie pie - Ez
dzsungel, édes sütemény - című rővidfi1mjével, mely máris érett - egyszersmind hagyományosabb - filmszemléletet mutat, szintén az amerikai álomvilág illúzióját oszlatva,
egy majdnem megerőszakolt diáklány történetén keresztül, pompás
kis színészekkel.
Láthattunk polgárpukkasztónak
szánt ötletes és kevésbé ötletes rővidfi1meket, különféle jellegű kísérleteket. Ismertetésük - hiszen legtöbbjük bemutatkozó próbálkozás
- nem látszik célszerűnek. Talán az
1961-es születésű, Nyugat-Berlinben élő Anka Schmidről érdemes
néhány mondatot leírni: annál is
inkább, mivel egy alkotóműhely
tagja, s ha nem épp ő a rendező,
akkor Tania Stöcklin és mások oldalán működik közre filmprodukciók létrehozásában. S ez kölcsönös. Schmidet - úgy fest - a szerelem, a párkapcsolat mai értelmezésének kérdése foglalkoztatja legfőképpen. Ironikus-kedves 16 mm-es
rövidfilmje, a Die Reise zur Sűdsee

Markus Imhoof: Utazás (Markus Boysen és Corinna Kirchhoff)

(Utazás a Déli-tengerhez) festett,
olykor mozgó hatást keltő díszletben szerepeltet élő figurákat, férfit
és nőt, kigúnyolva a szentimentális
szerelernfelfogást.
Herzens-Freude
(Szívbéli öröm) CÍmű, ötperces
munkája félmeztelen női és férfi testeken váltogat ügyes trükktechnikával szívalakzatokat:
festetteket,
textilből vagy szőrzetből formáltakat, megintcsak a sóhajtozó szerelem megfricskázásaként
(maga a
rendezönö is odatárja keblét a kamerának). S a Habibi - ein Liebesbrief (Habibi - egy szerelmes levél)
nem kevésbé ironikus ábrázolása a
hagyományosan értelmezett szerelemnek, hangulatokat
idézve meg
tehetségesen, nem valamiféle sztorit
bontva ki 23 percben, fekete-fehér
filmszalagon.
A svájci animációs film - az általam látott darabok tanúsága szerint
- nem okozott különösebb meglepetést. Alkotói jó szakmai színvonalon beszélik azt a filmes köznyelvet, amely a világ bármely táján
honos és jól megérthető. Érvényesül a képregények, az újságbeli karikatúrák, a gyerekrajzszerű megoldások túlsúlya.
Harmincöt
ország
animációs
filmművészei alkották közösen Robi Engler irányításávalaz Animation has no border (Az animáció
nem ismer határokat) című négyperces alkotást - magyar részről
Szoboszlay Péter szerepelt -, mely

az Internacionálé
dallamára fejezett ki látomást és helyzetmegitélést
az emberiség jelenével, jövőjével
kapcsolatosan. Nem túl szívderitőt,
nem is minden mozzanatában tárgyilagosat. Jean Perrin és Ernest
Ansorge - a Svájci Szocialista Párt
támogatásával - a Déc/ic (Zárkioldó) című rajzfilmben fogyasztóivá
torzult értékeszményeinket jelenítik
meg, s ily módon a szakadék felé
rohanó emberiséget. Ám akadnak
még éber állampolgárok a túloldalon, domboldali
hajlék tövében,
akik okulnak a lezuhanó világvonat katasztrófájából,
összetolják a
megszakadt síneket, s a szerelvény
más irányba térül. Tisztességes eszme? Az, de láttuk már eredetibb
megfogalmazását.
Világ kávéspoharai, egyesüljetek! - lehetne az alcíme Tobias Ineichen és Jonas Raeber Caférausch (Kávéházi kábulat)
című tárgymozgatásos,
embert is
szerepeltető filmjének, melyben a
kávéautomata
piros műanyagpohara föllázad, és kivonulásra ösztökéli fehér pohártársait, ám mégsem
ő lesz a vezető, sőt az utolsó helyre
szorul. Hát igen. Akkor már frissebb és leleményesebb
Markus
Sanz svájci kuplét megjelenítő rajzfilme, a hamisítatlanul "svicerdücs"
Das Nüni Tram (Nüni álma), melyben a villamos tehénkévé változik,
vagy megfordítva, és még sok hasonló történik, két perc időtartamban.
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Anja Franke-Dany
Levy-Helmut
Franke és Dany Levy)

címűről, melyben bűvöletes színészek - afféle tőrőlmetszett "csepűrágók" - játszanak (rendező: Michel Rodde); láttam mozgóképet
svájci festőről, szobrászról, bútorés belsőtér-tervezőről,
láttam, hogyan bolondul meg, szokik le az
ivásról, hal meg, kerül urnába vagy
fóldbe a svájci. Hol tehetséges, hol
kőzépszerű, hol arcpiritón dilettáns
megoldásban.
Nem
beszélhetek
ezekről, hiszen tükörcserepek őszszegereblyézését, mozaikba rendezését vállaltam, és engedtessék meg
nekem, hogy az ország iránti rokonszenvből - ahol csaknem négy
évtizede, a Vörös Kereszt jóvoltából mint háborúban született, satnya kisgyerek, pár hónapig erőt
gyűjthettem -, meg a lelkes szervezők, a most leköszönő, de fáradhatatlan Portmann úr s a társai, valamint a hallatlan érdeklődést tanúsító, javarészt fiatalok ból álló solothurni közönség iránti tiszteletből a
szakmailag, eszmeileg értékes munkákra helyezzem a hangsúlyt.

Berger: Te meg az enyémet (Anja

Hat továbbá a keleti kul túrák képi hagyományvilága.
Rengeteg egyéb mondanivalóm
lehetne még a Svájci Filmnapok -

íme, csöppet sem érdektelen - kínálata nyomán. S még nem szóltam
egy kedves gyerekfilmről, a Le voy~
age de Noémie (Noémie utazása)

Kőbáti Zsolt

"Ez nálunk megtörténhet?"
Volt mit nézni! Mint minden évben,
ezúttal is mammutprogram
várta a
svájci film vissza-visszatérő, hűséges barátait. Hat napon át 91 film
és video tarka műfaji összevisszaságban kínálta magát. Minden ceremóniától, felhajtástól mentesen.
Az idei találkozónak
különösen
családias hangulatot kölcsönzött az
a tény, hogy a rendezvény jellegét,
légkörét kialakító és meghatározó
Stephan Portmann, a Solothurni
Filrnnapok alapító igazgatója és
mindenese utolsó alkalommal dirigálta a világ talán legpuritánabb
nemzeti filmszemléjét. Igazán nem
ő tehet róla, hogy búcsúfellépése
nem hozott remekműveket semelyik műfajban sem. SŐt. Markus
Imhoofot kivéve, még nagy neveket
sem. (Két nagyágyú: Jean-Luc Godard és Alain Tanner legújabb filmjét még nem mutatták be. Godard
Törődj a jobboddal (Soigne ta droite) címmel forgatott "egy fantáziát
színészekre és kamerára", Tanner

ben - was ist das?" (Szeretni - mi
az?). Az üvöltő betűkkel naponta
szembe kerültem, amikor is filmélmény után űzetve pendliztem a két
vetítő - az ősi raktárház, a Landhaus és a Konzertsaal - között.
A nyitó játékfilm, a prágai születésü Bernhard Safarik Hideg paradicsoma (Das Kalte Paradies) már
címében is utal arra, hogy valami
nem stimmel a tökéletes Svájcban.
Erre már Rolf Lyssy emlékezetes
filmje - a Hogyan csináljunk svájcit?
- felhívta a világ figyelmét, ahogyan a filmszatíra eszközeivel bemutatta: miként készül a svájci állampolgár. Íme, a recept: fogadj be
egy külfóldi menekültet, és évtizedes szívós munkával gyúrd át feddhetetlen svájcivá. Szüntesd meg, aki
volt, és teremtsd újjá. Azóta változott a recept. Mintha néhány játékés dokumentumfilm
arról beszélt
volna, hogyan ne csináljunk svájcit.
Kétségtelen,
abevándorlási
probléma egyre kiélezettebb a mai

szerelmi történetet: Lángoló szív
(Une fiamme dans mon coeur).
Betört a video! A bemutatott játék-, dokumentum- és experimentális filmek közel egyharmada videotechnikával készült. Nem tagadva a
videózás forradalmi jelentőséget a
mozgókép-kultúrában,
solothurni
tapasztalom alapján bátorkodom
gyorsan kijelenteni, hogy a hatalmas vásznon látott képek hadiállapotot tükröznek: szétesők, élettelenek, homályosak.

Hogyan ne
csináljunk svájcit?
Semmi változás. Látszólag. Az ékszerdoboz-Solothurn
patyolattiszta
házai falán nem szaporodtak a polgárbosszantó feliratok. Legfeljebb
tartalmuk színesedett. Az egyre ötletesebb trágár falfestések szomszédságában mint ikertestvér bukkant fel a "közérzet-szlogen": "Lie-
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Svájcban. Évente hét-nyolc ezer
külföldi kér politikai menedékjogot, többségükben tamilok, törökök, vietnámiak, szíriaiak, kisebb
számban közép- és kelet-európaiak.
Nem véletlen, hogy a szövetségi
kormány új bevándorlási törvénytervezeten dolgozik.
A Hideg paradicsom két fiatal,
egy dél-amerikai lány és egy középeurópai fiú, talán lengyel, talán
cseh, - Elba és Jan -, története.
Mindketten menedékjogot kértek.
Az egyik menekülttáborban
találkoznak. Egymásba szeretnek. Jan
- két-három hónapos berni szigorú
ellenőrzés után - takarítói munkát
kap egy szoláriumban. Barátaik segítségével albérletbe költöznek, szeretnének összeházasodni, de a hatóságok az engedélyt nem adják
meg. Még nincs menedékjoguk. Elba gyereket vár. Jan nem kapja meg
a tartózkodási engedélyt. Kiutasítják. Amerikai bevándorlási kérelmére hónapokat
kellene várni.
A hatóságnak nincs türelme. Bilincsbe verve feldobják egy repülőgépre. Elba - svájci barátnője segítségével - hiába nyomoz utána.
Közben az ő kéreimét is visszautasítják. Megszül. Csecsemőjével gyalog próbál átszökni Franciaországba, elkapják, visszahozzák. Svájci
barátnője kezességet vállal, majd elrejti Elbát egy hegyi házban. Dióhéjban ennyi a történet.
Aktuális tartalma ellenére nem
sikerült igazán a film. Valóságtarta ma megfog, de hiányzik a kohéziós
hangulati egység. Tulajdonképpen
két film. Az első fele pszeudo-dokumentumfilm a menekültek hétköznapjairól. Kitűnően
megkomponált jelenet: a helyi lakosok a tábor
"nyitott napján" szó szerint beleszagolnak az idegenek - tamilok,
törökök, Jan és Elba -lélegzetvételébe. Pofákat vágnak. Egy savanyú
svájci asszonyka hosszú szabódás
után megkóstolja a hazai recept
szerint készült süteményt. Nyílik az
ajtó: nyolc tamil jól vasaltan, egy
emberként áll fel és hajt fejet a belépő svájcinak. A falakon kéklő
hegycsodák.
Kár, hogy ez a cseh filmekre jellemző szomorkás humor nem kíséri
végig a filmet.
A második "film a filmben" Elba
és Jan küzdelme Svájcban való ma-

radásukért. Jellegzetes figura Elba
svájci barátnője. Távolságtartó, ám
tele van humánummal
és segítőkészséggel. Képtelen felfogni a svájci rendőrség brutális módszerét.
Hajnalban zörgetik fel Jant, szinte
elbúcsúzni sem hagyják terhes barátnőjétől.
A film záróképe visszahozza a hihetetlenül kék hegyóriásokat, de már nem poszteren, hanem élőben. Ezek a svájci hegyek
rejtik majd Elbát és gyerekét a svájci hatóságok elől.
"Ez nálunk megtörténhet?"
döbbenten teszi fel a kérdést a Hideg paradicsom svájci asszonya.
Simulékony film, érdes tartalommal.

Egy frank, egy egér
Ilyen a véletlen. A Hideg paradicsom vetítése után régi budapesti
ismerősömbe botlottam. Négy hónapja menekülttábor-lakó.
Igy a
film akarva-akaratlanul
tovább élt
solothurni ott-tartózkodásomban.
L. munkavállalási engedélyre vár.
Ez az első stáció. 30 svájci frankot
kap hetente, teljes ellátást. A zsebpénzt egérfogásból
teremti elő.
Négy saját egérfogója van. Egy éjszaka 15-20 egér a zsákmány. Egy
egér, egy frank. Talán L. nem is
tudja, ő maga is egérfogóban van.
Ö igazán nem életét mentette, politikai atrocitások sem érték, egyszeruen mint volt pesti vagány, jól
akar élni. Svájci módra.
L. nem szereti a tábor tamil lakóit. Primitívek. Szaguk van és kézzel
esznek.
"Svájci tamil menekültek
vagyunk.
Kötelezzük
magunkat,
hogy megoldjuk népünk társadalmi
problémáit. Személyes közbenjárásunkkal sikerrel támogat juk az indiai menekülttáborok építését. Biztosítjuk az orvosi ellátást. Megszervezzük az iskolai oktatást, hogy
megkönnyítsük a tamilok reintegrációját Indiában" - hirdetmény L.
táborának társalgójában. Ugyanitt
két iszonyatos fotó: levágott fejű
csecsemő, felhasított hasú tamil férfi. A tamilok számkivetettsége irtóztató. Svájcba menekülnek, hogy
menekíthessék
szeretteiket.
Hogyan adódhatna ebből a helyzetből
az elszakadás esélye?

'(.
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Az Anyám Sri Lankán él (My
Mother is in Sri Lanka) című másfél órás videofilm őszintén feltárja:
nincs mód elszakadásra a szűlőföldtől, a családtól. A tamilok nem
tudnak, de nem is akarnak elszakadni. Minden idegszálukkal haza
kötődnek. Hallgatják az otthoni hireket. Az újabb atrocitásokról. Az
újabb gyerekáldozatokról.
Leveleket írnak, leveleket várnak. Mindez
dokumentáris hűséggel tárul elénk.
Sajnos, a svájci polgárokkal való
találkozások lakkozottak. Itt minden svájci csupa jóindulat. Adódik·
viszont egy markáns pillanat. A helyi buszon békésen beszélget két tamil. Ülnek. Egy felszálló idős bácsi
ellenségesen nézi őket. Tele van a
tekintete gyűlölettel. Majd észreveszi a kamerát. Vált. Nyájas tekintettel megsimogatja az egyik tamil
fiú haját.
A felemás érzéseket indukáló videofilmet heten jegyzik. Közülük az
1946-ban született Remo Legnazzi
a legismertebb.
(Egyébként
az
Anyám Sri Lankán él egy berni videotársaság és a Bern melletti Zollikofen menekülttábor tamil közösségének kőzös munkája.) Legnazzi
Münchenben végzett film- és televíziós főiskolát. (Tudvalevő, hogy
Svájcban
nincs' filmes képzés.)
Hosszú ideig a bajor televíziónál
dolgozott. Egy évet töltött Indiában. Több filmje foglalkozik emigráció s problémákkal.
Így nem tekinthető véletlennek, hogy éppen a
tamilok integrációs kísérleteit rögzítette.
Kár, hogy filmjük, érzésem szerint, inkább elleplez, mint leleplez.
Ha az Anyám Sri Lankán él a
kötődés filmje, akkor Herald Seidmann pszeudo-dokumentumvideója, az Orhan, egy strandtörténet
(Orhan, eine Strandgeschichte)
az
elszakadni akarás filmje. A film török hőse Zürichben él. Fittyet hány
a szigorú játékszabályoknak.
Túl
van a menekülttáborok
személyiségrabló hónapjain. Sokkolja kőrnyezetét. Már megjelenésével is.
Kopaszra nyírt. Lányokat lop fel
albérletébe, a tulaj legnagyobb rémületére. Kecskét tart szobájában.
Úgy akar svájci lenni, hogy megőrzi.
identitását. A film nyitva hagyja:
vajon feladja-e színes egyéniségét,
és belesimul-e a pedáns svájci létbe?
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- a legjobb film
.-

SYDNEY POLLACK

ROBERT REDFORD

a
a
a
a
a
a

legjobb
legjobb
legjobb
legjobb
legjobb
legjobb

rendezés
eredeti filmzene
fényképezés
díszlet
forgatókönyv-adaptáció
hang

KLAUS MARIA BRANDAUER

MERYL STREEP

TÁVOL AFRIKÁTÓL I-II.
(OUT OF AFRICA)

Színes amerikai film Karen Bixen (lsak Denisen), "Out of Africa" (Volt

egy farm om Afrikában), "Shadows on the Grass" (Árnyak a füvön) és
.Letters from Africa" (Levelek Afrikából), valamint Judith Thurman,
.Jsak Denisen: The Life of a Storyteller" (Isak Denisen: A mesélő élete),
valamint Errol Trzebinski, "Silence Will Speak" (Megszólal a csend)
című műveiből
Rendezte: Sydney Pollack (Magyarországon bemutatott filmjei: A lovakat lelövik, ugye?, A keselyű három napja, Ilyenek voltunk, Bobby
Deerfield, Skalpvadászok, A szenzáció áldozata, Aranyoskám)
Forgatókönyv: Kurt Luedtke
Operatőr: David Watkin
Díszlet: Stephen Grimes
Zene: John Barry
Hang: Chris Jenkins, Gary Alexander, Peter Hanford, Larry Stensvold
Főszereplők: Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer
"... (Pollack) most megengedte magának, hogy túlszárnyalja saját - csodálatra méltó szakmai tudását. A mai kulturális légkörben ez végtelenül
lovagias tett, és egyben olyan is, amely jutalmat érdemel. A Távol
Afrikától nemes lelkű, szívből jövő gesztus, amit már mindenki évtizedek
óta vár a filmművészettől. Ez a film visszahódíthatja a mozi számára azt
az érzelmi szférát, amely jog szerint megilleti."
(Richard Schickel, Time, 1985. dec. 16.)

Bemutató: május 14.
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Erich Langjahr:

Ex voto

Jean-Bernard Menoud: Nappal és
éjszaka (Patrick Fierry és Lisbeth
Koutchoumow)
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Igazán hangulatos 45 perc. A 21
éves Seidmann profi filmet forgatott.
Nincs pontos adatom arról, hogy
az évi 7-8 ezer menekültből hányan
kapják meg a mentelmi jogot, hányan a munkavállalási engedélyt,
hányan a svájci állampolgárságot,
mint ahogy azt sem tudom, hány
menekültet toloncolnak vissza.
Otto Wymann és Snezana Herzog dokumentumfilmjének
szerbhorvát szereplői megkapták a hőn
áhított
svájci állampolgárságot.
A költői cÍJDü film, A Zelja kívánságot jelent. tivot az életet (Zelja heisst Wunsch, Zivot ist das Leben)

három
generációt
vonultat
fel.
A Jugoszláviában élő nagyszülőket,
a már svájci szülőket és unokákat.
A film, poétikus címe ellenére, egyáltalán nem lírai, inkább száraz,
hosszadalmas. Érdektelen beállítások. Sok a közhely. Dialógusban és
képben. Olyanokat tudunk meg,
hogy gyerekkori álmaink ritkán valósulnak meg, hogy nehéz elszakadni a szülőföldtől, hogy a jólétből is
visszavágyunk oda, ahonnan indultunk, hogy sokba kerül egy családi
ház építése még svájci frankból is
stb. stb. Még szerencse, hogy akad
néhány spontán életkép, mint például az épülő ház előtt iszogató,
szerb-horvát
népdalokat
éneklő
családi kompánia, amely felrázza a
nézőt unaImából.
A két játéldi1m, a két dokumentumfi1m az emigráció négy stációja.
A kitoloncolástól abeilleszkedésig.
Annak abszurd voltáig.

Szökés svájci
módra
Fura ellentmondás. Egy menekültnek Svájc az ígéret földje, egy svájcinak gyakran, ahonnan elvágyódik. A francia nyeívű svájci film
ígéretes tehetsége, a második filmjét
bemutató Lea Po ol Anna Trister
cÍJDüfilmjében imponáló felkészült-

séggel éri tetten hőse elvágyódásának mozgatórugóit.
Anna 25 éves svájci zsidólány.
Apja meghal. Anne otthagyja hazáját, a jólétet, anyjá!! barátját, hívatását. Atrepüli az Uceánt. Kategorikus elszakadás. Montreálban apja
jóbarátja, egy zsidó bisztró tulajdonosa, és gyerekkori barátnője, Alix
karolja fel. A helyét nem találó Anne-nak az apai jóbarát mütermet
bérel: egy lerobbant gyárcsarnokot .
Anne sziszifuszi munkával, milliméterre tapogatva festi be az óriási
felületeket. Az eredmény káprázatos: a "trompe l'oeil" ezer négyzetméteren. Ez a hatalmas zárt tér Anne birodalma. Alixé a gyerekklinika. Terápiásan kezel egy kislányt.
Alix a két nő - Anne és a kislány szeretetáradatából
refiexszerüen
menekülni próbál. Közben Anne
svájci barátja Montreáiba repül, itt
Anne a szemébe vágja, már nem
szereti. Alix barátnőjébe szerelmes.
A müterem festése közben barátnője szeretője rátámad. Nem engedi el
A1ixet. Anne a vita hevében elfeledkezik a legalább tíz méter magas
mobil állványzat rögzítéséről. Lezuhan.
Hónapokig
eszméletlen.
Amikor visszanyeri öntudatát,
a
kórházi ágyon ott ül Alix. Anne
remekmüvét, a mütermet romba
döntik. Felteszi magának a kérdést:
minek él? Barátnője visszahozza az
életbe, a szerelembe. Az utolsó beállításban Alix filmet néz. Anne
mosolyog rá, körülötte sivatag.
A sivatag, mint Antonioni híres
filmjében, itt is a természetesség, a
tisztaság, az életbe vetett hít jelképe. A film azt sugallja, hogy a másik
nem a pokol, mint azt az egzisztencialista filozófia állította, hanem
pontosan az ellenkezője, az életben
maradás feltétele. Ha képesek vagyunk a másikat szeretni, érdemesek vagyunk az életre.
Érzékeny, tisztességes film, megkerülve a kényes téma, a homoszexuális szerelem ábrázolásának minden buktatóját. Ez a szerelmi történet két ember egymásratalálásának, egymásrautaltságának
hazugságmentes története.
Melodráma a lét alapkérdései ről.
"Leben - was ist das?"

Horváth Zsolt
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Az első spanyol Oscar

TALÁLKOZÁS ÉS BÚCSÚ

•

A spanyol társadalom a hetvenes évek közepén végre megszabadult
kínos politikai ballasztjától. Az ismert változások után a nemzeti filmművészetnek sem kellett tovább játszania a ráosztott statisztaszerepet.
Letérhetett arról a kényszerpályáról, amelybe a hatalom szorította, és
amelyről Bunuel azt nyilatkozta: "Nyugodtan alhatnak, mert a filmet
kellőképpen elhallgattatták. ". Megkezdődhetett mindannak az "élményanyagnak" a feldolgozása, amely a legutolsó negyven évben milliók
szeme előtt zajlott, de a felvevőgép optikája elé nem kerülhetett.
Aztán a nyolcvanas évek eleje már ennek a kibontakozásnak az elismerését is meghozta. A néhány éve szabad lélegzethez jutott spanyol film
- immár kilépve a nemzetközi porondra - kitűnő produkciókkal és ezek
érdemeként díjak sorozatával szerzett magának becsületet a világban.
Ennek a szériának néhány darabja, pl.: Démonok a kertben (r.: Manuel Gutierez Aragon), A méhkas (r.: Mario Camus), vagy a Tasio (r.:
Montxo Armendariz) - hozzánk is eljutott, nálunk is sikert aratott.
A legnagyobb "tett" azonban José Luis Garci nevéhez kapcsolódik.
A rendező - akinek ez már az ötödik játékfilmje - a Találkozás és búcsú

Találkozás

egy öreg baráttal. .. (Antonio Ferrandis

és Jose Bodalo)

(Volver a empezar) című alkotásával, a spanyol film történetében először
nyert Oscar-díjat.
A filmet a Hollywoodi Akadémia 1982-ben ítélte a legjobbnak az
akkoriban beválogatott öt idegen nyelvű versenymű közül. [A nomináltak között volt még az itthon is bemutatott Magánélet (R.: Julij Rajzman) és az Alsino és a kondorkeselyű (R.: Miquel Littin).]
A Találkozás és búcsú Nobel-díjas professzor hőse negyven évig élt
.számkivetettségben. A diktatúra bukása után először tér haza. Az ország
új arcot mutat, a múlt azonban még itt van a jelenben. Az öreg barátokkal való találkozásban és egy régi szerelem felizzásában. A jövőre azonban már nincs idő, a földi lét ideje személyre, s szűkre szabott, és nagyon
is helyhez kötött. .. Az ember, akitől elvettek valamit - termő éveit
hazájában - bár valójában sikeres, mégis vesztesként kell elhagyja szülőföldjét.
.
Garci igazi fesztiválfilmet forgatott. Olyan művet hozott létre, amely
egyszerre sajátosan nemzeti és általánosan egyetemes. Szelíden, mértéktartóan szól egy már letűnt, torz hatalom "apró" kegyetlenkedéseiről.
Okosan pszichologizálva beszél az emberi elmúlás elkerülhetetlenségéről. Tűnődve, nosztalgiázva idézi vissza a mostanában elmenők értékeit,
tapasztalatait. Az opera tőr Manuel Rojas képei, és Col Porter örökzöldje (Begin the Beguine) ugyancsak hozzájárulnak ahhoz, hogya Találkozás és búcsú ne váljék könnyen feledhető mozivá .

.. .és a régi szerelemmel (Encarna Paso és Antonio Ferrandis)

