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Népmozi ?!?
"Mi a személviség szerepe a történelemben? Megismerhetií-e a világ? Keresztonység és kommunizmus?" - ezzel a három kérdéssel szólitották
vitára a népi kollcgisták az egyházi iskolásokatjancsó
Miklós Fényes szelekjében. I!HiH-ban.
Amikor Roman Polanski Amerikában a Rosemary's Bahy: csinálta.
Ebből is nagy botrány kerekedett, csak arról nem tudtunk. Horror, ördögös
film ... tisztátalan műfaj volt.
A művészfilmeket rapszodikus válogatásban, kiszámíthatatlan késéssel ugyan,
de idővel (nagyrészt) bemutatták nálunk. Kortársaikról.
a viruló népmozi rnűlajairól viszont semmit sem tudhattunk.
A video elterjedésével és a forgalmazás újításaival most gyakorlatilag mindenhez hozzájuthatunk. Tömegesen, egyszerre áraszt el minket mindaz, aminek megemésztésére más országoknak húsz-harminc évük volt. Amin a tömeg borzongott,
sikoltozott és ámult, (nevelődött?) míg a művészmozikban Fellininek, Kurosavának, Bergmannak is volt közönsége.
Ipari, félművészi, álművészi termékek? Vagy a maguk műfajának klasszisai?
Tíz, húsz, vagy harminc év múltán
állapítható meg érvényesen egy filmdarabról.
hogy - klasszikussá vált?
Annyi bizonyos, hogyavilágfilm
és világmozi mai állapota eme alpári és éteri
rnűvészet legkülönfélébb
irályaiból állt elő. Nem lepődünk meg tán annyira a végterméken, ha a közbülső állapotokat ismerjük.
Európa és Amerika például már vagy húsz éve ördögöt űz, retteg és ájuldozik. i\.
profi módon mutogatott test és lélek bugyrain. Mások a válaszok. Es a kérdések?
Filmvásznon, nyilvános vetítésen az idén láthatja először a magyar néző Roman
Polanski Rosemary's Baby jét és Ken Russell Az iirdiigiikjét. (I!HiH-búl és I!J7L-biíl.)
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Csak ami nincs, annak van bakra... "
.

Stanley Kubrick: The Shining

" ... ami van, széthull darabokra."
(József Attila: Eszmélet)

1. A Shining három olvasata
Egy tehetségtelen író elvonul a hegyekbe, hogy
megírja rég tervezett műv ét, de a magánytól kiborulva lemészárolná családját, ha nem lenne
még ehhez is tehetségtelen. A Shininga leépülésről szól, arról, hogy mi marad az emberből, ha
kikerül a társadalomból; egy hegyi, téli, amerikai Robinson családról, de az értelmiségiről is,
aki műveletlen
miliőben él, ,felesleges emberként. Az új Robinson tehát a szellem hajótöröttje. Ez a film alapvető olvasata, a mindenki Shining-ja.
Az alapvető olvasat változata akultúrkritikai
olvasat:Jack a családját is tönkreteszi, a könyvét
sem tudja megírni, de még a kazánt is hiba volt
rábízni, nincsenek meg benne a gyakorlati ember erényei, s hiányoznak az alkotó képességei.
A Shining a kudarc, a meghiúsulás, az alkalmatlanság története. Ezért telik meg a ház kísértetekkel, kényelmes kiútjack számára a fantázia.
Az embert elnyelő és az életnél fontosabbá váló
fantáziavilág előbb talán kellemesen felvillanyozó, utóbb azonban, ahogy elszabadulnak a
fantomok és egyre mélyebbre csalogatnak, meszszibb hívnak a nemlét képei az irreális vágyak
sziréndalával, az ember fejére nő ez a túl olcsó,
mert képzelt szenzáció, és pusztítóvá válik.
Kubrick művének van továbbá egy női olvasata, melynek középponti témája a férfi és nő
harca a kisfiúért. A férfi számára mindennél fontosabb a Mű elidegenített fétise, a nő célja az
élet átmentése a hegyi télböl, ahol elszabadult a
pokol. Ez a balladai Shining. A férfi befalazza estig az életet a Műbe, a nő kibontja belőle reggelig. Az élet építője a Művet rombolja, a Mű építője az életet rombolja. Az asszony végül karjaiba kapja a gyermeket, és elmenekül vele a hegyekből. Köhögve, hörögve, nagy nehezen begyullad a hójáró motorja, helyreáll a kapcsolat a
világgal, visszaút nyílik, és ez a heppiend.
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2. Jaj, csúnya apu,
mért bántod az anyut?!
Jack Nicholson zárkózott és gunyoros, visszafojtott és kirobbanó, önelégülten sátáni, mint Cassavetes, ám az utóbbi megingathatatlan
magabiztossága nélkül; támadó és hárító vigyora keménységén átlátszik az elbizonytalanodás.
Az
elveszettség, a riasztónak álcázott riadtság válik
kegyetlenséggé a nagy nekirugaszkodások
idején, amikor elszánja magát az áttörésre, hogy
végre megcsinálja, amit akar, és elfoglalja kijáró
helyét a világban. A film fordulópont ja az a jelenet, amelybenjack
ráförmed feleségére, és gondoskodó szövetségesét váratlanul zavaró tényezöként. teherként definiálja. A Művét védelrne-,
zőJack durva kitörése a törésvonal, a lejtő kezdete, ahol lassan, egyelőre szinte észrevétlenül
minden megindul a patológia és destruktivitás
felé. Jack: "Ha én itt benn ülök, és te hallod,
hogy verem azt az istenverte írógépet. vagy nem
hallasz semmit, az se baj, mindegy, az a lényeg,
hogy dolgozom, és azt kívánom, hogy ne zavarj.
Érted? Ha érted, akkor tedd meg nekem azt a
szívességet, hogy eltűnsz innen a francba!"
Wendy döbbenten rebeg: "Igen,Jack."

3. Jaj, csúnya anyu,
mért bántod az aput?!
A régiek világában volt egy középponti erő,
melyhez nehezen, de az egész élet átalakítása
'árán mégis csak el lehetett jutni: a nirvána keleten és az irgalom nyugaton, mely végül feloldja
a meghasonlásokat
és bűnöket. A Shining akkor
keletkezett, amikor az ember még nem züllött
odáig, hogy elbohóckodja magának az elveszett
megváltás birtoklását. Az irgalom gyökereiről
letépett dolgok: a rémek. A durvaság váratlan és
igazságtalan kitöréseivel szemben tehete len az

Shelley Duuall, Danny Lloyd is Jack Nicholson

ember. Előbb a nőt, utóbb a férfit látjuk meg
nem értve, megbántottan. tehetetlenül. Wendy
Jack számlájára írja a 217-es szoba kísértetének
tettét. Wendy (üvölt): "Te szemét állat, hogy csinálhattál ilyet!" Jack értetlen, tehetetlen, ártatlan gesztusa nem jut el feleségéhez.] ack is szel id
Wendy hadüzenetekor,
akárcsak Wendy az
előbb, amikor férje támadt rá igazságtalanul. Az
asszony támadása különösen kegyetlen, lévén a
férfi sokkállapotban,
a rémálom büvöletében.
Jack: "Azt álmodtam, hogy megöltelek és Iöldaraboltalak benneteket. Istenem, elvesztem az
eszemet!" A férfit álma is vádolja, mégis büntelen, s bár Wendy vádja igazságtalan, valamit
mégis előrejelez. A dúlt, gyűlölködő fúriává változott Wendy elrohan. Minden teljesüini akar,
minden jó és minden rossz: az elhamarkodott
vád és a meg n m hallgatott védekezés a rossz
teljesülését egyengeti, a rémálomét.
Stephen King regényében a Hotel a borzalmak szállodája, az emberlét másik arca, a Litokzatos és veszedelmes. A filmben a hotelnek is
két arca van, a fantomok kétféle társasága népesíti be, amelyek más-más törvényeknek enge-

delmeskednek.
Előbb a kisfiú találkozik a rémekkel, utóbb az apa; az előbbi még nem kapcsolódott be az életbe, az utóbbi elszakadóban
va tőle; mindkettö számára fontosabbak az életen kivüli hatalmak. Utoljára Wendy, a legfelnőttebb figura találkozik velük. A rémvilág
centruma a 217-es szeba, de van egy másik centrum is, a bár. Az egyik fantomvilág rémvilág.
a
másik fantomvilág luxusvilág. A karneváli fantomvilágjack figurájához kapcsolódva tárul fel,
a szereplők közül csakjack van vele kapcsolatban. A világ mögöu egy borzalmas világ áll lesben, és a borzalmas világ rnögött egy megkönnyebbült, oldott világ rejtőzködik. Az utóbbiba, a bárba való belépés két feltételhez kötött,
akkor kerül sorra, miután a hős is megsértette a
társadalom, a család normáit és a társadalom, a
család is méltatlanul bánt a hőssel. A klassziku~
kalandfilm hőseiben mindig feszültséggel teli
egyensúlyt alkotott a bccpülestől
megóvó sértettség és az örumúduuol
megmentő büntudat.
Jack Wendy támadásakor átlép egy csillogó vilúgba, Wendy igazságtalansagu nyitja meg a búr
Iérfias és humorisztikus luntorn világának ajtajú t.

Jack, az egyensúlyt, erőt, méltóságot keservesen
nélkülöző modern hímnemű hisztérika sem tudja megtestesíteni a férfit, a lompos Wendy sem a
nőt. Kallódó emberünkben
nincs meg a kl aszszikus filmhős sztoikus méltósága, de csak azért
tűnik fel, hogy nincs meg, mert a bárjelenetben
váratlanul beletalál. A felháborodott,
sértett
Jack befodul a halott, kihalt bárba. "Lelkemet
egy pofa sörért. .. " - sóhajt, és ez itt nem az alkoholista gyötrődése, mint a regényben, a filmben Jack sóhaja varázsszó. A bár élni kezd. Cinkos méltósággal áll a mindent megértő arcú bármixer a pult mögött.Jack hangot talál, a férfifilmek durván barátságos, hetykén kötődö, felszabadult diskurzusformájába
rögtön beletalál. A
Shining bárjelenete fordított kafkaisággal idézi
Kafka világát. Kafka világában az ember befordul egy utcasarkon vagy folyosón, belép egy ajtón, és a megszokott, könzönséges és ártatlan világ hirtelen gyilkos lázálommá és jeges borzaIommá alakul át. Kubrick filmjében a zaklatott,
nyúzott, gyűlölködő, lázálomszerűen kegyetlen
és kietlen, értelmetlen és gonosz világ beteljesületlen ürességétől űzött és eltorzítottjack
néha
befordul egy folyosón, belép egy ajtón, és ott
várja hirtelen a csillogás, a humor, a könnyed
felülemelkedés, a helyzetek és önmagunk lezser
uralása és felszabadult kiaknázása, a kaland. A
bár azt jelenti a moziban, amit a vendégfogadó a
regényben, az emberi sorsok és utak csomópontját, a kimeríthetetlen és korrupt, gonosz és
csábító nagyvilágot, ahol mindent meg lehet
nyerni és el le het veszíteni, az otthonából, szülőföldjéről száműzött kalandor enyhhelyét, az otthontalanok otthonát, anyertesek vereségeinek
színhelyét, ahol egyetlen éjszakán eljátsszák a
nehezen szerzett vagyont, ahol ma is whiskyvel
kúrálják
lelki sebeiket sok év előtti nagy csalódás után, ahonnan elindulnak megmenteni a világot, röhögve, vállat vonva, jópofa csínyként,
mellékesen. Az űzött és nyúzott figura, a modern film megalázott és kisszerű, értelmetlen
életű hőse belép egy ajtón, és ott várja a Warnerwesternek, az MGM-glamourfilmek
világa, a
harmincas évek gengszterfilmjeinek
és a negyvenes évek bűnügyi melodrámáinak
hangulata,
a klasszikus mozi varázsvilága.
Jack autón, négy keréken járja az utat, amit a
Szelíd motorosok hősei két keréken jártak. A heIyét nem találó, egzaltált, kisszerűen sátánijack
a bárban átváltozik, itt a bár-varázs modellál
egy másfajta életet, mint a Szelíd motorosokban a
kábitószer-varázsj
ack nem görcsös többé, nem
szemrehányó, nem hárítja át a felelősséget és
nem keres bűnbakot. Egy játékos Jack áll előt6

tünk, aki nevet a világon, humorát megtalál t
Jack, aki nevet önmagán. A poénok nyelvét beszéli, a régi nágy kalandfilm hősök módján. Vele vannak a szavak, amelyek már cserben hagyni látszottak az író t. A Szavak Ura. A lumpenizált félértelmiségi.
a szerencsétlen dilettáns átváltozik: világfi, az élet királya. A báron kívül
Jack a Psychtrbeli Norman Bates rokona, a bárban látott Jack viszont Rícké, a Casablancából.
Ahogy befordul az ajtón, elterpeszkedik a bárpultnál, és váratlanul vígan ontja a nagy dum át,
pontosan az az átváltozás, amiről Woody Allen
álmodik e játsed újra, Sam.' című filmben. Ott a
nagy gesztus iróniája és karikatúrája lehetséges
csak, de ez is elég, hogy némi aurára vagy legalább aura-visszfényre tegyen szert az élet. Itt
nincs irónia, démonikus teljességgel egyszerre
jelen van minden, és lehull a realitás fátyla az
élet értelméről. A játsz újra, Sam.' beteljesedése
ironikus, de kézzel fogható, a Shiningnagyvilági
gesztusa nem ironikus, de nem is megfogható,
nem tartóztatható, nem lehet azt mondani a pillanatnak: "Maradj tovább!" A beteljesedés a pillanat kísértetébe zárt megmámorosodás a Másik
Én, a nevető ember, a felszabadultjack
öncélú
és szabados gesztusától. A szépség ugyanolyan
módon létezik, mint Jack kísértetei, minden
szépség egy pillanatig él, ha tartóztat juk, jön az
undor, a hullafoltok. Jack átöleli a 217-es szoba
szép lakóját. Az ölelés a tetőponton, a csók pillanatában fordul át borzalomba. Wendy riválisa,
a 217-es szoba lakója, a dekoratív idegen nő
meztelenül lép Jack felé, tálalkozva és tárulkezva lépdel előre, feszengés nélküli nagyvonalúsággal, nem rontják konvenciók a találkozás
ízét. Miért változik a szép kísértet hullarémrné?
Egy életet és egy halált öregszik a csóktól;
az
átölelt nő halott, az át nem ölelt nő pedig csak látomás; amaz kompromittálóan
anyag, emez csalárdul anyagtalan.
A lealacsonyodásban
a szépség visszahívó
hang is lehetne, de hazugsággá válna, ha nem
látnánk borzalmas távolságát. A szépség ma már
borzalmasabb, mint a borzalom, mert a borzalornból, lealacsonyodásból,
kiüresedésből megpillantott szépségüzenet a bukott kultúrák, az erkölcsileg fuldokló és szellemileg hiánybeteg generációk számára nem fejezhet ki többé mást,
mint a "jaj nekem!" szégyenét. Létezhet egyáltalán a szellem, a szépség, a nemesség? Annál inkább: "jaj nekünk!" Hölderlin írta a mai hoz némileg hasonló világválságban.
midőn a régi
urak már nem tudtak a régi módon, az elégedetlenek még nem tudtak új módon élni, s a feudális
intézményekből
a külső szabadsau. a filiszterből

a belső szabadság hiányzott:' ~De jaj nekem, jaj!
Jaj nekem ... Jöttem, szemem hogy égiekre vessem, s ők vetnek engem az embersors fenekére,
sötétbe ők, a hamis papot, hogy Intő dalt zengjek, ott, ahol értik ... "

4. Csúnya apu, másodszor
Kiderül, hogy nem Jack fojtogatta Dannyt,
Wendy beviharzik, már nem ellenséges, inkább
ijedt: "Egy őrült nő a kádban! Meg akarta fojtani!" A fiát féltő asszony kiadja a jelszót: El innen! Hiába rehabilitálta férjét, ha egyúttal megvádolja a Hetelt, az ihletett helyet, a Másikjack
megtalált idejének színhelyét.Jack, aki úgy érzi,
ez a tél, a téli szabad idő az utolsó esély, hogy
megírja könyvét, szellemi létében érzi magát veszélyeztetve.J ack (gyűlölettel): "Eddig hagytam
hogy ... De ezt most nem baszod el!" Ezúttal
Wendy a vádlott, a férfi az ő számlájára írja meghiúsult írói karrierjét. Jack első támadásakor az
írás pillanatát. egy mondatot, ötletet, gondolatot
veszélyeztette az asszony, most már a Mű egészét. Jack ordít: "U teát söpörjek, autót mossak?"
Elrohan, a folyosókat járja, s miután az emberi
.világ hangjai artikulálatlanná
váltak, felénk
szürődve artikulálódnak
a másik világ hangjai,
dalfoszlányok úsznak, tágasan, visszhangosan
örvénylenek, izgatott hangok gyülekeznek a kopár folyosón. A külső eseményeket Bartók, Ligeti és Penderecki zenéje, kísérte, most élveteg
és olvatag melódiák szólalnak a folyosón. Előre
lendül ünk, és a dallam is összeáll, könnyűzene a
bárból. Beesünk a bárba, hatalmas kép tárul, az
iménti intim sarok helyén zsúfolt bálterem. Itt a
jó társaság, nemes arany és mély vörös, pasztellfények és halk duruzsolás, estélyi ruhák. Második látogatásunk látványos bevonulás. Zene kisér be, megérkezésünket
követően énekszó indul, a bűvölet és rajongás szerenádja. Más filmbe billenünk át: Holdfény, Kék ég, Csillagszerenad.
Nyelvünkön a megtalált szöveg, ismét a helyzet
magaslatán. Jack kissé kilóg az egészből, de a
vendégek ügyet sem vetnek ránk, Jack nem
olyan elegáns mint a többiek, évtizedeket késett, mégis ide való.
Wendy a fojtogató kísértet támadását követően rossz apának minősíti férjét, a kéziratokba
bepillantva rossz írónak. A bár az a hely, ahol
Jack visszanyeri fölényét. A bármixertől kapja
meg azt a cinkosságot, amit Wendytől várhatna.
- Hé, Lloyd, pillanatnyilag üres a tárcám. Vajon mennyit érek én ebben a csehóban?
- Sokat, Mr. Torrance.

- Ej, Lloyd, tudja-e, hogy maga a legjobb istenverte bármixer ezen az egész rohadt földkerekségen Timbuktutól egészen Portlandig?
A dialógus értékérzést. megerősítést közvetít.
s egyben távlatot ("Timbuktutól Portlandig").
W endy nem találja a megerősítő szavakat, de
hiába is keresné, éppen a távlat hiányzik figurájából, mely súlyt adhatna a szavaknak. Kubrick
filmje tökéletesen wendyteleníti a boldogságot.
Ez nemcsak a rendező pesszimizmus át tükrözi,
a régi kalandfilm férfiboldogság-koncepcióját
is
felidézi. A klasszikus westernhős szinte mindig
elhagyott valahol egy nőt, gyereket vagy másvalakit, aki szerette és számított rá, például egy
anyát, mint Katie Elder négy fia. Wendy a hollywoodfilm csillogó bestiáinak,
ihlető nagy asszonyainak és csábító démonainak ellentéte. Rita
Hayworth vagy Veronica Lake jutalmazhatnak
és büntethetnek. tönkretesznek és megváltanak.
Mit tehet Wendy? Erénye, képessége a szolgálat, erre pedig csak kisfia tart igényt. Az esetlen,
védtelenül
csúnya,
szerencsétlenül
lompos
Wendyt kisfia emancipálja, azzal, hogy szüksége van rá. Anyjával jobb Danny kapcsolata. Az
apa patetikus szeretetnyilatkozatokat
tesz, míg
az anya szótlanul, szinte észrevétlenül gondoskodik.Jack magához vonja fiát, s éppen szorongó örök-szeretet-ígérete,
sohasem-bántlak-fogadalma ijeszt. A nő a kisfiát szolgálja, míg a férfi
olyan módon kapcsolódik a szállodához. ahogy
a nő a kisfiúhoz. A férfi és a nő közé áll a kisfiú, a
nő és a férfi közé áll a hotel. A férfi a hoteit félti a
nőtől, a nő a kisfiút a férfitól.
A bál a film alapjául szolgáló regényben is
megvan, de ott rothadó rovararcok kerülnek elő
az álarcosbál maszkjai alól. A film báljelenete a
glamourfilm sztenderdjeivel váltja fel a horror
sztenderdjeit.
Miután a bárrniliő báljelenetté
nőtte ki magát, váratlan és a cselekménybe idegen elemként beékeltgegszerepe
ellenére is fantasztikusan ütőképessé
válik. Párbaj indul a két
világ között.
~ Jó estét, uram. Szép, hogy itt van. Mit szabad?
~
- Mint mindig. Mivel tartozom?
- Nem kell fizetnie. A pénzének itt nincs értéke.
Az üres, sötét és valóságos téli hotel fizetőeszközének a zsúfolt, kivilágított és valótlan nyári
hotelben nincs értéke. A józan világ érték- és
életrendje nem konvertibilis, egy határon túl
minden gazdagsága szegénység, minden józansága őrület, és minden okossága butaság. A megfoghatatlan és egyben elkerülhetetlen párhuzamos világ a cselekményökonómia
ravasz valutá7

ris manővere által fölénybe kerül. A fantasztikus
bálteremben a dollár sem ér többet, mint a rubel
vagy a forint.jack bukszája üres, de hiába is lenne tele, itt a pénz nem konvertibilis. Konvertibilis egy geg, egy mosoly, egy gesztus, egy dekoltázs. Hanghálót sző körénk a könnyű dal. Bárfények világítanak, az öröm katedrálisává tágul a
bálterem.
Danny - Hallorann által "ragyogásnak" nevezett - különleges képességével előrelát ja a bajokat, veszélyeket, érzékeli a kockázatot, a ház
sötét titkait. Danny - akárcsak Hallorann - a
sors lépteit, a jövendő katasztrófák feldübörgő
előrezgéseit, a még ki nem ontott vér folyamát, a
jövő vérhömpölygését érzékeli a jelen folyosóin, ebben áll képessége, az életet védő képesség, prózai nyelven a gond, az aggodalom.
Danny és Hallorann víziói Wendy szövetségesei, aki szintén aggódik, a maga szerény módján,
mely fiában válik csodává, zsenialitássá. A filmben, a regénnyel ellentétben,jack sem jön üres
kézzel, az apának is van egy képessége, neve
sincs képesség, amely annál fontosabbá és titokzatosabbá válik, mivel még neve sincs.] ack névtelen képességet, a címadó képességtől megkülönböztetendő,
"csillogásnak" fogjuk nevezni.
Mi a különbség a "ragyogás" és a "csillogás" között? A "ragyogást" szorongásnak, aggodalomnak, a veszélyeket meglátó komoly várakozásnak, a lét törékenységének tudata által ihletett
tartózkodásnak, visszafogottságnak és gondoskodásnak tekintettük. Erre a gondoskodásra ad
példát Hallorann: ő hozza fel a hójárót, ő állítja
helyre a kapcsolatot a világgal. S mivel különleges képessége megjelölte és kiemelte, ő sem tartozhat a köznapi világhoz, de különleges érzékenységét a köznapi világ védelmére, felidézésére és megőrzésére fordítja, logikus, hogy - ismét eltérve a regény től - ő az áldozat. Hallorann feláldozza magát, a veszélyeztetett Danny
helyére lép. Mi mármost a "csillogás", a veszélyes csillogás, amelynek jack a specialistája? A
"ragyogás" (a gond, a szorongás, az aggodalom
vízióvilága) a veszélyek, kísértések, bajok, átkok
érzéke. A "csillogás" mint remény, bűvölet és
ábránd a felemelkedés, a jóra fordulás, a kellemes lehetőségek barátságos fantom világa. Ez
jack otthona: a bár, a bál, a klasszikus hollywoodfilm miliője. Ajack specialitásának tekintett "cslllogás" voltaképpen újabb érvet szelgaltathat a kultúrkritikai és a női olvasatok képviselőinek. A "csillogás" veszélyes képesség, a klaszszikus horrorban a zseni, az őrült tudós (Frankenstein, drjekyll) vagy az őrült művész (Panoptikum, A<: opera fantomja) megszállott önzése,
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Jack Nicholson

mely feláldozza az őrült célnak a szeretetteket, a
szeretőket, akik mindenesetre maguk is ko operálnak a megszállottal, mintha őket is hajszolná
a kiváncsiság, vonzaná a disszonáns bűvölet,
mintha meghurcoltatásukat titkon ők is akarnák. És ez még a rettenetes és veszedelmes csillogás jobbik változata, mert van egy másik fajtája is, mely nem magát és szeretteit áldozza fel,
hanem az egész közösség életét teszi könnyelmű
tervek véres laboratóriumává. Az őrült zsarnok,
a diktátor, a felhatalmazott killer és a programozott, agymosott apparatcsik is számtalan változatban jelenik meg a mozi mitológiájában a történelmi-fantasztikus fantasy-fílrnektől a kémthrillerig. Aki a maga világát, személyes kincseit
áldozza fel egy megálmodott álomért, lehet tragikus hős, aki azonban a kollektívát tereli - és
ezt már csábítással, sziréndallal nem lehet, csak
fegyverrel, gumibottal, bitó és börtön fenyege-

kommunikáció, vagy éppen a "ragyogáy". A
"csillogás" ugyanis nem kommunikatív. O az a
hang, amely az embert önmagához hívja, ésJack
csak ezt a hangot hallja. Valóban ez a hang avat
be a kreativitás ismeretlen világába, de ha csak
ez a hang szólít, varázslata el is nyeli a szólítottat, és nem ereszti vissza többé a lét innenső
partjára. Ezért válik Jack számára a borzalom
kastélyává a ház, ahol ismeretlen lények szólítják, kiket odalenn Denverben senki se lát.
Wendy nem tud csillogni, vonzani, bűvölő és
bűvölt lenni, férjét elnyeléssel, elvadulással fenyegeti az aszociális bűvölet.

5. Csúnya anyu, másodszor

Danny Lloyd

tésével - vágóhídra egy már rég nem álmodott,
csupán megparancsolt, előírt, kialudt és bitorolt
álornért, az háborús bűnös: az emberiség ellen
visel háborút.
Útvesztő a világ, mert számtalan sehová sem
vezető út keresztezi a tovább vezető utat. Körbekörbe rohanunk a játszó gyerekkel a sápadt
folyosók steril, geometrikus világában. A kisfiú
játékautón halad a folyosók játékútjain.
a férfi
igazi autón kódorog a nagy ország útjain. Labirintus a világ, amelyben nincs helye a léleknek
és a fantáziának. ábrándnak és játéknak, és labirintus a fantázia, mely eltépte a szálakat, nem találja a kapcsolatot a világgal. A ház és a park viszonyában megkettőződik a labirintus, labirintusok nyílnak labirintusokra. A világ, mind a
külső, mind a belső, labirintussá válik, ha elszakad a szál, amely vezet, vagy nincs is ilyen szál,
valamilyen embertől emberhez vezető szál,

A vértenger, a felkoncolt kislányok és a gyilkos
balta a rossz élet köznapi borzalmainak fantasztikus kifejezései. A kísértet hírhozó, rábeszélő.
Nem maga öl, mint a vámpír vagy a zombi. Az
embert teszi eszközévé, monstrummá. A kísértet rossz hírt hoz: egymás lelkének, életörömének, önbecsülésének gyilkosai vagyunk. Wendy
a kézirat fölött. A dorongot szorongató hollóhajú nő csapzott és holtfehér. Lázasan kutat. Ertelmet keres. A szöveg értelmetlen. Az első fordulópontonjack nyilvánította teherré a nőt, a második fordulóponton Wendy nyilvánítja őrültte
a férfit, visítani, menekülni kezd, később támadásba megy át a pánik, me ly elfogta, miután bepillantott a férfi titkába, papírjaiba.
Jack hátulról közelít. Wendy perdül, sikolt.
Wendy hátrál. Két kézzel markolja dorongját.
Rettegése
minősíti
férjét őrült gyilkossá.
Wendy: "Ne érints! Ne nyúlj hozzám!" Jack (vigyorog): "Nem, Wendy, aranyom, nem érintelek, nem nyúlok hozzád, csak éppen a koponyádat verem kásává." A regényben Jack kezében
van a krokett ütő, a filmben Wendy támad vele.
Az asszony már rég doroggal lépdelt, de előbb
a kísértetnek szánta. A filmben Wendy vezeti be
a fejbetörő játszmát, és ő nyeri meg, ő veri be
Jack fejét, ő dobja le a férjét a lépcsőn. A földszintre lebukfencező, leütött Jack megsántul,
Wendy teszi őt sánta bosszúszellemmé.
bicegő
féllénnyé.
bukott titanná. A veszekedés gyűlöletmámorából ébredőjack nem ér~ a helyzetet.
Jack: "Mi történt, mit csinálsz?" O visszatérne
eddigi életükhöz, a fiáért rettegő W endy azonban a hűtőszöbába
zárja sebzett férjét.Jack hiába dörömböl: "Eressz ki, és elfelejtem ezt az
egész átkozott történetet, eressz ki, és spongyát
rá. W endy, kedves, súlyosan megsebesítettél ... " A Gondnok megrója a hűtőszöbába
zárt
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hőst: ".Én és mások arra a feltételezésre hajlunk,
hogy On nincs teljes lelkével a dolog mellett,
úgyszólván híján van a lelkesedésnek." jack
még egy sanszot kér. Gondnok: "Nincs más hátra, a legkeményebben
kell fellépni." jack ígéretet tesz. Mindez Wendy örökös győzelmeinek
következménye. Miután Wendynek már két támadó eszköze volt, a dorong és a kés, csak az
utolsó menetben jelenik meg a férj kezében a
balta, a bal ták atyja, mellyel a reszketve és trillázva rikoltó Wendy ajtaját aprít ja. jack (vidáman baltázva) : "Wendy, szívecském! Hazajöttem. " Az új életet kezdő, utolsó sanszát kihasználó jack felvillanyozott elszántsággal siet felaprítani feleségét és fiát. Mégis a fürge kis
Wendy késeli meg őt. Ujabb bizonyíték, hogy
jack író, nem a gyilkosságok embere hanem a
képzelt gyilkosságoké.
a horror terminológiájától elvonatkoztatva:
nem a tetteké, hanem a
képzelt tetteké. Hol van az a valódi gyilkosság,
amely felérhetne egy képzelt gyilkossággal?
A végső hajsza során az útvesztőben a kisfiú is
kicselezi, legyőzi apját. A dühöngő jack védtelen.
Mi történik a hegyekben, miután elkotródtak
azok, akik a szezon végén elkotródnak a hegyekből? Az emberek síelni, napozni, levegőzni
mennek a hegyekbe,jack
írni megy fel, szavakért, vállalkozása inkább hasonlít Mózeséhez,
mint a normális halandóéhoz.
őt is híradás várja
a hegyekben, de nem egy szellem, hanem sok, és
nem jó szellemek, hanem rosszak. Elkotródtak
tehát, akikkel csak az történhet meg, ami által
nem történt semmi. jack meggyűlöli Wendyt,
aki szintén elkotródna. Raoul WalshMagas Sierra című filmjének problémája: lehet-e nőt és kutyát vinni a hegyekbe. A kutya a gyerek helyett
áll humorisztikus giccsobjektumként.
A szerelmesek álma, hogy egyedül maradjanak a világon.jack azonban a művével szeretne
kettesben maradni, nem Wendyvel. Épp az öszszezártság leplezi le, hogy idegenek egymástól.
Az idegeneket csak más idegenek tehetik egymás számára elviselhetővé, kevés jár nekik egymásból, és csak kevés az, ami elviselhető belőlük. Laza kapcsolatra van szükségük, létük egész
terhével egymás nyakába szakadniuk nem szabad. jack és Wendy házassága józan átlagkapcsolat lehetne, mint annyi más, de a világon kívül, egymásra maradva, pokol és patológia. Felszínre jut sivár lényege, melyet odalenn eltakart
és elkent a széttépettség, a százféle elkötelezettség, a jótékony igénytelenség és szórakozottság.
jack az emberek között, a film elején, szolid és
ártalmatlan figura.
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Kubrick filmjeiben nincsenek nők; vagy jelentéktelenek,
vagy undorítóak, aki pedig fut
utánuk, szánalmas bolond. Már a Lolitában
sincs szó szerelernröl, csak barbár, direkt, nyers
nemi varázsról, mely ágynak dönt, mint egy vírus. Ebben a nemiségben minden csak kínos
kényszer, és semmi sem ígéret. Egy ígéretek nélküli egyforma világban, melyben minden triviálisan prózai, és látszólag semmi sem történhet,
minden rossz megtörténhet.
A legközönségesebb, legkisszerűbb,
legegyformább,
leglaposabb világ az, amelyben bármely percben megtörténhet
az elképzelhetetlen
borzalom.
Az
utóbbi két évtized új amerikai horrorfilmjének
ez a legfőbb tanulsága. Wendy ésjack már semmi ígéretet nem jelentenek
egymásnak,
így
szükségképpen
jelentik a lehetséges ígéretek
akadályát. Miután az ember már nem jelent jó
dolgokat a másik számára, csakhamar rossz dolgokat fogjelenteni. Szeretök, barátok váratlanul
meggyűlölik egymást, oktalan és értelmetlen
módon egymás ellen fordulnak, kialudtak egymás számára. Feltéve, hogy valami komolyatjelentettek valaha egymásnak, ez a kialvás sem
hozná azt a jeges gyűlöletet, a gonosz kárörömöt
és bántás kéjét, amit azok élnek át, akiknek már
szerelme is a közöny vagy az önmanipuláció
műve volt.
jack nem író, csak őrült? Akkor Wendy legyen az utolsó, aki ezt észreveszi.Jean Paul idilljében a bolondos falusi írócskát csak felesége
tartja írónak: "Sohase dicsekedett másnak, csak
a feleségének; s a házasság előnyei t oly sokra becsülöm, mint amennyit érnek; hiszen a férj a házasság révén második énhez jut, amely előtt
szívből, minden gátlás nélkül dicsérheti magát.
Igazán leadhatna a német nagyközönség is egy
ilyen második ént, nekünk, íróknak!" (Maria
Wuz, a vidám kicsi iskolamester élete Auenthalban).
Wendy túl hamar észreveszi jack őrületét, nem
próbál hinni férjében. Ezzel férjére hárít minden felelősséget, nem érezve, hogy az őrület: viszony. Minden rossz: rossz viszony.jack az élet
értelmét és az ember rendeltetését kutatta, mint
egy kamasz, nem nőtt fel egészen, író volt.
Wendy nem volt jó interpretátora
férjének. A
szeretők ezzel szemben épp azok az emberek,
akik egymás jó interpretátorai. jack sem jó interpretátora Wendynek. Ebben a világban nincs
szerelem.
A western hős nehezen nősült, de ha rászánta
magát, nagy fogadást tett: "mindörökké". A mai
témájú filmek hősei fordítva járnak el, könnyen
házasodnak, de nem örökre, a mai házasság próbaházasság. A "mindörökké" fogadalma egy ér-

zés ünnepélyes kinyilvánítása: derüljön ki bármi a rnúltról,
történjék a jövőben bármi, múlttól
és jövőtől függetlenül feltétlenül igenlik egymást, és erre kölcsönösen számíthatnak. Ez a viszony nem korlátozó, lehetőséget ad rá, hogy
külön problémáit mindkettő külön megoldja,
pusztán arról biztosít, hogy van egy létsík. ahol
várnak egymásra. Ez tesz egy kapcsolatot szerelernrné,
ennek híján a kapcsolat egyrészt fullasztó an korlátozó, másrészt túlságosan laza, semmit sem ad. Nem kívánunk-e túl sokat? jack és
Wendy akkor jutnak fel a luxushotelbe, amikor
az előkelő népek, az igazi lakók eltávoznak.Jack
és Wendy fütenek. Egy nyúzott nő és egy kiborult férfi hogyan segíthetnének egymáson? "Segíts magadon!", "valósítsd meg önmagad!", "alkoss!", "élj szépen!" - az előkelő elvek, gőgös
imperatívuszok, büszke jótanácsok kövér igazságai a szociálisan erősek, hatalmasok örök igazságai. A hatalom kenetteljes impertinenciája
szól bennük szégyentelenül.

6. A Shining alapproblémája
Itt az ideje, hogy vizsgálat alá vessükjack kéziratát, melyet Wendy talán nem vizsgált meg
elég gondosan.
Ha a Shining thriller, akkor jack őrült, a
psycho-thriller hőse ugyanis őrült gyilkos, és akkor a lények hallucinációk.
a zavart elme megnyilatkozásai. Ha azonban a Shininghorror, és a
Messzelátó Hotel a fantasztikum betörési pontja, akkor a lények igaziak. Ez a hotel ráadásul
dupla betörési zóna, két érzékeny pontja van, a
217-es szoba a borzalom betörési pontja, a bálterem a bűvölete, kettősségük pedig mysterium
tremendum és mysterium fascinosum ellentétének profán változata. A hotelből jönnek a rémek, vagy jack fejéből? Ha az üresnek látszó hotel valóban üres, és a lények ködképek. akkor
jack üresnek, értelmetlennek
látszó kézirata is
valóban üres. Ha azonban a hotel egy más világ
betörési pontja, amelyet világunk immanens
hermeneutikája nem tud értelmezni,jack
pedig
e betörés tanuja és krónikása, akkor lehet, hogy
a kézirat csak azért értelmetlen Wendy és a néző
számára, mert az immanens logika rabjai. V égsőkig egyszerűsítve: ha a hotel üres, a kézirat is
üres, ha ellenben a hetelt idegen lények lakják,
akkor a kéziratba is újra bele kellene néznünk,
miután megismertük őket. A kézirat láthatólag
egyetlen mondatot ismétel, csakhogy a hoteibe
betörő világ törvénye, mint Grady, a családirtó
Godnok kifejezetten felhívja rájack figyelm ét,

az örök visszatérés. Mindig itt volt. Már korábban isjack volt a gondnok, már korábban megvolt a bál. Minden megvolt. Minden alkotás célja az ismertelen meghódítása, a kimondatlan kimondása, olyan világ feltárása, amelynek egyetlen tanúja az alkotó, még senki se látta, a többiek
nem merészkedtek odáig. Epp a sik res alkotót
fenyegeti a veszély, hogy művét
nem fogják
megérteni, épp akkor tűnik értelmetlennek,
ha
autentikus, s akkor tűnik tekintélyesen érdemesnek, ha érdemtelen. Figy lemb kell vennünk
a alódi
alkotás kommunikációjanak
paradoxiújat , ha kéz~l' fogjuk.lack iratait.
Stephen King regényébenjack
őrült, semmi
több. A regényben a kisfiú rendkívül erős "ragyogása" kavarja f I a titkos világokat. A hot I
.Danny ragyogásából meríti az erőt", Danny
nélkül" visszasüllyed félérzékeiéi állapotába". A
ragyogás szerény és gyógyítl), Hallorann így beszélget egy másik "ragyogúval":
- Sürgős?

- Nagyon sürgős.
- Valami, ami a maga csekély módján
rcrnólhetőleg javít az általános helyzeten.
A "ragyogók" segítik egymást, így jut tel Hallorann a hegyekbe. A kisfiú ·'s Hallorann féken
tudná tartani a felszabadult crőket.j ack avatatlan beavatkozása okozza a katusztrófút.
Az apa
csak előd, a félig kész ember, a Iélérzékcnység.
aki eltéved abban a tudásban, ami a fiára már
nem lesz veszélyes. A Gonosz a kellő érzéken ség által nem humanizált erő, a beavatottság, elhivatottság híján a képességeket erőszakossággal potolhatni velők könnyelműsége, akik beülnek a hotclbu, amely nem az övék és nem rájuk
várt, akik beavatatlan beavatkozásukkal
felzavarnak és az ember fejére idéznek minden elmúlt gonoszt. A kísértet- és boszorkányfilmekben a megtörtént borzalmak ránehezednek a világra. Tomboló lidércnyomást idéznek f Ia legszebb filmek Michael Winn r The Sentinel cím ü
filmjétől Dario Argento SusPiriájáig. Ahol megtörténhetett a borzalom, ott az ember csak enynyi. Kiegyenlítetlen számlája van, csüd ben van.
Danny a regényben ördiigüzíi, aki szétválasztja
a gonosz maszkot és az apát. A kisfiú ezzel felnő.
A dráma eredménye Danny "elsíi felniíttgondolata": "Anya és apa nem segíthetnek nekem,
egyedül vagyok." Az adaptáció
során a regény
anyaga ellentétébe fordult. A regényben felrobban a hotel, míg a filmben végül mi, nézők is beköltözünk.
Az utolsó félperc fordulata által válik a film a
regény ellentétévé.
bár ezt nem veszik észre a
nézők, akik Wendy és Danny megmenekülése
II

után szedelőzködni kezdenek, fellélegezve egymás felé fordulnak, és már nem a mozivászon
felé, és elhagyják a mozit, elmulasztják Kubrick
végső döntését, mely hasonlít Polanski Rosemary 's Baby je végső fordulatára. csak még erősebb és nemesebb, eszköztelenebb. rejtettebb és
rejtelmesebb. talánycsságában
mégis határozottabb. Kubrick talán csak azt érezte, hogy kell ide
még egy csattanó. A csattanó túl jól sikerült. a
Shining, mely addig a kissé unalmas, elegánsan
stilizált nemes-horror kényelmes útjain haladt, s
legfeljebb az a veszély fenyegette, hogy az
elitnéző számára nem lesz elég magas röptű, a
tömegnéző számára pedig nem lesz elég izgalmas, az utolsó fordulattal mintegy megvadítja,
megrészegíti az egész előző élményt, felágaskodó, elvágtató vadlóként porzik el, levetve hátáról alkotóját és nézőjét. Arról a fél percről van
szó, amelyben Wendy és Danny távozása sjack
parkbeli halála után a kamera lassan visszatér a
hotelbe, melyben immár nincsenek élők. Miért
tér vissza a kamerajack hoteljébe. amelyhez anynyira ragaszkodott? Az utolsó pillanatban jack
helyére lépünk, átvesszük feladatát, az elátkozott hotel az örökségünk, és ez a Shining utolsó
szava. Már bocsásson meg, tisztelt muzinéző,
mondhatná Grady, Ön itt a gondnok és mindig
is Ön volt az, nekem elhíheti. mert én is kezdettől fogva itt voltam.
A kulcs a Shiningutolsó fél perce.Jack halott.
Wendy és Danny visszatértek a síkföldre. az
alanti világba, a társadalom létnívójára.
jack
mégsem a thriller leterített gyilkosa, likvidált
bestiája módján van kiterítve, hogy elmondják
fölötte az épületes tanulságot, jack ülve halt
meg, mint a régi hówestern hőse, aki nem felejt,
és a számlát kiegyenlíteni tért vissza a vadonból,
aki kinn őrzi a füstölgő kérnenyű házat, elmúlt
vad világ visszatért hőseként várja a férjet. a házasemberré lett eimborát. míg amaz puha aszszonnyal tölti benn a meleg éjszakát; halálos
párbajra várja elpuhult társát az alaszkai éjben,
de megfagy reggelig; az ajtóra szegezi fegyverét,
hogy leterítse, ha kilép asszonyától, de saját
szobrává változik, bálvánnyá, más világból célozza fegyverét a köznapi emberré átvedlett volt
harcosra, aki napkeletkor már csak részvétet
érez a túlvilágból visszatekintő engesztelhetetlenség és változtathatatlanság
előtt. A fagyott
westernhős is a világ őre, de nem e világé, nem is
a másvilágé.
Egy egészen más világé, mely egy
egészen más másvilág alatt lakik.
jack tehát ott ül reggel két labirintus határán,
és őrzi két világ titkait. A gengszterfilmek és az
egzotikus kalandfilmek bárpult ja s a nagy me12

lodrámák bál terme után a western hangulata is
megérint; megannyi utalás a dicsőséges pózok
világára. Nincs többé élő a hegyekben, magára
zárult a tél,jack behavazott arca üvegesen mered ránk, kitérve tekintetünk elől. Váltás. Lágy
zene úszik, hízelgő bűvölettel csalogat befelé.
Birtokba veszi a hoteIt a csillogás emléke. Határozott lendülettel nyom ul unk befelé, míg megtelik a dal, kitölti a világot.jack útjára léptünk.
Ez a megoldás feltétele, de nem ez a végső csattanó, a metafizikai geg csak ezután jön. Távolról
többször láthattuk már a fényképeket, melyekre
a kamera most ráközelít. Nagy bál, jó társaság,
estélyi ruhák. Gyertyán Ervin szellemesen írta a
mozgófénykép ontológiájáról elmélkedve, hogy
a fénykép voltaképpen ontológiai istenbizonyíték volna: ha le tudnám fényképezni Istent, bizonyítást nyerne Isten léte, mert ahhoz, hogy
valami megjelenjen a filmszalagon, ott kellett
lennic a karnera előtt. A bál tehát megvolt. A bál
nern agyrém. A kép alatt felirat: "Overlook Hotel. Bál W21. július 4-én". Még egy mítosz: "jazzkorszak" ,az "arany húszas évek". A hölgykoszorú közepénjack
mosolyog, öntudatos fiatal mosollyal. Kissé sátáni mosolya végleg egyesül arcával.
A hősök ideje elmúlt, s valóban nem MGMglamourfilm a világ. Ezt, amit úgyis tudunk, a
Shiningis megerősíti, a rezignáció azonban nem
éri el az igazságot. A Skining visszatér a mítosz
alapstruktúrájához,
a kezdet tökéletességében
pillantva meg az utolsó kimondható igazságot, a
kezdetet szellemes és gyermekes módon a régi
hollywoodfilm
kulisszáiban artikulálva,
mert
számunkra valóban ez a kezdet, a gyerekkor
mozija. A Shininga mozivarázs mitikus értelmezése: a mozi visszavisz a na,,')' progrmaokhoz,
amelyeket mi már nem tudunk eljátszani, a teljes sorsmodellekhez,
melyeket a mamúttársadalmak által agyonnyomott kisemberi töredékIét realitásában már nem tudunk megvalósítani.
A társadalom felelősei ezért érzik veszélyesnek
a mozi varázs duruzsolását. A vezérek és önjelölt
népfönökök
szemével nézve a mozi félrevezet.
Leértékeli azt a miliőt, ahol ők ágál nak, ahol
egyáltalán
valamiféle
uralom berendezhető.
Mert a mítosz és a mozi szerint minden csak utórezgés. A klasszikus mozi a valóságos életet egy
megálmodott,
teljesebb és ezért valóságosabb
élet rossz álmának látta. Fagyott őrök vagyunk
lehetséges saját világunk határán egy idegen világban. A vér csak a folyosókon ömlik, és a vérfolyamon túl mindig is zajlott a bál. Kialszik a
kép, már a címlista vonul, de ezt is a bálterem
varázsdallama
kiséri, birtokba veszi a világot,

visszaveszi a rezignációtól. Döbbenten ülünk,
ezt a filmet az amerikai filmtörténet Stroheim
óta legkeserűbb, legkiábrándultabb
rendezője
csinálta, aki kivonult Hollywoodból. A dal véget ér, végigénekelték.
Még egy fogás: a bálterem duruzsolását halljuk. A bálterem zaja öszszeolvad a moziterem zajával. A két világ ezzel
még egyszer egyesül. A normális néző azért nem
vette észre az utolsó fél perc eseményeit, mert
éppen a kabátját húzta föl, a vájtfülű azért nem,
mert nem illik a nagy pesszimista rendezőről alkotott képébe.

7. A Shining mint az őrület mozija
Mindeddig abból indultunk ki, hogy Jack író, és
nem örült gyilkos. De hátha mégis örült'? Ha
.őrültnek tekintenénk, sem cáfolná olvasat unkat,
ellenkezőleg, eme úton elindulva az örület újradefiniálására ösztönözne a film.
Őrült - mondják a szenvedélyes szeretöről
vagy a másként gondolkodóról.
Orültként stigmatizálják az eredetiséget,
a nonkonformizmust, a személyességet, a váratlan reagálásokai
és az intenziv élményeket. A lelkibetegség az emberlét valamely komponensének eltorzulása, az
örület az emberlét komponense. Nemcsak határszituációk vannak, határkondiciók is vannak.
A normális nyelvben a határkondiciók összefoglaló neveként is használatos az "örület" szó. A
legfontosabb határkondiciók
a halálfélelem, a
szerelem és az alkotás. Az őseredeti társadalmakban az őrület nem betegség, hanem létmód,
egzisztenciaforma,
istentisztelet. Jack azért dühöngő őrült, mert nem kapja meg a szent örület
jogát. Az őrjöngő titka, hogy végképp magányos, szenvedélyes és szabad. Azok ketten kinn
játszanak a hatalmas, szűz hóban.Tack
benn áll
valahol, ráncolt homlokkal szembenéz velünk;
valami készül, ami egészen igénybe vesz és amire az ember teljesen rámegy.
Lelkibeteg-e, elmebajos-e Jack? "Ki a bolond?" - nem jó kérdés. Jobb kérdés: "Ki a bolondabb?" Torquato Tassóban van a hiba vagy
az inkvizicióban? Hölderlin defektes vagy a filiszterek? Az eltorzult életstratégiákat
kínáló
társadalomban
az ügyes ember hamis reagálásokhoz alkalmazkodik ügyesen, s tökélyre vitt
hamissággal mozog a hamis viszonyokban.
A
mikroszinten racionális, makroszinten abszurd
világ elöl nincs menekvés: a hiba nem rajtakapható, s benyújtott számlaként ér utol a baj, amikor már késő. E társadalmakban a lelkibetegnek
szerencsétlensége
szánandó, a normálisnak pe-

dig szerencséje. Milan Kundera regényhősnője
igy elmélkedik: "Lehet, .hogy hülye vagyok, de
akik ezt mondják rám, maguk is hülyék." (A
tre/a) A normális élet fejezi ki a valóság lényegét
vagy lázálom ? A Shining-regényben Wendy néz
szembe a kérdéssel: "mintha az élete ez ideig
hosszú, könnyü álom lett volna, amelyben tehetetlenül ringatózott, és most fel kellene ébrednie
a lidérces valóságba." A törülközőt
bedobó bolond nem tesz mást, lázad, mikroszinten is viszszatükriizi a makroszint abszurditását.
Mig a
"normális" új kompromisszumokkal
tákólja a
korábbiakat, a "bolond" csődöt jelent. Az örület
tragikus fogalma alapján azt is rnondhatnánk, a
normális ncm elég örült, a bolond túl őrült, az alkotó az optimális örült. Az clmebaj a társadalom
titkaira utal. A lelki betegség akkor is esztétikai
jelenség, ha a beteg ncm rnűvész:
tükrőt
tart
elénk.
Az elmebaj a lét titkaira utal. Az elmezavar
attól némul el, arnitől a rnűvészct rncgszólal, a
dolgok relativitásának
érzésétől.
Az clmezavar
végső stádiumában, Foucault jellemzése szcrint,
úgy jelenik meg a világ, ahogyamisztikusoknál
a mcgvilágosodottság
végsii állapotában:
egy
"óceáni érzés" emcl hátára és a realitás csak
szürkületi
táj, karikatúru, travesztia. Ez a lebegés illetve tánc az Urodüssreia illetve a Shining
végpontja. Mindkét film kozrnikus perspektívában indul, s mindkettií egy bcszűküles története:
ott az űrhajó. itt a hotel válik csapdúva. Mindkét
esetben az egymásra utalt, ősszezárt partnerek
ellen fordulnak kapcsolataik. Mindkét
filmben
holt dolgok, gyilkos tárgykomplexumok
bűvöletc teljesíti be az ember magányát. Egyik filmben a számítógép mániajában fejeződik ki a narcisztikus magány mértékvcsztése
, a másikban az
író mániájában. A bukás, a csőd mindkét filmben végleges és ki úttalan, de mindig a kiúttalanság bizonyul kiútnak. áttöresnek
egy egészen
más lctrnódbu és logikúbu. Az Urodűsszeia hőse
csillagmagzattá
vúlik, visszaolvad az univerzumba, abba a világba, amely miigiitte áll,
amelynek küldöttc. a Shining hőse átolvad abba
a világba, amely előtte lebegett. Mindkét film
cgy áttörós törtenetc.
szubudulúsé.
melyet már
nem reméltünk, az ember mindkettiíben lealacsonyodott szúműzött.
aki az utolsó pillanatban
otthonra talál a letevés túloldalán. Az Urodüse»
seeia rncgbckélcssol
zarul, a Shiningmegkiinnyebülcssel.

Az elmebaj a müvészct
titkára utal. A.thriller
hőse olyan ember, akihez nem ('1' el üzenetünk.
nem lehet vele beszélni. () a gonosz, az ámokfutó, a reménytelen eset. Kornmunikáriókúptolon.
1:-1

Dannv Lloyd

A zseni a fordítottja: ő az, akinek üzenete nem ér
el hozzánk, akivel még meg kell tanulnunk kommunikálni. A kommunikáció
valahol mindig
megtörik, a nagy vállalkozás valahol mindig kudare. Zola hőse nem tudja tökélyre vinni felfedezéseit (Az igazság). W.S. Maugham hőse n m
viheti sikerre t: tökély t (Az ördög sarkantyúja).
E.T.A. Hoffrnan: Kreislere (a Murr Kandúrban) a
szenvedélyek forróságával riasztja el a társadalmat, Thomas Ma ln Leverkühnje
a tiszta művészet absztrakt hidrgségével. Camus őrült művésze a padlásra köl .özik, és ott várja a ragyogást:
"várta szerencs. sillagát, amely még a homályban rejtőzött, Je már fölkelni készült, és végül
töretlen fénnyel felragyog majd a sivár napok
zűrzavara fölött." ifonás vagy A mester dolgozik).
Camus ragyogás ról beszél, Balzac "igézetröl"
(Az ismeretlen remekmu). Balzac művésze elfel dkezik környezetéről: "A szellemével beszélget."
Szerelme fél a festőtől, amikor dolgozik: "mert
olyankor idegen a szemed". Balzac festőjét iszonyattal tölti el a gondolat, hogy idegen szemek
illethetnék főművét: "Hiszen akkor iszonyúan
meggyaláznám!"
Garp fiatalkori műve "igazi
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művészet", férfikori műve pornográf thriller.
Garp művét kiközösítelt műfaja teszi láthatatlanná Oohn'Irving: Garp srerint a világ).
Az irodalomban a szavak lépnek ki megszokott kornbinációikból,
az elmebajban a dolgok.
Az eszközök rejtvényekké, a személyek maszkokká válnak, elvész meghittségük,
Kohut
.Jragmentációról"
beszél, Foucault "elvalótlanodásról", Az avantgard rnűvészet provokativitásának ugyanez a jellemzője. Balzac novellájának az a poénja, hogy a festő csupa remekművet
alkotott, csak az a rnűve értelmetlen, mely a végső tökély t ostromolta. Balzac poénjára újabb
poént tornyozott az idő. Balzac leírja az "értelmetlen" képét, s egy huszadik századi expreszszionista képnek felel meg a leírás.
A lelkibeteg világa - Lawrence S. Kubie jellemzése szerint - szegényes, monoton, redundáns. A lelkibeteg viselkedésének szervezettsége oly mértékben csökkenhet, hogy végül veszélyezteti önmagát és környezetét. Az alkotó veszélyezteti önmagát és környezetét.
miközben
viselkedésének
szervezettsége
nő. A művész
szavakka, képekké assz irnilálja a titkokat, e~sz-

tázisokat,
melyek az elmebeteg
letét tehetetlen
vergődéssé,
talányos dadogássá
asszimilálják.
A
köz tudat számára a kettő nem megkülönböztethető. A lelkibeteget
elnyeli a szörny, a zseni elnyeli a szörnyet,
a szörny ugyanaz.
A művész
sárkányokkal
küzd és ugyanezek
a sárkányok,
apró kukacokként,
a többi ember lelkét is rágják.

8. A Shining mint az alkotás mozija
A konvencionális
horrorban,
thrillerben
és katasztrófafilmben
meg kell találni
a mérgezií
pontot, az átok érzékeny
zónáját, a Gonosz darázsfészkét
melyből
kirajzanak
a fenyegető
rémek. Kubrick filmjében
nem keresik ezt a pontot, mert a Shiningnem
igazi triviális horrorfilm.
A nemes-horrorban,
mű-horrorban
mindig elfelejtik annak egy részét, amit a triviális horrorban
tudnak. Honnan jön a kísérteties
fertőzés? Vajon nem az írógép ez a pont?
Jack egy határon túl Grady mester, a családi rtó kísértet utasításait
követi: a képzelete,
és nem
a szíve utasításait,
a szellemeket,
azaz a szelleme, és nem a lelke utasításait.
A ni) és a gyerek
már semmit sem jelent. Befűteni a szállodába,
reggelit adni a gyereknek,
ezek az élet dolgai.
Az élet Mű iránti közönye
tükröződik
a szerzö
közönyében
az élet iránt.
A problémáit
felszínre hozó és megszenvedii,
disszonáns
és tragikus szellem talán be van oltva
a benne rejlő bajok egy része ellen, csak az önelégült szellem nincs semmiképpen.
A felfújt fölény pózának
rabja, aki megnyugtató,
melldagasztó nagy frázisokra
vágyik, melyek felböfögésével tekintélyt
szerezhet
és másokat terrorizálhat, elkenheti
a problémákat,
mindig a semmire sem kötelező legtávolabbi
értékekre
hivatkozva, a veszély és méreg nélküli magasztos
és
világos szellemet
hirdetve,
miközben
ő maga a
veszély, mert minden az általa minden rnennyiségben kiválasztott
olcsó szószba fullad bele. A
Shining érdernének
tekintjük,
hogy a hivatás
kockázatának'
ábrázolását
a thriller-iszonyatig
fokozza. A Mű szolgálója a lényektől a lényegek
felé fordul, absztrakt
régióba költözik, mely átmenetileg
vagy végleg fontosabbá
válik, mint az
eleven viszonyok.
Jack drámája
közérdekű,
az
alkotó
sorsa felfokozott
kifejezője
a teljesítménytársadalmak
karakterfejlődési
tendenciáinak. A tárgyi gazdagság
(a "kincs") vagy a Mű (a
"szellemi
kincs") profán és mégsem evilági értékek, mert az evilág igazság szerint az emberi
érintkezés
realitását
kellene hogy jelentse,
és a

tárgyi fétis minden formája csak a cselekvés irracionális
megfosztása
a közvetlen
beteljesedéstől, A Mű az élet helyére nyomul, annak dolga,
aki úgysem él, nem tud, nem akar élni, már élt,
vagy hajlandó
lemondani
az életről.
Régebben
inkább az ösztönt tartották problematikusnak
a szellemmel
szemben,
újabban
mind többen a szellemet az ösztön nel szemben.
Mindkettö
valóban
problematikus,
de egyik
sem a másikkal
szemben,
ellenkezőleg,
mindkettő önmagában.
A szellem röptenek.
ugrásszerű munkájának
gyakran terhére van a test, az
élet araszolása.
Camus hősét pl. a rágás lassúsága őrjíti , már festene, míg a családtagok
az ételt
őrlik az ebédnél
Vonris vagy A mester doLgo;::ik). A
szellem nem hagyja, hogy az élet örök szerény,
természetes
céljait kövesse.
Az élet csak lenni
akar, a szellem
hódítani,
uralkodni,
alkotni,
megérteni,
megváltoztatni,
kontrollálni.
Minden területen
korrektnek
lenni vagy egy
területen
elérni a tökélyt,
és miden más területen csonkának,
szerencsétlennek,
elátkozottnak, monstrumnak
lenni: démonikus
szellemi
alternatíva.
Lukács
Cyörgy
írja Hebbelröl:
"Vallásosan
erős volt benne a hit a maga elhivatottságában.
ts ez nem a tehetség objektív nagy·
ságát jelentette,
hanem azt a mély rncggyőzödést, hogy neki belülről célhoz kell érnie, akármi történjék
is vele, akármit
kellene is tennie
mindenkivel,
aki hozzá a legközelebb
áll, akit íi
is a legjobban
szeret. Kíméletlen,
mindencn
ütgázoló, embersorsokat
csak eszközül felhasználó egoizmusa
nemcsak
egészen
öntudatlan
és
naiv volt, hanem
volt benne
valami
egészen
templomian
ünnepélyes
is. Kötelességnek
érezte minden
tettét. mellözhetetlen
lépésnek
egy
cél felé, melyet el kell érnie, akármibe
kerül is,
még ha bűnökön
vezet is keresztül az út." Ezt az
esztétista magatartást
vitték át két nagy hullámban a biedermeier,
majd a szecessziós
forradalmárok az intellektuális
alkotás területérőla
társadalomszervezés
területére:
az egész világot,
minden
embert
fel lehet és fel kell áldozni az
ideális célért, a jobb társadalomért.
A hivatásos
forradalmár
nem teljesítette
ígéretét,
a zseni
igen. Mégis, a zseni esetében is fennáll a kérdés:
Megéri?
Megérte?
Grillparzer
panaszkodik,
hogy "az embereket
már csak egy komédia figuráiként"
látja, részvét és szeretet nélkül. Balázs
Béla naplójában
olvassuk:
"A művész nagy tragédiája, hogy a művéért
mindig cserbenhagyja
lelkét." Németh László az Eget» Es;::lervégén panaszolja fül az írói egzisztencia
kiüresedését,
aki
számára
már minden
csak művészi
téma, írói
tárgy, költöi motívum;
az irodalom
kiszivja az

l.';

életből az elevenséget. A művész isteni távolságba kerül az élettől, de mivel nem isten, a distancia következményei
könnyen ördögivé válhatnak. A M ű: vámpír. A Shining szerző és M ű
viszonyáról, a Mű gyilkos, emberevő természetéről szól.
"Abszolút magányosság" - mondja az igazgató. "Nem tesz semmit, éppen erre van szükségem" - felelijack. Csakhogy a magány és az izoláció mégsem olyan problémamentes,
akadékoskodik tovább az igazgató. jack elhárítja:
"számomra nem probléma". Teljesen gyanútlan
ez az ember? Vétkes könnyelműséggel vág bele
a vállalkozásba? A felületesség és a képzelőerő
hiánya az ok, amiért meg sem akarja hallgatni az
igazgató felvilágosításait
a különös és véres,
megmagyarázhatatlan
téli eseményekről? Vagy
azért nem akar semmit tudni, mert már mindent
tud? Voltaképpen találkaja van? Ezért hárít el
minden kételyt és figyelmeztetést, megjátszott
könnyelműséggel,
konok mosollyal? Emellett
szól, hogy két alkalommal is beszél az itt történtekről. Az autóban felvilágosítást ad a Donnercsoport esetéről. Wendy is hallott valamit ("Te
jack, nem errefelé történt valahol?"),jack
azonban pontosan tudja. Másodszor saját lélekvezetőjét és beavatási mesterét, a családirtó Grady
kísértetét szorítja sarokba. Felismeri, mindent
tud róla: "olvastam az újságban". Megjátszott
csodálkozása és könnyelmű figyelmetlensége az
igazgatóval való beszélgetés során talán csak
szerep, melyet egy olyan ember játszik el it társadalomnak, aki ismeri vállalkozása tétjét? "Na
igen, mondja Hallorann, tudod, Doc, néha történik valami, olyasmi, ami örök időkre nyomot
hagy. Nem mindenki látja ezeket a nyornokat."
Az igazgató feszengve említi a múltat, kínban
van, amikor óvatosan kipakol. Danny is azt
mondja, Toni megtiltotta, hogy beszéljen róla.
Hallorann is letorkolja Dannyt: ~semmi közöd
hozzá, hogy mi történt a :21 7-es szobában". Csak
az irodalom sérti meg a titkok halJgatását, csak a
Mű akarata mászik bele a Gonosz darázsfészkébe.jack felbolygatja azt, ami itt volt, elmúlt, és
sikerült megfeledkezni róla. A bölcsek (pl. Hallorann) olyanok, mint a belgyógyászok, az író
olyan, mint a sebész, az irodalom radikális beavatkozás, az irodalom szimbóluma itt nem a
tinta, hanem a vér.
A Shining nem arról szól, hogy egy örült gyilkos kiírt ja a családját, hanem arról, hogy aki
nagyra tör, akit megigéz egy eszme, téma, mű,
gondolat, az ugyanolyan veszélyes, mint egy
őrült gyilkos, aki kiírt ja a családját. Legyen a M ű
mégoly "humanista", erősítse bár sokaknak a
Hi

életbe vetett hitét, hívja vissza bár elbizonytalanodott kortársait az életbe, visszaadva egy katarzisra rászorult kor elveszett vagy elhalványult értékeit, legyen tehát a Mű bármilyen jótétemény az emberiség életében, a szerző és környezete életében katasztrófa, sorscsapás és gonosz hatalom.
A Mű a lényeg, méghozzá nem is az, hogy
van-e valami a papíron, és értelmes-e. A vállalkozás emel át egy más létnívóra, és nem a bevégzés, az a döntő, hogy jack nem él, hanem ír.
Hogy mit ír, hogy egész életében egy mondatot
- csak stíluskérdés. Hajack nem írta meg rnűvét, ha papírjait valóban egy csőd dokumentumainak tekintjük, ez sem változtat a lényegen,
mert léteznek az erők, melyeket felbolygatott,
melyekről Denverben hallgattak. Mindent feláldozott a Műért, s ha nem lett belöle semmi, annál nagyobb az áldozat és vele a szerzö tragédiája. A megszólított, akit az alkotás démonának
hangja hív, nem tudhatja, hogy a tehetség hangja hívja-e vagy az őrületé. Nincs garancia, és
végleges döntés sincs, mert amit ma ünnepelnek, később kinevethetik, és megfordítva. Az
utókor is komolytalan, azt rángat ja elő, amit
meglovagolhat.
Csak a vízió és az áldozat komoly dolog, a tanú nélküli dolgok. Végül is
mindegy, hogy jack őrült vagy író, hogy őrült jó
író vagyegyszerűen
lelkibeteg: a természetes
élet szempontjából
mindez egyaránt messze
van. Foucault pontosan azt a kettösséget írta le
az örület világaként.
amivel a Shining is végződik: egyik oldalon a fogság, a dermedtség, a test
magára hagyatottsága
és elvetése (a fagyott
Jack), másik oldalon az "éteri ujjongás" (Jack, a
bálkirály). A külső világ "csendes, jeges és halott"
- írja Foucault: a fagyott jack ül két labirintus
partján. Am az korántsem biztos, hogy ez jack
elJen szól. Tegyük fel, hogy a betegnek az a téveszméje, hogy rendkívüli ember, és rendkívüli
veszélyek lesnek rá. Tegyük fel továbbá, hogy
egy rendkívül veszélyeztetett rendkívüli ember
ez a lelkibeteg, s ő állítja fel ezt a téveszmét. Ekkor az örület eszméje maga az igazság. Őrület és
zsenialitás találkozásának paradoxona ez.
A modern ember a legszilárdabb dolgokon
kívül mindent idealizmusnak,
misztikának és
őrületnek
tartott. A legszilárdabb dolgok azonban a köznapi élet legprimitívebb fétisei, az egzisztenciális renyheség és a kulturális közöny kifejezöi. Mi hát az igazság? Epp a bál mondja ki
Jack igazságát, azt, hogy az élet igenis ünnep
kelJ hogy legyen, és ha nem az, akkor az életben
van a hiba, és nem az ember igényeit kell megbírálni. "Az őskép és a valóság konfliktusában van

egy pont, ahol a valóság ellen döntenek"
- írja
Walter Muschg a költkröl. Hol van és hogyan létezik a bál? Nem ez a kérdés vezet át abálra.
Ami a bál létezését illeti, nem a létezés rnódja a
döntő, hanem a mód létezése. Nem az, hogy miként és hol van, hanem az, hogy van. Alfred Adlert .dézzük: "Törekvéseink
rögzített vezérpontja, melynek
nincs' semmi realitása,
feltétlenül
döntő jelentőségű
a pszichikus
fejlődés számára,
mert ő teszi lehetövé számunkra
a lépéseket a világ káoszában.
ahogy a gyerek teszi, amikor járni tanulva szilárdan szemmel tart egy célpontot,
melyet nem kell feltétlenül
el is érnie." Az ember romlatlan,
és teljes lénye a Nagy Súgó, aki a
képek világában
élve onnan súgj a az ember cselekedeteit.
Aki nem hallja meg a Súgót, nem találkozik a saját sorsával.
Régen a mítosz, a rítus, a szentség funkciója
volt jelenség és lényeg, egyedi és általános,
lehetőség és valóság határainak
relativizálása,
mindazoké a határoké,
melyek szilárd környezetté
preparálva
a világot segítik az embert praktikus
feladatai megoldásában,
de e praktikus szükségleteken túl inkább dezorientáltak,
mint orientáltak.
Iyan világban,
ahol a szentség összeomlott, a játék is átveheti a relativizáló
funkciókat,
a szemantikai
börtönné
vált, megmerevedett
praktikus
világkép
áttörésének
feladatát,
ezért
válik a játék szenvedélyesen
komollyá.
Jack
csak egyetlen mondatot
írt le: "Csak meló, s rnmi játék, Jack besavanyodik."

9. A Shining mint iniciációs dráma
A világ mitikus közepe az a hely, ahol érintkezik
az ég és a föld, átléphetők
határaik, lét és lényeg
kapcsolata
kifejez tté válik, a létező világ találkozik a I hetséges világgal, a különlcge» törtenések az élet végsii értelmét intcrprctálják,
és az 1'111ber a mind nnapok számára mcgköxcluhctctk-n.
rejtett lényekkel, erőkkel és értekekkel tulúlkozik.
Vajon nem a mitikus kiizéppont, a világ lengc·lyl'e a Shining színhelye, az Elátkozott Húz a Borzalmak Viiigyében
(a Dnnner-csupurt
kannihulisztikus tetté nek színhelyén),
a Holtak Szellemeinek Földjén (merI a hotel indián temetiire
épült), a Kék Hegyek hófödte, égszínkék,
az éggel kéken összeolvadó
csúcsai alatt? A Shiningulalmas völgyében
eltünik
képzelet
és valóság
határa. Az asszony a gyerekkel
az útvesztiivé
nyesett parkban
sétál. A férj benn az útvesztő
makett jére mered. A kamera a makettre
közelit.
melynek
mélyén váratlanul
két kis ponl mozdul: Wendy és Danny. Nemcsak a hely ölti fel az

alkalom

kitüntetett
slrukturáltsoigoit,
az idii is
"Piszok na~y vihar volt, évek ,',ta
nem volt ilyen" - mondja a rádiós. A tél. mely
bezárja hőseinket
a szállodába,
kozmikus
pillanat, a hamisítatlan
erejéhez visszatalált,
el adult
ősvilág csikorgó tele, a kozmosz dühöngésének
ideje, a régi kozmosz nagyobb
erőinek, bukott.
titáni hatalmai nak feláradásu.
A Shiningvalóban
arról szól, hogyan fordul ki
magábóljack
(és Wendy) a magány és az izolúció hatására,
az emberi ingerek hiányának
következtében,
hogyan népesíti be a humanitáriusan alultáplált
lélek az etikai ürt: önmagából
pútolja a társadalmat,
SZél hasad. megsokszorozúdik, magával él társadalmi
életet, démonizúlódik. Kubrick filmjét, bár erről szól, az teszi jelentösebbé
Stephen
King regényénél.
hog)' nemcsak erről szól, megengedi,
hog
talán mindcn
fordítva van, egy más síkon talán az elvetcnek
a
hősök, és a szerellek a bűnösök.
Olvasalunkban
a heppiend,
Wendy és Danny megmenekülés,'
átértékelődik.
A gyernu-ket
[érfivá. a titkuk ludójává és a közösség telji-s jogú la!iÍává nyilvunité>beavatás aztjelenti,
hog)' elhagyjuk a falut (ilt
Denvert}, találkozunk
a démonokkal
és holtakkal, titkokat tudunk meg. ('S kínokat állunk ki. az
iszonyat
pörére vetköztet
l'S csontunkig
hatol.
Feldaraboltatunk.
gyernwkkorunk
lcmésxúroltarik. hogy darabjai szch-ktúltussunuk
l'S a nw).\
őrzöttekből.
a prúbát
kioillolt ulkatrószckbűl
megszerkesztessék
a f"lniill. Kóssc]. k inzú l'SZ
közzel fenyeget valaki. aki jÚl akar. A Shiuillgaz
avatási
drámu minden
kl'lIl;k(·t felvonultatja.
Ennyiben
az igazi populáris
kalandfilm
rokona.
Egy fennturtassal.
Az avatus ezúttal sikcru-k-n.
A sikeres avatás végen a je' liii I utkcrül a nők, az
asszonyok
és nagyanyük.
kishúgok
és ('rl'lll'n
testvérek világábúl a Iérfiházbu l'S a f(·rfikorba. a
harc, a veszély. a esclekves i's a tudás. a kihí oi~
és a kockázat
világúba. Wl'ndy nem tudju, mit
tesz. visszahurcolja
Du nnvt a niii
iliigha. a
szoknyája alá. M inclig Ic'g~ iizi fi·rjd. őt is bszatartaná a rémes ri·giúlúl. nu-l r-n túl kezdőrln«
csak az élei, ha van 01\ axmi ml'g- l'!-~vúltalún.
amit úgy lehelne
nevczu].
Carpc'I;ll'l: íl'giljahh
filmjében valaki taliileg~ napszellliivq~l'I.
k-luszi, kiderül.
hogy riintgl'nszc'müvl'g,
s hiisiink
most Iátja csak, hogy egy in úziú utáni világhan
él. rnonstrumok,
embernr-k
ú!c-úzolt idl'gc'n li'nyek, megszállúk
veszik körül.A»
utca. a kirakatok, a város megszokolt
fc·liralai Illiigiilt tilkos
feliralok
rejtett üzvru-u-i, hipnotikus
puruncsai
válnak olvushatóvú:
"Engl'dl·lnwskl'c1j!".
" . l'
gondolkozz!"."
ásúrol]!" sth. Ha Kubrick filmje csak urról szúlnu,
hog~' Wendy
hálisu-mu-k

rendkívüli.

Ií

megmentette
és hazavitte Dannyt, akkor a
Shiningis csak ilyen rendreutasító feliratok álc á. vo IM·
l"
U··
I·J ott h on. l" ,,, N e CSI-.
Ja
na:"
enJ h aza.,,,
nálj problémát!",
"Ne önállóskodj!",
"Ne alkoss!", "Ne kockáztass!", "Nézd a televíziót!".
jack nem olyan veszély Danny számára, mint
Wendy hiszi. A kisfiú megmarad, mert gyermekkorunk érzékenysége mindig egérutat nyer
felnőttkorunk eldurvulása elől, ahogya rajzfilmek macskája sem éri utol soha az egeret. A felnőttkor nem éri utol a gyerekkort, a feladat hajszája nem semmisíti meg a feladat előtti nyugvó
időt. A kisfiú megölhet akárhány felnőttet, ha
nem akar felnőni (Omen), a kislány is megteheti
(Carrie, Exorcist), a felnőtt azonban nem ölheti
meg a kisfiút. mert ő a felnőtt kisfiú. Wendy elviszi fiát, de ha jobban megnézzük, Dannyt nem
Wendy menti meg, hanem a mozi: a westernek
indiáncselével
menekül apja elől. A kaland, a
harc és a borzalom mítológiája menti meg: már
mindent látott a tévében. A képek mentik meg:
a Rossz képei. Kezdettől fogva a képek vezeUék:
a Gonosz szimbolikája. Danny mindent érzékel.
Számára nemcsak a kifejezett rémek minősűlnek rérnnek, ijesztőek azok a képek is, melyek
apja számára vágyképek.
a cinikus beszélgetések idegen férfiakkal, az idegen asszonyok ölelése. Danny perspektívájából
a vágy képek is a
rémképek részei, jack perspektívájából
a rémképek is a vágy képek tartozékai. Ezért ragaszkodikjack a hotelhez, ezért keresi üdvét az átkok
házában. Danny számára mindez a felnőttvilág
ijesztő mivoltáról valló zűrzavar.jack
már elfelejtette az előérzeteket. Danny a gyermek bölcsességével és érzékenységével retteg attól, aminek jack a karjába veti magát, de Danny is fel
fog nőni, kilép a puszta előérzetek világából a
megkísértések
esztelenségébe.
Megtörténhet,
hogy Danny is egy jack lesz,jack is talán ilyen
Danny volt, Wendynek pedig két fia van, egy jó
fia (Danny) és egy rossz fia Oack). A szülés és az
írás egyaránt őstett, a kezdet, a teremtés, a világ
első pillanatának rekapitulációja. Ezért a nő főszereplő is lehetne, akinek sikerül, ami a férjének nem sikerült, de nem így van, a nőnem "ragyog", csak a fia, s ezzel fiában a férje realitásidegensége születik újjá, s a nő így azt félti fiában, amitől fiát félti a férjében, s ami a fiát a jövőben várja.
Danny avatása elhalasztódik, de jack magasabb avatása, a démonikus felszentelődés, sikeres. Stephen King regényében olvassuk: ,Jack
olyan volt, mint egy rettentően kimerült kisfiú,
aki túl sokat akart csinálni, és végül elaludt a
nappali közepén." A hősünket leckéztető Grady
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leckéztetni tanít. Grady: "Megleckéztettem
a
feleségemet, amikor el akart tántorítani a köteIességerntöl." Ezt követően vágja eljack a világhoz vezető szálakat, elpusztítja a rádiót és tönkreteszi a hójárót. "Toni a kisfiú a számban" rnondja Danny. jack felmegy _a hegyekbe, hogy
megtalálja a maga Toniját. O is elmondhatná
Grady mesterről: "Ő a nagyfiú a számban."
jack egy amerikai Staiker. Mindkét férfi tiltott, veszélyes útra lép, semmi kézzel foghatót
nem talál, míg feleségére nehezedik a köznapiság mártíriuma, melyet mindkét nő erőit megfeszítve, formáj ából kivetkőzve csinál végig, megmentve egy gyermeket, akiben az apa lázadó
nyugtalansága és az anya szerény hűsége és gondoskodása átalakul valami harmadikká, csendes
csodává. A dühöngő lázadás öröksége a csoda,
az anya gondoskodó hűségéé
a csend, a csoda
jóindulata. Staiker egy bukott világ hőse, s a film
prespektivája egy más világ.Jack bukott ember,
s a film perspektivája egy másik ember.Jack egy
másikjacket keres. Staiker nem lépi át az utolsó
küszöböt, a félelem és remény, boldogság és
iszonyat előszobajáig jut el, mert Staiker titka
egy világot fenyeget olyan rettenetes halállal,
mint jack titka egy családot.jack útját nem kísérik szuronyok és gépfegyverek,
sorompók és
szögesdrótok, csak a lélek zűrzavarának privát
fantomjai. Az a kollektivizmus közpokla, ez az
individualizmus
klausztrofóbiája. jack két küszöböt talál, a ~ 17-es szobáét és a bárét: mindkettőt átlépi. Az ugrásra, döntésre, fordulatra,
cselekvésre képes ember mégis csak az individualizmus öröksége. Hősünknek - ellentétben
Kafka Kastélyának hősével- helye van a.kastélyban. Ez a dolgok európai és amerikai szemléletének különbsége, és ez az, amit Európa sosem
tudott elhinni Amerikának, álom, álom, édes
álom, mondván. Az európai fantáziában egy
anonim apparátusé a kastély, az dönt, még a maga számára is megfoghatatlanul.
Az amerikai
fantáziában a kastély és jövevény egymásra találnak. Ez nem idill, titokzatos és borzalmas módon mégis nagyszerű. Staiker nem lépi át az
utolsó küszöböt, és visszatér, jack minden küszöböt átlép és ott marad. Az ismeretlen világot,
melynek hol- és hogyléte kérdés marad, mindkét filmben, Tarkovszkij és Kubrick művében is
a gyermek örökli, a gyermekben
visszatér az
életbe az, amit a férfi az életet elhagyva hajszolt.
A gyermek magától értetődően és némileg megszelidítve birtokolja az Erőt, melynek az apa a
martaléka. A Shiningarról szól, hogy az életellenes szellem nem veszélyes az életre, mert úgyis
mindig az életnek lesz igaza, a szellem hagyaté-

Shelley Duuall

ka, terméke újra életbarát, ha létezése nem is
volt az. A filmkép kialudt, de a hotel csábzenéje
tovább kísér, maga a film, a Shining fejezi ki a
visszatérést, az őrület, a fantázia és il felfedezés
életből "elágazó" világainak visszatérését az
életbe. Itt kapja vissza az élet a lázadás eredményét, melyről a néző hoz ítéletet, neki kell eldönteni, hogy győzelem-e vagy összeomlás. A

nézií úgy is felfoghatú mint Dunnv , aki útVl'szi
apja örökségét,
vagy mint Wcndy, aki lItúla~.
miután minden lcjútszódou,
I11l'gl'gyszer h(',;;'
lant Jack irataiba.
A Shining negyedik olvasata, melyet ill vúzoltunk, egyúUalJack iratainak második
olvasata.
Jack szerint a világ: horror.Jack a Shiningot írta.
Király Jenő

THE SHINING, Nagy Britannia, színes, I!JHO
r: Stanley Kubrick, r: Stephen King regényéből
Stanley Kubrick és Diunojnhnson. o:.John Alrott.]:
Milena Canonero, d: Roy Wal ker, z: Bartók Ikla, Ligdi '(;yiirgy, Krz)'stof I'l'ndl'rl'cki
sz:Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Bany Nelson, Scat mun Crothers, I'hilip Stone
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FILM-MUZEUM

A gonosz princípiuma
Ken Russell: Az ördögök
"Hisztérikus és istenkáromló film: emberi érték." Ezekkel a szavakkal ajánlották bemutatása
idején Ken Russell művét
a francia katolikus·
szervezet filmplakátján. Szerenesés
megfogalmazása ez a téma és a stílus találkozásának, s a
belőle született művészi élmények. A<:ördögök az
a fajta alkotás, amely odaszögezi a közönséget a
székhez - lehet szeretni vagy elutasítani, de kitérni előle semmi esetre sem. A film gondolati
gazdagsága, képi megvalósítása sokkolja a nézőt. Elementáris,
provokatív
hatásával
magyarázható, hogy a kritikusok egy része élesen
bírálta, míg mások remekműnek
titulálták.
Csaknem két évtizeddel elkészülte után úgy
gondoljuk, hogy az utóbbiaknak volt igazuk.
Loudunban. egy délnyugat-franciaországi
kisvárosban ICi34-ben boszorkánysággal
vádolták
és máglyán megégették Urbain Grandier-t a
Szent Péter templom jezsuita papját. A louduni
per a boszorkányüldözések
olyan ismert mozzanata lett, amely a korabeli visszaemlékezésekbői merítve számos művészt megihletett. A kortársi dokomentumok
közül itt hármat ernlítenék: Aubin lelkész beszámolóját
(Histoire des
Diables de Loudum , dr. Gabriel Legué összeállítását (Urbain Crandier et les Possédes de Louduns. valamint Soeur Jeanne des Anges, azaz] eanne nővér IHH6-ban Párizsban megjelent önéletrajzát
és leveieit. A témában rejlő lehetőségekre
először az irók figyeltek fel..Iaros1aw Iwaszkiewicz
1~43-ban írta Matkajoanna od aniolów cimű elbeszélését, amelyben a XVII. századi Lengyelország egyik kolostorába helyezi a történetet. Ide,
a ludyni kolostorba érkezik Suryn páter, hogy
]oanna nővérből és a megzavarodott apácákból
kiűzzé a démonokat. Eyvind]ohnson
1!J4!J-ben
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Svédországban
kiadott Rázsák és lángok cimu
művében az eredeti eseményeket dolgozza fel.
Történelmi regényt írt, gondosan ügyelve a korhűségre és az egykor élt szereplők jellemrajzára.
Az áttörést azonban Aldous Huxley 1~52-ben
megjelent regénye, The Devils ofLoudun jelentette. Az eredeti tragédia itt tágabb értelmet és politikai utalásokat kap, a történetet esszéisztikus
részek egészítik ki. A siker nemcsak Huxley írói
erényeinek, hanem az angol nyelvterületnek
is
köszönhető. Az ötlet, hogy Huxley művét dramatizálják, már 1~53-ban felmerült, de Krysztof
Penderecki csak évekkel később, I!Hi!J-ben írt
belőle háromfelvonásos
operát, Die Teufel von
Loudun címmel.
A regényre a színházi és a filmes világ is felfigyelt.] ohn Whiting l!HiO-ban színpadra állította
Huxley művét, és darabját, az Ördögöket a világ
számos országában, így nálunk is bemutatták.
Film először Iwaszkiewicz elbeszéléséből
készült, a Mater johanna, !l !Hi1/ ]erzy Kawalerowiez emlékezetesen
szép alkotása. Visszatérve
Huxleyhoz. az ő regénye és Whiting drámája
nyomán Ken Russell 1971-ben forgatott filmet,
Az ördögöket. A történet nagyszerű alapanyagot
szolgáltatott a mindig is meghökkentésre,
teátralitásra hajlamos Russell vizualitásának.
A film olyan korszakban játszódik, amikor a
vallás kritériumai, az egyháznak a mindennapi
életben való közvetlen jelenléte befolyásolta az
emberek gondolkodását, etikai reakcióit. Ebben
az időben a vallás annyira áthatotta az életet,
hogy az érzékiség is ezen belül jelent meg - gondoljunk csak Boccaccio és Chaucer figuráira,
vagy a szubtilis madonna ábrázolásokra. Grandier-t szépsége, robosztus alakja, intellektusa és
életvitele a reneszánsz ember megszemélyesítő-

jévé teszi. Férfiassága az asszonyokat
reménykedésseI tölti el, szellemessége
írigyeket és ellenségeket szerez neki. Bűne a büszkeség,
a gőg, hogy
pap létére nyiltan szerelmi
kalandokat
folytat.
Grandier
azonban elégedetlen
helyzetével,
a hitet, az élet értelmét
keresi: "Minden
világi dolognak egyetlen
célja van számomra:
hatalom,
politika, nők, gazdagság ... mindezt önmagam
ellen kell fordítani,
hogy Istennel egyesüljek"
mondja egy ízben. Ezért írigyeli a haldokló,
az
"öröklét küszöbén álló" asszonyt, s ezért keresi a
konfliktusokat.
A papnak tisztában
kell lennie
azzal, hogy amint elfogadja Isten létezését, azon
nyomban
feltételeznie
kell az ellenkezőjét,
az
örödögét is. Ebből következik,
hogy a jó, s a vele
szemben megidéztetett
rossz küzdelme szükségszerű, s e küzdelemben
megmérettetik
az ember
- esetünkben
maga Grandier.
A filmben három nő szereti, kívánja őt, s a
hozzájuk fűződő érzéki-érzelmi
kapcsolatokban
bomlik ki egyénisége.
Az első Phillipe, Trincant
magisztrátus
leánya - a pap mindenkori
szerelmi kalandjainak
megtestesílője.
Ph illi pe-nek
nincs igazi arca, nem véletlen, hogy a film folyamán végig erősen kifestve jelenik
meg. Ez a
maszk a nő arctalanságára.
szerepjátszására
utal
- ő az a típus, akit Grandier
bármikor
felcserélhet. Másrészt viszont ez a maszk Phillipe rejtőzködését is jelzi, hisz igazából nem szereti Grandier-t. Öt csak a pap izgatja, aki férfiasságával
vonzza a város kéjsóvár asszonyait
- nem az embert, csak a férfit akarja Grandier-ban.
"Hol a
szerelem?"
- kérdi, s a pap hitetlenül
visszakérdez: "Valóban,
hol?" Az érzékekben
beteljesedett, de érzelmileg
hamis kapcsolatuk
megszakad. A nőiességében
megalázott
Phillipe a férfi
elveszejtéset
kívánja, s halálakor éppúgy elégtételt érez majd, mint azok a nők - akiket Grandier eltaszított,
sohasem
szeretett
-, akiknek
a
szerepében
osztozni kényszerült.
A második nőre a pestis áldozatainak
temetésén, ima közben figyel fel Grandier.
A senkihez
sem tartozó, apátlan-anyátlan
Madelyn
a törnjén füstfelhőjén
át úgy Jelenik meg, mint egy angyal - mint Isten küldötte, akinek alakjában a júság, a tisztaság, a szerelem lehetősége
szimbolizálódik. Az ima, az .Istenhez való közeledés
és
Madelyn jelenlétének
verbális és vizuális egyidejűsége,
megkomponáltsága
rendkívül
szug-'
gesztív következő
találkozásukkor
is. A Szent
Péter templom
gyóntatószékében
a nő szerelmet vall a férfinak, miközben
a kép elrnosódou
hátterében,
az oltár előtt szertartást
végzéi pap
szavait halljuk: "Ime a testem, fogadd ... " Az
angyal ként aposztrofált
Madelyn
itt földi, em-

beri kapcsolatot
kínál Grandier-nak,
s kettejük
beteljesült,
igaz szerelme
a házasság szentségében' (Isten
eliitt köttetik)
tetőzik.
Grandier
Madelyn
által, vele együtt érti meg, mit jelent
szeretni - ezért mondhatja
a házasságát
beszenynyezni
kíván ú vádlóinak:
"Igaz
szertartás
volt, ... Istenhez akartunk közeledni
egy nő szeretetén keresztül."
A hit és a szerelem összekapcsolása a pap figurájában
a film egyik legfontosabb aspektusa,
és erőt ad elviselni
mindazt
a
szenvedést,
amil ki kell állnia.
A harmadik
nő, aki örült szerelmet
érez
Grandier
iránt, de akinek vágya sohasem
teljesülhet:Jeanne
nővér,
az orsolyás apácák főnökasszonya. Első közös jelenetükben
a nővér a kolostor rácsos ablakán át figyeli a temetési menet
élén haladó
papot,
amikor
látomása
támad.
Grandier
(mintjézus)
a vízen sétálva közeledik
feléje, sJeanne
(mint Mária Magdaléna)
hajával
szárítja meg nedves lábait, mígnem
a hirtelen
feltámadt
szélben
meglátjuk
mezítelen
hátát,
púpját. A bigott vallásosságtól
deformált
lelkű,
fizikailag is nyomorékjeanne
szerelme szükségképpen torzzá lesz. A szcxuálisan
aberrált nővér
számára
(;randil'r
a valúsú14ban
iu-m. csuk
transzcendens
viziókban.
bl'll'14l'S ki'pz('t('klwn
érhető cl. A filmben ezt'rt Russell gyakran l'g~'
más nw IIi' vú!{ja különalló
jelt'nl'leiket,
h0l-\~
mi'g inkább Illegmutassa
a köztük li'vii tú\'olsú
gol.Jeanlll'
Iohúszu
valamint
(;randi('r
i·s Phil
lipc kcttős«, a pap imája i·s a nővér újabb vizi("ja,
vegezetüljeunnc
levele i's v('1l' szr-mlu-n (;ran
dier házassúga - l'zek a jell'nl'll'k
l'gymús kunt
rúinak
u-kiutlu-tók,
a ki· t szereplii
i'leti'lll'k
aszinkronitúsút
muuu jük. A fiildi, e-mberi SZl'!'!'
Icm a nővér eliill örökre rejtv(' marad. A kolostor rácsui nemcsuk a kiilvil;;gtúl zarjúk cl a;f.apú
cákat , dl' a li·lek b('zúrtsúgút,
korhitnit isjelkl'pl'
zik - azt u hutúrt,
amitjr-unn«
ki'ptl'len átli·pl1i.
Ha Grandicr
és Madelyn
szerelmct
az Istenhez közeledés,
az üdvözülés cselekedeteként
értelmezli.ik, akkorjeanne-ra
pontosan az cllcnkeziije igaz. A fentebb vázolt jelenetben
a papot
megpillantva
mondja: "Ime egy férfi, aki igazún
megéri, hogy elkárhozz
érte!" Jeanne
érzelmei
viszonzatlanok
maradnak,
s csak egy újabb
izióban egyesülhet
imádolI
papjával.
Grandicr
(megfeszitellJézusként)
a keresztről
lelépvc útölelijeanne-t
(Mária Magdalénát),
aki eközben
a férfi sebes kezét, testét nyalogat ja. Russell
ekkor visszavált
a filmes valóságba,
ahol az (infeledten irnáját morrnolojcanne
egy kis kereszttel vérzi) sebet hasit tenyerébe.
A jelenetsor
szimbolikus:
egyrészt
a nővér
tisztaságúnak.
szüzességének

elvesztését

jelenti.

A dcflorúció-
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nű figuráinak egyike. Szenvedélyesen szerető
asszony is, aki ha nem kaphatja meg a férfit, hát
megöli, hogy a halálban egyesüljön vele. Elkárhozását akár józsef Attila sorai is illusztrálhatnák:
Nem éreméd. mily veszély fenyeget,
téged, életem s engem is, ki vágyom,
ha másra nem, hát hogy veled legyek
s ha másutt nem, hát a halálos ágyon?

Oliuer Reed

ban a kereszt fallikus szimbólum (Bu'iÍ.uelnélláthattunk hasonlót) éppen úgy, mint egy korábbi
jelenetben az a kulcs, amely azt a cellaajtót nyitja, ahonnét jeanne szerelmét láthatja (itt Bergman: A csendjének egyik jelenetére utalhatunk).
Másfelől ez az aktus, a kereszt megszentségtelenítéséveI a lélek elvesztését is jelenti.jeanne kinyilatkoztatott és immáron vizuálisan is megfogalmazott elkárhozása a filmben egy folyamat
eredménye. A reményében csalódott nővér boszorkánysággal vádolja a papot, hogy aztán később, beismerve saját bűnösséget, sikertelen öngyilkosságot kövessen el. A keresztény vallás fogalmi rendszerében az öngyilkosság olyan bűnnek számított, amelyben az ember lelke elkárhozik, pokolra jut.jeanne ítélt önmaga felett, de
balszerencséjére túléli az eseményeket. A filmvégi epilógusban hitehagyottan látjuk, akire a
felejtés, a magány, a szürke "nemlét" üres évei
várnak. S ez az élet aligha jobb, mint a pokolti.izében égni.
Mindazonáltal hiba volna jeanne-t egyszerűen csak paranoiásnak vagy gonosznak látni. A
filmben a lényegesebb szereplök mind személyiségek, s ő a rendező gazdagon árnyalt, sokszí-
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jeanne első alkalommal a temetési menetben
látja Grandier-t, utoljára pedig akkor, amikor a
férfit a máglyára viszik. Kettejük sorsát, a nővér
szenvedélyét beárnyékolja, keretbe foglalja a
halál. Grandier végső üzenete jeanne-hoz csak
egy felszólítás lehet: "Tanuld meg, mit jelent a
szerelern !"
Természetesen a három nő a pap életében
egyidejűleg, egymásra rímelve, egymásnak
feleselve jelenik meg. jeanne szerelmetes látomásai alatt latinul imádkozik, s Phillipe unottan
dob félre egy latinul írt könyvet a szerelemről. A
párhuzam leheletfinom - ha különböző okokból
is, de mindkét nő képtelen a szerelemre. Máskor
Grandier és Madelyn meghitt, gyengéd kettőseiről a rendező mozgalmas, expresszív képekre.
vált,jeanne perverz képzelgéseire vagy Phillipe
szerepére az összeesküvésben. A két nő másmás
oldalról,
folytonosan
ellenpontozza
Madelyn alakját. A Iődallam, a hit és a szerelem
motívuma ezen ellenpontok közöu úgy bontakozik ki, mint valamely többszólamú barokk fúga J.S. Bach parti túrája alapján.
Grandier üdvözülésének azonban létezik egy
másik aspektusa is, amely a hatalom és az egyén
ellentétében, viszonyában ragadható meg. Az
alkotói szándékot Russell aLettres [rancaises és a
Nouvelles Littéraires részére adott deklarációban
fogalmazta meg: "Ez a per, Grandier pere számomra tartalmazza a múlt, a jövő és a jelen öszszes politikai perének jellegzetes vonásait, a hamis tanúkkal, annak elutasításával, hogya vádlott védhesse magát ... A I.oudun ügyben a politika csak Richelieu nemzetegyesítési politikáját
szolgálja, ennek érdekében használja fel, majd
semmisíti meg Grandier-t egy politikai frakció."
Aligha hihetnénk, hogy a kicsapongó életet élő,
erkölcsileg támadható Grandier érdekelné a hatalmat, a pap élete ebből a szempontból átlagosnak tekinthető. De Grandier a film elején eltemetett polgármester jogutóda, s ebben a rninőségben Loudun falainak, függetlenségének legfőbb védelmezője. Abban a pillanatban válik

Kö<.epen: Vanessa Redgraue

fontossá, amikor élete kockáztatásával
is szembeszáll Richelieu
képviselőjével,
a városfalakat
lerombolni
akaró Laubardemont
báróval. Ez az
ember már fontos, ez az atya már ellenség,
el
kell tünnie.
Jeanne nővér koholt vádjainak
felhasználásával összeesküvés
szövődik Grandier
ellen, amiben személyükben
sértett, önös érdeküket
szem
előtt tartó emberek
vesznek
részt: Laubardcmont mellett Mignon és Trincant,
továbbá a patikárius és a sebész. A hatalmi politika és a személyes leszámolás
igényének
összefonódása
az
összeesküvési
jelenetben
egyértelmű.
Az alacsony kameraállásból
felvett, hátborzongatóan
megvilágított
képeken
az összeesküvők
sátáni
figurákká válnak - akik a szellemidézés
mintájára (ez egyike a film horror elemei nek!) életre
hívják gonosz terveik végrehajtóját.
A gomolygó füstből Russell átvág a következő
képre, ahol
is a sűrű tömjénfüstből
előlép Barré atya. a hivatásos ördögűző.
Ha Russell az egyik oldalon a társadalmi
és az
individuális
lét analógiájára,
összekapcsolódására utal, a másikon e kettő ütköztetését,
arnbivalenciáját
mutatja fel. Egy jelenetben
Grandier

szellemes
okfejtését
halljuk a papi cöhbátusról
,
a következökben
Laubardemont
a falak lerombolására tör. A másik alkalommal
a szerelmesek
békésen fekszenek egymás mellett, a gótikus sírszobrok képeire emlékeztetve,
amikor a rendezö az összeesküvökre
vált. Másutt Russell a szerelmet a természet erejéhez, szépségéhez
hasonlítja - Madelyn
egy virágzó, zöld réten olvassa
Grandier
levelét. Ezzel szemben
az elmúlást,
a
terméketlenséget
sugalrnazó,
barna erdő közepén fanatizálja
Barre atya a hisztérikus,
"dé rnonaikkal viaskodó"
apácákat.
Az ellentét éppoly
szernbeszökö,
mint a kétféle akarat ütkiiztetése
Grandier
nyílt tekintetű
illetve Laubardemont
sisakos, arctalan katonái közöu - amely egyben
utalás Eizenstein :.fégmezók Lovagja című filmjére.
A fels(ii'olt példák egyetlen,
nagy párhuzamos montázsba
konvergálnak,
amelyben
a rendezö a legnagyobb
elődök, Griffith és Eizenstein követője.
Az elsö jelenetsorban
Grandier
beszél Loudun népéhez:
"Valahányszor
úgynevezett nemzeti újjáéledésríil
beszélnek,
ez csak
egyetlen
dolgot jelent, valaki megpróbálja
hatalmába
keríteni az egész országot.
Falaink jelentősége
az, hogy önkormányzatban
élünk ...

Ha függetlenségünk oda lesz, szabadságjogaink
is oda lesznek!" A képi kompozíció előterében,
baloldalt
a rombolást támogató Trincant és
Mignon áll, jobbra pedig Legrand és Rangier, a
falak védelmezői. A háttérben ugyanakkor fenyegetően magaslik a falak lerombolására használt eszköz, az óriáskerék. Ezekkel a drámai,
már-már patetikus képekkel szembenáll a másik
jelenetsor tragikomikussága,
szarkasztikus hangulata. Ebben XIII. Lajos Richelieu aggályait
hallgatja Loudunról, miközben ismeretlen célpontra lövöldöz. A város leigázására törekvő bíboros finom mozdulatai, amivel puska poros reverendáját
lesöpri,
önmagukért
beszélnek.
Grandier illetve az uralkodó párhuzamos jeleneteiben a kamera egyre közelebb halad a beszélökhöz.
A király "nemje" a jeleneten belül
ugyan a bíborosnak szól, de filmnyelvileg ez a
Grandier szózatára adott válasz is. A montázs
végén az emberi méltóságuktól megfosztott hugenották feketerigónak öltöztetve a vízparton
futkároznak, amíg a király egy jólirányzott lövéssel le nem teríti öket. Az itt felhangzó Bye,
Bye Blackbird zenei idézet csendült fel, amikor a főhösnő
sálja beleakadt a kocsi küllőibe Russell 1!J66-ban készített tévéfilmjében, az
lsadora Duncanban. Az idézet azonban nem kizárólag Russell fekete humorának
újabb bizonyítéka. A madárnak beöltöztetett emberek látványa a film kezdésére is rímel, ahol az uralkodó kegyencei ezüst jelmezekbe n, madarakként
jelentek meg. A prológusban a király egy szinházi táncjáték vezetője, amelyben Botticelli:
Vénusz srűletése festményének profán és obszcén
metaforáját látjuk. Az előadók és a nézők egyaránt maszkot viselnek - az álarc mögé rejtőző
emberek sorsa nem önmaguktól, hanem a rájuk
osztott szerepektől függ. Az 1970-es évek közepén ez a gondolat nem kisebb alkotásokban fogalmazódik majd újra, mint Kubrick Barry Lyndonja, vagy Fellini Casanovája. A Bye, Bye
Blackbird ironikus kiszólása a maszkok hamisságára, a bábu-Iét és az autonóm emberi lét ellentétére figyelmeztet bennünket.
Az uralkodó és a bíboros kiélezett dialógusa
azonban még egy kérdést felvet: kié a hatalom?
A király először a prológusban jelenik meg, ahol
vezényletére mozognak a táncosok, ahol bökezűségét
mutogatva pénzt szór kegyencei közé.
Aztán a párhuzamos montázsban dönt Loudun
jövőjéről. Végezetül inkognitóban látjuk, a démoni előadást rendező Barré atya és az orsolyás
apácák orgiáján - amint leleplezi, megszégycníti a résztvevőket. Történészek feladata annak eldöntése, hogy XIII. Lajos vagy Richelieu vál-
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lal t-e nagyobb szerepet a francia abszolutizmus
kiépítésében. Russell olvasatában az uralkodó
viszi a primet. Tőle függ minden és mindenki.
Grandier ellenszegül ennek a hatalomnak, s
egy modern értelemben vett koncepciós per áldozatává válik. A konstruált vádak, a hamis tanúk, az ördögüzők eszközei (megfélemlítés, csalás, kinzás] - XX. századi történelmünk számára
nagyon is ismerősnek tetszhetnek. Huxley és
Russell minden bizonnyal
ismerték Arthur
Koestler immáron klasszikus regényét, a Sötétség
délbem, hiszen a két történet hasonlósága szembetűnő.
Laubardemont
- hogy kicsikarja Grandier
beismerő vallomását - éppen a hitre, az egyház
nagyságára hivatkozik. De a pap nem kötelezi el
magát a hamis ügynek, és ez lényeges eltérés
Koestler
könyvéhez
képest.
Richelieu
és
Laubardemont
közös jelenetében
a keresztet
ábrázoló ajtó kinyílik, a kereszt meghasad. A keresztény eszme megcsúfolását, jelképeivel való
visszaélést Grandier is átlátja: "Kiforditottak
Krisztus tanítását. .. ez egy politikai kísérlet, hogy
megmutassátok, hogyan lehet egyetlen ember
akaratát ránk kényszeríteni és elpusztítani nem
egyetlen embert vagy egyetlen várost, de egy
egész nemzetet!" A pap bízik a király jóindulatában, csak a bíborost és képviselőit vádolja. De
mi tudjuk, hogy ki az igazi irányító. Grandier
tragédiája ezen a ponton ismét rokon azon elítéltekével.
akik nem is olyan régen, Koestler
szavaival, a "Párt Első Szárnú Vezetőjét" éltetve
vonultak a bitófa alá. Russellnél a történet, a per
adekvát saját korával - ugyanakkor szétfeszíti az
idő korlátait, s egy általánosabb, grandiózus történelmi parabolaként is felfogható.
Grandier-nak tehát el kell pusztulnia, halála a
film legkomplexebb jelenete. Az elevenen elégő, felhólyagzott bőrű férfi még a máglyán is az
igazát ordítja: "Ha a városotok elpusztul, ti is elpusztultok! Maradjatok szabadok! Küzdjetek!"
Loudun lakói eksztázisban vannak, nem figyelnek rá - mindenki a halálára kiváncsi. Russell
ekkor a kamera hagyományos szemszögéből átvált a szubjektívbe. Idáig a városlakók szemével láthattuk a égö papot. Mcstantól
Grandier
tekintetével, a felcsapó lángtengeren keresztül
látjuk Loudun polgárait, fiatalokat és öregeket,
önfeledt zenészeket és táncosokat - vagyis a rendező a középkori haláltáncot, a danse macrabreot idézi. Az objektív és szubjektív nézőpontok
válogatásával Russell eléri, hogy a lángok közepette Grandier teste és a városlakók egyaránt
elenyésznek. A jelenet csúcspontján felrobbant-

Korepen:
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ják a városfalakat, megerősítve a képek apokaliptikus jellegét.
A disszonáns zenével kísért, vizuálisan megszerkesztett káosz képei alatt ott találjuk azokat
a személyeket, akik Grandier elpusztítasaban
közvetlenül szerepet játszottak. Erdemes elidőznünk e három figuránál. mert Russel kritikusai
gyakran
félremagyarázzák
viselkedésüket.
Laubardemont hitetlen és cinikus ember, aki a
megégetéskor is szenvtelen marad. Gátlástalanul pusztít, öl, ő nemcsak a pappal, de annak
szobraival, könyvtárával is végez (a szobrok öszszetörése, a könyvek elégetése már előrevetíti
Grandier szenvedéseit, csontjai összezúzasát
és
megégetését) . Destruktív magatartása, hírhedt
mondása ("Adjatok nekem két sornyi írást bárkitől - és én fölakasztom az illetőt") a gonosz
megtestesítőjévé teszi. A film vége felé egy kapuban állva, mögötte az izzó lángok fényeivel,
mintha a pokol bejáratát őrizne. Nem véletlen
az sem, hogy az elkárhozott jeanne az epilógusban éppen vele beszélget.
A nézőket leginkább Barré atya figurája ejtet-

te zavarba. Az összes többi szcrcplő k mhű , kosztümös alak, odaillő arccal, viselkedéssel. Barn:'
hippi szerű külseje , gesztusai, amelyekkel
ai'.
apácákat fanatizúlja,
a világ .~úrmely rockszínpadáról visszakiisziinhetne. O sem hisz semmiben de bízik saját varázsában - hogy elcsábítja,
becsapja a közönséget,
legyen szó akár a XVII.
századi apácákról.
akár a XX. század bálványimádó fiataljairól. Russell - aki szoros kapcsolatba került ismet rock zenészekkel, mint Rick
Wakeman vagy Roger Daltrey - a filmnek ezen
a pontján kikacsint. Az I%O-as évek végén a katolikus szirnbólurnok újraértelmezésében
jelentős szerep jutott a hippi mozgalomnak is. Russcl
erre a tradícióbúl merített újfajta valláscsságra.
a hagyományos és az új szellemiség hasonlatosságára hívja fel a figyelmet, de egyúttal ironikusan viszonyul hozzá. Ebben a felfogásban Barre
alakja egy újabb anakronizmus (mint amilyen a
Bye, Bye Blackbírd
idézet volt) - állandó kihívást, szembesítést jelent a mindenkori nexönek.
Azoktúl pedig. akiket továbbra
is zavar Barn:'
modern örühsége. eksztúzisa.joggal
kérdezhet-

jük: Vajon nem őrültebb
viselkedés-e X III.
Lajosé vagy Laubardernont-é,
akik pedig szervesen belesimulnak
a filmes közegbe? Barn;
mint emlékszünk, füstfelhőbőllépett
elő, s elvégezvén az ördögűzést,
a máglya lángjai közt távozik. A szellemidézés véget ért.
Az ellenfelek közül kétségtelenül
Mignon
atya alakja a legizgalmasabb, akinek aszketikus
külseje Suryn páterrel. Kawalerowicz Máter Johanna címü filmjének hősével rokon. Mignon
egyszerre bámulja és gyülöli Grandier-t, aki
szellemileg és erkölcsileg is felette áll. Irigyli
nagyságát, s a helyére akar lépni. A többiekkel
szemben, ő hisz Istenben s a katolikus egyházban is - meggyőződésből és emberi gyengeségbői kívánja halálát. Mignon számára szentség a
bűn és bűnhődés, az üdvözülés és elkárhozás.
Ezt fontos hangsúlyoznunk, mert utolsó cselekedetét gyakran félreértelmezik.
A középkorban
úgy tartották, hogy ha tűzön ég el valaki, akkor
lelke megtisztul. s a mennyországba juthat, s ezért
imádkozik az égő máglya mellett. Az igaza mellett
mindvégig
kitartó Grandier, Jeanne nővér beismerő vallomása és saját lelkiismeretfurdalása hatására Mignon rádöbben, hogy a pap ártatlan. Osz
szecsomózza a kötelet, hogy ne lehessen vele
megfojtani Grandiert,
hogy elevenen elégve
megtisztulhasson.
A cselekedet tehát nem Mignon rosszindulatát
tükrözi - mint azt sokan
gondolják -, hanem yallásfilozófiai háttere van.
Mignon nem büntetni akarja a papot, éppen ellenkezőleg, ártatlanságára hívja fel a figyelmetezért tartja magasba az összecsomózott kötelet.
Grandier üdvözül, Mignon pedig beleőrül bűntudatába.
.>
Szerelem és gyűlölet, hatalom és egyén, hit és
hitetlenség viszonyrendszerében
bontakozik ki
Grandier személyisége. A film eleji (temetési
menet) és a filmvégi (máglyára viszik) útja között beteljesedik küldetése. Grandier az egyetlen, aki az elhunyt polgármester szellemi örökségét folytatva lelkileg és politikailag egyaránt
őrzője marad Loudun függetlenségének.
polgárai szabadságának. Olyan emberi értékek hirdetője, védelmezője lett, mint a hit, a szerelem, a
szabadság - melyek alakját a történet szint je fölé
helyezték. Az igazáért megszenvedö, az emberekért, az emberek által megfeszített krisztusi
sors analógiája egyértelmű. Maga Grandier is
tudja, hogy nem személye a fontos, hanem az,
amit jelképez - ezért mondhatja vádlóinak.
hogy vesztettek. Grandier ugyan elpusztulhat, a
gonosz diadalmaskodhat,
de azok az eszmények, amelyek egy kiteljesedő, emberhez méltó
élet lehetőséget foglalják magukban, s amelye-
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ket képvisel - elpusztíthatatlanok.
A film végén
Madelyn. aki Grandier küzdelmének egyetlen
társa volt, ennek a felismerésnek, tudásnak a birtokában elhagyja az immáron halott várost.
Grandier halálának jelenetében,
amely (iszszefoglalja a film valamennyi lényeges elemér,
még két motívum érdemel említést. A memento
mori! komor hangja rnindvégíg visszhangzik a
filmben. A történet halállal kezdődik, s azzal
végződik. Az események hátterét a nemrég vége~ éri vallásháborúk rémképe árnyékolja be, a
pestis százával szedi áldozatait. Hugenották kivégzése folyik, boszorkányperek
zajlanak - a
halál mint fő rendezőelv meghatározza a szereplők sorsát. A halál jelen van Grandier és
Madelyn megismerkedésekor,
s áthatja Jeanne
és a pap nemlétező kapcsolatát is. De a halálnak
szimbolikus értelme is van. Ezért érezzük már a
polgármester
temetésén felcsendülő Dies irae
szekvenciadallama
alatt, hogy itt minden egy
irány,ba, a filmvégi nagy, apokaliptikus haláltáncba tart. Ezért érezhetünk hangulati rokonságot Hans Holbein Totentanzdvei, s ezért idézi a
zárókép Pieter Brueghel: A halál diadala című
festményét. Szorosan a halál motívum hoz kapcsolódik ikonográfiai szempontból a kerek formák ha,sználata. Az óriás kerék a pusztulás eszköze, de egyben a hatalom jelképe is - amely a
szimbolikus, lélekvédő városfalak összezúzására készíttetett. A kerek forma ugyanakkor a fekete mágián használatos, a démonok megidézésére szolgáló nagy varázskör képét is idézi. Ennek rnegfelelöen a kerékbe tört emberek látványa, vagy Laubardemont
megpördülő sarkantyúja tökéletesen rímel a prológusban. a király
maszkabálján aláhulló napkorong képére.
A másik motívum a színház jelenléte, amely
állandó, visszatérő eleme a filmnek. A királyi
színjáték a prológusban. Grandier házasságának
eljátszása a kolostorban, végezetül a táncos pantomimelőadás
a vesztőhely mellett felállított
színpadon. Ezek a színházi imitációk egyfelől az
értékek bernocskolását, megcsúfolásár
(Botticelli festménye, Grandier házassága) jelentik, másfelől összekapcsolva a maszkok már jelzett
motívumával éppúgy a lényeg elfedését szolgálják, mint Grandier boszorkánypere. Am Russell
zsenialitása folytán a színpadszerüség egy másik
aspektusban is kihat a film struktúrájára.
Az első
előadás születést, a középsö házasságot, a befejező halált ábrázol (a vesztőhely melletti színpadon Grandier életének nevezetes eseményeit,
halálát adják elő). Ez a három aktus egységbe
foglalja a pap sorsát, kerekké teszi a film szerkezetét. A történet ugyanis a középkori miszté-

riumjátékok
mintájára
három helyszínen játszódik. Az égi szintnek a filmben a királyi udvar felei meg - ahol eldöntetnek,
irányíttatnak
az
események.
A földi szint maga a város, az ember
megmérettetésének
helyszíne,
míg a pokol a kolostor, ahonnét száműzték
az örömöt, ahol csak
elkárhozní
lehet. A teátralitás
a rendezői
stílusan és a szimbólumokon
túlmutatva
így válik
strukturális
elvvé a rendezésben.
Russell művészete
a német expresszionisták
és a nagy barokkos
kortársak,
mindenek
előtt
Orson Welles és Federico
Fellini munkásságából táplálkozik.
A hatás azonban kölcsönös.
hiszen Fellini Casanovajában az egyik epizód (Dubois márki estélye) ihletője kétségtelenül
Az ördögök prológusa volt. Russell valóságos vizuális
és akusztikai
zuhatagban
súlykolja gondolatait
egy delírium,
egy modern
misztériumjáték
formájában a nézőre. Ebben az értelemben
Az ördögök "drill" film, amellyel szemben a legtöbbször
hangoztatott
kifogás, hogy túlhajszolt,
hogy tobzódik a diabolikus
őrület képeiben.
Ám ha alaposan
megvizsgáljuk.
akkor
inkább
egyfajta
russelli realizmusról
beszélhetünk,
amelybe
a
történelmi
tények tisztelete is belefér. XIII. Lajos sovány, beteges és biszexuális
ember volt,
akinek udvarában
gyakran
tartottak
maszkabál t. A példák sorát a járásképtelen
Richelieu
betegségétől
Laubardemont
hírhedt mondásáig
hosszasan sorolhatnánk,
de ennyiből
is kitűnik,
hogy az "őrült figurák" nem kizárólag a rendezi)
szülöttei. A film stílusafelől nézve pedig a halottak sokkoló látványa,
a tömegsírok,
a filmi kegyetlenkedések
képei minden
naturalizmusuk
ellenére szinte stilizáltnak
tűnnek a valóság borzairnaihoz
képest. Russell nagyon vigyáz arra,
hogy a film legszürrealistább
képein se érezzünk öncélú magamutogatást.jeanne
nővér víziói tökéletesen
adekvátak
az apáca nemiségre
kiéhezett,
obszcén képzeletével,
s a legvadabb
örjöngésekben
is a keresztény
mitológiába
illeszthetök.
Russell stílusa jól megragadható
a
rnellékszereplők,
a patikárius
és a sebész Iigurájában is. A járvány
idején maszkot viselő (ahogyan szokás volt) férfiak alakját a történet szintjéről felemeli,
Hieronymus
Bosch festményeinek fantázia figuráit juttatva
eszünkbe.
Termé-

szetesen
nem állítható,
hogy a film autentikus
dokumentum
lenne, de hát nem is ez volt a célja.
Az ördögök egy provokatív,
forradalmi
erejű film,
amely az erőszakra és a kegyetlenségre
koncentrál - hogy felmutassa
velük szemben az emberi
értéket,
leleplezze
az összes abszolutizmust,
Raymond
Lefévre szavaival "az összes Krisztusés horogkereszt
barbárságút
".
Kik is valójában
az iirdiigiik:'
,\ \'álasz isnu-t
liibbrl'tegii.
A prolúgusl kövr-tőcn nH'gjeknii
l'ii
cím felirat alatt Russell két arcot mutat, a k irúlyét és a biboroset. Ük a démonok létrchozoi. s a
cselekmény
mozgatói.
Dc ördögök az összccsküvők is (lásd képi megjelenítésüket]
- akik egy
ártatlan
ember
megrontásúra,
clvcszcjtósére
törnek. A kifejezésnek
azonban létezik egy méIyebb értelmezése
is. A film elején l.aubardcmont halálbrigúdja
Loudun felé tart. Az út végén ott maga-sodik a város. a függetlenséget
jelképező, erődítményszerű
falaival. A film végéro
ezek a falak leomlanak,
s a karnera most a rol110k felelt, a varosból
muuuja az utat. Az úrnu-n
ti, kerékbe
tő ri hullák
Loudun
fiill' maga·
sodnak, mintegy bejönnek
a lerombolt
városlulakon. A halál diadalához
az ördögöknek
(a
király és Richelieu) olyan emberek szövctscgórc
volt szükségük, akik maguk is gonoszak voltak, s
akik gyűliiIték Grandicr-t.
Innen nézve az iirdiig
nem más, mint az emberi
tcrmcszet
maga,
amely egyszerre kívánja mások és iinmagunk
elpusztítasát
- gondoljunk
Grandier
apokaliptikus halálára.
"Ami az emberi júság-ot illeti,
nem hiszek benne: az emberi tcrrnószc:
olvan,
mint a jéghegy,
egy része nem látható
- nem
érezném magamat becsületesenek.
ha nem merném bemutatni
a rossz oldalt, az emberi rosszaságot" - nyilatkozta
a filmről Russell. Az iirdi~!!,ök
záróképén
Madelyn elhagyja az immáron
hal olt
várost, az út két oldalát végeláthatatlanul
emberi hullák szegélyezik.
Eközben a színek eltűnnek
a filmről: a világ fekete-fehér,
halolti marad. Ez
a megoldás
ugyanakkor
a mítosz szintjére emeli
a záróképet.
s a filmet. Madelyn
szimbolikus
alakja - Grandier
hitét megiírizvén
- tétován ('S
bizonytalanul
ugyan, dc elindul a beláthatatlan
messzeségbe.
Mátyás Péter
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Test és szellem harca
Ken Russell: Az ördögök
Ken Russell - ez a talán leginkább Fellinihez hasonlítható angol rendező - csaknem húsz éve
készítette Az Ördögöket. A szenvedélyes monstre-látványosság igényes kiállítása, kíváló színészi alakításai és - talán nem is utolsósorban - korunkhoz szóló pszichikai és politikai "áthallásai" többnyire feledtetni képesek, hogy voltaképp a "papa rnozija" ez is. Ez a kosztümös film
ugyanakkor mindazt különös érzékenységgel és
expresszivitással képes megjelenítenieamit
ma
érdemes elmondani - illetve amit ma képesek
vagyunk felfogni - a rettenetes és nagyszerű
XVII. századról. Franciaországban,
e század első felében történt mindaz, amit a film megelevenít. Franciaországban,
ahol a protestánsüldözés
áldozatainak csontvázai ugyan még ott aszalódtak az utak mentén, de mar véget érni látszottak
a vallásháborúk,
ahol az egész Európára kiterjedt pestisjárvány hekatornbái apokaliptikus vízióvá tették a hétköznapi létet, ahol egyházi és
világi hatalom egymással is harcban álló önkényurai gázoltak a vérben, miközben régi és új
törvényeket, eszméket hirdettek, ahol XVII. Lajos király udvarában a szinte már perverz pompa politikai gyilkosságokat és cselszövések hálóit rejtette, ahol a mindenható Richelieu bíboros bürokratikus apparátussá kiépített hivatalnok-papsága és besúgó hálózata élet és halál ura
volt, ahol még fel-felbukkantak a Szent Inkvizíció véreskezű fanatikusai is, s ahol a legrettenetesebb bűnöket szinte semmi nem különböztette meg a megtisztulás katartikus élményétől.
Ez előtt a történelmi háttér előtt zajlott le az a
dráma, melyről Aldous Huxley regényt írt, s
amely regény nyomán elkészült ez a film. Loudun városkájában, egy Orsolya-rendi apácazárda főnöknőjeként élt Louis Bécier báró leánya,
akit AngyalokJohannája
néven ismertek, s aki
végül is máglyára juttatta Urbain Grandier
atyát, a városka jóképű lelkészét. Az atya nemcsak jóképű és öntelt ember volt, de hírek szálldostak sajátos módszereiről is, melyekkel lelki
és testi vígaszt nyújtott a szebbik nemnek. A pohár akkor telt be, amikor a királyi ügyész leányát is elcsábította. Angyalok Johannáját - a
feltételezések szerint - éppen ezek a hírek késztették arra, hogy a kolostor öreg házfőnökének
halála után Grandier atyának ajánlja fel ezt a

tisztet, amit azonban ő nem fogadott el. A viszszautasítás után furcsajelek kezdtek mutatkozni
Angyalok Johannájának
viselkedésében.
Hisztérikus kitörések sodorták szinte az önkívületbe,
melyeknek csitultával egyre többször kérte apácatársait, hogy korbácsolják meg. Majd különös
hallucinációkra
kezdett panaszkodni, ezek lassanként átterjedtek rendtársaira is. Amikor aztán a kolostorbeli hétköznapok erősen eltávolodtak a Krisztus jegyeseinek szcntclt élet szabalyaitól, Angyalok Johannája Mignon kanonokhoz - a királyi ügyész egyik rokonához - fordult
segítségért. A vizsgálatok megállapítottak,
hogy
a jámbor apácákat az ördög sötét erűi keritették
hatalmukba. s ezért ördögűzők érkeztek a kolostorba, hogy felvegyék a harcot az alvilági hatalmakkal. Feltételezhetően
az ördögüzóssel
foglalkozó egyházi személyek furcsa rituáléi
znvurták aztán meg végleg Angyalok Johannájának
egzaltált lelkét, mert ü és társai botrányosabbnal
botrányosabb jelenetekkel
háborították fiil az
egyre zordabbá váló papokat. Nem kerülte cl
azonban a figyelmüket, hogyamegszállott
apácák egyre gyakrabban emlegették önkivületükben Grandier atya nevét. Az atya rémülten fedezte fel a fenyegető veszélyt s Loudun főtisztvlselőjén kívül még Bordeaux érsekéhez is segítségért fordult. Az érsek ugyan megtiltotta az őrdögűzést, és megparancsolta
az apácáknak,
hogy zárkózzanak be, de a már tömeghisztériává nőtt jelenséget nem lehetett felszámolni. Ekkor lépett a színre Laubardemont
megye tanúcsosa, aki Angyalok Johannájának
és még két
másik apácának is rokona volt, s jelentést tett
magának Richelieu bíborosnak. A biboros, akinek egy Grandier atya szerzőségével
megjelent
pamflet miatt volt oka gyűlölni Loudun botrányos életű lelki atyját, parancsot adott letartóztatására. Ettől kezdve újult erőre kapott az őrdögűzés. és Gault ördögűző atya a korbabeli dokumentumok alapján komoly eredményeket ért
cl, hisz nem kevesebb, mint iit rossz szelh'Il1(,t _
úgymint: Grcsilt, Amaridot. Leviathánt, Behe'
rnótot és Beheriét - űzött ki a kolostor falai kéizül. Ezt követően öt éven át tartott váltakozó
szerencsével az ördögökkel folytatott háború, s
Gault atyát Lactance és Suriri atyák követték a
jámborság bástyáin. Grandier atya sorsa közben

végképp megpecsételődött,
mert - bűnösségének legfőbb bizonyítékaként
- házában egy
szerződést találtak, melyet a Pokol legveretesebb nevű méltóságai
írtak alá: Lucifer, Belzebub, Sátán, Ehini, Leviathán és Asztarót. Grandier atyát a kegyes Lactance atya és a kapucínus
Tranquille vetette kínvallatás alá, melynek során mindkét lábát eltörték, s így hordágyon kellett a számára felállított máglyára vinni, miközben újabb bizonyítékát
adta annak, hogy az
ördöggel cimborált: nem méltányolva Lactance
atya fáradozásait,
felszólította, hogy harminc
nap múlva jelenjék meg az Úr színe 'előtt. Mit
tesz Isten (Ordög?) : a buzgó ördögűző a mondott időben távozott is az élők sorából, s vallatótársa nemsokára szintén követte a túlvilágra.
AngyalokJohannáját
pár évig még gyötörte egy
Isacaaron nevű démon, de aztán lassanként
helyreállt a béke, s a louduni apácazárda főnöknője harmincegy évvel a megégetett Grandier
atya halála után szunnyadt örök nyugalomra.
Nos, Ken Russell filmje ezen eseményeket viszi filmvászonra
több-kevesebb
hűséggel, s
Grandier atya alakját mint az autonóm ember figuráját helyezi a középpontba, mely cél elérése
érdekében AngyalokJohannáját
nem csak lelki,
de testi torzulattai - egy csúf púppal - is felruházza. A történet kulisszái mögött pedig egy láthatatlan, illetve - stílusosan - több alakban
megjelenő mitologikus "főszereplő", az ördög
sejlik fel. Másképpen fogalmazva: az ördöghit
szellemtörténeti
problematikája, és annak sajátos értelmezése, melynek megértéséhez kénytelenek vagyunk a továbbiakban egy kis kerülőt
tenni, s némi kultúrtörténeti
adalékkal szolgálni.
Az ördög alakja esszenciálisan a kéveredettséget, a zavarodottságot,
a káosz t jeleníti meg,
mely az embert bizonytalanná teszi, s eltávolítja
az isteni rendtől. Ezért is lehet ennek a szörnyű
lénynek a megjelenése oly sokféle, s ezért lehet
képes a megtévesztő alakváltozásokra.
Ezenkívül részbeni állatalakja a szellem bukására.
anyagba zuhantságára utal. Héber nevén a sátán
(••..
vádló) az Ószövetségben, jÓbnál fordul elő
először (Jób 2,1-7), de nem Isten ellenlábasaként, hanem "Isten fiainak" - az angyaloknak egyikeként, sőt: az isteni akarat végrehajtójaként. S bár Szent Pál szerint ; ... a sátán is a világosság angyalának tetteti magát" (2 Kor u.i.n,
a nevében "fényhozóként" aposztrofált Luciferről tudnivaló, hogy eredetileg az angyalok fejedelme volt, akit bűneiért taszított le az U r a
mennyből.
Jámbor keresztény felfogás szerint az ördö30

gök Isten hűtlen szolgálói,
akiknek gonoszsága
szabad akaratuk hamis választásából fakad, s
ezért bűnhődni ük kell.
Ám a középkor ismerni vél i Beliált, az ördögi
jogtudóst is, aki magátjézust fogta perbe, s Milton Elveszett Paradicsomának Sátánját, aki a nemes lázadót testesíti meg. Az ő alakjuk fogalmazódik újjá ,Madách Luciferében, amint kevélyen
vágja az Ur szemébe: "S nem érzéd-e eszméid
közt az űrt, / Mely minden létnek gát jául vala, /
S teremtni kényszerültél általa? / Lucifer volt e
gátnak a neve, / Ki a tagadás ősi szelleme."
Majd később: "Együtt teremténk: osztályrészemet / Követelem."
Az ördög arculatának egyik jellemző vonását
Victor Hugo festi meg, aki egy versében arról ír,
hogy az elűzött Sátán szárnyának egyik tolla a
Pokol kapujában maradt, s ebből Isten gyönyörű leányt teremtett: a Szabadságot.
Mindent egybevetve: az ördögi és az individuális eszméje szorosan összefügg. Az isteni
rend alázatos elfogadásával szembeforduló,
az
ismeretlenre vágyódó, a sokféleségben és a szabadság illúziójában örömöt találó én, mely mindennek elébe helyezi magát, valóban az ördög
attributuma,
s e tekintetben a film Grandier
atyája valóban ördögi jelenség. Még mágikus
szexuális hatalma is az ördögre utal, hisz tudnivaló, hogy ez a patás csábító ellenállhatatlan nemi vágyat képes ébreszteni, ha daliás ifjú vagy
szép leány képében jelenik meg.
Am van az ördögnek még egy - kevéssé ismert - tulajdonsága, mely újabb bizonyíték lehet a szemünkben Grandier atya ördöngössége
mellett. A Pokol e riasztó lénye ugyanis meglepő módon szívén viseli bizonyos építmények
sorsát, sőt: megépítésükhöz
is segítséget nyújt.
Különböző hidak (a párizsi St. Cloud híd) és falak (az Angliát Skóciától elválasztó valamikorvolt fal) építése fűződik a nevéhez, ezért figyelemre méltó, hogyafilmbéli
atyát is Loudun város falainak megvédelmezése
állítja szembe ellenfeleivel, akik le akarták rombolni. Ezek a hatalmas falak itt az individuum, az önállóság, a
függetlenség és a szabadság jelképeiként szerepelnek. Az ördög - lévén, hogy könnyedén változtatja alakját - mindig korszerű, s így Grandier atya a film egyetlen szereplöje, akiben magunkra ismerhetünk, s miután egy számunkra
riasztóan ismeretlen világban mozog, magától
értetődően
állunk az ö oldalára.
A film talán legolcsóbb jelenetsorai - a hullak, a koponyákból
előmászó
férgek és más
"hangulatf('stií elemek" - gondoskodnak annak
a történelmi
háttérnek a felfestéséről.
melyben

Üliuer Reed

szükségszerűen
meg kellett születnie
az ördöghitnek, Miközben
gyilkos testvérháborúk
arattak, s a "fekete halál" pusztított
el egész városokat, nyilvánvalóvá
lett, hogy a Sátán földi uralma vitathatatlan,
Az egyszerű emberek
egyfajta
ősrégi dualizmus
felé fordultak:
elfeledetl
istenek, tündérek,
démonok,
mágusok, kelta papok
és papnők támadtak
az ördög bőrében
új életre,
Ráadásul
mindez a lázadás egyik formája lett,
mely az egyenlőséget,
a temészetességet,
a szabadságot és mindenféle
fennálló rend eltörlését
tűzte zászlajára.
Így született hát meg a teológia
retlenetes
ellensége - az ördöghit -, amit a külsű
nyomás, a félelem és a hisztéria
csak erősíthetett, lévén az ördög legfőbb elemének,
a káosznak ismérvei.
A keresztény
ördög igen sok olyan elfojtásra
ítélt pszichikai
energiát képviselt, amit az emb rek jól ismertek egyes antik istenek alakjába öntve, Ilyen volt a görög Dionüszosz
- az őrjöngő
isten - is, akinek hívői az öntudatlanság,
a telj s
önfeladás
és önátengedés
eksztázisában
telüődtek a természet
határtalan
erőivel. Azok a rnená-

doknak
nevezetl
bacchánsnők.
akik három
évente visszatérő
delphoi ünnepükön
a téli Parnasszoszon
rohantak
őrjöngve, s minden elébük
kerlilii r('rrit elevenen
tl'ptl'k SZl't - az ünne-pi-u
kívül éppoly hetköznapi
l'll'tl'l'l'lll'k,
,IllinI Illl'gszállotlságuk
előtt a louduni apácák. Eppen a túl
erős elfojtások racionális rituúléi aktivizálják
az
öntudatlan
sötét erőit, s ezek mani feszt megjelenéseinek
éppúgy
magyarázatot
kell nyerniük
egy vallásban,
mint a másik oldalnak,
Ez természetesen azzal is jár, hogy - éppen az öntudatlanságot figyelemb
véve - mentesíteni
kell az
adotl személyt cselekedeteinek
súlya alól s egy
idegen, ellenséges
erőre kell áthúrüani
azokat.
Az őrjöngő menádok
esetleges
gyikosságainak
sem
volt
semmiréle
kiivetkezménye,
minI
ahogy az indiánok
sem tekintették
felelösnek
magukat az alkoholos
befolyásoltság
alatt elkövetett tetteikért.
vagy ahogy a keresztény
teológia is egyfajta szcrcncsérlcnségnck
tekinti azt,
ha valakit "megszáll
az ördög". Ez utóbbi állapotot függetlennek
véli az ember erkölcsi állapotától, sőt azt állítja, hogy a ~()nosz lelkek pró-

batételszerűen, Isten engedélyével szállják meg
áldozatukat, s bár testük fölött hatalmuk van, a
lélek szellemi képességei fölött nem uralkodnak, csak elnyomják. Ebből adódik az a paradoxnak tűnő állítás is, hogy csak hívő ember válhat ördöngössé, s bizonyos értelemben minél
szörnyübb istengyalázásokat követ el, annál
erősebb kötelékek füzik istenéhez, aminek záloga szörnyüséges bűnhődése
is. Mert a bűnbe
esett testet minden személyes indulat, ellenségeskedés nélkül, ám annak elpusztítása árán is
meg kell tisztítani a gonosztól, valahogy úgy,
ahogy egy orvos eltávolít manapság egy rákos
daganatot. Ezen a ponton van lényegi különbség a filmbéli Grandier atya és AngyalokJohannája öntudata, hite, és ennélfogva bűnhődése
között.
Grandier atya ugyanis individualista módon
hisz teste és lelke egységében, amit mellesleg a
Biblia is sugall, hisz Pál apostol a korinthusiaknak írt első levelében azt mondja: "Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten
Lelke lakik bennetek? Aki lerontja az Isten
templomát, azt Isten elpusztítja. Isten temploma
ugyanis szent, s ti vagytok az." (1 Kor 3,16-17)
De Grandier atya botrányos módon túl is lép
ezen a felfogáson, hisz testi vonzását és férfierejét éppúgy személyisége integráns részének, isteni adománynak tekinti, mint racionális gondolkodását és hitét. Amikor a filmben azt mondja: "Arra vágyom, hogy Istennel egyesüljek!",
akkor nemcsak lelki, de testi egyesülésre is gondol- ez az elképzelés csak a középkor eretnekeinél fordul elő. Az a sajátos férfi-individualizmus, ahogyan Grandier atya racionalitása szembeszáll az őt körülvevő világgal, s ahogyan önnön testiséget spiritualizálja,
tökéletes ellenpontja AngyalokJohannája "betegségének".
Belőle ugyanis olyan irracionális, megformálati an, elemi erők törnek föl, melyek nemcsak
személyiségén lesznek úrrá, de eltorzult teste
szirnbólumában is kifejeződnek.
Tökéletesen kiegészíti és ellenpontozza egymást a két figura: a
szép és a csúf, a tudatos és a tudattalan, a magasba törekvő és a mélybe rántott, oabal és a jobb
agyfélteke által irányított, a férfi és a nő. Mondhatni úgy is: szélsőségességük, a másik fél elemeit nélkülöző polarizáltságuk miatt mutatja
személyiségük az ördög egy-egy arculatát: az
önhittséget és a torzságot. Ezt a két arcot pedig
csak egy-egy hajszál választja el a szentétől. Az
is erre utal, hogy mindketten az Egyház szolgálatában álló személyek.
Grandier atya kivégzése előtt azzal védekezik, hogy nem lehet az alvilági erők szolgaja,
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mert nincs benne alázat. Angyalok Johannája
ugyanakkor az alázat megszállottja: ezt nem
csak apáca-volta bizonyítja, hanem az is, hogy
éppúgy átengedi magát a szerelmi szenvedélynek, mint a gonosz erőinek, vagy az ördögűzök
nem kevésbé sátáni ténykedésének. Ennek megfelelően a két ember beteljesülése - a szép férfi
földi gyönyörei, és a rút nő eksztatikus látomásai
- éppúgy ellenkező előjelűek.
mint bűnhődésük: Grandier atya csak úgy tudja megőrizni önmagát, hogy elveszíti az életét, AngyalokJohannája pedig csak azáltal nyeri meg az élet lehetőségét, hogy elveszíti önmagát.
Test és szellem harca az övék. Míg Grandier
atya szinte sérthetetlenül, magabiztos fölénnyel
járkál a nyitott tömegsírok vagy az utcák hullahegyei között, majd testi élvezetekben leli örömét, addig AngyalokJohannája
a testi nyomorúságok sorozatát éli meg: Krisztus keresztjét
tömi fájdalmában a szájába, hogy később
ugyanez a kereszt vérezze fel őrjöngésében
a tenyerét, és meglesett önkielégítésének borzalmas párhuzama lesz a véres "ördögüzés" procedúraja. Grandier atya győzelemre éhes szelleme
és hiú férfiassága a legborzalmasabb megaláztatást kénytelen elszenvedni, amikor halála előtt
kopaszra borotváltan, összetört testtel, durva
darócba bújtatva vonszolja magát a máglyára az
őt valaha csodálattal figyelő tömeg röhögése közepette. (Itt eltér a film a valóságtól, mert a történet szerint hordágyon vitték.) AngyalokJohannája olyan győzelmet arat ekkor, amilyet valójában nem is akart. Az előtte heverő roncs valamikor-volt férfi-szépségére tett megjegyzése talán
az egyetlen elégtétel szenvedéseiért. Mindketten győztesek és áldozatok tehát ebben a harcban.
A két főhős tökéletesen polarizált kettőse teszi dramaturgiailag kissé indokolatlanná a filmbéli Grandier atya titkos házasságát, illetve a feleségeként szerepeltetett "tiszta nő" megjelenítését. Naiva-szerepe ugyan hatásosan ellenpontozza a torz-testű, megszállott apáca szörnyeteglényét, de kínosan érződik, hogy a dráma nélküle is kiboml ana. Nem csak azért, mert ez a dráma a vonzó férfi és a púpos nő konfliktusából
adódik, azért is, mert Grandier feleségének az
lenne a dramaturgiai funkciója, hogy az atya "jó
útra térését", az igaz szerelemmel való találkozás hozta megtisztulását ábrázolja. Ez pedig inkább tompítja, mintsem megerősíti szernélyiségének eredeti, karakteresen autonóm vonásait.
Annál is inkább, mivel e szerelme - mellékszál
lévén - kevéssé motivált, és árnyalatlansága
miatt kissé hihetetlen is. Grandier atya a film

elején oly brutális kíméletlenséggel bánik előző
. szeretőj ével - akiről ugyan a történet kereksége
miatt kiderül később, hogy kiérdemelte ezt a kiméletlenséget -, hogy amikor feltűnik a filmben
későbbi felesége, az ember arra gondol: az ördögien vonzó pap szerelme csak a csábítás szerepjátéka. Fenti véleményemet
az is igazolni látszik, hogy Grandier atya és felesége, illetve AngyalokJohannája
és a feleség jelenetei lényegileg nem lendítik tovább a történetet, s megoldásukban is erőtlenek. Talán az is szerepet játszik
ebben az érzésben, hogya Grandier atyát alakító Oliver Reed, és az AngyalokJohannáját
játszó Vanessa Redgrave olyan színészi teljesítményt nyújt - dacára annak, vagy éppen azért,
mert Oliver Reed nem annyira vonzó és Vanessa Redgrave nem annyira torz, mint ahogy e híres történet szereplőit elképzelnénk
-, hogy
szinte csak egy-két karakterszereplőnek
marad
mellettük hely a vásznon. Közülük kell megemlíteni a fő-ördögűzőt Michel Gothardot, aki talán éppen meghökkentően anakronisztikus figurája miatt válik emlékezetessé ebben alefojtott
és fel-feltörő indulatokkal teli, véres, kiszámíthaiatlanul veszélyes, és mégis méltóságteljes középkori világban. Michel Gothard szerivedéIyessége, röpködő, hosszú haja, hadonászó, izmos, meztelen karja és drótkeretes szemüveget
viselő beatnik-arca leginkább a hatvanas-hetvenes évek valamelyik pop-sztárját idézi, ám ami
igen furcsa: ez cseppet sem zavaró, sőt: új dimenziókat nyit az értelmezésnek. Az anakronizmusoknak is sajátos szerep jut ebben a filmben,
mintha csak éreztetni akarná ~ rendező, hogy
olyan általános emberi konfliktusokat fogalmaz
meg, melyek túllépnek a tér és az idő korlátain.
Nemegyszer átértelmeződnek
a történelmi események, vagy bizonyos konstruált motivációk
lépnek az előtérbe, hogy könnyebben azonosulhassunk a történésekkel.
Az egyik ilyen momentum
Grandier atya
filmbéli jellemfejlödése,
melyet nőfaló hím ből
szerelmes férjjé válása hivatott jelezni egyfelől,
másfelől pedig annak a kapcsolatnak a változása, mely őt Loudun városához, illetve szűkebb
környezetéhez köti. Ez a folyamat juttatja el az
önhitt atyát odáig, hogy a máglyán utolsó szavaival ezt kiálthassa városa polgárainak: "Ne
engem nézzetek! Nézzétek a várost!" Bár ez a
vonulat igen lényeges dramaturgiai funkciót látszik betölteni, nincs más jelentősége, mint hogy
Grandier atya figuráját közelebb vigye ahhoz a
jól bevált filmhős képletéhez. aki önmaga legyőzésével felülemelkedik személyisége szabta korlátain, s a közösségért áldozza életét. Ez a ro-

mantikus beállítás lényegileg idegen a középkor
statikus, hierarchikus világképétől és értékrendjétől, melyben a mi felfogásunk szerinti individualizmus jószerivel ismeretlen attitüd volt. A
világ stabilitását az adta, hogy rendje magától az
Istentől eredt, akinek földi helytartói - az egyház és a világi hatalom birtokosai - valósították
meg, és csorbítatlansága
minden egyéni érdek
fölött állt. Az egyén értékrendjében mindenképpen fontosabb helyet foglalt el a tágabb, majd a
szűkebb közösség érdeke, mint a szubjektív én,
melynek legyőzése a közösség érdekében ismeretlen volt. A személyiség eltéréseit a normáktól
a bűnösség állandó tudata kísérte, mint ezt éppen a vallási-társadalmi
"másként gondolkodást" kisérő pszichotikus jelenségekből láthatjuk, illetve az eretnekek és boszorkányok megdöbbentő vallomásaiból tudjuk. Az ördöngösség végül is nem más, mint ennek a bűntudatnak az áthárítása olyan külső, irracionális erőkre, melyek fölött az egyénnek nincs hatalma. A
lázadók és a Szent Inkvizíció áldozatai maguk is
bűnösnek tudták magukat, s hogy a film béli
Grandier atya magatartásából
hiányzik ez a
bűntudat, bizonyos anakronizmusként.
a figura
"modernizálásaként"
fogható fel.
Ugyanilyen tudatos anakronizmus az az "áthallás" is, amely révén Grandier atya pere
olyannyira emlékeztet bennünket korunk koncepciós pereire. Ahogyan a megkínzott apácák
hisztériája "megformálódik",
s egyre engedelmesebben buggyan ki szájukon az atya neve,
hogy önnön életüket mentsék, éppoly ismerős
számunkra, mint a házkutatás aktusa, s az ekkor
előkerült szerelmes levelek bűnjelként kezelése.
Ezek a középkori jelmezben eljátszott huszadik
századi jelenetek ugyanakkor nem nélkülözik
azt a naiv romantikát,
ami a Chaplin A
diktátorában megjelenített koncentrációs tábort
jellemezte annak valódi, Hitler-féle másához
képest.
A filmbéli Grandier atya nyilvánosság e-lőtt,
papi ornátusban védekezhet, s eme pittoreszk
jelenet után megadatik neki a mártírrá avató
passió vigasza is. S bár a bűnvallomásra késztető
legnagyobb kísértést, a "Te magad már nem
vagy fontos" igazságát is a fülébe súgják, hol marad az ő tragédiája az orwelli, a koestleri, vagy a
századunk valósága produkálta koncepciós perek áldozataiétól! Grandier atya a filmen azt
mondja: "Azt hiszed, van ember, aki bevall el
nem követett bűnöket, csak hogyenyhítsen
szenvedésein?" És ez az a pont, ahol a film - film
marad, mert sem a középkori perek procedúráinak alávetett, önnön bűnösségük
tudatától szen33
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ved ő áldozatait, sem századunk másfajta hitének sivár racionalitását
elfogadó, szánnivaló
bűnvallóit
nem jellemezheti igazán ez a mondal. Ezt csak egy kivételes filmhős mondhatja.
Külön említést érdemelnek a film díszletei és
látvány tervei, melyeket Derek Jarman tervezett, s amelyek ennek az eklektikus világnak
nem csupán hátteréül szolgálnak, hanem egész
hangütését meghatározzák.
Meghökkentő erőteljességük, időn kívüli egyszerűségük, monumentalitásuk és expresszivitásuk a legnehezebbet érik el: korhűnek és huszadik századinak
tűnnek egyszerre, ami a már említett látványbeli és szemléletbeli anakronizmusokat
nem csupán elfogadhatóvá teszi, de tovább is értelmezi.
A terek használatában szimbolikus jelentőségűvé emelkedik a kint és a bent, míg a világossötét dichotómiája
révén további hangsúlyokkal
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bővül a látványalaphangulata.
A szabad térben,
nappali fényben beszél hatalma csúcsán a városka polgáraihoz Grandier atya, hogy aztán Angyalok Johannája alulnézetből figyelő szemei
előtt fényben fürödve, mintegy földöntúli jelenségként emelkedjék a magasba, ahogyan lassan
közeledik egy menet élén. Szintén a szabadban,
de már esti sötétedéskor szenteli be az atya a tömegsírba hányt hullákat, s ekkor zajlik le összetűzése is az elcsábított leányapjával.
Világos
belső tere van az apácazárdának és Richelieu hivatalának, míg Grandier atya ellenségei füstben
ÚSZJ, félhomályos
helyiségben gyülekeznek.
Grandier atya környezetét - lakosztályát és a
templombelsőt - a félhomályban, illetve a sötétben felsejlő, puha, rejtekező, vagy drágakőként
felragyogó színek jellemzik, mely mili őnek tarka ellenpont ja a királyi udvar arany-kék-sárga
rikító talmisága. Ezektől eltekintve a filmet az
erősen redukált színhasználat jellemzi, melynek
leghangsúlyosabb
meghatározói a méltóságteljes feketék és fehérek.
Talán a legjellemzőbb megoldást az apácazárda belső tereit jellemző fekete-fehér atmoszféra képviseli, mely mindig valamilyen furcsa,
hideg, természetesnek ható világításban fürdik.
A helyiségek falait vakolatlan, fehér, tompa fényű esempékhez hasonló téglák monoton rendje teszi többértelművé.
Ennek láttán nem csak a
puritán tisztaság jut az ember eszébe, de a hideg
sterilitás, a kórház, a boncterem, vagy az őrültekháza asszociációja is. E síkokat fekete felületek, alacsony boltívek, alul meghökkentöen öszszetartó falsíkok, magasba emelkedő vaslétrák.
rácsok, továbbá szokatlan formájú átjárók és ajtók tagolják. Ismerve például a létra keresztény
szimbolikáját - mely a megvilágosodás felé tartó, felemelkedő lélek útjára utal-,joggal gyaníthatjuk, hogy a látványvilágban
minden egyes
elemnek nagyon határozott funkciója, sőt jelentése van. A tér egyszerre tágas és szűk, hisz a belső ürességet hangsúlyozó, kongóan magas belső
terek olyanokkal
váltakoznak,
amelyekben
szinte csak térdelve férnek el a szereplők.
Ugyanilyen nyomasztó, meggörnyedésre
késztető mérete van AngyalokJohannája
földalatti
sziklabörtönre emlékeztető cellájának, s egyes
ajtóknak is. Ezeknek a furcsa, féloldalt íves,
másfelől pedig egyenes lezárású,
abnormálisan
alacsonyajtócskáknak
a formája Angyalok J 0harmája torz testtartását tükrözi. Ülőhelyeknek,
bútoroknak ebben a rácsokkal zsúfolt, aberráltan rideg közegben nem jut hely, s minthogy joggal feltételezhető, hogy az apácazárda Angyalokjohannájának
építészeti képe - könnyen ért-

hető a zárda mazochisztikus jellege is. A Grandier atya által védelmezett városfal monumentálisnak ható építménye a város önrendelkezésének szimbóluma, s egyúttal Grandier atya individuális szabadságvágyáé is, mely összefüggés
azáltal is nyilvánvalóvá lehet, hogy az atya megkínzatása, testének "lerontása", majd máglyahalála párhuzamos a városfal földig rombolásával.
Ennek megfelelően ez a fal nem csupán egy magasba emelkedő síkból áll, hanem bonyolult
építmény-jellegér
egymásba illeszkedő kubusok, kiszögellések és a templom építészeti megoldásaira emlékeztető bemélyedések
alkotják.
Robusztus mozdíthatatlansága
a filmbéli Grandier atya testi formáinak építészeti transzpozíciója. Ha ebben a falban talán Grandier atya
külső habitusát láthatjuk, akkor lakosztályának
fényűzően szokatlan belső tere az ő belső világát
modellezi. A kör alakú helyiség, melynek felső
és alsó szintjét lépcső köti össze, akár kútra vagy
Dante Poklának szerkezetére is emlékeztetheti
az embert, s a szituációra mindig igen jellemző,
hogy ebben a térben éppen hol jelenik meg lakója a kamera szernszögéhez, illetve a másik
emberhez képest, G randier atya a felső szinten
hever, míg teherbe esett szeretője hiába nyújtja
felé kétségbeesetten kezeit; alulnézetben látjuk,
amint magabiztos
mondatokat
fogalmazva,
szinte vésztjóslóan
jár körbe ugyanitt, ám amikor letartóztatják, szinte magatehetetlenül
hever lakosztálya "kútjának" sötétbe borult alján.
S amint Grandier atya attól kezdve válik tragikus hőssé, és embersége akkor nyilvánul meg
igazán, hogy pribékjei kezére kerül, ennek a
mindig félhomályos helyiségnek áz értékei is
csak akkor kerülnek igazából a szemünk elé,
amikor a katonák összehasogatják
az itt lévő
festményeket, és összetörik a szobrokat. Ekkor
tűnik fel például egy pillanatra Michelangelo
egyik rabszolga-szcbrának
másolata is.
U gyancsak fantasztikus térkiképzésű annak a
katedrálisnak a belseje, amely többször is feltűnik a filmben. A bejárat többszörösen ismétlődő
ívei, a magasba vesző, vertikális formák és a gúlákba rendezett, hosszú, égő gyertyák mintha
csak az apácazárda szorosan határolt lezártsagát
ellensúlyoznák,
s az ottani hideg világítás el-

lenpontja az a pompázatos sötétség is, melyben
a beeső fénysugarak misztikus fényei ragyoghatnak.
Szinte már a paródiába hajlik Richelieu bíboros hivatalának anakronisztikus látványa, amely
hatást csak erősíti az az ötlet, hogy a bíborost
álló testhelyzetben, egy guruló állványon tolják
végig a többemeletes polcrendszer alkotta aktaváros széles utcáján. Itt is minden fekete és fehér, s a riasztó ráció monoton rendjét ugyanolyan hideg fény önti el, mint az apácazárdát.
Ebben a derékszögű formákból építkező, rácsokkal osztott, hatalmas térben fekete hivatalnok-papok nyüzsögnek némán, mint nagyra
nőtt, riadt, hernyók, s bár az ember az első pillanattól kezdve tudja, hogy hol van, utólag mégis
el kell gondolkodnia azon a zsenialitáson, amely
ilyen pontos hibridjét tudja elénk állítani a hivatalnak, a börtönnek és a falanszternek.
V égül arról a két díszletről emlékeznék meg,
melyek voltaképpen díszletek a díszletben. Az
első a film kezdő képkockáin jelenik meg, s egy
- a királyi udvarban rendezett - színielőadás
színpadképe. Ez Vénusz születésének témájához készült, s festett, mozgatott kulisszákkal, a
maga expresszív-naiv
módján a tenger hullámait jeleníti meg, mely fölé festett ég magasodik. A másik a film végén bukkan elő szinte mellékesen Grandier atya máglyája mellett, s a Pokol, száját ábrázolja.
En e két díszletben idézőjelfélét vélek felfedezni, mely a születésre és halálra, az ember
szükségszerű elbukására, vagy éppen a halhatatlan lélek és a romlandó test kettősére utal.
Ugyanakkor - mint ahogy a festők kép-a-képben megoldásai mögött is mindig önvallomás
rejlik -, talán Ken Russell kikacsintását sem túl
merész dolog észrevenni a kezdő és a befejező
képsorok e szándékoltan tákoltnak ható kuliszszáiban: ugye, milyen nevetségesen suta az ember, ha transzcendensről.
a teremtésről, a születés isteni csodájáról akar szólni, és milyen vásárian, vidáman ismerős minden,'ami a pusztuláshoz vezet, s ami - reméljük -. nem tőlünk,
emberektől, hanem azoktól a gonosz ördögöktől ered?
Szemadám

György

AZ ÖRDÖGÖK (The Devils), N agy Britannia, szí, 1971
i: Ken Russell-john
Whiting és Aldous Huxley The Deuils ofLoudunalapján, r: Ken Russell, o: David Watkin,
d: Derekjarman,
Terry Apsey, lan Whittaker, j: Shirley Russell, z: Peter Maxwell Davies,
sz: Oliver Reed, Vanessa Redgrave, Dudley Sutton, Max Adrian, GemmajOnes,
Murray Melvin, Michael
Gothard, Graham Armitage.
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Egy szorongó közép-európai
Roman Polanski filmjeiről
Korunk filmművészetének
egyik legellentmondásosabb alakja, zseni és botrányhős.
szatírnak
kikiáltott szexuálpatalogikus
eset és mélyen érző, megkeseredett
ember, cinikus gazfickó és
utolérhetetlen
tehetség egyszerre, legalábbis a
róla született írások alapján.

Roman

Polanski

Egy rövid életrajz lesz első kiindulópontunk,
de később, az egyes filmek elemzésekor óhatatlanul utalnunk kell majd bizonyos további részletekre, mert Polanski élete és műve ritkán tapasztalható szerves egészet alkot, szoros kölcsönhatásban áll, és oda-vissza értelmezi egymást. 1933-ban született Párizsban, lengyel-zsidó családból, és ez a származás számos pillanatban meghatározó
volt későbbi sorsát illetően. Három év múlva a család visszatér Lengyelországba, és Roman hétéves, amikor szüleit
a németek elhurcolják, ő pedig vidéken talál
menedéket. Apja csodával határos módon túléli
a lágert. és 194!)-ben visszatér Krakkóba. Fiát
műszaki iskolába irat ja, de Polanski valódi vonzalma rövidesen megmutatkozik, 1949-től előbb
rádiójátékokban, majd különböző színházakban
játszik kisebb szerepeket. 1950-től művészeti tagozatra jár, de amikor négy évvel később felvételizni próbál a Színművészetí
Főiskolára, nem
veszik fel. Egy volt színházi kollégája segítségével végülbekerül
a Filmművészeti Főiskolára,
és még ebben az évben szerepet kap Wajda A mi
nemzedékünk című filmjében. Ez a mű hangvéteIét tekintve a lengyel "új hullám" egyik első terméke, amiben egyetemisták, fiatal színészek lelkes csapata dolgozott, tele hittel, lelkesedéssel.
Polanski később is szívesen idézte fel életének
ezt az időszakát, a korai évek meghatározó élményeként emlékszik vissza Wajda első filmjére. Az 1956-os Poznani Felkelést követő liberalizálódás a lengyel cenzúra rendszerét is átalakította, lehetőséget teremtve ezzel annak az ifjú
nemzedéknek
a szárnybontásához,
amelybe
Wajda, Munk, Kawalerowicz, Cybulski, Polanski is tartozott. Ez az idöszak a lengyel filmben a
sematizmus felbomlásának kora, egybeesik egy

új nemzedék fellépésével, amelynek fésületlensége, szókimondása, a múltról és jelenről alkotott ítéleteinek újszerűsége a reveláció erejével
hatott a visszaszorulóban lévő sztálini struktúra
viszonyai között. Ebben a mámoros légkörben
készíti el Polanski 1958-ban vizsgafilmjét, a Két
ember és a ruhatárcímű, mindössze 15 perces művét, amiben az egyik szerepet magára osztja. A
következő évben forgatja főiskolás diplomafilmjét, az Angyalok bukását, amelyben első
felesége, Barbara Kwiatkowska játssza a főszerepet. Megismerkedik két Lengyelországba
látogató francia filmessel,Jean
Drot-val és Gérard
Brach-sal, ő később több forgatókönyvének
társszerzője lesz. 1961-ben Párizsba utazik, ahol
elkészíti A kövér és a sovány, illetve az Emlősök círnű rövidfilmjeit;
az utóbbit Lengyelországban
fejezi be. Időközben elválik feleségétől. Egy évvel később leforgatja első nagyjátékfilmjét, a Kés
a »izberu, majd Gérard Brach-sal a Zsákutca forgatókönyvén kezd dolgozni. Mégis az Iszonyat
készül el korábban, l!HiS-ben, majd egy évre rá a
Zsákutca, szintén Angliában. 1967-ben forgatja
lIgyanitt a Vámpirok bálja című filmjét, amely-
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ben a női főszerepet későbbi felesége, Sharon
Tate alakítja. 1968-ba~ kötnek házasságot, és
Polanski az Egyesült Allamokba megy a Rosemary's Baby forgatására, miközben elutasítja a
Cannes-i Filmfesztiválon felkínált zsűritagságot,
mivel a tüntető diákokkal szimpatizál. 19fi9-ben
forgatókönyvet
készít a Delfin napja címmel,
Londonban éri a hír, hogy feleségét a Manson
"Család" meggyilkol ta. Nehezen heveri ki a
sokkot, sokáig nem dolgozik, de 1971-ben mégis
belefog a Macbethbe, amit stílszerűen ismét
Angliában készít. 197:1-ban az olasz Riviérán
forgatja a Mi? című művét
- egyöntetű vélemény szerint ez leggyengébb alkotása -, majd ismét az USA-ba utazik, ahol a Kínai negyedet készíti Jack Nicholsonnal és Faye Dunaway-jal a
főszerepben. Közben az olaszországi Spoletóban színpadra állítja Berg Luluját. 1976-ban saját főszereplésével Párizsban elkészül a Lakó, ezután újra Amerika következik. 1979-ben tiltott
szexuális kapcsolat vádjával letartóztatják, és kilencven napi börtönbeli megfigyelésre ítélik, de
ezt nem várja be, elhagyja az országot, ami miatt
azóta sem utazhat be az Egyesült Államokba.

Deneuoe
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WHO-ban Franciaországban
forgatja Thomas
Hardy regénye alapján a Tess (Egy tiszta no) című
munkáját, majd Peter Schaffer Amadeuscímű darabját rendezi, és benne Mozart szerepét játssza
Varsóban és Párizsban. Hosszú időre lemond a
filmkészítésről, foglalkozik a végleges "visszavonulás" gondolatával, de 1!JH7-ben újra a kamera mögé áll a Kalózok forgatásán. WHH-ban
Párizsban ismét dolgozik, Harrison Forddal a
főszerepben nagy titokzatosság közepette készíti Frantic (Eszeveszett) cirnű filmjét, ami jelen pillanatban utolsó műve. WH4-ben megjelenteti
önéletrajzi regényét.
A fentiekből is kitűnik: felette különös, szokatlan életút áll Polanski mögött, és bizonyosan
előáll még néhány további meglepetéssel
is.
Négy rövidfilm, tizenkét játékfilm (utóbbiak közül mindössze egy készült Lengyelországban),
valamint egy vaskos könyv alkotja eddigi életművét. Egy rendező, aki a sors különös szeszelye folytán szinte nevében viseli szülőhazáját
(Poland), könyvét pedig a frappáns Roman by Polanski címen adja közre; huszonöt év alatt bejárta szinte az egész világot, és ha meg kellene találnunk a pályafutását legjobban jellemző kulcsszót, az alighanem a sokszinúség lehetne. Sokszi3H

niisl'g a helyszínekettekintve,
ahol élt és dolgozott (Lengyelország, Anglia, Egyesült Államok,
Olaszország,
Franciaország),
de elmondható
ugyanez a műfajokról is. Készített horrort, szerziii filmet, vúmpírfilrnet, krirnit, kosztümös történelmi rnűvet, adaptációt
klasszikus regényből.
népszerű kalandfilmet és komédiát. Több tucatnyi világsztárral dolgozott együtt, olyanokkal,
mint Catherine Deneuve , Sharon Tate , Mia
Farrow, .John Cassavetes, Marcello Mastroianni, .Jack Nicholsen. Faye Dunaway. Isabelle
Adjani. Melvyn Douglas, Nastassia Kinski,
Harrison Ford. Magánéletének viharai és a személyét körülvevő tragédiák, botrányok gyakran
cimlaphössé
tették, akarva-akaratlanul
folyamatosan jelen van a bulvársajtóban.
Művészi
kvalitásait sohasem vitatták, annál jobban bírálták arrogáns egyéniségét, pökhendi modorát,
összeférhetetlenségét.
Sehol sem képes gyökeret ereszteni, mindig továbbáll.
új helyek, új feladatok vonzzák. Otthontalansága,
nyughatatlansága, agresszivitása mögött ott sejtjük az örök
közép-európai
félelmeit, szorongásait, a származásából eredő szüntelen tennivágyást, hihetetlen alkotói és emberi energiát. Filmjei azokból a görcsökből.
elfojtásokból.
tragédiákból
táplálkoznak, amelyekben magánemberként
része volt, ezek szolgáltatják azt a kifogyhatatlan
alapanyagot, amelybőlszüntelenül
képes megújítani művészetét. A műfaji sokszínűség ellenére Polanski filmjei makacs következetességgel mindig ugyanarról szólnak: a társadalom
számkivetettjeiröl, a megalázott, bűnbe hajszolt
emberről. Számos társához hasonlóan ö is szembetalálkozott azzal a dilemmával, amit a Nyugatra vetődött közép-európai rendezök egyike sem
tudott megkerülni, vagyis a kommercializálódás
veszélyével, az eladhatóság könyörtelen kívánaimával. Amennyiben
az utóbbi évtizedek
rendezői magatartástípusait
e probléma kapcsán szemügyre vesszük, és az egyik végpontra
Tarkovszkij megalkuvást nem ismerő szernélyiségét helyezzük, akkor Formanon,
Wajdán,
Koncsalovszkijon keresztül a túlsó pólusra. érve
találjuk meg Polanskit. O volt az, akit a leginkább felszívott a hollywoodi típusú filmgyártás
gépezete, ugyanakkor - talán éppen azért, mert
pályafutásának
meglehetősen
korai stádiumában volt kénytelen szembesülni ezzel az igénynyel -, őneki sikerült a populáris műfajokat
olyan egyéni hanggal átitatni, ami a szerzői film
és tömegfilm
sajátos.
összetéveszthetetlenül
"polanskis" változatának kimunkálását eredményezte.
Polanski kozmopolita művész, aki sehol nincs

Zsákutca, 1966.
igazán otthon, és mégis mindenütt
otthonosan
mozog. Ot nyelvet beszél, számtalan
barátra és
ismerősre tesz szert a világban, de eliíszeretetlcl
dolgozik egykori honfitársaival
és más nemzetek külföldre szakadt müvészeivel.
Első három
filmjének
producere,
Gene Gutowski
lengyel
származású,
a Zsákutca, a Vdmpirok. bálja és a Rosemary's Baby zeneszerzője
Krzysztof
KornedaTrzcinski, a legtöbb film forgatókönyvét
Gérard
Brach jegyzi társszerzőként
Polanski mellett, de
a Macbethhez nem kisebb nevet sikerült megnyernie, mint Kenneth Tynant, a neves Shakespeare szakértőt,
a Times rangidős
kritikusát.
A
Kalároke: Witold Sobocinski,
Wajda korábbi alkotótársa, A lakót Sven Nykvist, Bergman állandó operatőre
fényképezte,
a Tess egyik operatőre pedig Geoffrey Unsworth
volt, aki Bob Fosse
Kabaréjában
bizonyította
képességeit.
Nem
mindennapi
névsor, és ez arról tanúskodik:
Polanski a legkülönfélébb
kultúrákból
érkezőkkel
egyformán
szót tud érteni, amiben
nyilvánvalóan része van közismert
céltudatosságának,
de
annak az attitűdnek
is, amivel a világhoz közelít.
Nyitott,
mindent
befogadni
kész, szüntelenül
megújuló személyisége,
művészi hite és elhivatottsága, magabiztosnak
tűnő lénye, erőszakos-

sága segitsl'gi'vel
xikc-rült
kivivnia. hogy alkotú
társai higgyenek
abban, amit rxinal. Csak tululgatni lehet, hogyan volt kcpcs megnyerni
ilyen
sok nagy nevet filmjeihcz,
mi az a. titok, amivel
szinte mindig sikerült pénzt szerexnic
egy-egy
vállalkozáshoz.
Volt rá esélye, hogy pályája derékba törik, de egy nem túl elegáns gesztussal
egyszerűen
meglépett
az igazságszolgáltatás
vagy talán a szándékos lejáratás - eiül, és talpon
tudott maradni.
Ugy tűnik, tehetségéért
cserébe
a szakma és a közönség szinte mindent hajlandó
elnézni neki.
A magyar
forgalmazás
nem is volt annyira
mcstoha Polanskihoz,
ahogy az első pillanatban
feltételezhetnénk.
Hat filmje került az országos
hálózatba,
hármat
a Filrnrnúzcum
vetített,
és
csupán két olyan rnűve van, amit hivatalosan
nem mutauak be Magyarországon.
Inkább nagyobb, mint kisebb késéssel filmjeinek többsógc
eljutott hozzánk, ami - figyelembe
véve, hogyan
jártak más, nem kevésbé neves alkotok - nem
csekélység.
E rövid biográfia segítséget nyújtott az életmű
áttekintéséhez,
de a filmek elemzésénél
más
módszert
kell választanunk.
Feladva az időrendiséget. az általunk
összetartozónak
vélt, egy-
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másra rímelő műveket
együtt kíséreljük
meg
vizsgálni,
feltárva a különböző
alkotói korszakokban született,
ám műfajilag vagy stilárisan
hasonló vonásokat
mutató filmek közös jellegzetességeit.
Polanski művészi fejlődése során újra és újra visszakanyarodik
bizonyos
műfajokhoz, alaphelyzetekhez.
hőstípusokhoz.
helyszínekhez,
de készít olyan filmeket
is, amelyek
előzmény
és folytatás nélküliek
ebből a szempontból, mégis szerves részét alkotják az ouvrenek, más oko k miatt érdekesek.
A fenti okfejtés alapján pályájának
első periódusát a korai rövidfilmek. valamint a Kés a vízben
és a Zsákutca alkotják. Nem csupán az időrendiség közelsege és a fekete-fehér
alapanyag,
elkészülésük körülményei
nek hasonlósága
köti öszsze ezeket a filmeket,
hanem átitatja őket egy
olyan szernléletmód
és hangvétel
is, amit késöbb csak elvétve
fedezhetünk
fel művcihcu,
míg itt központi szervező elvként jelennek meg.
Az abszurd világlátás jól felismerhető
stílusjegyeiről van szó, amelyek
az egykorú irodalmi
irányzatok
alig burkolt hatásáról
tanúskodnak.
E korai filmek a'menphilé~.
állomásai
a szocialista realizmus akadémikus
kánonjatól.
Polanski
a modernizmus
irányába
lép tovább
bennük.
Bár felfedezhető
bennük
annak a társadalmiművészi közegnek
a hatása is, amely Polanskit
indulásakor
befolyásolta,
gyökeresen
különböznek a korszak hivatalos
filmművészetének
tematikájától
és uralkodó
filmkészítési
módszereitől.
Alapvetően
értelmiségi
filmek
ezek,
nemzedékek,
magatartásformák,
értékrendszerek konfrontálódnak
bennük
egy kiélezett
szituációban, többnyire
mesterségesen
zárt térben.
Az anyagi források szűkösségét
Polanskinak
sikerült erénnyé változtatnia,
pályája kezdeti szakaszában kevés szereplős kamaraműveket
forgatott, de késöbb is - noha akkor már nem volt
rékényszerülve
- többnyire
megmaradt
ennél a
formánál.

Vitorlabontás
A hatvanas évek elején Polanski még nem tudhatott a pszichológi ában később divatossá váló
játékelméleti
megközelítésről,
mégis két olyan
filmet készített,
amelyek
kiváló
illusztrációs
anyagok
lehetnének
e témakörben.
V életlenszerűen
összezárt
emberi
közösség
fokozódó
entrópiája
- a Kés a vízben és a Zsákutca legfontosabb közös szervező elve ezzel a kissé "szakdolgozatos" címmel határozhátó
meg. Andrzej, a sikeres, befutott sportújságíró
feleségével,
Krysty-

nával együtt virtolázni
indul egy hétvégén.
Útközben felvesznek
egyautóstoppos
diákot, akit
végül magukkal
visznek a tóra is. Amint H hajó
eltávolodik
a parttól,
megkezdiídik
hármójuk
küzdelme,
szimbolikus
és valódi csatája. ami
több síkon folyik egyszerre.
A szűk térben nincs
mód kitérni a másik érvei, vádaskodásai
el ől, fel
kell venni a kesztyűt, támadni és védekezni
kell.
A nemzedéki
konfliktuson
túl - ez volt a korszak
egyik legfelkapottabb
vitatémája
- azonban
sokkal mélyebb erkölcsi és társadalmi
kérdesek
is felmerülnek
a kényelmetlen
utazás során. A
diák - ő csak ezen a néven szerepel a filmben,
vagyis szimbolikusan
egy egész generáció
kvp
viselője egy személyben
- az elsőképsorokbau
érzékelhető
rejtett konlliktusok
kirobbuntojavu
válik a két házastárs
között csakúgy,
mint a
Zsákutcában a két gengszter Ceorge {'S Tr-n-sa
esetében.
Kezdetben
csupán a két külöubözö
vi
lág értékrendjének
képviselöikóut
keriiinek
sze-mbe ,'gymússal,
umiből \'ilúgosan
kiraj/.0
lorlik Pnlansk i 1ll,"ly szk,'ptirizmllsa
a korulx-li
lengyel társadalom
morúlis állapotaival
kapcsolatban. (A film elmarasztalúsúnak
egyik oka I'P'
pen ez a könyörtelen
hitlel!'t volt.) A kunfliktus
azonban
fokozatosan
áttevűdik az intimszfrrúba, szexuál is töltést
kap, cs a F,'rfi- N íj- H a rrna
dik modellben
folytatódik.
Ez a harmas viszonyrendszer,
ami egyszerre
hordja magában
a szülii-gyermek,
férj-feleség-szc'retíi
szorcpek
h-IH'tőségét,
folyamatos
mozgásban
van, alkalmi
koalíciók
jönnek
létre,
amelyek
kétértelmű
gesztusok,
elfojtott félmondatok,
burkolt utalások útján mindig módosulnak,
új értelmet nyernek. A háromszög
meghatározó
pontja - a Zsákutcához hasonlóan - itt is a Nő alakja, mivel íi a
küzdelem
voltaképpeni
tárgya és célja, rnindkét
fél őt szeretné megnyerni.
Krystyna ugyanolyan
ambivalens
figura, mint Teresa, kezdetben
iisztöriösen férje mellé áll, de utóbb mind jobban (,1távolodik
tőle. Mindkét film végén a férj szr-nved vereséget,
megalázzúk,
elveszíti
a Níít.
Andrzej
és George
egyaránt
magára
marad
azokkal a vagyontárgyak
kal - az előbbi nyugati
autójával
és vitorlásaval,
az utóbbi tengerparti
házával -, amelyek birtoklásának
csak a Níi tulajdonlásával
együtt volt értelme.
A Kés a vízben és a Zsákutca dramaturgiájában,
szimbólumrendszerében
- túl a tartalmi közösségen
- sok hasonloságra
figyelhetünk
fel.
Mindkét film egy látszólag harmonikus
púrkapcsolat felbomlását
követi nyomon,
ami külsíí
erők hatására megy végbe. A világtúl elzárt helyen játszódnak,
szinte valószerűtlen
térben,
ahol megnö a szavak és a tettek súlya, másként

ítéltetnek meg az emberek, mint normális körülmények között. A fegyver (kés, pisztoly) birtoklása inkább szimbolikus hatalmat jelent, az igazi
erővonalak a szereplők egymás közti viszonyában rajzolódnak ki, és ebben a "betolakodók"
bizonyulnak
erősebbnek.
Közös mozzanat a
szexuális jellegű rivalizálás mint a szereplők
egyik legfontosabb mozgatója, amelyben az értelmiségi hős rendre alulmaradt egy nyersebb,
életközelibb világ képviselőjével szemben.
A Kés a vízben a maga teljességében felvázolja
Polanski tételét a külvilág-párkapcsolat
harcról,
és négy évvel később a Zsákutcában ismét ehhez
nyúl vissza, érettebben, gazdagabb művészi eszköztárral.

Katelbachra várva
A "cul de sac", ez az angoiba is átkerült francia
kifejezés szó szerint a zsák végét, alját jelenti, átvitt értelemben pedig zsákutcát. Polanski másodikjátékfilmjének
eredeti címe azonban nem ez
volt, hanem Amikor Katelbach eijön.Jogosnak tűnik a feltételezés, hogy a cím Beckett Godot-jára
utal, hiszen alaphelyzete ugyanaz a várakozás,
amelyre Estragon és Vladimir is kárhoztatott az
abszurd iskoladarabjában.
Mivel a korai rövidfilmeket leszámítva Polanskinak ez az egyik
olyan alkotása, amit nem vetítettek nyilvánosan
Magyarországon, a filmről kicsit részletesebben
szólunk. Annál is inkább, mivel készítője több
ízben úgy nyilatkozott: ezt tartja legjobb művének.
Említettük, hogy első - és egyben utolsó - otthon készült nagyjátékfilmje után újdonsült francia barátjával, Gérard Brach-sal ennek forgatókönyvén kezdett dolgozni, de az Iszonyat sikerére volt szükség ahhoz, hogy el is készíthesse a filmet. A Zsákutca forgalmazási szempontból kudare volt, sőt, ha keményen foglmazunk. azt
mondhatjuk, megbukott, ennek ellenére (vagy
talán éppen ezért) különleges helyet foglal el az
életműben. Polanski rnűvészi dilemmáját aligha
érzékeltetheti jobban bármi is ennek a filmnek a
fogadtatásánál, mivel először ekkor szembesült
azzal a problémával, amit a piacorientált kultúra világában felnevelkedett
alkotók egészen
máshogy élnek meg, mint egy közép-európai értelmiségi: összeegyeztethető-e
a művészi önkifejezés, a felfedező, szerzői film, illetve a gyártók és forgalmazók szigorúan anyagi alapokon
álló érdekeltségrendszere,
a kereskedelmi
szempontok elsődlegessége a film készítésében?
A későbbi alkotások ismeretében elmondhatjuk, hogy Polanski egész pályája során ennek az
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ellentmondásnak
a feloldásán fáradozik. Olyan
egyedi hangú közönségfilmeket
készített, amelyekben a rnűfaji meghatározottságot,
a konvenciók zárt rendszerét tiszteletben tartva a legtöbb
esetben képes volt elkerülni a kliséket, a populáris mítoszokat
saját személyiségén
átszűrve
megtermékenyítően
tovább tudta fejleszteni.
Ez a magatartástípus
nem egyedi jelenség a
hetvenes-nyolcvanas
években, számos befutott
film művész választotta önként vagy kényszerből a filmkészítésnek ezt a módját, vagyis a jól
bevált rnűfajok új életre keltésének izgalmas feladatát (Werner Herzog: Nosferatu, Wim Wenders: Hammett, Alan Parker: Bugsy Malone, Truffaut: Végre, vasárnap). Polanski fenti kijelentésének valódi értelme inkább az lehet: ez az egyetlen igazi szerzői film, amit Nyugaton készített.
A Zsákutca a kiteljesedőben lévő abszurd dráma tartalmi és formai újításának szellemében fogant, Beckett, Pinter, Albee korabeli műveinek
hatása szembeötlően jelen van a filmben, de az
egzisztencialista filozófiának és Sartre tézisdrámáinak nyomait is felfedezhetjük benne. Két sebesült gengszter érkezik egy magányosan álló
tengerparti házba egy sikertelen akció után, lopott autón, menedéket keresve. A ház lakói George, a nem túl sikeres író és festő, illetve
élettársa Teresa - idegenkedve figyelik a felfegyverzett Richardot, amint drasztikus céltudatossággal birtokba veszi otthonukat, és hosszabb
várakozásra rendezkedik be, megbízójuk, Katelbach segítségére számítva. Albert, a másik
gengszter rövidesen belehal a kapott haslövésbe, az eltemetésében
segédkező Teresa pedig
egyre
nagyobb
rokonszenvvel
közeledik
Richardhoz, akiben a vonzó férfiasságot és erőt
sejti, azokat a tulajdonságokat, amelyeket George-ban mindig is hiányolt. Váratlanul vendégek
érkeznek a dagály által időközben félszigetté
változtatott földnyelven álló házba, George ismerősei. Richard eljátssza a mindenes szerepét,
zakózsebében revolverrel ebédet szolgál fel, de
George rövidesen megsérti, és elküldi a vendégeket, akik között ott van Teresa alkalmi szeretője is. Tovább folytatódik az idegörlő várakozás, amelynek
során Teresa
évődni
kezd
Richarddal.
aki durván viszautasítja. Teresa
megszerzi Richard pisztolyát, és a cselekvésre
első ízben képes George lelövi a férfit, de Teresa
szemében már így is elkésett. Időközben viszszaér a házhoz a szeretője, aki ittfelejtette a puskáját, de valójában azért jött, hogy magával vigye az asszonyt. George egyedül marad Richard
tetemével. tehetetlen dühében megsemmisíti
kéziratait, festményeit.

Vámpirok bátja,

7967, Sharon Tale

Teresa szemében a cselekvő, céltudatos, férfias
Polanski filmjének rövid történetéből is sejtmagatartás megtestesítőjévé válik George tétohető, hogy a Zsákutca egyik legfontosabb erénye
vázó, feminin jellegű, a szellem világában élő
a drámai szerkezet zártsága, a jellem rajzok mesalakjával szemben, és ez rádöbbenti az asszonyt
teri kidolgozottsága
mellett éppen a képtelen
alaphelyzetből
eredő tragikomikum
művészi
házasságuk kudarcára, felszínre hozza a rejtett
feszültségeket,
elfojtott indulatokat.
Hirtelen
feldolgozása. Akárcsak a Kés a vízben esetében, a
két gyökeresen különböző világ értékrendjének, . egész korábbi életük csődje nyomasztani kezdi,
magatartásformáinak
összeméretése egyszerre
a látszólagos boldogság hazugsága, George piforrása a komédiának és a valódi emberi drárnápogyasága és nyilvánvaló impotenciája, művénak..-E-z-a-kett-ÖSségszintemiden
képsorbanje=:'
szi kudarcai, de rádöbben saját cselekvésképrelenségére, elvágyódására is. Kizökken abból a
len van, tudjuk, érezzük, hogy az ártatlannak induló játékok is hirtelen véres fordulatot vehetbiztosnak hitt világból, amibe új értelmet a két
nek, a feloldások időlegesek, a reakciók kiszábankrabló megjelenése hoz, de Richard csupán
eszközként használja céljai eléréséhez.
nem fimíthatatlanok. A két betolakodó földhözragadt
gyel fel az asszonyra mint emberre, sőt nőként
gyakorlatiassága, nyersesége és brutalitása éles
sem veszi számításba. Ez a megaláztatás vezeti
ellentétben áll George és Teresa ezoterikus értelmiségi világával. Richard piti gonosztevő, de
el Teresát a cselekvéshez, és ezen keresztül .egy
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új élethez. George tragédiája nem csupán a szeretett nő elvesztése, hanem saját személyiségének összeroppanása is egy kiélezett helyzetben,
annak a keserű bizonyosságnak a megszerzése ,
hogy gyengének bizonyult a világgal szemben,
hazugságokban, romantikus álmokban élt, mint
művész és mint férfi egyaránt zsákutcába jutott.
Nem volt képes megtartani az egyetlen embert,
akihez ragaszkodott, élete értelmetlenné
vált.
Hiába vonult vissza Walter Scott egykori várába, a külvilág utolérte és elgázolta. Azzal a közeggel szemben maradt alul, amelyet lelke
mélyén megvetett, egy kisszerű figurának, e világ képviselőjének
váratlan megjelenése elég
volt ahhoz, hogy önbecsapásokra
épített élete
kártyavárként omoljon össze, maga alá temetve
mindent, amit eddig felépített.

litás és hatalom összefüggéseiről vallott nézeteit. A Kés a vízben háromszögtörténete
a nő birtoklásáért folyó harcról, az Iszonyat a testiség
minden formájának beteges elutasításáról szólt,
a Zsákutca pedig közösen szerepelteti ezeket a
motívumokat. George női öltözete a film elején
megelőlegezi Trelkowski alakját A lakóból. Teresa pedig Polanski későbbi női főhőseinek előképe. A film Polanski pályafutásának első szakaszát zárja, az egy évvel késöbb készült Vámpirok
bálja új kezdetet jelent. A rendező a Zsákutcával
végérvényesen búcsút mondott a szerzői filmnek.

A Zsákutca és a Kés a vízben bizonyos megoldások hasonlóságan
túl - ilyen például a víz mint
természeti határ, ami ott egy vitorlást, itt egy
építményt vág el időlegesen a külvilágtól- alapvetően egyazon tézis variációi t jelentik. Andrzej
és Krystyna harmonikusnak
tűnő viszonya
ugyanúgy felborul a fiatal autóstoppos
értékrendjével szembesülve, ahogy George és Teresa kapcsolata sem bírja ki a megmérettetést.
"Zárt tárgyalások" ezek a filmek, könyörtelen
szembesítések egy szűkös térben, ahonnan nem
lehet ugyanúgy távozni, csak győztesként és
vesztesként, megtisztulva vagy elbukva. Sorsok,
magatartások, értékrendek konfliktusai, valószínűtlenül mindennapi
helyzetek,
nevetséges,
szánalmas, ugyanakkor végletes és sorsdöntő
küzdelmek egyszerre. A két távolról érkező titokzatos idegen Pinter Születésnapjában, az Étellift üzenetet váró bérgyilkosai, az amerikai film
menekülő gengszterfigrái (pl. Wyler: The Desparate Hours) jutnak eszünkbe Richard és Albert figurájáról, akik könyörtelenül
fölbolygatják a
látszólagos idilleket, önmagukkal és egymással
szembesítik a többi szereplöt, magukban hordják a tragédiát. Polanski gonosztevői azonban
távolról sem azonosak az amerikai gengszterfilmek hőstípusaival. Sokkal inkább fáradt, csalódott alkalmazottak, akiknek nem sikerült teljesíteni egy megbízást. N em veszi körül őket romantikus pátosz, a törvényen kívülieket övező
félelemmel vegyes tisztelet. Teresa és Richard
alkalmi szövetsége George ellen nem a férfi személyes vonzerejének szól, a nő csak eszközként
használja férje megalázásához és saját meneküléséhez, ahogy George is hasonló szerepet játszik Richard megölésekor.
A Zsákutca mintegy összefoglalja Polanski korai filmjeinek a férfi-nő kapcsolatáról, a szexua-

Az Iszonyat, Polanski első külföldön készített
nagyjátékfilmje több szempontból is kulcsot ad
a teljes életmű értelmezéséhez.
Emellett olyan
magas szakmai színvonaIon
elkészített profi
munka, amellyel Polanski mintegy "belépőjegyet" váltott a nyugati film világába, és önmaga
számára igen magasra helyezte a mércét. Témaválasztása megelőlegezi a rendező vonzódását a
sötét erők, misztikus hatalmak, belső és külső
démonok markában vergődő, felbomlóban lévő
emberi lélekhez, az elesettségükben, gyengeségükben (ön)gyilkossá
váló hősökhöz.
Ilyen
szempontból annak az életművön belüli "sorozatnak" a nyitófilmje, amelynek másik két darabja A lakó és a Rosemary's baby.
A film rnűfaja szerint horror, közelebbről
PSZicho-horror, vagyis azok közé a művek közé
tartozik, amelyek a dezintegrálódott
szernélyiségnek és szűkebb-tágabb
környezetének
erőszakos konfliktusait helyezik középpontba. Az
emberi lélek különféle társadalmi behatásokra,
kényszerekre, elvárásokra, repressziókra, elfojtásokra visszavezethető
torzulásai, az állandó
kudarcélményekre
kárhoztatott
törékeny személyiség drasztikus összeroppanása és féktelen
kitörése gyakorta visszatérő témája a filmnek, és
századunk második felében olyan remekművek
születtek ilyen alapanyagból,
mint Hitchcock
Psychoja, Kubrick Shiningja. (Nem keverendő ösz
sze ez a vonulat a "beteg gyilkos"-típusú filmekkel, amelyeknek östípusa Fritz Lang M-je, és
amely alműfaj a hetvenes évek horrorjában kapott vezető helyet: (Péntek 73., Halloween stb.) A
személyiséget és egyéniséget felmorzsoló arctalan társadalom rémálma szorosan kötődik Polanski egy másik, minduntalan visszatérő rnotí- /
vumához, a kitaszítottság, az elszigeteltség, az
idegenség, az otthontalanság
érzetéhez illetve

Démonok a nappaliban
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az ellenséges külvilágban
feloldódni képtelen,
befelé forduló, önmagukat emésztő, reménytelenül és végérvényesen
magányos hősökhöz.
Ilyr-n hős Carol is, aki egy londoni szépségszalonban dolgozik, és nővérével együtt bérel lakást. Mindketten belga-franciák, de talán ez az
egyetlen közös vonás bennük, mert a két testvér
minden tekintetben ellentétes alkat. Ezt hangsúlyozza az a családi fotó is, amelyet a kamera két
alkalommal is hangsúlyosan végigpásztáz, és
amelyen Carol mindenkitől elkülönülve, révetegen tekint kifelé a képből, elkerülve az objektív pillantását. Nővére, Helen a huszonévesek
gondtalan életét éli, nős szeretője van, dohányzik, maga a megtesült élet, szemben Carol éteri
alakjával, aki küszködve alszik el a szomszéd
szebából
kihallatszó szeretkezés hangjai mellett. Elvágyódását
és romlatlanságát érzékeltetik a lakás ablakából látható apácazárda labdázó
nővérei, a közösségi lét látványa mégjobban kiemeli saját magányosságát. Noha munkahelyéből adódóan szükségszerűen állandó kapcsolatban áll másbk testével, fokról fokra kiderül,
hogy Carol betegesen iszonyodik az emberi
4( i

testtől, saját testétől, tágabb értelemben pedig a
hústó!. Dekoratív külseje miatt állandó utcai inzultusoknak van kitéve, a fenyegető külvilág az
élő hús alakjában ölt testet számára, legyen az
egy férfi, a sütésre előkészített nyúl a hűtőben.
egy újsághír a csapból kifolyó angolnákról, vagy
a női pankráció látványa a televízióban. Ennek
a szorongató félelemnek elsődleges tárgya a
Férfi alakjában ölt testet. Abban a férfiban, aki
elrabolja tőle anyáskodó nővérét, és Pisába utazik vele, egy másikban, aki becsapta és megalázta kolléganőjét, azokban, akikről az egyik vendég hosszadalmas kirohanását kell végighallgatnia körömápolás közben, majd abban, akinek
eltorzított arcát látja a lakás ajtaján lévő kérnlelőnyíláson,
és akinek kierőszakolt csókja után
első dolga fogat mosni. A gyermekkor végérvényesen elmúlt idilljébe próbál visszamenekülni
félelmei elől, babákkal, mackókkal veszi körül
magát, elutazásuk után nővére szeretőinek ruháit kidobalja a szekrényből.
de elhatalmasodó
rögeszméje cselekvésre készteti, aktív ellenállásra a képzeletében
létező fenyegetésekkel
szemben. Ennek első lépése a gondosan megőr-

zött nyúltetem fejének levágása, majd a már élő
húsnak, az egyik vendég kezének a megsebzése,
amit már csak egy hajszál választ el a szorongás
valódi okának, lidérces álmaiban a szekrény
mögül előlépő. erőszakkal fenyegető férfi húsvér megtestesítőjének
megölésétől. A falak repedései, a szoba perspektívájának
eltorzulása:
Carol összeroppanásának,
személyisége
felbomlásának látványos tünetei, amit csak fokoznak a nyugtalanító névtelen telefonok, a magányosan töltött hosszú órák a megüresedett, titokzatos zugokkal, láthatatlan, simogató kezekkel
teli lakásban. Nem halljuk az apácák megnyugtató harangját, helyébe a szaggatott, felzaklató
jazz lép, miközben Carol a fürdőkádban lebegő
hulla társaságában varrogat, vasalgat, a megbomlott világ rendjét próbálja megőrizni, de egy
újabb behatolási kísérletre - a háztulajdonos érkezik beszedni az elmaradt lakbért - ismét agresszióval válaszol, és a hímnemű lényt saját
szimbolikus fegyverével, a borotvával sebzi halálra. A film végén a visszatérő nővér és szerető
az ágy alá bújva, menedéket kereső embriótartásban talál a lányra, nem tudjuk, mi történik vele, hová viszik, de a példázat így is világos: a
védtelen, kiszolgáltatott, elesett embert felőrli
az ellenséges külvilág. Az utolsó kockákon a kamera visszatér a családi fénykép elveszett harmóniájához, és Carol először kevésbé szembeötlő kívülállása új értelmet kap.
Az Iszonyatban a szexualitás témájának új oldalát veszi szemügyre Polanski. Ha a Kés a vízben
a szexuális rivalizálás filmje (is) volt, akkor ez
utóbbi a szexuális undort, a testiséggel szembeni
félelmeket helyezi középpontba. Ebben a filmben jelenik meg Polanski első női hőse, akinek
alakváltozásai végigkísérik az életművet, hiszen
Teresa a Zsákutcában,
Rosemary Woodhouse,
Lady Macbeth, Evely a Kínai negyedben, Nancy
a Mi?-ben, Tess, sőt A lakó női szerepbe kényszerített Trelkowskija felfoghatók ugyanannak a figurának az alteregóiként. Mindannyian az őket
körülvevő világ áldozatai, egy láthatatlan öszszeesküvés kiszemelt jei, és egyaránt sikertelenül hadakoznak saját végzetükkel.

A Gonosszal terhes világ
A hetvenes években az amerikai filmvásznakat
megszállta az Ördög. Boszorkányok, emberbőrbe bújt démonok, sátánivadékok serege egyengette az utat az egyre jobban előretörő horror
előtt, de ezek a művek a későbbi fejlemények
tükrében még szolid leányregényeknek,
vissza-

fogottságukban is megkapó gyermekmeséknek
bizonyultak. Az egész dolog a hatvanas évek végén kezdődött éppen azzal asikerkönyvvel,
amelyből Polanski filmjét készítette. Ira Levin
1!J(i7-esbestsellere, a Rosemary's Baby volt az első
olyan "természetfelettiségről" szóló regény, ami
rákerült az év tíz legkelendőbb könyvének listájára. A következő évtizedben egymást érték az ilyen
típusú regények és filmek, közülük kiemelkedik
Peter Blatt y Ördögúzóje és David Seltzer Előjele, az
utóbbi külön érdekessége, hogy előbb született
meg a film, és csak azután jelent meg könyv alakban. William Friedkin, a Francia kapcsolat Oscar
díjas alkotója 1973-ban elkészíti az Ördögűző 1.et, ami szintén tarolt az Oscarok között, ezt követte a jobb sorsra érdemes John Boorman (az
Excalibur alkotója) Ördögűző II.-je 1977 -ben, amivel megesett a legrosszabb, ami egy filmmel
megtörténhet: szándéka ellenére önmaga paródiájává vált; bárgyú és erőltetett meséje, kimódoltsága az alig burkolt anyagi megfontolásokból készült második levonatok tipikus tünete.
N émileg eltérő karriert futott be Damien, a londoni amerikai nagykövet gyermekeként világot
látott Antikrisztus története, amelyből már három folytatás készült, nagyjából azonos - hátborzongatóan gyenge - színvonalon, és egészen
1981-ig elegendő muníciót biztosított a gyártóknak. (Az eLőjeL,1976; Damien: EL6jfLII., 1978; A végsó leszámolás, 1981.) Mindkét széri a első filmje
mostanában érkezett el hozzánké így Polanski
munkájával is módunkban áll összevetni őket,
illetve megtudhatjuk, mitől "rettegett" Amerika
a hetvenes években. A mélyebb összefüggések
kedvelői pedig pótolhat ják a populáris mozikultúra egyik hiányzó fejezetét, ami szerves előzménye a nyolcvanas években kibontakozó "újbarbár" irányzat filmjeinek.
Polanski tehát egyike volt azoknak, akik a
rontás szellemét kiszabadították
a palackból,
hogy máig (és még ki tudja meddig) tartó világhódító útjára indulhasson az egyetemes Gonosz,
talán éppen az, amelyet tudtán kívül Abronsius
professzor hozott magával Erdélyben tett sikertelen útjáról. A film története - nem először és
utoljára - kisérteties hasonlóságokat mutat Polanski személyes sorsával, magánéletével. Fiatal
feleség, új lakás (ország), baljós jelek, tragédiaaz élet forgatókönyve
hűe n követte a filmét.
N ew Yorkban vagyunk, ismét egy olyan (bérllakásban illetve házban, amínek-j.története"
van,
pletykák, tragédiák árnyékolják be. A "hely
szelleme" mint visszatérő motívum világosan
áll előttünk, gondoljunk az Iszonyat bérlakására.
a Zsákutca Walter Scott-kastélyára, A lakóbérhá47

zára. Polanski hősei, legyenek akár Londonban,
N ew Yorkban vagy Párizsban, mindig olyan lakásokba költöznek, amelyeknek nem túl szívderítő múltjuk van, rejtélyes halálesetek, öngyilkosságok, bűntények nyomait őrzik a falak.
W oodhouse-ék új otthonát Rosemary választja
meg, ügyet sem vetve a szóbeszédre, ami csak
"Fekete Háznak" nevezi a Bramford épületet, és
kannibalizmusról,
boszorkányságról
suttog.
Rögtön a beköltözéskor talál ugyan egy befejezetlen levelet az előző lakótól, amelynek soraiból - "nem tudok többé önmagam lenni" - figyelmeztetés csendül ki, amit tovább erősít az
elmozdított szekrény és a folyosón talált bizonytalan eredetű, lábnyomszerű folt, de az új, független élet ígérete erősebb megmagyarázhatatlan kételyeinél. Polanski mesteri technikával fokozatosan egyre több zavaró mozzanatot, nyugtalanító, megmagyarázhatatlannak
tűnő jelen-·
séget csempész a történetbe; a szomszéd lakásból áthallatszanak a zajok, valaki zongorán a Für
Elise-t játssza, a pincében lévő mosókonyhában
megismert fiatal albérlőlány pár nappal később
látszólag ok nélkül öngyilkos lesz, a szomszéd
házaspár egyre tolakodóbban "kedveskedik"
velük, életük visszavonhatatlanul nyilvánossá
válik, elveszíti intimitását. A korábbi meghitt
együttlétek feszültséggel telnek meg, Rosemary
férje, Guy nem kapja meg a várt szerepet, és
mind több időt tölt a Castevet házaspárral. Guy
alakját (mintha tudatos "nomen est omen" lenne, angolul a.m. "fickó") Polanski súlytalanná,
jelentéktelenné teszi, kiemelve ezzel Rosemary
központi szerepét a Nő archetípusának megtestesítöjeként, aki az élet egyik legfontosabb értékének, a gyermeknek képes életet adni. Mia
Farrow figurája ugyanakkor meglehetősen idegen ebben a szerepkörben, finom bája, törékenysége, sebezhetősége éles ellentétben áll a
klasszikus anyatípussal. Ez az ellenpontozás önmagában is feszültségeket kelt, baljós sejtésekre
ad okot, amit csak erősít az a felfokozott várakozás, amivel a születendő utód elé néznek. Rosemary egyszerre kívánja a terhességet és fél tőle,
kapcsolatuk szorosabbá válását reméli ezáltal,
de tart is attól, hogy a születendő gyermek kihordásának időszaka eltávolítja Guy-tól. A film
gépezete a megszerzett bizonyosság, Rosemary
terhességének ténye után egyszeriben meglódul, és mintegy önmagát beteljesítő jóslatként
Rosemary
fokozatos
elmagányosodásának,
mind kiszolgáltatottabbá válásának történetévé
alakul. Az álomképek brutalitása, Guy egyre
furcsább viselkedése, az orvosok homlokegyenest ellentmondó tanácsai, Hutch óvó szavai és
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történetei, a vallásról folytatott polémia megany
nyi intő jelként sorakozik egymás mellé, és a
hősnővel együtt a nézőt is mindinkább hatalmába keríti az érzés: itt valami nincs rendben.
Polanski késleltetett dramaturgiát alkalmaz, a
Hitchcock-i "suspense" módszerét használja,
amikor egyre növeli a feszültséget, de a dolgokakárcsak Rosemary anagramma játékkockái nem állnak össze.
Érdemes egy pillanatra megálln unk a film
szerkezeténél, mert a Rosemary 's Baby tipikus,
szinte vegytiszta példáját nyújtja a klasszikus populáris műfajok, ezen belül pedig elsősorban a
horror által használt történetépítésnek. A kiindulópont minden esetben az idill, a zavartalan
nyugalom állapota, amelybe betör a küloilag, általában brutálisan, veszély, fenyegetettség, katasztrófa formájában. A hós(ök) küldetése a zavar, a hiba kiküszöbölése, a kizökkent világ, az
eltört egész helyreállítása. Útjukon intő jelek, figyelmeztetések kísérik őket, vannak segítőik,
akik fokozatosan elmaradnak mellől ük, míg végül szembekerülnek
a legfőbb ellenlábassal,
hogy egy végső harcban felülkerekedjenek, viszszaállítva ezzel a kezdeti állapotot. Polanski
filmjében e konvenciók mindegyike megtalálható és megfigyelhető működés közben, de a
Rosemary's Baby mégis több, mint tisztes iparosmunka. A felhalmozott kollektív képzetkincs
egyéni, művészi használata, a filmes megoldások színvonala kiemeli a tucattermékek sorából,
ahogy ez a Vámpirok bálja esetében is történt. A
hagyományos mitikus struktúrákat azonban egy
ponton következetesen felborítja: ez pedig a befejezés, pontosabban a film befejezetlensége.
Polanski egyetlen filmje sem végződik happy
enddel, nem adja meg nézője számára a felszabadulás érzését, a legjobb esetben is bizonytalanságban, kételyek között hagyja. A Rosemary's
Baby befejezetlensége az értelmezés lehetőségét
mindkét irányban megadja, vagyis ugyanúgy
láthattunk egy valódi sátánista összeesküvést,
mint Rosemary paranoid vízióinak sorát, amivel szemben jószándékú környezete joggal lépett fel maga és gyermeke érdekében. Polanski
is érzi a befejezés bizonytalanságát; de ahelyett,
hogy elvarrná a szálakat,jó adag iróniával fűszerezi a drámai nagyjelenetet, kikacsint a filmből,
mintha azt mondaná: ördögök pedig nincsenek.
Akkor viszont minek tekintsük azt a furcsaságot,
hogy az 196H-ban készült film cselekményét látszólag minden különösebb ok nélkül két évvel
korábbra helyezi, és több ízben felbukkan a háttérben egy naptár: 1966. Fordítsunk csak meg
egy számot: 666.

Rosemary 's Baby, 7968. Mia Farrow esfohn

Cossaoetes

A pokol - az a többiek

lesz, Trelkowski - mintegy iisszegzésképpen fenyegetéstiíl szenvcd. I'olanski mindhárom műben következetese n ugyanazt a technikát, jelesül az elbizonytalanítás
módszerét
használja. Egyik esetben sem derül ki egyértelműen, hogy valóban a hősök elleni tudatos öszszeesküvésről van-e szó, vagy mindez csupán
képzeletük műve, szorongásaik és félelmeik kivetítése az őket normálisan kezelő világba. Ez a
kettősség, a láttatás ambivalenciája
e filmek
szervező elve, ezáltal "emeli el" a rendező a történeteket a realitás és a szürrealitás határmezsgyéjére, ahol a néző ugyanolyan bizonytalanul
mozog, mint a hősök. Sok egyéb apró jel utal e
filmek közösségére,
Polanski igen tudatos alkotói módszerérc:
Trelkowski - Caroihoz hasonlúan - egy múmiaszcrű.
tehetetlen, kiszolgáltatott emberi testtel, az előző lakó, Mlle Choule
begipszelt, félhalott roncsával szembesül. Ö találkozik az elátkozott hely, a sötét múltú bérlakás áldozataival, Rosemary csak egy levelet talál tőle, és a szóbeszédek nyugtalanító, ködös
utalásait hallja. Mindketten
"megörökölnek "
rnindkét

A lakó a tíz évvel korábban készült Iszonyat ikerfilmje. Polanskit, úgy tűnik, szinte monornániásan foglalkoztatja a környezeti hatások, agreszszív külső inzultusok lélekromboló hatása, a kitaszítottság, kirekesztettség, a kényszerű kívülállás szituációja. Egy látszólag logikusan működő, emberközpontú
társadalomban Trelkowski,
a lengyel bevándorló a maga letagadhatatlan
közép-európaiságával
annak ellenére
válik
"idegen testté", hogy beszéli az ország nyelvét,
letelepedési engedélye van, ismerősök veszik
körül. A lakó az egyén identitásvesztésének
folyamatát ábrázolja könyörtelen pontossággal,
azt a rémálomszerű folyamatot, amelyben minden esemény egy láncszem a hős ellen szerveződő láthatatlan összeesküvésben.
Amennyiben
az Iszonyatot, a Rosemary 'sBabyt és A lakót egy ösz
szefüggő trilógia darabjaiként vizsgáljuk, akkor
az egyes filmek ismét variációk ugyanarra a témára. Az Iszonyatban a démonok belülről támadnak Caroira, Rosemary külső erők áldozata
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si ll'h('liisi'~('1 a 1l1'ziire Trclkowski és a lukótársak ~z('msziigi'blil. minkct is néznek, és mi is nézünk, hóhérok és áldozatok vagyunk eb'Y személyben. Aligha véletlen, hogy Polanskinak ez
az egyetlen olyan filmje, amelyben a főszerepet
saját maga alakítja, ezzel is hangsúlyozva a film
személyes jelleget, és ez a kegyetlen exhibicionizmus mint művészi magatartás visszautal Polanskira, a magánemberre.
Az Iszonya! és a Rosemary's Baby hősnői cselekvő áldozatok voltak, Carol megpróbálta
elpusztítani a veszélyforrást.
Rosemary rnindvégig küzdött saját igazáért,
Tri-lkowski ('zz(,1 szemben megadóan cltüri sorsúl, ('s csak l'gy pillanatra - már későn -lázad fel
ellene. Kijelölt pályán fut saját végzete felé, elfogadja azokat a játékszabályokat,
amelyeket rákényszerítenek.
Lábujjhegyen jár a folyosón és
saját lakásában, mindent megtesz, hogy megfeleljen a vele szemben támasztott elvárásoknak,
nem fogad vendégeket, szüntelenül megalázkodik, akkurátusan próbál "jó lakó" lenni, észrevétlenné válni, eltűnni, nem szem előtt lenni, de
éppen ezzel irritálja környezetét. Beletörődik
abba, hogyamegszokott
bisztróban az előző lakóval - eb'Y nővel - azonosítják, kakaót és
Marlborót szelgálnak fel neki kávé és Gauloise
helyett, hiába ragaszkodna saját "férfias" italához és cigarettájához.
Atalakulása során sorra
elmaradnak barátai, ismerősei, az egyetlen nőt,
Stellát, aki sokkal inkább anyáskodva, mintsem
szexuálisan közelit hozzá, kirabolja és otthagyja. Egyre mélyebbre süllyed önmagába, alvajáróként közl kedik, és rögeszmésen ké zül a bevalamit egy öngyilkostól. aki szinte a szemük
fejező aktusra, vagyis az előző lakó öngyilkossáláttára hal meg, mindkét esetben az ablakból kigának megismétlésére.
Ez a cselekedet jelenti az
ugorva: Rosemary a varázsgyökeret tatalrnazó
átalakulás
teljes
sikerét
és betetőzésé t, így lesz
lal izmunt. TH'I kowski l'gy fulmél ycdésbc (,Ireju-u fo/-(at. A szimholikus j('II'1l1('SI'klartalma f('I- teljes a rnű, ily módon válhat végleg azonossá új
önmagával, akinek neve: Simone Choule. A
H'('rllwll'lh'lliil arra ulai: iik a kiivl'tk('zii kiszefilm végén ő fekszik a kórházi ágyon ugyanabnu-It .ildozatnk. Ezl ('riisili a Trclkowskinak érban a köté ben, mint az öngyilkos lány.
kl'úi h-vé], ami SZillll'IlI'~<Ymúmiút ábrazol. míg
Az identitás, az ériazonosság elveszt' se kétféCarol pisai képeslapja az Is~onyatban újólag file értelemben
is jelen van Alakóban.
Trelgyelmezteti a lányt az alig burkolt fallikus jelhiánva, az ideképpel a rá leselkedö legfőbb veszélyre, a férfi- . kowski társadulmi identiuisának
ra. Közös mozzanat a szomszéd ból átszűrődő
/-(('11.hariÍ"a~lalan orszói/-(l'1Il'lls('gl's' világa fozajok, beszédfoszlányok
átalakulása fenyegető,
kozatosan önmaga ellen fordítja, már nem c ubetolakodó, agresszív hangzavarra. ami baljós
pán a környezettel, saját testével s m képes ö szelőjelként
működik,
elöké szi!ö, hangulatkeltő
hangban élni, elveszíti nemi szerepét, ami kezfunkciója van.
dettől fogva gátlásokkal, szorongásokkal terhelt
A lakó talán a legkönyörtelenebb
film Polausvolt. lrtózása a szexualitástól, az Iszonyat Carolki életművében, és ennek oka az a magas fokú jával rokonít ja, de míg ö eltérő stratégiát válaszhitelesség, amellyel hősének
- bár helyénvatott. és a fen ('ge W férfinem ellen fordult, Trellóbb áldozatról beszélni - testi-lelki szétc '(-sl'l kovsk megpróbál azonosulni az ellenkező nemfokról fokra végigkiivcti, a n' ziit pedig hol cinmel. íg küzdve le félelmeit. Ez a fajta idemifikostárssá. hol áldozatta teszi ebben a folyamatkáció azonban n m bizonyul járható útnak szában. Egyszerre kínál fel és kényszerít azonosulámára, mint ahogy nem képes elfogadtatni magát
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bérlőtársként
sem. A kör bezárult, a társadalomból és önmagából
egyaránt
kivetve logikus lépésként pusztítja el magát. Végzetes
ugrásához
az egész ház asszisztál; mint egy hatalmas cirkuszi aréna. olyan a bérház udvara, sorra felbukkannak a már ismert, visszataszító
arcok. mogorva szornszédok,
de most gúnyos vigyor ült
rajtuk:
szórakozni
jöttek,
élvezni
praktikáik
eredményeit.
A szoba falai összetolódnak.
az
ablak szújkcnt vonzza Trvlkowskit,
akinek IH"
ma üvöltesbe torzult fogallan szája a film utolsil
képe. Olyan, mint egy ismeretlen,
belső Pokol
kapuja. A lakában azonban a valódi Pokol- Sartre tételét igazolva - a többiek.
Nekünk, betonkockákban.
mocskos bérházak ban. lakásnak nevezett lukakban
élőknek oly ismerős a tolakodó
szomszédság, az intimszférát
szétromboló,
nyilvánossá tett magánélet,
az éjszakai-nappali
zajok állandósult
támadása
idegeink
ellen, hogy
nagyon
is értjük, mit akart Polanski
ebben a
filmben elmondani
világunkról.

A történelem mint lidércnyomás
I'olanski
MlIr!Jr'hil' f.'!!:"~··(··,'( Shakospcarc-hű
adapuu-ró
l'~ uuinnzhuuulanul
"polan~kis" vízió.
shukespcurc-i
alupanyagból.
Adnima
kiválasztása aligha szorul magyarázatra
a rendező
pályájának
ismeretében.
Polauskit
vonzalma
a
bűnbe hajszolt lélek ábrázolásához
szintc predesztináita
arra, hogy ha valaha Shakespearehez nyúl, akkor csakis a legnagyobb
dráruák.
a
Hamlet. a III. Richard, a Macheth jöhe Inek szóba.
Talán Macbeth
alakjának
befoiyásolhatóságu,
a
misztikus,
természetfeletti
erők fontos dramaturgiai szerepe és a darabot
átható
brutális erőszak lehettek azok a tényezök. amelyek miatt erre esett választása. Alig két év telt el azóta, hogy·
saját életében
tapasztal hatta a céltalan. primitív
ösztönök vezérelte
ölés tragikumát.
és időben a
Rosemary 's Bahy boszorkányai
sincsenek
mcssze.
a tehetetlenül
végzete felé sodródó áldozal alak. ja pedig majd midegyik filmjében megtalálható.
A Macbeth egyedüláll úan sötét színfolt Polanski
életművében,
a morális mélypont
filmje, lele
vérrel, gonoszsággal,
kiábrándultsággal.
brulalitással. Shakespeare
rnűvének
tragikumát
a rendezö ha lehet, még tovább mélyücne.
miközbcn
szöveg szerint tökéletesen
hű maradt az eredeti
darabhoz.
és csupán a befejezést
formálta
ál még komorabbra.
A nagyszerű
dialógusokat
Kenneth
Tynan szakavatott
segítsi-gével
sxinumaradéktalanul
át tudta menteni a filmbe, süt a
legfontosabb
monológok
is csorbítatlanul
el-

hangzanak.
Polanski
varázslutos
hűséggel
teremti meg a korabeli Skócia világát, úgy, ahogy
azt Shakespeare
nyomán
elképzeljük.
Ebben a
ködös, párás, cső áztatta tájban csak a földöntúli
erők küldöuei.
a boszorkánvok
vannak igazán
otthon, ök a sor~. tudói, a Vt;gZt·t irányitói,
a jii·
vendő látnokai. Ok indítják el Macboth ámokfutását kétértelmű
jóslatukkal.
és a nagyravágyást
Lady Macboth
szünielen
kövctclözése
tovább
fűti. Macbeth
a Nőnek kiszolgáltatott,
őt miuden eszközzel megtartani
akaró gyenge f('rfi archetípusát
- Andrzej, George figuráját - idézi
elénk, aki kétségbeeset!
harcot folytat erőszukkal megszerzcu
hatalma megőrzéséért.
dl' szük-ségszcrűcn elbukik, mcrt erkölcsileg
nem igazolható bűnök sorát követi el. Az eliibbiekn,"1
nagyobb formátumú szem('lyisl'g.
igy tragi'diája
is súlyosabb.
Átlépi azt a határt, amil hüuu-tkniil átlépni nem lehet: embert iii, elveszi mások
életét, vagyonál,
dicsi)s('gi'I,
mcghnmisitju
a
múltat, így szükségsvvrűen
hazug jl'll'nlwn
('I.
tele szorongással,
a leleplezéstől
vuló 1'('''''''111'
OJl'1. Ez újra és újra bűnre sarkallja.
a vcru-ugt-r
ben sem álgázolni,
sem visszafordulni
nem tud
már. de az utolsó pillanaiig
nem adja ld, hisz a
csodában.
a jóslat erejében.
Polanskinúl
vuloban megindul
az l'r(jii, hogy v('gl't vesseu
Macboth
törvénvtelen
uralmának,
dl' a fillll "("
gén Shakespearc-től
eltérőr-n
nem ad felold;,
zást a nézőnek.
Az új kiralv ugyanazokkal
a rtildöntúli
hatalmakkal
ind~tI ~'~alába,
unu-lvt-k
MadH'IIH'I iudu ottuk "h{zl'l('s let!(·r('. Az iirdii·
,!{íkiír 111'111('r V(',!{('I,a törtt-m-h-ru g('p('z('le 111'111
all nu-g, a "szünni IH'Jll akaró, utu-kintln-n-th-n
lidcrcnvonuis"
- ahog~' .lan Kutt nevezte
a
Mar/n"h "ilúgúl - folylalúdik.
A Muchclh Polanski kezében a 1('l{Íohh l'ilnu-x
Shukcspcurc-uduptúciók
('gyikl'\'(' vidi, a mugu
olykor gyomorfordílú
brutalitásában
is költői
filmmé. SZl'J'enCSI's módon kerüli ('I a túlságosun
hű és a túlzottan
szabad fl'ldolgozúsok
sz('lsiis("
geil, legnagyobb
er('nyl' éppen abban van, ho,!{y
magát
a shukespcurc-i
világut
képi-s ml·I.!,j(·I(·ni·
u-ni, azonosulni
tud azzal a hiln-u-th-ntil gazda,!{
univerzummal.
amil a kiiltii nu-gtoremtc-tt.
I',~
koli látomás
egy letűnt korról. egy elsüllye-dt vi
l;ig hűseiről. dl' erkölrsi
óru-lcmlx-n a l('gJllod('r
nebb ('S legidiilüllúbb
póldúzutuk
(·,!{yik('. 1'0'
lanski Muc!Jethje az egyik Il'l{johb példu arra,
hogy hollywoodi
tipusú "nagy mozlból"
is k-hr-t
összr-tévcszthetctleuül
l'gü'ni,
a gazdag kiáll!
túst nem öncélúan
filogl~líú, man;dand'~l nnivr-t

létrehozni.
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Alice pornóországban
Polanski hetedik játékfilmje, a Mi? pályafutásának legnagyobb bukása volt mind anyagilag,
mind kritikailag. A film producere, Carlo Ponti
a rendező elmondása szerint gyakorlatilag alig
szólt bele elkészítésébe, sőt tengerparti villáját is
kölcsönadta a forgatáshoz. Az anyagi és szellemi szabadság azonban visszafelé sült el, a Mi?
valóban rnűvészi "zsákutca" volt, amelyet jobb
rnielőbb elfelejteni. A történet - ha egyáltalán
lehet ezt a szót használni - egy luxusvillában játszódik az olasz Riviérán, ahol a helyi pénzember és mecénás, Noblar látja vendégül barátait.
Ide érkezik meg Nancy, egy fiatal amerikai lány,
és a film az ő - elsősorban szexuális - kalandjait
követi nyomon olyan formában, ami az Alice
csodaországbanpornográf paródiájaként is felfogható. A hagyományos amerikai értékeken nevelkedett fiatal lány az európai kultúra romjainak díszletei között szembesül az európai dekadenciával, életuntsággal, a pozitív értékek és
magatartásformák
teljes hiányával, fokozatosan
elmerül a felszínes, ösztön vezérelte szépfiúk- és
lányok "dolce vitájában", de ebben a világban a
kultúra, a művészet és ezek hordozói kizárólag
mint kereskedelmi akciók tárgyai jelennek meg.
Céltalan, értékvesztett és értéktelen emberek
kavalkádja zajlik itt vég nélkül, ami evés-ivást,
párzást, leskelődést, agresszív testiséget, pletykákat, megaláztatásokat jelent, mindenki szemmel tart mindenkit, és az emberek közötti viszonyokat egyedül és kizárólag a pénz meghatározó ereje szabályozza. Minden emberi kapcsolat
mélyén az úr-alattvaló szembenállás rejlik, a
másik megszerzése és birtoklása is ennek jegyében történik. Nancy naplójában próbálja meg
rögzíteni a vele történt eseményeket, miközben
ő maga is kiállítási tárggyá, élvezeti eikké válik,
felfedezett naplója pedig köznevetség tárgyává
teszi. A kényelem és luxus paradicsomában
unatkozó társaságban maga Polanski is megjelenik, méghozzá azon a néven, amit az 1969-es riói
filmfesztiválon aggattak rá testméretei és viselkedése miatt: egy Szúnyog nevű fickót alakít,
aki különösen kitűnik agresszivitásával,
pökhendíségével.
A szerep lehetövé tette számára,
hogy cinikus megjegyzéseket tegyen a vallásról,
az amerikai gondolkodásmódról,
és általában a
rnűvészetről.
Nihilizmusa,
túlhangsúlyozott
szexualitása miatt a Mi?botránykővé
vált, és a
sértett amerikaiak meglelték a módját, hogyan
- vágjanak vissza Polanskinak. Miután 1979-ben
vészes gyorsasággal el kellett hagynia az Egyesült Államokat, mert letartóztatási parancsot ad-

tak ki ellene, a szemfüles forgalmazók újra vágatták a filmet, és Titkos vágyálmok naplója címmel "puha pornóként" kezdték újra forgalmazni. Ennél nagyobb megaláztatás aligha érhet filmes alkotót, de ez a gesztus egyben világosan
jelzi a Mi? művészi színvonalát is.

Foglalkozása: magándetektív
A negyvenes évek Hollywoodjának
tipikus terméke volt az a filmtípus, amely a "serie noir" a
fekete filmek összefoglaló címke alatt található
meg a filmtörténetekben.
E sorozat nyitódarabja, az 1941-ben készült Máltai sólyom a gengszterfilm nagy megújulását hozta.john Huston munkája a főszerepben Humphrey Bogarttal a hammetti hagyományok nyomán a törvény és bűn
határán álló magándetektív figurajára építi fel a
filmet, arra a kemény öklű fickóra, akinek rnódszerei alig különböznek a vele szembenállókéltól, aki saját zsebre (is) dolgozik, de soha nem téved át a túlsó oldalra. Erről a filmtípusról írja
Balogh Gyöngyi: "Az úgynevezett fekete filmekben felborulnak a klasszikus kalandfilm szilárd konvenciói, a jó és a rossz összekeveredik,
minden kétértelművé. bizonytalanná válik. Angyalarcú gyilkosok, idegbajos gengszterek, romlott rendőrök népesítik be a vásznat, a gyilkosok
rokonszenvesek, az áldozatok gyanússá válnak,
de a központi nőalakok elkötelezettsége
mindennél bizonytalanabb."
Annak ellenére, hogy
a Máltai sólyom már a második "remake" volt, a
film elsősorban a Bogart által megformált Sam
Spade alakja miatt a műfaj egyik nagy klasszikusának számít. Bogie tovább árnyalja ezt a hőstípust a Chandler regénye alapján készült A nagy
álom (1946) Marlowe-jában, Howard Hawks kiemelkedő filmjében.
.
A Kínai negyedennek a filmtípusnak a legjobb
hagyományait viszi tovább, Polanski kiváló érzékkel használja fel a fekete filmek minden jellegzetes kellékét. hogy elkészítse a műfaj rekviemjét. Ezt a kiveszőben lévő irányzatot részben maga alá temette, részben beolvasztotta a .
hetvenes-nyolcvanas
évek zsarufilmje, a kisvárosi magánnyomozó
a betondzsungelek
állig
felfegyverzett rendőrévé alakul át, elveszítve
egyéniségét, a testület arctalan képviselője lesz,
jogában áll ölni, és nem válogat az eszközök között. Hasonló folyamat zajlik le a western esetében is, gondoljunk csak Arthur Penn Missourifejvadászának Marlon Brando által megformált főhőséré. aki fittyet hány a Vadnyugat íratlan erkölcsi kódexére, egyedül a pénz motiválja, nem
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párbajban öl, hanem lesből lövi le áldozatait. Az
elektronika korában, az óriásira duzzadt rendfenntartó és ellenőrző apparátusok világában a
magándetektív kisipari módszerei felett eljárt az
idő. Mégis: volt valami utánozhatatlan varázsa
ennek a hőstípusnak, valami, ami miatt jobban
vonzódunk hozzá, mint Kobrához vagy a Vörös
zsaruhoz.
Tudniillik akármennyire is pimasz,
bulldogszívósságú, levakarhatatlan fickó volt, a
halszálkás öltöny, a cigarettatárca és a rezzenéstelen arc mind csupán kellék volt nála. Elsősorban és mindenekelőtt Férfi volt, olykor durva,
lekezelő, faragatlan, de ez is hozzá tartozott
vonzerejéhez, ami megdobogtatta a női szíveket. Az utóbbi évtizedek zsarufilmje a főhős emberi vonásait áldozta fel a cselekmény felpörgetése érdekében, személytelenné, elidegenedetté
tette a nyomozó alakját, kiölte belőle az érzéseket, megfosztotta arcától, programozott igazságosztó géppé tette, A Bogart-típusú hős azonban
máig ott kísért a félrnúlt igazán nagy mozijaiban,
és nem csupán az időnként felcsapó nosztalgiahullám miatt.
Polanski a thrillert csakis eredeti díszletek kö-

zött, korhű keretben képes elképzelni. A Kinai
negyed ismét alkalmat adott számára, hogy újrateremtsen egy letűnt világot, megalkossa a maga
számára a negyvenes évek Amerikáját. Tudta,
hogy ebben a müfajban szinte minden a főszereplőn áll vagy bukik, ezért nem kisebb sztárt
nyert megj]. Gittes alakjának megformálására,
mintjack Nicholsont. Ez a nem mindennapi tehetséggel megáldott színész egymagában képes
"elvinni" egy filmet, de itt olyan partnerei voltak, mint Faye Dunaway ésJohn Huston. A film
meglehetősen vontatott és zűrzavaros története
inkább csak ürügy Polanski számára, akit elsősorban a jellemek és a szituációk érdekelnek.
Élvezettel lubickol a korhű kellékek között, kamerája hosszan pásztáz a gondosan kiválogatott
bútorokon és fényképeken, lassan gördülnek az
ódivatú Chevroletek és Fordok, gyöngyháznyelű pisztolyok, díszes dobozkák, gondosan megkötött csokornyakkendők tűnnek fel, halk szalonzene szól. Az igazi gazemberek szmokingot
vagy nagyestélyit viselnek, és Gittes lassan ráböbben ennek a simulékony világnak a belső
romlottságára.
de nem tud szabadulni a Nő va-
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rúzsától. aki eg-yszerre gyilkos cs úldozat a Iilmben. A Kinai negyedben csak cgy rövid jelenet
('rejt'ig bukkan fpl az emlitett san franciscó-i
városrész.
a filmnek úgysvólván
semmi köze hoz1.;" ah()g~' igazid)úIIH'1l1 En'ly hű nlx- sodrúc!úsú
n')1 szúL sokkal inkáhh
eg-y Illitosz halálaról.

Egy tiszta film
"Sharonnak"
- olvashatjuk
a Tess Iöcíme alatt,
l'olanski
tehát
brutálisart
meggyilkolt
volt
felesegének
ajánlja filmjét, ami rekviem
a női
tisztasúgért
és artatlanságért.
Aligha találhatott
volna ehhez kiválóbb
alapanyagot,
mint Thomas Hardv IH!) l-ben megjelent
romantikus
regényét. a Jess o/the D' Uh;rvilles-t. A szcrzőről és
c művéről
érdemes
Szcrb Antalt
idéznünk:
"Mi'rhetetlenül
sötét és keserű író, rnclankólikus, mint a késő {iszi angoltúj,
amelyet csodálatos rnűvészcttel
tud az olvasó elé idézni, csendjével, esőjével,
tompa és lehangoló
színeivel.
Ezen a tájon és ezen a lélektájon
nem történnek
:í-l

nagy események
a halk és rosszkedv li emberekkel, de a cscké lységek is végzetes
kihatásúak.
rninden ritka szó és minden letompított
gesztus
a végzet és a tragédia
felé ragad. Az emberek
szcrclrncsck
lesznek, de akit szeremek.
mást szeret, és ha egymásra találnak, annál rosszabb. setét tónusai
eléggé egyedülállóak
az angol irodalomban (... ). ábrázolásmódja
elmosódó,
ködös,
mint az angol őszi táj. A belső ember érdekli,
nem az, aki a többi ember közöu forgolódik,
a
társadalomról
egyáltalán
nem vesz tudomást."
Az utolsó Iélmondttul
ugyan nehezen érthetünk
egyet, hiszen a Tess éppen a szigorúan
strukturált társadalom
és a mindent átható évszázados
hagyományok,
konvenciók által elnyomoll védtelen fiatal nő tragédiája,
de az elemzés többi része pontos. A festőiség,
a páratlanul
szép képalkotús, a Willliam
Turner
kései vásznait
idéző
színek és hangulatok
jellemzik
Polunski filmjét
is, dc az adaptáció
nemcsak ebben hű az alapműhöz.
A lassú sodrasú,
szélesen
hömpölygő
cselekmény
középpontjában
a Nastassia Kinski
által egyszer~e
érzéki nek és ártatlannak
ábrá-

zolt, emberibb életre vágyó cselédlány hányódása áll a viktoriánus Anglia nyomasztó, kilátástalan világáhan. Ebben a vl'gll'tl's('n fl'rfikiizpontú társadalornban
Hardv fojtott erotikaju helyébe Polanskinál a nyiltan vállalt szexualitás
lép. Tess tiirténete a környezete által bűnbe
kényszerített ember drámája, elődei - Carol,
Trclkowski, En'ly, Macboth - jú ismerősc-ink
korábbi muukúiból.
Az összeesküvest
itt maga a
társadalom jelenti a sorozatos megláztatások képében. A kiszolgáltatottság
reménytelensége,
egy ifjúkori botlás soha le nem mosható szégyene sűrűsödik össze Tessben. amikor gyilkossággal próbálja meg véglegesen lezárni minduntalan kísértő
múltját, megöli a férfit, aki miatt
egész életében bűnhődnie kell. Ez az áldozat
csupán arra elég, hogy rövid időre megszerezze
a boldogságát férjével, amelyre egész életében
vágyott, és ne értelmetlenül kerüljön a hóhér kezére.
A Tess Polanski leginkább költői filmje,
amelyből hiányoznak a korábbi műveket átható
erőszak és nyílt szexualitás
képei. Noha a filmben mindkettö fontos szerepet kap, ábrázolásuk
visszafogott, inkább a sejtl'tl's, mint a láttatás
modszcrévcl
törtónik. a III i mcrőhcn szokatlan a
rendezötöl. Realizmusa elsősorban a hősnő lelki
átalakulásának pontos megfestésében nyilvánul
meg, a hétköznapi
események apró történéseiből kibornló elkerülhetetlen
tragédia előzményeinek láncolatát kutatja. A Tessben tetten érhetjük a "művészkedő" Polanskit, aki hajlamos
belefeledkezni egy-egy képbe, a színek harmóniájába, a pazar ruhák látványába. és ez nem válik a film ritmusának előnyére. Felmerül a gondolat, hogy nem azért olyan hosszú-e a film,
mert Polanski a rendelkezésére álló keretből addig forgatott, amíg kedve volt. Talán ezért tűnik
egy kissé fáradtnak ez a gondos rnesterrnunka,
erötlennek az összhatás. Hardy világa ott van a
filmben, de a korábbi idők Polanskija mintha kimaradt volna belőle. Ez a rezignált szépség merőben különbözik
a hatvanas-hetvenes
évek
nyugtalan, vibráló alkotásrnódjától.

Vámpírok! Vámpírok?
A Vám/Jimk luit]« volt az l'gyik Il'gl'isii varupirfilm.
amit hivatalosan bemutattak Magyarorszúgon,
nem feladva persze azt a különös szokást, hogy
idehaza szinte kivétel nélkül előbb élvezhettük
az egyes műfajok paródiáit, rnint azok alapfilmjeit. Vámpírügyekben
azért valamelyest mindenki tájékozott, de a borzongás mégis csak a

mozi sötétjében az igazi. A Filmmúzeum akkori
közönsége
igen vegyes érzésekkel távozott Polanski filmjéről. és ennek csupán egyik oka volt
az a felfokozott várakozás, ami a bemutatót
megelőzte. Csalódást keltett a film abból a
szempontból. hogy a tapasztalatlan - és Polanskiban is járatlan nézők, köztük e soro k írója - első körben nem igazán tudták eldönteni azt az
alapdilemmát.
ami a rendezőnek
is hasonló
gondokat okozott: ez most egy "igazi" vámpírfilm, vagy vaskos paródia. A dörzsöltebbek az
utóbbira gyanakodtak, főleg amikor az MGM
közismert oroszlánja helyett egy vértől csöpögő
ajkú figura jelent meg a vásznon a főcím előtt, de
a felszabadult komédia szekere valahol elakadt
az erdélyi hegyek között az Einstein-szerű proIesxzorrul és csetlő-botló
segédjl'vel, Alfreddal.
akit maga Polanski alakít. Néhány
burlcszkbc illő geg, de semmi egyéb, viszont a történet egyre
baljósabb, majd felbukkannak a vámpírok, először csak a fövérszívó,
majd a fia, később a vámpírrá lett fogadós, végül egy egész sereg, de ekkor már nyugtalanul fészkelődtünk a helyünkön
és lopva a szomszédunkra sandítottunk a moziban. Arról nem is beszélve, hogy a végén kiderül, a Iarnulus által kiszemelt gyönyörű leányzó
is vámpír, öt viszik magukkal gyanútlanul, a civilizált világ boldogabbik felébe.
Akad még egy olyan támpont, ami paródiát
sejtet, hiszen ki forgat komoly filmet azzal a címmel, hogy A rettenthetetlen odmpiroldk, avagy elnézest, de a jóga a nyakamba melyed? Polanski, aki ebben a munkajabau gyiitrii kétségek között hagyja
a nl'ziit, gondosan megóvju a fellélegzés lehetőségétöl. Persze nem emiatt tekintjük a Vátnpirok
bálját felemásra sikeredett paródiának, hanem
azért, mert rendezője olykor maga is belefeledkezett saját filmjébe. és elmulasztotta odabigygyeszteni egy-egy jelenethez azt az apró kis je·Iet, ami a nézőt útbaigazít ja. A film stiláris egységének hiánya az oka annak, hogy nem tudjuk
se valóban komolyan, se végig mulatva nézni,
eltévedünk az útjelzések ellentmondásai között,
mint Alfred Von Krolock gróf kastélyában. Polanski szándéka egyértelműbb, mint az elkészült
film, ő valóban komédi át akart készíteni, de az
anyag itt-ott kifogott rajta, rabul ejtette, és önálló életre kelt. Ezért nem lett a rendező első színes munkája remekmű, csupán jó film, tisztességes mozi, ami elsősorban azért érdemel figyelmet, mert Polanski ritkán felcsillanó humorát
élvezhetjük benne.
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Rablómese
Az 1986-ban francia-tuniszi
koprodukcióként
forgatott Kalózok Polanski pályáján a második
olyan film, amelynek hangvételét a groteszk elemek határozzák meg. Találkozhattunk
már korábban is ennek az ábrázolásmódnak
a nyomaival, elsősorban a Vámpírok báljában, felfigyelhettünk a Zsákutca abszurdba hajló világára, de a
nyíltan felvállalt komikum, a nevettetés egyértelmű szándéka legtöbbször
távol állt a rendezötöl. A Kalózokban Polanski olyan műfajhoz
nyúlt, amivel egyszer már tett egy felemás kísérletet a VámPírok báljában. Ez az alapvetőerr tragikus alkatú művész most arról az oldaláról mutatkozik meg, amit korábban aligha emlegettek
vele kapcsolatban. Ez a film annak bizonyítéka,
hogy humora nem csak fekete, hanem tiszta és
felszabadult is tud lenni, hiszen a Kalózok végre
valóban tiszta múfajparódia, méghozzá a legjobbak közül. Rokona olyan filmeknek. mint a Gyaloggalopp, a Rocky Horror Picture Show, az Ijjú
Frankenstein vagy az Airplane, és a kosztümös kalandfilm klasszikusainak modorában olykor a
burleszk kelléktárait is felhasználva mesél el egy
örökzöld történetet a mindig arany és kincsek
után sóvárgó, hihetetlenül kapzsi és megdöbbentően közönséges Red kapitányról, illetve
matrózáról,
a mellette jóban-rosszban
kitartó
Békaről. Walter Matthau - ismét egy világsztár
- parádés alakítása uralja a filmet, és Polanski
gondoskodik arról, hogy a legelső pillanattól
szemernyi kétségünk se legyen afelől, mit látunk.
A film nyitóképe sodródó, összeeszkábált tutajt
mutat, ami előtt egy cápauszony húz el a vízben.
(Erdekessége, hogy Spielberg ezt a motívumot
már egyik saját későbbi filmjében, a Meeulenek és
bolondokban idézőjelbe tette.) Egyértelmű utalás, itt aligha kell majd bármit is komolyan vennünk. A fordulatos cselekmény egy spanyolok
által elrabolt arany trónszék birtoklása, illetve a
Neptun nevű hajó fölötti uralom körül forog, de
nem hiányzik belőle a szerelmi szál sem. Részletes ismertetésétől el kell tekintenünk, de ami ennél sokkal fontosabb, a történet elmondásának
módjáróL szót kell ejtenünk.
A Kalózokat az eddigi leghosszabb szünet
előzte meg az életműben. mivel az 1980-ban készült Tess óta csaknem hét év telt el anélkül,
hogy Polanski forgatott volna. Vonzalma a romantikus, sok szereplőt felvonultató, látványos,
kosztümös történetekhez újkeletű dolog; a Tess
előtt a legtöbb esetben alig tucatnyi szereplöt
használ, sokszor ennél is kevesebbet. Az életmű
a korai kamaradaraboktól
a nagy költségvetés56

sel készített látványos produkciók irányába halad, és úgy tűnik, Polanskinak korábbi teljesítménye alapján komoly művészi hitele van, hiszen a Kalózok Dino ae Laurentis produkciója,
aki köztudomásúan nem dolgozik akárkivel. és
jól megnézi, hová fekteti be a pénzét. A Tess forgalmazása körüli komoly gondok - egy évet kellett várni az amerikai bernutatóra-, illetve Polanski színházi kiruccanása - az Amadeus. rendezte és játszotta Varsóban, Párizsban - háttérbe szeritották filmes érdeklődését. A hosszú viták, az ügynökökkel, ügyvédekkel. producerekkel folytatott idegőrlő alkudozások eredménye
volt ez a kétségbeesett gondolat, de az új film elkészítésének
lehetősége ismét felvillanyozta,
nagy lendülettel fogott munkához a tunéziai
partok mentén. A Kalózokat nézve az emberben
fel sem merül a gondolat, hogy a produkciónak
bármiféle anyagi korlátja lehetett. Egy korabeli,
aprólékos gonddal kivitelezett, az utolsó csa varig hiteles spanyol hadihajó, illetve egy kétárbocos vitorlás, a jórészt eredeti külsö helyszíneken
zajló forgatás, a nagy létszámú statisztéria, a korhű jelmezek kavalkádja, a pirotechnikusok
tobzódása, mind arra utal: itt minden be lett dobva
a siker érdekében. Polanski vonzódását a hiteles
környezethez, az atmoszférateremtő
tárgyi világhoz, amelyet operatőre, Witold Sobocinski
ugyanolyan élvezettel fényképez, mint a grandiózus csatajeleneteket, véres kézi tusákat vagy a
mindig más színekben játszó tengert. Már a
Tessben megcsodálhattuk
Polanskinak azt a képességét, hogy színekkel érzékeltessen hangulatokat, a filmkép míves kidolgozottsága, a kamera már-már festői munkája, a kompozíció és a látásmód alapvetőerr képi jellege olyan erényei a
rendezőnek. amelyek az utolsó filmekben bukkannak fel a maguk teljességében. A Kalózok felszabadult nevetésre csábító mese a szó legjobb
értelmében, amely érezhetően a lehető legszélesebb közönség számára készült. Legfőbb erénye
talán abban foglalható össze, hogy Polanskinak
egyszerre sikerült hollywoodi mintájú "nagy
rnozit" készítenie, ami ugyanakkor önmaga paródiája is, nem csupán a müfajé. Polanski egyaránt otthonosan mozog a helyzet- és jellemkomikum területén. de a verbális humor, a jól időzített "kiszólások" , gondosan idézőjelbe tett
anakronizmusok
eszköztárát is magabiztosan
használja.
orrendben ez a második olyan filmje, amelyben nem vállalt szerepet, de képzeletbeli énjének alteregóját ott sejthetjük Béka alakjában, aki a Vámpirok bálja Alfredjával ellentétben az egyetlen a szereplők között, akit nem ironikusan ábrázol. Hősiessége, tiszta vonzalma a

Roman Polanski a Kaláeok forgatásán

spanyol lány iránt mindvégig makulátlan marad, de Polanski többi hőséhez hasonlóan ő sem
jut el a beteljesült boldogsághoz. A film végén
csupán egy trónszékkel gazdagabb, de ugyanúgy egy ócska tutajon hánykolódik a nyílt tengeren, távol szíve választott jától. A rendező hősválasztása a Kalózokban sem tér el attól amintától,
amit eddigi filmjeiben megfigyelhettünk.
Noha
Red kapitány animális lényét, brutalitását és
parttalan hedonizmusát Béka tiszta alakjával ellenpontozza, nem szabad megfeledkeznünk
arról, hogy ismét a kirekesztettek, a kívülállók, a
megalázottak, a törvényen kívüliek világában
vagyunk, ahonnan aligha van visszatérés a normalitás birodalmába, ahogy azt Béka sorsa is érzékelteti. Reménytelen szakadék tátong e két világ között, amin ideig-óráig úrrá lehet lenni erőszakkal, könyörtelenséggel,
pénzzel, fortéllyal,
de az integrálódás, az Én elfogadtatása, egyenjogúsítása meghaladja a hősök erejét. Polanski egy
ártatlannak tűnő történetben is elrejti mindenkori üzenetét a világ általa vallott felfogásáról,
csöppnyi keserűséget, gúnyos fintort helyez
filmje végére, és még a szórakoztató film íratlan
szabályait is képes felrúgni, csakhogyelkerülje
a
happy end borzalmát. Mert úgy tűnik, sok mindent hajlandó feladni önmagából, de a boldog

befejezés végképp idegen tőle. Nem idegen viszont a bűn, az alantas ösztönök, a primitív vágyak és szenvedélyek világa, amelyből jókora
adagot találunk a Kalózokban is, noha itt ez elsősorban az arany iránti féktelen szenvedélyben
testesül meg. Polanskinak ez az első olyan film·
je, amelyben az egyetlen női szereplö nem meghatározó figura, semmiféle szexuális konnotáció nem kötődik hozzá, éppen olyan, mint a
mintául szolgáló műfaj nőalakjai: a vágy elérhetetlen tárgya. A szexualitásnak ez a mellözése
merőben szokatlan attól a rendezőtől.
akinek
filmjeiben ez a motívum fontos, ha ugyan nem a
legfontosabb szerepet játszotta korábban.
Összegezésheiyeu
a pályakép írója töredelmesen megvallja. hogy
Polanski utolsó filmjét, az Esreueszette: még nem
volt módja megnézni. (Első kézből származó információk szerint "nem igazi Polanski-Iilm ".) Ez
a kijelentés - akár igaz, akár nem - egy dolgot
mindenképpen elárul; talán nem csupán a szerző gondolja úgy, hogy van "Polanski-stílus", ez a
sokoldalú alkotó megteremtette a maga egyszemélyes iskoláját, létrehozott valamit, ami csakis
őrá jellemző a film világában.
Nagy Zsolt
.",7

FILMOGRÁFIA
Kés a tnrben (Noz w Wodzie)
1962, Lengyelország
i: Jerzy Skolimowski, Jakub Goldberg, Roman
Polanski, o: Jerzy Lipman, d: Boleslaw Kamykowksi, z: Krzysztof Komeda-Trzcinski
sz: Leon Niemczyk,Jolanta
Umecka, Zygmunt
Malanowicz
iszonyat (Repulsion)
1965, Nagy Britannia
i: Roman Polanski, Gérard Brach, o: Gilbert
Taylor.cl: Seannus Flannery, z: Chico Hamilton
sz: Catherine Deneuve, lan Hendry,John
Fraser, Yvonne Furneaux, Patrick Wymark, Renée
Houston
Zsákutca (Cui de Sac)
1966, Nagy Britannia
i: Roman Polanski, Gérard Brach, o: Gilbert
Taylor,j: Maude Spector, z: KrzysztofKomedaTrzcinski
sz: Donald Pleasance, Francoise Dorléac, Lionel Stander,Jack
McGowran
Vámpirok bálja (The Fearless Vampire Killers)
1976, Nagy Britannia
i: Gérard Brach, Roman Polanski, o: Douglas
Slocornbe, d: Wilfrid Shingleton, j: Sophie Devine, z: Krzysztof Komeda-Trzcinski
sz: Jack MacGowran, Roman Polanski, Alfie
Bass,Jessie Robbins, Sharon Tate, Ferdy Mayne
Rosemary gyermeke (Rosemary's Baby)
1968, USA, szí
i: Ira Levin regénye alapján Roman Polanski, o:
William Fraker, d: Robert Nelson, j: Anthea
Sylbert, z: Krysztof Komeda-Trzcinski
sz: Mia Farrow,John Cassavates, Ruth Gordon,
Sidney
Blackmer,
Maurice
Evans, Ralph
Bellamy
Macbeth
1971, N agy Britannia, szi
i: Roman Polanski, Kenneth Tynan, o: Gil
Taylor, z: Third Ear Band, d: Wilfred Shinleton,
Bryan Graves, j: Anthony Mendelson,
sz:John Finch, Francesca Armis, Martin Shaw,
Nicholas Selby, John Stride, Stephan Chase,
Paul Shelley, Terence Bayer, Diane Fleteher
Mi? (Che?)
1973, Olaszország, szí
i: Gérard Brach, Roman Polanski, o: Marcello
58

Gatti, Giuseppe Ruzzolini, d: Aurelio Crugnola,
z: Claudio Gizzi
sz: Sydne Rome, Marcello Mastroianni, Hugh
Griffith, Romolo Valli, Guido Alberti, Gianfranco Piacentini, Roger Middieton, Roman Polanski
Kínai negyed (Chinatown)
1974, USA, szí
i: Robert Towne, o:John A. Alonzo, d: Ruby Levitt, z: Jerry Goldsmith,
sz: Jack Nicholson,
Faye Dunaway, John
Huston, Perry Lopez, John Hillerman, Darrel
Zwerling, Diane Ladd, Roy Jenson, Roman Polanski
A lakó (Le Locataire)
1967, Franciaország
i: Gérard Brach, Roman Polanski, o: Sven Nykvist, d: Pierre Guffroy, j: Jacques Schmidt, z ;
Philippe Sarde
sz: Roman Polanski, Isabelle Adjani. Shelley
Winters, Melvin Douglas,J o Van Fleet, Bernard
Fresson, Lila Kedrova
Egy tiszta nő (Tess)
1980, Franciaország-Nagy
Britannia
i: Gérard Brach, Roman Polanski,John Brownjon Thomas Hardy regénye alapján, o: Geoffrey
Unsworth, Ghislain Cloquet, d: Pierre Guffroy,
j: Anthony Powell, z: Philippe Sarde
sz: Nastassia Kinski, Peter Firth, Leigh Lawson,
John Collin, Arielle Dombasle
Kalózok (Pirates)
1987,
i: Roman Polanski, o: Witold Sobocinski, z: Philippe Sarde, d: Pierre Guffroy, TaiebJallouli, j:
Anthony Powell
sz: Walter Matthau, Damien Thomas, Richard
Pearson, Cris Campion, Charlotte Lewis, Olu
Jacobs
Frantic
1987, USA, szí
i: Roman Polanski és Gérard Brach, o: Witold
Sobocinszki,
d: Pierre Guffroy, j: Anthony
Powell, z: Ennio Morricone
sz: Harrison Ford, Emmanuelle Seigner, Betty
Buckley,John
Mahoney

Az orvos válaszol
Roman Polanski: Rosemary 's Baby
"Itt kísért a sátán és itt győzheti le a kísértőt az, aki fölébe tud
kerekedni. "
(Baktay Ervin: A csillagfejtes könyve. Seépirodalmi Ktinyokiado, Budapest, 7989., 746. oldal)

Kedves Doktor úr!
Végre találtunk egy új lakást a férjemmel.
Igaz, régimódi bútorokkal volt agyonzsúfolva, de hamarosan átrendeztük. A lakást a szornszédainktól, Castevetéktől választották le. Képzelje csak el, az előző lakó, aki nemrég kómába
esett és meghalt, mintha el akarta volna magát
határolni tőlük. A szomszédból furcsa hangok
szűrődnek át. Hutch, a barátunk, meg is jegyezte, hogy ez egy boszorkányház, ahol korábban
csecsemőt evő boszorkányok és más hasonló rémes alakok éltek.
Megismerkedtem egy lánnyal, aki a szornszéd idős házaspárnál. Mmnie és Roman Castevetéknéllakott. Elmondta nekem, hogy lányukként bánnak vele. Az utcáról szedték fel őt, a
drogtól mentve meg ezzel. Először azt hitte ez a
fiatal lány, hogy valamilyen szexuális perverzióhoz akarják felhasználni - hogy mik vannak!
-, de aztán belátta, hogy csak a javát akarják.
De elég a felesleges sorokból, inkább rátérek
levelem mondandójára!
Mióta ez a kedves teremtés kiugrott az ablakon és halálát lelte, szörnyű álmok és kételyek
gyötörnek. Első félelmes álmom az volt, hogy
körülöttern befalazzák az ablakokat, nehogy én
is kiugorjak! Közben, mivel hű katolikus vagyok, apáca tanárnőm intett az eltévelyedéstől.
Nem értem.
Megismerkedtünk Castevetékkel. Minnie, ez
a tolakodó és hangos teremtés erősködött, hogy
menjünk át hozzájuk vacsorára. Guy, a férjem,
némi vonakodás után közölte: "a pokolba, átmegyünk!" Mivel Romannal közös színházi témát
találtak, Guy elhatározta, hogy gyakrabban fog
átjárni hozzájuk. En jobban örültem volna, ha
kettesben töltjük el estéinket! Minnie-éktől-kaptam egy európai talizmánt, melyben valami
rossz szagú tannis-gyökér bűzlik. Minnie azt
mondta, hogy "majd megszokod aszagát."
Hát nem is tudom.
Férjem végre megkapta a várva várt szerepét,
egy szerencsétlen színész ba:lesete után. Ez saj-

nos azzal is jár, hogy kevesebbet tud így velem
foglalkozni. Ráadásul ezek a Casteveték nem
hagynak nyugodni. Egy meghitt "termékeny"
esténket azzal zavarta meg Minnie , hogy csokoládé-krérnet (chocolate mousse) hozott desszertnek, amiből Guy unszolására még ennem is kellett. Fura mellékíze volt. Guy még viccelődött is
rajta, hogy ez valami csokoládé-egér (chocolate
mouse) lehet. Szó, ami szó, elszédültem ettül a
vacaktól és ismét kísértetieseket álmodtam.
Egy hajón voltam, amit Roman vezetett,
majd Michelangelo Teremtése tűnt fel felettem.
Viharba kerültünk és nekem le kellett mennem
a fedélzetről a hajó mélyébe. Süvített a szél, Iöldet és vizet felkavarva, hátul tűz lángolt. Majd
meztelen vénemberek vettek körül, s a férjem is
megjelent közöttük. Szóba hozták az egeret,
amit megettem, ami már bennem van. Megjelent a pápa az ágyam mellett, ahol lekötözve feküdtem. A férjem, miközben rám mászott. szörnyűséges vadálattá alakult át. U gy éreztem,
hogy ez nem álom, hanem valóban megtörténiki Másnap reggel úgy ébredtem, mintha az éjjel megerőszakoltak volna. Még most is borzasztó visszagondolnom.
Kérem, doktor úr, segítsen! Nem tudom, mi
folyik körülöttem. Kik ezek a Casteveték , mik
ezek az álmok?
Elmegy a józan eszem.
Köszönettel: Rosemary
Kedves Rosemary!
Mindenekelőtt szeretném megnyugtatni! Kedvesem, ami önnel történik, azt minden fiatal leányzónak előbb-utóbb át kell élnie. Hiszen élete
egyik jelentős kríziséhez ért el, amit természetes
élethelyzeti krízisnek nevezünk.
Új lakásba költözése eleve azt mutatja, hogy
új életet próbál kezdeni, megpróbál a kései serdülőkor és a fiatal felnőttkor közott szüleitől különválni. Feltehetően az ernlegetett-idős házaspár szülei emlékét idézi önben. Ők azok a szülőfigurák, akik felidézik a hajdani szülö-gyerek vi.')!)
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szonyt. Érdekes, hogy a mostani lakás a szülöházaspár lakásábóllett leválasztva, mintha ez is az
elválasztast.
a felnőtt életbe való átlépést, a szülőktől való leválást jelezne.
Az elszakadás nem megy mmdig olyan könynyen. Kisgyermeki sötét fantáziákban, a tudattalan képzelgések erdejében a szülő gyakran egyfajta elnyelő, magába olvasztó, megevő szörnyeteges boszorkányként tűnik fel, így az a kép,
amit a ház lakóiról festett, egy ilyen integrálatlan, önmagában is negatív szülökép megfelelője
lehet. Koragyermekkorban
a bontakozó csecsemő hatalmas feladata, hogy a rossz anyaképet és
a jó anyaképet valamilyen szerves egésszé állítsa össze. Nem szakadhat ketté egy szülőfigura.
Nem lehet egyszer jó (rnint ahogy az volt a
lányismerőse számára is) és egyszer rossz, amikor csecsemővért iszik.
Jó, hogy szóba hozta a drog-dolgot. Manapság, a hatvanas évek végén, kitüntetett ütközőpont ez a drogkérdés a fiatalabb és idősebb nemzedék között. A drogmámor, a drogfüggés valahogy az elveszett függőséget, az elvesztett szülőgyerek kapcsolatot is igyekszik pótolni. Barátnője is ebbe próbált menekülni .. ,
Hadd szóljak első álmáról. Az ablakok befala(iO

Rnth
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zása az elmenekülést.
az elválást, a különválasztást hivatott meggátolni. Az apáca intése a felnőtt szexuális életbe való átlépéstől óv!
N e feledje, Rosemary , itt az ideje, hogy felnőjön, vállalva ezzel a következményeket!
De vigyázzon, hiszen ez az átlépés, kilépés veszélyekkel is járhat! Gondoljon csak az előző lakóra, aki
elkülönülésében
a halállal találkozott, vagy barátnőjére, aki visszafordíthatatlanul
elszakadt
előző életétől.
Érthető tehát, hogy a szomszédai val kialakított kapcsolat kellemetlen élményekkel szolgál.
A férje talán nem véletlenül nevezte pokolnak a
szomszéd lakást. S az a talizmán, mely elviselhetetlen szagot áraszt magából, szintén az anyai
kötődés rossz oldalát van hivatva szimbolizálni.
Hiszen a tudattalanunkban
működő fantáziákban - a kisgyermekkori szagtájékozódás emlékeinek következtében
a kellemes illatok a jó
anya képzetével, a kellemetlen bűzök pedig a
rossz anya (rossz külvilág)
képével kapcsolódhatnak össze.
Úgy látszik, hogy terhessé vált önnek ez a szülő-gyerek kapcsolat, és az ön korában ez rendjén
is van. (Talán várva-várt terhességét is ez akadályozza?) A feladat most az, kedves Rosemary.

hogy leváljon tőlük, és új életet kezdjen új la- pápa mint ősapa, ~z egér mint apa-komplexus
megnehezíti szexuális kibontakozását. Férje, az
kásában!
ön bűntudatos szexuális gátlásai miatt így vadMásodik álma mély benyomást tett rám. Igaz,
álattá, kéjtől fűtött ösztönlénnyé alakul át. A
ezt egyedül megfejteni nem vagyok képes - az
megerőszakoltság
érzése ezek után nem megleön segítségére is szükségem lenne -, de talán tupő,
dok adni néhány tanácsot, értelmezést az álmáKérem, Rosemary, ne ijedjen meg! Próbálja
val összefüggésben.
tudatosítani
gyötrő fantáziáit, s írjon minél
Fontosnak tartom problémájában
az álmot
előbb, hogyan alakul a sorsa!
megelőző estét. Minnie csokoládékrémet hozott
.
Segítő üdvözlettel: Dr. A. M.
önnek. A tápláló anya eteti gyermekét. Fejletlen
terhességi fantáziákban és bizonyos primitív néKedves Doktor úr!
peknél gyakran előkerül az a nézet, hogy a megKöszönöm, hogy időt szakít gondjaimra, metermékenyítés a szájon át történik valaminek az
lyek ismét tovább bonyolódtak!
elfogyasztásával. Elképzelhetőnek tartom, hogy
Teherbe estem! Örömöm azonban nem felez az aktus az ön számára egy megtermékenyítéhőtlen.Igaz, férjem több időt próbált rám fordísi szertartás képzetét jelenti. Erdekes a krém és
tani, de Castevetékkel való egyre szorosabb viegér (rnousse - mouse) összecsengése. Egy nészonya bensőséges együttlétünket egyre lehetetha nálunk
is kapható
könyvben
(Tom
lenebbé teszi. Minnie beajánlott szülész ismerőChetwynd: A Dictionary of Symbols. Paladin
séhez, Dr. Sapirsteinhez, aki a Minnie által kotyGrafton Books, London, 1982.,292. old.) az egér
vasztott gyógyfű-italt javasolta magzatom megszimbólumának
számunkra is fontos kifejtését
óvására.
találhat juk meg. Az egér a nőnek a férfi tulajKözben levágattam a hajam. Guy szerint ez
donságú lelkét (az animust), vagy magát a jungi
volt életem legnagyobb tévedése. Lehet, hogy
apa-komplexust
jelképezi
a tudattalanban.
igaza van?
Ahogyanők megrémülnek az egerektől. ugyanFizikai állapotom meg fokozatosan romlik.
úgy rémülnek meg a férfiaktól. Az egér tehát a
nő férfias lelkének, animusának akivetítése, tár- V éres húst kell falnom, s egyre csak fogyok. Szemeim beesettek, bőrörn kifakult. Fáj a hasam!
gyiasulása. Az apa-komplexus
következtében
Sapirstein ugyan megnyugtatott, hogy ez a terlegátlódik, tiltottá válik a férfiakhoz fűződő kaphesség rendes velejárója. Kint is csak egyre hicsolata. A rettegett apafigura kiterjed a férfiakra,
ezért szexualitásában
gátolttá, korlátolttá és degebb van. Esik a hó. A meleg, sárga lakásunk
most egyszeriben hideg, fehér Iyukká vált szábűntudatossá válik. Fél és irtózik a férfiakkal
való szexkapcsolattól. Retteg a szexualitástól, s momra. Hutch barátom súlyosan megbetegedett, kórnába esett.
így retteg az érett női viselkedéstől. Kemény
Az egyik téli estén azt hiszem, jó ötletem tászavak ezek, de úgy látom, hogy álma is ezt látszik igazolni.
.
madt. (Férjem természetesen
nem így vélekedettl) Meghívtam fiatal barátainkat,
hogy ne
. Álmában szintén ez fogalmazódott meg!
csak a házb éli öregekkel legyek együtt állanA hajót, mely talán a felnőtt élet felé haladást,
dóan. (Lehet, hogy ez számomra a felnőttek viutazást, és magát az anyaságot reprezentálja,
lágától való menekülést mutatja? Erről szólt a
nem más, mint apafigurája, Roman kormányozlevélben, ugye? Nem vagyok biztos magamta. (Apa-komplexusa az álom nyelvén utat talált
ban.) A buli jól sikerült, s végre-valahára elvisela tudatához.) A Teremtés festményei a fogantatást, az anyaságot, az új élet kezdetét jelzik. N e- hetetlen fájdalmaim is megszűntek.
Lassan visszatérünk a megszokott .kerékváhéz és viharos életszakaszba ért. Ahhoz, hogy
gásba.
túljusson a megpróbáltatásokon,
le kell ereszkednie a saját tudattalanjának mélységeibe: a fedélzetről a tudattalan lépcsőjén a mélybe kell
Nyugalmam azonban csak időleges volt.
szállnia. S mit talál ott?
Hutch meghalt, de a halál torkából küldött
nekem figyelmeztetésül
egy boszorkánykönyTalálkozik az egymással harcoló négy alapvet, ami azt hiszem, mindent megmagyaráz.
elemmel, a tűzzel, a földdel, a levegővel (széllel)
Casteveték az ördög szolgái. A sabbath napés a vízzel! Minden készen áll a termékenyülésján átszűrődő kántálás az ördögi kongregáció
hez. A fiatal/gyermeki világukat elvesztett vénhangjai. Csecsemővért isznak és gyerekhúst eszemberek a felnőtt világot képviselik. Meztelenül vannak, hiszen itt az ösztönök birodalmában
nek! A talizmánomban
mágikus Ördög-bors
a szexualitás az első számú törvények egyike. A
bűzlik. Magukhoz akarnak láncolni! Összees61

küdtek ellenem! Ugye, van ilyen? Mindenki hazudik nekem! N agyon okosak! Guy-t is behálózták! Sapirstein is hozzájuk tartozik! Szörnyetegek!
Lehet, hogy mindez véletlen, de az biztos,
hogy a gyermekem kell nekik!
Újszülött fiamat ennek az ördögi világnak szültem!
Elvették tőlem! Nem lehet az enyém!
Azt mondták,
hogy ezután is anyja lehetek,
anélkül, hogy beállnék közéjük! Nem hiszem.
Rá akarnak venni, hogy egy szörnyetegnek
legyek az anyja! Mi tévő legyek? Ő az én gyermekem.
Én az anyja vagyok ...
Felnevelem ...
Rosemary

Kedves Rosemary!

Először hadd gratuláljak gyermeke megszületéséhez!
Kérem, ne aggódjon! Egy lassan bontakozó
lélek már-már összeroppant egy új élet világrahozásának hatalmas súlya alatt. Erősnek kell
lennie, hogy előtörő szorongásait, a félt anyaszerep felvállalásának rémségeit és az azonosság, identitás kialakításának
nehézségeit
legyőzze!
Előző levelemben beszéltem a nemzedéki ellentétekről.
a negatív szülőképről és bűntudatos
képzelgéseiről.
Most is csak ismételni tudom
magamat.
.
Az egyetlen probléma, me ly ön előtt áll, kedves gyermekem, hogy identitásának kiépítésével kialakítsa önállóságát. Ehhez szükség van ar-

ra, hogy leváljon szüleiről (és ezen azt is értem,
hógy a belsővé vált szülőkép - így fiatal felnőttkorának kezdetén - ne akadályozza meg önt
függetlenségének kialakulásában), s ezzel egy
időben megtalálja azt az utat, mely visszavezet a
már elfogadott szülőkhöz, s elvezet az érett felnőtt világhoz. "Ujraközeledésében"
(elválásában és visszatalálásában) szembesül a felnőtt világgal, elfogadja-vállalja az emberi világ napos
és árnyékos tulajdonságait, így válhat beilleszkedésében egyszerre független, autonóm tagjává, ugyanakkor szerves részévé az összernberiségnek.
Rosemary , ön lassan felismerte azt, hogy a
gonosznak tűnő világban egyedül marad, ha
nem képes elfogadni, helyére tenni és átélni annak
néha kétes értékeit.
Egyedül marad, ha nem vesz részt ~ felnőtt
életbe átsegítő beavatási szertartáson. (Erde ke s,
hogy egyes primitív törzseknél az éretté váló
lánynak egy beavatási szertartás keretében rövidre, esetleg kopaszra vágják a haját, s ezzel a
férfiuralom szolgájává süllyesztik. - James L.
Brain: Sex, Incest, and Death: Initiation Rites
Reconsidered. in: Current Anthropology Vol.
IH. No. ~.June 1977., 19l-20H. old.) Egy fejletlen lány infantilis (tudattalan?) képzelgéseiben
retteg a terhességtől és a szüléstől. A méhében
növekvő magzatot vérszívó, az ő húsát belülről
marcangoló, elfogyasztó és lefogyasztó rémnek
élheti meg. A szülés önmaga egy darabjának
elvesztését, a belőle való kitépést jelentheti számára.
A felnőtté válás, a személyiség és önismeret

fejlesztése, érlelése megszünteti az ilyen rémképeket.
Levelében említette, hogy barátja egy okkult
könyv segítségével üzent önnek (talán már a
másvilágról?). Hadd használjam fel én is egy
magiáról és boszorkányságról szóló könyv gondolatait, hogy megvilágítsam, kedves Rosemary
(azaz magyarul fogalmazva, kedves Rozmaring),
a küldetését ezen a világon! (Kathryn Paulsen:
The Complete Book of Magic and Witchcraft.
Pentacle Press - New American Library, New
York, 19HO., n. old.)
A rozmaringból kivont illatos olaj segíti a szeretet megtartását és az emlékezetet. A rozmaring
egy darabja amulettként is hordható, hogy elhajtsa a gonosz szellemeket, és az ágy fölé helyezve
tál/ol tartsa a rémálmokat!

Emlékezzünk tehát az első szeretetre, a szülők szeretetére, melyről eltávolodásunkkor sem
feledkezhetünk meg! A gonosz szellemek a szeretettel, a szeretet megtartásával (és a szülőket
helyettesítő szeretett személyek szerelmével)
könnyedén távoltarthatók.
A rémálmok, a saját magunkban feléledő és támadó ördögi szörnylények, kéjrémek, démonderengések felismerése, megszeliditése és az önmagunkba való beépítése, kedves kislányom, Rozmaringom, nemcsak az ön házi feladata, hanem
egyben mindannyiunknak,
az embereknek
végeszméje, eszménycélja.
Szeretettel: Dr. A. M.
P, S.: Mellesleg ez a gyökér nem is olyan büdös.

En is ilyen desztillált arcszeszt használok:
Bergendy Péter
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A szabadság mint stilizáció
Szergej Szoloojoo: Assza
A szovjet film játékait egészen a legutóbbi időkig egy szigorúan értelmezett értékrend szabályozta, melyben a szocializmus, a forradalmi
társadalomépítés elve keveredett az államiság
elvével. Ez az értékrend fontos társadalmi szerephez juttatta a művészeteket, s a megismerő
(valóságfeltáró]
funkció fontosságának deklarálásával eltávolította az alkotókat a partikuláris
szernlélettől.
.
Bármilyen drámaian alakult is a művészetek
- így a film - története a Szovjetuníóban, mindvégig megfigyelhetö a társadalmi szerephez való ragaszkodás. Az alkotói törekvéseket elsősorban e szerep, illetve a mögötte meghúzódó értékrend értelmezése különbözteti
meg egymástól. Egyesek megpróbáln ak elidegenedett állami érdekeket elfogadtatni, ami kevéssé tetszik a
társadalomnak, mások a valóságfeltárás feladatára hivatkozva társadalmi érdekekért emelnek
szót - ez viszont ritkán tetszik az államnak.
Nincs rnost értelme tovább árnyaini mindezt
például annak elemzésével.
hogy a cenzúrával
való birkózás, az egyenes, vállaltan publicisztikus kritika elfojtása miképpen ösztönzi a művészi kifejezőeszközök
fejlödését, s vezet el a
filmben például a hatvanas évek lírai realizmusának nagy korszakához. Sokkal fontosabb annak tudatosítása, hogy a szovjet filmművészet
szemléletét áthatotta a társadalmi szerepvállalás, szellemisége pedig ~gy meghatározott értékrend körül mozgott. Allami vagy társadalmi
értelmezéstől függően a valóságot lehetett többféle módon láttatni, s bár igaz, hogy a mély, erősen kritikai hangvételű alkotások rendszerint
nehezebben, nagyon sok harc árán születtek
meg, a közös, kikezdhetetlennek tünő értékrend
egységessé tette a szovjet filmet. (Ezzel kapcso(i4

latban azt is figyelembe kell venni, hogy az állami és a társadalmi megközelítés nem minden
kérdésben ütközött egymással.)
A kultúrpolitika számára valójában csak azok
a művek 'voltak zavart keltőek. kezelhetetlenek,
amelyek nem illettek a kijelölt szellemi-társadalmi keretekbe, amelyek - általában közvetlen
politikai szándék nélkül - alternatív értékeket
fejeztek ki. Klimov, Hucijev, Panfilov, Koncsalovkij valóságképének persze nem örült a bürokrácia, Aszkoldovot teljesen félreállították,
mégsem az ő szemleletükkel volt nagy baj. Igazi
problémát két dolog jelentett. Egyrészt az olyan
rnűvészek, mint Tarkovszkij, Muratova vagy Paradzsanov, a maguk autonóm, nehezen értelmezhető látásmódjával, alternatív művészetfelfogásával, illetve - bármilyen különöse n hangzik - a népszerű filmrníífajok, a kellemesség.
A szovjet valóság alapján a társadalmiság és
az államiság elve számára komoly kihívást jelent a népszerű műfajokat mozgató alapérték, az
egyéni szabadság. A kellemesség műfajaí felszabadítják az egyéni vágyakat a valóság bonyolult
közvetítéseinek igája alól, létrehozzák a közvetlen cselekvés lehetőségének illuzióját. A vágyak
azonnal tetteke t szülhetnek. Az egyén kedve
szerint szerelmes lehet, kielégítheti szexuális vágyait, bosszút állhat, ölhet, rabolhat, harcolhat
az igazságért, vagy éppen kivonul hat a társadalomból.
A kultúrpolitika itt azért kerül különösen nehéz helyzetbe, mert ilyen művek iránt valódi tömegigény van. Szép dolog a család, a közösség,
a haza, a nemzet, a mozgalom, de az emberek
legnagyobb álma mégiscsak a szabad, közvetlen
egyéni cselekvés. A szovjet, s általában a szocialista szórakoztató filmgyártás ezért aztán valami

egészen lehetetlen dologra kényszerült: meg
kellett próbálnia úgy kielégíteni ezt a fajta nézői
igényt, hogy eközben mégsem individualista értékek, hanem a társadalmiság és az államiság
elve kapjon megerősítést.
A feladatot csak ritkán sikerült megoldani a
hagyományos műfaji keretek között. (Kivételt
talán csak az operett és a vaudeville jelentett,
ezeket védte a muzealitás kultúrtörténeti patinája.) A szovjet társadalomban
az egyén csak néhány ponton kerülhet legálisan közvetlen cselekvéshelyzetbe, s ezeket a lehetőségeket különböző szempontú tiltások, tabuk tovább szűkítették. A szerelmi történet nem épülhetett túlzott
szenvedélyességre,
nem fűszerezhette érzékiség. (Itt olyan jelentős filmek sem hoztak áttörést, mint A negyvenegyedik vagy a Szállnak a darvak.) Az egyén önmaga nem szolgáltathat igazságot, erre megvannak
az illetékes szervek.
Ezek tagjait viszont megköti a szervezeti szabályzat, a szolgálati hierarchia, a szigorú jogszerűség. Ugyanez illetve a téma fetisizálása korlátozta a polgárháború és a II. világháború katonáinak, partizánjainak filmi mozgásterét is.
Ennek ellenére, néhány leleményes alkotói
megoldásnak köszönhetően, születtek jó melodrámák (A sors iróniája, r: Eldar Rjazanov;
Moszkoa nem hisz a könnyeknek, r: Vlagyimir
Menysov),
hatásos
kalandfilmek
(Edmond
Keoszajan Bosszúállók-trilógiája;
Hárem a sivatagban, r: Vlagyimir Motil; Egy ae ezerhez, r: Leon
Kacsarjan}, sőt még szinte megunhatatlan bűnügyi történetek is (A fekete macska bandája, tévéfilm, r: Sztanyiszlav Govoruhin), s néhány vígjátékkai együtt ezek lettek a szovjet filmgyártás
utóbbi két évtizedének igazi nagy közönségsikerei.
A másik, értelemszerűen gyakrabban választott út, a népszerű műfajok és a játékfilm-publicisztika elegyítése sokkal kevesebb eredményt
hozott. Ezeknek a filmeknek csak akkor volt valami hatásuk, ha felhasználták
művészeti
irányzatok kifejezőeszközeit is. Kialakult a népszerű müfajok esztétizálásának módszere a társadalmi értékrend hatékonyabb közvetítése céljából. A forma azonban levált a publicisztikus
üzenetekről, a megidézett történelmi korszakokróI. Ezzel kapcsolatban a Mihalkov-testvérek két filmjét kell megemlíteni. Koncsalovszkij
a Szerelmesek románcában a melodrámát és a
filmmusicalt esztétizálja, míg Nyikita Mihalkov
első rnunkája, az Idegenek között egy polgárháborús western-stilizáció.
Hasonló típusú eklekticizmussai, a horror és amelodráma atrnoszféra=
ját idéző effektusokkal érte el allegorikus rnese-

filmjeinek hatásosságát Mark Zaharov (Hétköznapi csoda, Münchhausen, Swift háza, A szerelem
képlete).
Alapvető
ideológiai-politikai
céljai szempontjából a kultúrpolitika nagy hibát követett el
a népszerű műfajokkal kapcsolatban. Túlságosan komolyan vette őket, nem vette észre, hogy
bennük az egyéni szabadság elve szigorúan a
partikularitás szintjén marad. Olyan vágyak, feszültségek kiélésében. levezetésében segít, melyeknek társadalmi valószerűtlenségével
a néző
tisztában van. (N em véletlenül alkalmazható e
filmek megközelítésénél
oly gyümölcsözően
a
pszichológiai
szempont.) Amikor azonban a
cenzúra arra ösztönzi az alkotókat, hogya kellemességet kapcsolják össze a társadalmi valósággal, ideológiai elvek s egyéb értékek közvetítésével, ezzel az egyéni szabadság elvét kiragadja
a partikularitásból.
A szovjet szórakoztató filmek szerkezetében
a közvetlen cselekvés komoly, valószerű értékként jelent meg, a stilizációkban művészi megfogalmazást nyert, sajátos
esztétikummá vált, mely mögött már valódi individualista szemlélet is fölfedezhető volt.
A peresztrojkával, ha máshol nem is, de a kulturális életben mindenképpen új időszámítás kezdődött. Most látható igazán, milyen mély szellemi válsághoz vezetett a korábbi évtizedek politikája. A filmeseket a cenzúra visszavonulása hirtelen talán még az eddigieknél is komolyabb dilemmák elé állította. Most lehetőség nyílna a
mozizásra, a népszerű műfajok tiszta formáinak
ízlelgetésére. Ez sokakat csábít, az új filmek
nagy része ebbe az irányba mozog, de néhány
megfontolás most is visszatartja az alkotókat attól, hogy nyíltan vállalják ezt az utat. Ha ugyanis
túlzottan
belefeledkeznek
a kellemességbe,
a
partikularitásba,
elveszítik eddigi társadalmi
szerepüket, megszűnik előkelő művész-státuszuk. Jurij Kara például tehetségéhez mérten
csinált egy szabályos maffiafilmet. A Törvényes
tolvajok (Vori v zakonye, 19HH) óriási kasszasiker
lett, a rendezőnek azonban egy időre le kell
mondania a társadalom megkülönböztetett
figyeiméről, a szellemi elit kegyeiről. A többség
azonban ragaszkodik eddigi rangjához és megbecsültségéhez.
Ezért a műfaji hatásvadászat
most sem nélkülözi a politikumot. A dolgot persze az is erősen motiválja, hogy a glasznoszty
szinte kikényszeríti a múlt harsány átértékelését, az állásfoglalást, az Igazság kimondását.
Alapjában véve tehát semmi sem változott. A
kellemesség és a politikai publicisztika továbbra
sem tud szabadulni egymástól. Ám érdekes rnó(iS
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don, bár ezúttal már nem kell egymás ellen kijátszani öket, .sokkal nehezebben viselik el egy'
rnást. A rendezők visszaélnek ahatáselemek
újszerűségével, a politikai tabudöntés látványos
gesztusaival, kevesebbet törődnek
a kornpozícióval,
ezért aztán a legtöbb film világát zavaró
kettősség
jellemzi. Az új helyzet még egy olyan
tekintélyes alkotót is megzavart. mint Mark Zaharov. A rendező ismétJevgenyij Svarchoz fordult, s elkészítette a Sarkany filmváltozatát. A
Sárkanyoíés
(Ubity drakona, I!JHH) kudarca nagyon tanulságos. Zaharov nem bízott igazán
Svarc világában, annak szellemi frissességében.
Túl szelídnek érezte az allegorikus mesét. A hatás növelése céljából ezért egyrészt spielbergi
szintű látvány teremtésre törekedett, másrészt
rninél közvétlenebb
formában próbálta világgá
kürtölni a politikai üzenetet. Am az allegória
szépsége éppen a rejtettségben, a finom utalásokban van. Ezt Zaharov tudja a legjobban, hiszen mestere volt a műfajnak. Ezúttal viszont
nem tudott ellenállni a nyíltság csábításának.
Egészen közönséges, helyenként ízléstelen eszközökkel modellálja mcsevilágában a sztálini és
brezsnyev i despotizmust,jelenetei
durva illusztrációk.
fi fi

A fantasztikum és a publicisztika mostanában
divatos elegyítése másoknál is didaktikus leegyszerűsítéseket
eredményez.
(Példaként említhetjük Viktor Gresz Twain-parafrázisát:
A jenki
ujabb kalandjai Arthur király uduarában; Novije
prikljucsenyija janki pri dvore korolja Artura,
I!JHH.) S bár ez a módszer
kétségtelenül új fejezetet nyitott a szatirikus ábrázolásban (Zéró varas;
Gorod Zero, I!JHH, r: Karen Sahnazarov; Szökőkűt, Fontan, I!JHH, r: Jurij Mamin], formailag
sokkal egységesebbek, és szernléleti leg is érdekesebbek azok az alkotások, melyek a népszerű
rnűfajok esztétizálásának útján haladnak. A szabadabb feltételek itt az elv egészen új minöségű
kezelését teszik lehetövé. Az eddigi eredmények alapján feltehető, hogy az értékváltás időszakában ez az irányzat a szovjet filmművészet
. egyik meghatározó esztétikai áramlatává fejlődik.
A jelenség lényegét legjobban Szergej Szolovjov
Assza (I!JH7) című munkájának elemzésével lehet érzékelterni. A nagy beharangozással
készült filmet a közönség némi csalódással fogadta. A kritika pedig fanyalgott, értetlenkedett,
ami nem csoda, hiszen az Assza ürügyén nemigen lehetett publicisztikus fejtegetésekbe bocsátkozni, márpedig a sajtót ma minden területen csak a társaclalomkritika érdekli. A Iilrnkritikusok is el akarják mondani valahogyavélemé
.
nyüket a történelemről, il jelen folyamatairól, s
Szolovjov filmje a gátlástalan komrnercializációt, a valóságtól való elfordulást jelentette számukra. Mint ahogy az ilyenkor lenni szokott,
szemére vetették, hogy a valóság nem ilyen, hamis képet ad a fiatalokról, a rockzenészekről, a
rendőrségről.
mindenről. Bevallom, először engem is felingerelt a film. Világa erőltetett szakitási kísérletnek tűnt az orosz-szovjet kultúra hagyományaival, értékeivel. Az Assza szovjet filmekben korábban nem látható motívumok, formai megoldások tömegét zúdította a nézőre, aki
ösztönösen védekezett a provokáció ellen. Csak
ma, amikor a szovjet filmnek már általános jegye a szabadosság, a forma merészebb kezelése,
csak ma látható igazán, hogy valójában egy bravúros, többrétegű stilizációról van szó, amely távolról sem öncélú.
A Srerelmesek ramanea óta nem született szovjet film, amely ilyen intenzitással alkalmazta
volna a filmi hatáskeltés eszközeit a látványtól a
zenéig. Andrej Mihalkov-Koncsalovszkij
története azonban a megjelenítés minden artisztikuma, emelkedettsége ellenére még teljesen valószerű volt. Az Assza kompozíciója sokkal összetettebb. Alapja egy melodramatikus szüzsé: egy

fiatal lánynak középkorú
szeretője van. Sokáig
bálványozza,
hűséges hozzá, egyszer aztán
mégiscsak beleszeret egy tiszta tekintetű fiatal
fiúba. A szerétőnek azonban nagyon fontos ez a
kapcsolat, féltékenységből végez a fiúval. A kétségbeesett lány bosszút áll rajta.
Nézzük meg, milyen figurákban, milyen közegben realizálódik ez a jellegzetesen szovjetnek semmiképpen sem nevezhető séma. A középkorú szerető alvilági figura. Természetesen
nem valami közönséges zsebtolvaj vagy kábítószerárus, hanem nagy tételekben játszó bandavezér, aki illegális termelőegységeket tart a markában, s azok osztalékából él. Ápolt, elegáns;
piszkos munkával nem foglalkozik, csak jönmegy, kalkulál, szervez, rövid utasításokat ad.
Intelligens, szeret olvasni, igazi életművész. Kitünő ötlet volt Szolovjov részéről, hogy ogyeszszai kollégáját, Sztanyiszlav Govoruhint kérte
föl erre a szerepre, akinek temperamentumától
érezhetően nem áll távol ez a figura. Az alvilági
hős - Krimov - közelében természetesen felbukkan egy bűnügyi szál összes többi tartozéka.
Ijesztő külsejű, szakadt gengszterek, "felismerhetetlen" rendőrök és KGB-ügynökök keringenek körülötte.
Az ifjú hősszerelmes, Bananan, rockzenész.
Bár a műfajnak nem vagyok szakértője, itt egy
kis kitérőt kell tenni, mert a rockzene nagyon
fontos szerepet kap a filmben. A szovjet kultúrában a rockkal valami hasonló történt, mint a kellemességre törő műfajokkal. A sok tiltás következtében a progresszív szubkultúra része lett.
Nyugaton már rég adaptálta, kommercializáita
a szórakoztatóipar,
a Szovjetunióban azonban
szinte minden ága megőrizte társadalmi töltését. Ez a rockzene máig szövegközpontú. Andrej
Makarevics Masina vremenyijét követte Borisz
Grebenscsikov Akvariuma, aztán jött a Bravo, a
DDT, az Alisza, a Kino, a Zvuki Mu, a Nautilus
Pompilius. A nevekből is kiérezhető, hogy a műraj éppen egy újhullámos
rclvirágzüs idején legitimulódott.
Bananun együttese is ezt az irányzutot képviseli. Legközelebb Grebenscsikov
romantikus avantgárdjához áll, ami nem véletlen,
hiszen a történet a Brezsnyev-korszak
utolsó
éveiben, a leningrádi énekes felfutása idején játszódik. (A film zenei anyaga döntően Grebenscsikov dalaira épül.) Az új hullám eklektikus,
groteszk megoldásaival
rendre kizökkenti a
hallgató t a szabályos ritmusbódulatból,
showvilága erősen posztmodern hatású. Bananan civilben is kedveli a szelíd posztmodern devianciát: így öltözködik, ilyennek rendezi be kis külvárosi szobáját.

!\ "viigy titokzatos tiirgya" körül nincs semmi
rendkivüli.
Krisrulvtisztu
tr-kinn-tű.
naiv szépség, akiért a harc folyik, s ő hol Krimov, hol Bananan hatása alá kerül. (Tatyjana Drubics, Szolovjov egykori felfedezettje, érzékeny egyéniségével most már egyik filmből a másikba vándorol, egyre szebb, s szinte varázslatos, ahogy egyszerű jelenlétével életet lehel a legkülönfélébb
kompozíciókba.)
V égül, ne feledkezzünk meg a helyszínről
sem. Krím, a havas, borongós Jalta.
Négy réteget esztétizált tehát Szergej Szol ovjov. A melodrámát, az alvilági közeget, a rockkultúrát és a 'helyszínt. A szolovjovi esztétizálás
lényege pedig a gyönyörködtető elidegenítés. A
forma kiemelésével megakadályozni
az azonosulást. Pavel Lebesev lágy tónusú, festői képein
nyoma sincs a líraiságnak, a személyességnek. A
táj, a tá~gyak, az arcok csak önmaguk formáját
jelölik. Igy aztán minden egymás mellé rendelhető. A hősök egy szállodában találkoznak. Itt él
Krimov a lánnyal, Bananan együttese pedig az
étteremben
játszik. (Alekszej Kozlov, ismert
jazz-muzsikus ezt a szovjet rockmozgalom megcsúfolásának tartja. Ld. Iszkussztvo Kino 19HH,
li. szám) Szolovjov a retró kormegidéző módszeréből zárt művészi világot épít föl. A retró de korativitása csupán abból ered, hogy különös
gonddal rekonstruálja a kiválasztott történelmi
idő divatos külsőségeit,
bízva abban, hogy az
emberi környezet formái visszaadják a kor atmoszféráját is. Ezen túl azonban a történet a lényeg, melynek hagyományos narrációja megköveteli az azonosulást. A retróesztétizálás
ezért
mindig csak dísztrőelem marad.
Az Asszában másodlagos a történet. Vázlatos
a cselekménybonyolítás,
néhányepizódtól
eltekintve a szüzsében vázolt történések zajlanak le.
A formák nyomulnak előtérbe, önmagukba zárt
kellemességükkel.
S bár a szerelmi versengésben ösztönösen Bananannak szurkolunk, s nem
egy gengszternek, lényegében mindketten csak
formákat tudnak kínálni. Krimov a gazdagságot,
a fényűzést, luxuskivitelezésű szállodai szobát,
hajókirándulást, s önmaga jólkondicionáltságát,
eleganciáját (élete saját image-ának őrzésében
merül ki, teniszezik, úszik, kúrákra jár). Bananan pedig hangeffektusokat, posztmodern játékokat, egy másik image-t. Mindkettő hatásos, de
egy ponton túl ráérezni szánalmas-fájdalmas,
semmibe vesző ürességükre.
Szolovjov filmjének különös
értékét abban
látom, hogy meghökkentő bulvárelemek illetve
egy látványos szubkultúra esztétizálásával
és
egymás mellé rendelésével kivételesen árnyal1i7

tan idézett meg valamit egy ország szellemi agóA kamera fordul, a tér kitágul, az étterem falai
niájából. Az egyéni lét elszakadt a társadalmieltűnnek, lent fiatalok többezres tömege. Gyerságtöl, a hivatalos szólamok mögött illegális,
tyák gyulladnak. A film egy újfajta társadalmiszubkulturális formákba szerveződött az élet, s ság születésének reményével zárul.
minden külső színessége, tarkasága ellenére
Ez az énekes - Viktor Coj, a Kino együttes veegyre kiürültebbé vált. A rendező nem mitizálja
zetője - új romantikus hőst teremtett a szovjet
a szubkultúrát. Az elidegenítő esztétizálást kesefilmben. Alakja Rasid Nugmanov alkotásában,
rűen ironizáló megoldásokkal erősíti meg: ina Tu'ben teljesedik ki (Igla, 1988). Nugmanov is a
zerteket alkalmaz, szómagyarázatok
jelennek
posztmodernes stilizáció útját járja, s talán monmeg a képen, s van a filmben két játékosan műdani sem kell, hogy Szolovjov tanítványa volt a
vészieskedő álombetét is.
főiskolán. Itt azonban valószínűleg a tanítvány
De hova tűnt az állam? Ezzel kapcsolatban fel
is hatott a mesterre, hiszen Nugmanov még az
kell hívni a figyelmet egy nagyon finom ötletre.
Assza előtt főiskolás filmet készített a rockkultúKrimov időnként kézbe vesz egy történelmi
ráról, Cojról, s egy-két elidegenítő eszköze visztárgyú könyvet, s a vásznon részletekben megszaköszön Szolovjovnál.
elevenedik Pál cár trónfosztása. Ugy tűnik, enBár a Tű sem veszi komolyan saját történetét,
nek a szálnak semmi köze a film világához. PeCojfigurája már új értékeket, újfajta szemléletet
dig egy-két Brezsnyev-képtől eltekintve itt jelejelez. Ez pedig éppen az egyéni szabadság. Sornik meg az állami szféra. Az eltérő idősík csak . sunkat nem bízhatjuk hatóságokra, nekünk kell
aláhúzza hermetikus zártságát,
öncélú hatalmi
megküzdenünk magunk és szeretteink boldogharcainak elidegenedettségét.
A társadalom éleságáért. (A szabadon kóborló hős egykori szerelte egymás mellett létező szférákra szakadt. Az
mét akarja megszabadítani a kábítószer rabsáAssza fülledt eklektikájának
ez az alapja, ami
gától.) Nem kell többre vágyni annál az élettérüzenet is egyben. Mindezt esetleg lehetne vitatnél, amelyben szabadon tájékozódhatunk
és
ni, ha Szolovjov nem iktatna be egy epilógust. A cselekedhetünk. S ha az ember valahol kést kap
szállodai együttes új énekest talál. De ő már nem
a hasába, egy utolsó cigarettára így is rá tud
Bananan stílusában lép fel. Mongolos arca hatágyújtani, s egyenes tartással, a dolgok értelmén
rozottságot, belső kiegyensúlyozottságot,
új ér- merengve távozhat a színről ... A szovjet film új
romantikus hőse semmibe veszi az államiság
tékrendet sugároz. Egy ideig hallgatja a személyzetis hivatalos megjegyzéseit, aztán váratlanul
elvét, az egyéni szabadságot nem a partikularifeláll, s megindul az együttes vezetőjével az éttetás szintjén fejezi ki, s még az sincs kizárva, hogy
rem felé, ahonnan már szól a zene. Ledobja a ka- az individualizmus helyett a társadalmiság felé
mozdul tovább. Mert Coj és társai, késszúrások
bátját, kézbe kapja a mikrofont, és énekelni kezdi a film eksztatikus erejű záródalát: "V áltozásoide vagy oda, aligha fognak távozni a szovjet
kat követel a szívünk, változásokat követel a te- filmvilágból.
kintetünk! Ez van a nevetésünkben,
a könyForgács Iván
nyeinkben.
az érverésünkben.
Változásokat!
V árjuk a változásokat."

.. ASSZA, szovjet, 1987, színes, Moszfilm
.
i: Szergej Livnyev és Szergej Szolovjov, r: Szergej Szolovjov, o: Pavel Lebesev, d: Markszen Gauhman-Szverdlov, j: Irina Ginno, z: Borisz Grebenscsikov,
sz: Szergej Bugajev (Afrika), Tatyjana Drubics, Sztanyiszlav Govoruhin.
68

A hatás jegyében
Tímár Péter: Mielőtt befejezi röptét a denevér
nSenki sem említi azt sem, hogy nem tudom pontosan, hány
évvel ezelőtt egy Spielberg nevű fiatalember experimentális
filmjével nyerte meg az oberhauseni rövidfilmfesztivált."
Bódy Gábor
( Milarepaoerzio. Kerekasztal-beszélgetés. Filmvilág. 198517.)

Amikor száz évvel ezelőtt Lumiere-ék vonatja
elől riadtan rebbent szét a közönség, a közvetlen
érzéki hatásossága mozgókép elidegeníthetetlen
része lett. A provokatívegyhangúságtól
a hatásvadászatig terjedő skálán nem található
olyan filmkocka, amely őrizne a mozivászon vetítés előtti hófehér tisztaságát. Minden filmalkotó törekvése, hogy moccanás nélkül, perecünket
félbehagyva, arcunkon önfeledt érdeklődéssel
meredjünk az elénk táruló látványra -legyen az
puszla öncél vagy az esztétikai élmény alapja.
A hatást kiváltó művészi eszközök történeti
vizsgálata elsősorban társadalomlélektani
következtetésekre vezet. Hogy egy művésznek milyen témára, formára, terjedelemre, dinamikára, intenzitásra van szüksége ahhoz, hogy közönsége figyeimét megnyerje - mindez az adott
kor világállapotáról ad képet. Különösen a filmművészet esetében érvényesül erőteljesen ez az
esztétikumon kivüli rendezőelv -a szoros piackényszer miatt.
A mai kultúra hatásvizsgálata elkérgesedett
idegvégződésű világot jelez. Az emberek megnyerése, a figyelem fenntartása érdekében egyre erősebb, közvetlenebb, átütőbb hatásra van
szüksége a kommunikációnak a politikától a
művészetig. A mechanizmus nagyszerű eszközre lelt a televízióban és a videó ban mint az intimszféra részeseiben.
A művészet - most már tárgyunkhoz közeledve -, a filmművészet a 80-as években alapvetően kétféle módon válaszol a hatáskeltés kihívására. Az egyik mód az a sokféle névvel illetett,
létéből fakadóan meghatározhatatlan irányzat,
amit nevezzünk most posztmodernnek. A világban egyedüli biztos faktumként
létező Én-t középpontba állítva az En elmesélésének fantasztikus története képezi a posztmodern szövetét.
Mivel a műalkotás tárgya az egyedüli rendezőeiv, határtalan teret kap az alkotói szabadság.
S mivel ezen Én ontológiai bizonyosságot csak

önmaga történésével nyer, erre a történetre
minden áron, minden eszközzel felhívja a figyelmet. Provokatív fellépése a blöff és a profi
hatásvadászat mezsgyéjén imbolyog, azonban
jól láthatóan világlik benne a személyesség
esendősége, egyfajta "szent dilettantizmus".
A másik, sokszor igen nehezen elkülöníthető
póluson az új hollywoodizmusként emlegetett
filmes irányzat áll. Kommersz életérzések, rnozisémák nagy szakmai hozzáértéssel, tagadhatatlan formai invencióval fogalmazódnak újra
ezekben a filmekben. A Spielberg nevével fémjelezhető vonulat az experimentalizmus, a formanyelvi kísérletek gyökeréből szökkent a profizmus szárába. E munkák tartalmi-gondolati
megalapozatlanságát jól jelzi az a tény, hogy az
egyes filmtípusok alapdarabjai a későbbi szériák
tükrében hihetetlenül ellaposodnak.
Miért jut mindez az elemző eszébe Timár Péter Mielőtt befejezi röptét a denevér círnű filmjének
megtekintése után? Timár a kísérleti filmezés, a
filmszalaggal való közvetlen kapcsolat felől érkezett a rendezői székbe. Mindhárom eddig elkészült játékfilmjében úgy próbált a nagy közönséghez szólni, hogy közben kísérletet tett a konvencionális filmnyelv megújítására. Az Egészséges erotikában hagyományos közéleti szatírát házasított össze a burleszk megőrzött-megújított
nyelvezetével; a Moziklip esetében egy stilizált
képi világot igyekezett többletjelentéssel felruházni. A legutóbbi film dramaturgiai felépítése
ugyan hagyományos, maga a rendező nyilatkozatában (Filmvilág 7988/72) tulajdonképpeni
vizsgafilmjének, "a már kialakult mértéknek"
való megfelelésnek tekinti munkáját, azonban a
Mielőtt ... formai megoldásai is vannak olyan
erőteljesek, hogy ne csupán erőteljes stílusvonásként nyugtázzuk őket.
Timár filmszakmai indíttatása, kísérletező
kedve, formai érzékenysége találkozik játékfilmjeiben a nagyfokú hatásosság, a hollywoodi
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Cson/os Robert is Bodnár Erika

intenzitás
igényével. A mottóban idézett megállapításokból kiolvasható Spielberg-párhuzam
csak jelzésszerű akar lenni, semmiféle értékítéletet nem rejt magába, mégis elgondolkodtató.
Különösen az, ha figyelembe vesszük a mozizás
feltételeinek amerikai-nyugat-európai
és magyarországi - időben eltolódott - összecsengéseit is (házivideók, tizen-, huszonéves közönség). Ugyanakkor Timár honi gyökereit az experimentalizmus, a posztmodern környékén találjuk. Filmjeit 1985 után kezdte készíteni. Ez az év
volt az utolsó, amikor még irányzatként volt jelen
a magyar filmkultúrában a formai útkeresés az
"új érzékenység" megfogalmazásában.
Bódy
Gábor halála után a folyamat szellemi egysége
megszakadt, és egyre kevesebb alkotó egyéni
munkájában éldegél tovább.
Az eképp kijelölt tájékozódási pontok után
arra keressük a választ, hogy Timár Péter legutóbb bemutatott filmje, illetőleg (mivel e dolgozat megközelítési szempontja ahatáskeltés
miként je, s ebből a szempontból rendezőnk el-
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térő tematikájú játékfilmjei rokonvonásokat
mutatnak, í~y a konklúztó
a korábbi két opusra
is vonatkozik) eddigi munkássága hol helyezkedik el napjaink filmművészetében. Személyes
vonásokkal ruházza fel az egyre arctalanabbá
váló mozgóképet, iskolateremtő szándékú kísérlet, vagy kiforrott, nagy hozzáértéssel elkészített
tisztes mozisiker? Formai ereje, hatása egy belső, szuverén gondolatvilág artikulációja, eredeti
látásmód, vagy újszerű csomagolás a jó eladhatóság érdekében?
A Mielőll befejezi röptét a denevér lélektani dráma, amely a film utolsó negyedórájában krimibe fordul. A hatás társadalomlélektanával
kapcsolatban elmondottak alapján láthatjuk, Timár
felmérte korunk "érzéketlenségi" fokát, s már a
sztori szintjén sem sok teret hagy az unalomnak:
csonka család, külföldön élő apa, fantasztikus
üzemi baleset, homoszexuális belügyes (?!) szerető, öngyilkosság, gyilkosság. Az író-rendező
egyben kitünő vágó, ebből fakadó jó ritmusérzéke a dramaturgiában is megmutatkozik. A ki-

csit "sok a jóból" benyomását keltő cselekményt
pergő, életközeli. valóban drámai élettörténéssé
képes formálni. Az olajozott dramaturgia, a feszes dialógusok a lélektani ábrázolás hiányosságain is átlendítik a filmet. A Máté Gábor megformálta Szerető alakja készen lép elénk, az első
perctől kezdve céltudatosan halad saját pályáján. (Ez nem jelenti a figura egysíkúságát,
ennek
a klasszisértékű színészi játék sem enged teret.)
A legérdekesebb szernélyiségrajzot
az Anya tragédiája kínálja (Bodnár Erika). Fiához intézett
kétségbeesett kérése, majd öngyilkossága a filmben elsősorban dramaturgiailag indokolt, lélektanilag kevésbé. A bizarr háromszög harmadik
csúcsán a Fiú helyezkedik el. A jellegzetes, helyét nem lelő kamasz képét néhány erőteljes, találó vonással rajzolja meg a rendező. Hiteles az
idegen férfihoz kapcsolódó ellenállás-vonzódás-ellenállás útjának bemutatása; szép az ismeretlen apához írott levél motívuma (ez utóbbi talán nagyobb hangsúlyt kaphatott volna).
Rossz érzésünk a történet vonatkozásában
akkor támad, amikor a lélektani dráma helyét
átveszi a bűnügyi történet. A Fiú bosszúja éppen
a kivitelezés aprólékos, már-már tudálékosan
preciz végrehajtása miatt hiteltelen. A zuhanó
férfival együtt a végzetdráma lehetősége is a
lichthofba hull.
A krimifordulattal áthelyeződik a történet
súlypontja is. Eddig az Anya alakja állt a középpontban, magatartásával ő irányította az eseményeket. Halála után fia kerül cselekvő szituációba. A történteket csak önazonosságának
megtalálásával képes maga mögé utasítani. Szembekerülése a film végén apjával a csoda, az ismeretlen, a jövő porba hullása; lehajtott feje egy
nemzedék szomorú magányát jelzi.
Ez a befejezés Timár alkotói érzékenységéről
tesz tanúbizonyságot. Kár, hogy formai megoldását tekintve elüt a film egészétől. Túl sejtelmes, túl visszafogott, utalásszerű a korábbi expresszív hatáselemekhez képest, így nyitottsága,
"balladai homálya" inkább erőltetett "mélyítő"
slusszpoénként, mint sorsfordulatként hat.
A film tartalmi, dramaturgiai áttekintése után
külön kell szólnunk a formai eszközökről. És
fenntartásunk e filmmel, s Timár eddigi játékfilmjeivel szemben ebben a mondatban rejlik. A
rendező hibátlan szakmai hozzáértéssel megalkotott képi világa tolakodóan tör a gondolatok
elé vagy helyükbe. Telitalálatok mellett sok keresettséget, formai önkény t látunk. Hiányzik az
ökonómia, a letisztultság, a technikai biztonság
fényében a koncepció biztossága.
A zene és vágás együttese, az expresszív vilá-

Garas !Jezsli"

gítás, a különleges "tárgy- és énszubjektív" kameraállások, a képileg vezérelt időkezelés.
a
párhuzamos és ellenpontozó beállítások, a zörejek mind-mind a film egészét átható suspense
hangulatát árasztják. Ez az állandó képi felajzottság nem hagy helyet a dinamikának, nincs
tér és idő a kiengedésre, hogy majd később annál erőteljesebben ragadjon magával az újabb
fordulat. Az állandósult intenzitás végül közönyössé tesz. A szerkezet hiába dinamikus részleteiben, a részletek egyforma jellege monolit
egyhangúsághoz vezet. A hiányosság abból is
fakadhat, hogy Timár kevésbé ért a hagyományos (ha tetszik, konvencionális) rendezői megoldásokhoz. Ebben a filmjében azonban olyan
helyzetet teremtett magának, amikor is nem tudott kitérni előlük (vö. "vizsgafilm").jóllátható
ez a büfében játszódó jelenetekben. A ritmus, az
értelmező-kiemelő vágás, a beállítások kifejezőek, ugyanakkor a statiszta vendégsereg merevsége elrontja a hatást.
A filmben hasonló vagy azonos formai meg71

oldások ismétlődnek más és más összefüggésekben, s ezzel kölcsönösen kioltják egymást. Az
alaphangot megadó emlékezetes babsaláta-jelenet képileg rímel a cselló vízbe hajítására. A két
"szabadesés" dramaturgiai vagy lélektani jelentése nem rendelkezik közös vonással, a hasonló
látvány nem utal semmiféle összefüggésre. A világítóudvar mint a végzet helyszíne előrevetül
egy sejtelmes-izgalmas, végül poénba futó jelenetsorban. Amikor majd a helyszín kétszer is eljátssza megelőlegezett szerepét, a képsorok újrafogalmazása nem képes a feszültséget növelni.
Tudjuk, mi fog történni, s e tudásunkat a látható
képek nem vezérlik, csak kísérik, mintegy megerősítőerr
igazolják. Feszültség helyett megnyugvást érzünk. S az a képi világ, ami előszörre
eredetiségével
magával ragad, másodszorraharmadszorra öncélúságával tüntet.
Zavarra adnak okot azok a sosem látott kameraállások-mozgások, amelyek lelményességükkel hívják fel magukra a figyelmet, de a módszer
miértjére nem adnak választ. N em közvetlen
ok-okozati viszonyt várok el, nem is "hangulatot". Az egész műből következő konceptuális
látványvilágnak kell - nem igazolnia, hanem létezővé tennie az alkotás egyes elemeit. Ez nem
valósul meg, s a műegésztől lassan elidegenedünk. Így könnyen elsiklunk a valóban sikerült
megoldások mellett is. Nem udvarias tiszteletkör, ha megemlítjük: Timár elevenen érzi a
film teret, a város, a különböző helyszínek stili-

záltságukban is élő, jelenvaló közegek; a lakás
pedig önálló dramaturgiai térként működik. Azt
is csak ismételten megerősíteni lehet Timárral
és az operatőrrel. Kardos Sándorral kapcsolatban, hogy amit csinálnak, az technikailag tökéletes, alapos, professzionalista munka. Ezek az
erények, valamint a bátor műfaji kísérletezés és
az eltökélt formai útkeresés teszik Timár Péter
filmjeit bíztató kísérletekké a közönségfilm-művészfilm hamis szembeállításának cáfolása terén.
Korunk filmművészete képi-formai megújhodásra vár. Tisztes és fontos alkotások születnek,
melyek új és revelatív gondolataikat nem képesek új és revelatív képi erővel megfogalmazni.
Ugyanakkor erősödik az elektronizált operettvilág, a káprázat, a szenzáció világa, amely vásári
mutatványként használja a filmet. Reményt és
egy-egy maradandó élményt a nagy öregek és a
- valamiért korán haló - nagy magányosok adnak. Ez az ezredvég nem az új hullámok ideje.
Ebben a helyzetben az olyan film, ami más, felhívja magára a figyelmet, gondolkodásra késztet. Ilyenek Timár Péter munkái. Az itt közelebbről szemügyre vett filmjének Shakespearetől kölcsönzött címe várakozást sejtet - akárcsak
rendezőnk pályafutása. Az ő esetében a formakultúra áll készen, teremtő felhasználása még
csak ígéret.

MIELŐTT BEFEJEZI RÖPTÉT A DENEVÉR ... , m. szines, l!)HH
i és r: Timás Péter, o: Kardos Sándor, d: Gárdonyi László, j: Pá rtó n yi Zsuzsa.
sz: Máté Gábor, Csontos Róbert, Bodnár Erika, Garas Dezső,
Dialóg Stúdió
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Szex, morál, válság: a nagy csapda
Denys Arcand: Az amerikai birodalom hanyatlása
Rémy, a történelem professzora előadást tart
diákjainak: "A történelem nem moráli s tudomány. Három fontos dolog van benne: a számok, a számok, a számok." A főcím alatt lendületes, egyenletes ritmusú előrekocsizást látunk
egy hatalmas csarnokban, eleinte egy görkorcsolyázó fiút követve, aztán "üresen". Ez percekig tart - Franccis Dompierre, Handel témáira
szerzett, rendkívül hatásos zenéjének kíséretével-, mígnem kis híján nekiütközünk két nőnek,
akik a teret (de nem a kilátást) lezáró óriási ablak
előtt beszélgetnek. Dominique, az egyetem történelem tanszékének vezetője legújabb könyvéről beszél Diane, a riporter mikrofonja előtt:
"Ha előtérbe kerül az egyéni boldogság keresése, az egy civilizáció hanyatlását jelzi." Ez az indítás - főképpen a fentebb leírt, kivételes élményt nyújtó hosszú snitt a barokk-utánzat zenével - elragadóan könnyed és nagy filmet ígér.
Előérzetünk nem igazolódik be: Az amerikai
birodalom hanyatlása éppen e jelzőkkel nem illethető. Semmiképpen
nem remekmű, de tartós
nyomot hagy nézőjében.
alakjai közeli ismerőseinkként ívódnak emlékezetünkbe. Túlságosan
zavarba ejtő ahhoz, hogy mindvégig fogva tartson. Ahhoz viszont nem eléggé, hogy zavarunk
intenzív erővé (például megrendüléssé]
fokozódjon. Különös film.
"Kiváncsi Ön egy montreali egyetem tanárainak és
baráti körüknek másfél órás beszélgetésére?" - ha
ilyesféle reklámmondatot
alkotnánk, aligha váltanának sokan jegyet e filmre. De ha az igazságnak megfelelően hozzátennénk:
" ... beszélgetésére a szexről?" , alighanem többek részéről
igenlő lenne a válasz. Életük sok területe szóba
kerül a szereplők között, de mindennek centrumában a szexualitás áll, minden azon szűrődik
át. A nagyjátékfilmnyi
idő a valóságban nem
egészen egy napot takar: déltől másnap reggelig
vagyunk együtt hőseinkkel.
Férfiak egymás koz]:
készítik az estebédet, s közben önmagukról és a
nőkről társalognak. Nők egymás közt: kondicionálás címén a legkülönfélébb szerkezetekkel gyötrik testüket, miközben önmagukról és a férfiakról társalognak. Mindkét csoportban nagy a hajlam az öniróniára, még az önbecsmérlésre is, az
önkritikára kicsiny. Annál inkább veszik bonckés alá a másik nemet: a férfiak (távollétükben)

a nőket, a nők (távollétükben) a férfiakat. Egymás jóleső szapulása után a két társaság összepuszilkodása következik: a hölgyek felfrissülve érkeznek a luxusvityillóba
az urak által szakácskodott és tálalt vacsorára. Az idilli étkezést és csevegést többé-kevésbé
őszintén borús és derűs
önvallomások színezik, az egyik nő faragatlan
udvarlójának megjelenése árnyékolja be, s egy
másik nő tapintatlan tényfeltárása teszi végképp
tönkre: két férfival is lefeküdt a társaságból - az
egyiknek a felesége, a másiknak a barátnője van
jelen. Az éjszaka a hisztériáé, a hajnal a kétségbeesésé, a reggel a kijózanodásé és a konszolidációé. Élnek tovább. Ugyanígy?
Ideje szót ejteni a baráti kompánia tagjairól,
akiknek körében időzünk. Rémyt már ismerjük:
vele kezdődön
a film. Történelmet tanít, negyvenes. Ha alacsony, pocakos alakjára, vonzónak
nem nevezhető arcára nézünk, meg nem fordulna fejünkben. hogy (Dominique szavaival) "vegigbaszta egész Montrealt". Egy kivételével a
társaság valamennyi hölgy tagját, plusz felesége
nővérét. Mi persze korábban értesülünk nőcsábász voltáról, mint neje, hiszen halljuk kalandjait, némelyiket látjuk is (például amint felugrik
Dominique mellől az ágyból, és komikus módon kapkodja magára ruháit, mert rohannia kell
haza). Az asszony előtt persze nem vállalja életmódját. Gyerekei miatt is őrzi a látszatot, meg
aztán: jó visszatérni a biztos ponthoz. Rémy
gyenge, sőt gyáva ember.
Felesége, a nála valamivel fiatalabb, de "magát kiválóan
tartó" Louise sejti férje ügyeit, de
nem akar tudomást venni róluk. Amikor több
házaspárral együtt részt vesznek egy gruppenszex-összejövetelen, és lefekszik egy idegen férfival, részéről ez is férjének tett" vallomás, hogy
összetartoznak".
Azt hiszi (reméli?), Rémy
ugyanígy érez. Louise gátlásos a szexben. Neki
rövid, plátói románera van szüksége teniszoktatójával. Valamennyiőjük
közül ő a legnagyobb
öncsaló. Ezért omlik össze férje hűtlenkedései
hallatán.
A szem üveges Pierre is tanár a tanszéken. Egy
fokkal kevésbé elpuhult, mint Rémy, bár egykorú vele. Családja nincs. Azaz vacsora közben érzelmes hangulatba ringatván magát, megvallja:
"Nekem van családom. Itt ül az asztal körül.
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Szeretem. Jobban, mint az ügynök bátyámat."
Bármennyire tudatos, illuziótlan is Pierre, e vonatkozásban alighanem túlzásba esik. Ez az ő
öncsalása.
Akivel most jár, s aki szereti őt: Danielle.
Egyetemi hallgató, természetesen
történelem
szakon. Fiatalsága, vonzereje birtokában igyekszik magát elkülöníteni az "öregedő" hölgyektől, szex-csevelyüktől.
A tevékenységet magát
persze igencsak gyakorolja, megismerkedésük
története Pierre-rel ehhez is adalék. Danielle
ugyanis a tanítás által nem lefoglalt óráiban
prostituáltként
működött
egy luxusnívójú,
masszázs-szalonnak
nevezett bordélyban. Pierre-t már kliensként elbűvölte a lány szépsége, s
talán furcsa, "természetes", matter-of-fact romlottsága is. Ahogy mosolyogva, üzletasszony
módjára közölte a szájjal illetve kézzel történő
kielégítés tarifáját.
Miután a férfi az utóbbit választotta, Danielle feladata teljesítése közepette
történelmi előadást tart Pierre-nek.
A szőke Alain a legfiatalabb a férfiak között,
Danielle-lel lehet egyidős. Egyszerű dolgokra
vágyik: szerelemre. boldogságra. Tapasztalatok
nélkül, érdeklődve csak hallgatja negyvenes tár74
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sai dekameronját:
még nem számolhat be hasenlókról. Rémy és Pierre kihasználják a helyzetet: neki tartanak előadást a különböző nemzetiségű, több földrészről származó nők osztályozásáról, az udvarlásokról.
a diszkókról,
a női bajokról; neki demonstrálnak. Tehetik: Alain ~ég
minden előtt áll. Gyaníthatóan még szűz is. Am
nem sokáig. Még az éjszaka viszony szövődik
közte és Dominique között. Reggelre bebizonyosodik, hogy valószínűleg e szereleméhes kiskakas sem fut be majd alapvetőerr más utat, mint
idősebb társai.
Dominique. a tanszékvezető
a legidősebb a
nők közül: túl van a negyvenen. Mindannyiuk
közül ő érte el szakmailag a legtöbbet. Könyvében pesszimista következtetésekre jutott korunk
fejlődési irányát illetően (innen a film címe). Erre mondja Louise: "Boldogok akarunk lenni.
Akinek ez nem sikerül, igazolást keres." Dominique ugyanis egyedül él, tőle mindig elmennek
a férfiak: hol napközben, a lopott órák után, hol
az éjszaka közepén. Finom iróniával, tartással
viseli sorsát, megpróbálván magával és másokkal elhitetni: jó ez neki így. Ám a környezete látszólagos harmóniáját elviselni nem tudó indu-

Kevés filmmel találkoztam viszont, amelynek
lat, amellyel mindenki tudomására hozza, hogy
Rémy és Pierre a szeretője volt, nemcsak a hall- 'alakjai annyit beszéltek volna, mint a fentebb
jellemzett hölgyek és urak. Ráadásul mintha (a
gatólagos társasági játékszabályok
szétrobbanterjedelem folytán időnként monotonná váló)
tásának bátor gesztusa. Azt is érzékelteti, hogy
nem él nyugalomban önmagával. Meghódította
egyetlen nagy monológot hallanánk több hangaz ifjú Alaint: reggel - a film végén - győztes. Ki ra felosztva. hőseink hihetetlenül egy nyelvet
tudja, meddig?
beszélnek. Ertelmiségiek, akik tudatosan akarnak élni, megfogalmazván
a jelenségeket. Ám
A gyermekét egyedül nevelő, szemüveges
beszéd és tett szétválik. És még erről is tudnak
Diane korban Danielle és Dominique között áll.
beszélni a filmben. Pierre: "Wittgenstein írja vaMazochista hajlamai vannak. "Magamtól félek.
van: tesNagy a hatalmam. Az áldozat hatalma" - mond- . lahol, hogy egyetlen bizonyosságunk
tünk cselekvőképessége."
Rögtön le is fordítja
ja. O a társaságon kívül tart kapcsolatot, egy
nem értelmiségi fiatalemberrel, Marióval. Ketmagának: "Ha szerelmes vagyok, feláll ... " Így
egyedüli tetté válik montreali tanárembereink
tejük viszonya életnek tűnik, elemi erejű szenvedélynek. Ez és a tény, hogy reggel megfogja a számára a szeretkezés. Erről folyik a "SZÓ, szó,
szó".
kezét a kétségbeesetten hozzá forduló Claudenak, mintha azt jelezné: ő más, mint a többiek.
Folyik a vacsora is. Kis híján egy óra telt már
el a filmből, s a társaság eddig is csak szövegeltÖvé talán a legőszintébb megnyilatkozás a filmszövegelt, de nem fáradnak, sőt: mintha egyre
ben: amikor a vacsoránál öregedésre, romló
jobban kezdenének belejönni. A néző pedig lasmemóriájára panaszkodik,
s majdnem elsírja
magát. De övé az egyik legőszintétlenebb
is. san eltelik: uramisten, hagyják már abba! MegReggel - mindazok után, ami történt - szapulni
érkezik Diane "lovagja", a magas, életerős, bokezd egy jelen nem levő -házas férfit, aki meg~ rostás hobó, Mario, hallgatja egy ideig az értelcsalja a feleségét. Ezzel elindítója egy olyan fo- miségi szócséplést, majd feláll, s rnielőtt elhagylyamatnak, amely soráll az egesz társaság belená újdonsült ismerőseit, kimondja azt, amire gabalyodni látszik a hamisság hálójába.
egyre inkább eltikkadva - a néző is gondol (ha
nem is ilyen megfogalmazásban):
"Ebből elég.
A bajszos művészettörténész
Claude vonA férfiak állandóan a baszásról beszéltek, de a
zóbb, fiatalosabb külsejű Rérnynél, Pierre-nél,
legnagyobb attrakció egy haltorta. " Mikor szepedig alighanem ő is negyvenes. Tréfalkoznak
retője utánamegy , Louise megjegyzi: "Idáig süly
is vele: talán homoszexuálisnak
kell lenni ahlyedt." A ház előtt Mario elkapja Diane-t, szenhoz, hogy valaki ennyi idősen is jól nézzen ki.
vedélyesen
megöleli. Erre mondtam korábban:
Claude mosolya harmóniát mutat. Pedig beteg,
talán még élet. Valódi életet jelez az a luftballon
s ezt titkolja, csak a film végén beszél róla Diais, amit Mario reggel egy forró csók kíséretében
ne-nak. O a főszakács, és a vacsora elkészítése
ajándékoz
búcsúzóul
Diane-nak. Mario a hajközben vall barátainak: "Egyszer szerelmes volszál a levesben. Kevés szavával ő aztán kirí ebtam egy srácba. Fél évig tartott. Meghalt." Azóta
"muszáj lefeküdnöm valakivel. Mindegy - ki- ből a társaságból.
vel. Mint egy kóbor macska ... " Az ő helyzetét
Abból, amelynek Pierre az egyik reprezenvéljük - már amennyire belelátunk - a legkilátánsa. A negyvenesek örökre elveszett lehetősétástalanabbnak. "Mindig szerettem volna gyeregeiket siratják, meg nem valósult álmaikat: "En
ket. A gyerek maga az élet. Az élet igenlése."
már tudom, hogy nem leszek egy Toynbee."
Persze éppen számára ez lehetetlen. Es mégis
Akárcsak Platonov panasza ama megvilágító
nála csillan fel valami remény. Hozzá bújik éjhajnaion Mihalkov Etüdök gépzongorára című
szaka nagy megcsalatásában,
a szexualitástól
filmjében. Ám ez itt modernebb verzió, hiszen
független emberi érintésért Louise. Claude élete
Pierre így folytatja: "Nem marad más, mint a
tűnik -e- már .amennyire belelátunk - a leglezá-szex vagy a szerelern. A kettő szinte ugyanaz." A
ratlanabbnak: "Soha nem tudom, hogyan végszomszédos amerikai birodalom egy írója jól isződik a nap. Mindig megvan a lehetőség ... " Bár
meri Pierre-t és társait. Önkényes kihagyásoképpen e mondatokból sem hiányzik az öncsalás
kal idézem Saul Bellow Herzogjának egy részleeleme. (Sajnálatos módon Claude, Danielle és
tét: "Az ilyen embert felháborít ja a társadalmi
Alain figurája vázlatosabban megmunkált, mint
igazságtalanság,
de nem tud harcolni ellene,
a többieké.)
mert túlságosan gyenge hozzá; így hát inkább
nőkkel harcol
, meg a »boldogtalansága«
elEddig bőven idéztem a szereplök szövegéből,
len küzd ... Ha
a cél nem lehet politikai, hát
fogok is még. Nem tartalmi eredetiségük okán,
akkor szexuális." Íme: nem kell pangástól vagy
hiszen a megnyilatkozások java része közhely.
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hamisnak bizonyult közmegegyezéstől
sújtott
közép-kelet-európai nak lenni ahhoz, hogy az
emberi cselekvőerő a szexualitás mint egyetlen
lehetőség felé forduljon.
A 6H-asok nemzedéke Kanadában is bejárta a
kiábrándulás útját. Hogy róluk van szó (a film jelenideje: 19H6), azt finom ulalásokon
kívül
(Souphanouvong,
Souvanna Phouma, Milan
Kundera) gondolkodásmódjuk
is jelzi. A társaság magnóról hallgatja Dominique interjúját,
megállapításokat
a könyvéből: "Mindenütt
a
hanyatlás jelei. Az emberek megvetik az intézményeket. Az államadósság elviselhetelen.
A
marxista-leninista
modell összeomlott. Egy rnodellre sem mondhatjuk:
így szeretnénk élni.
Szűkülnek a létezés formái. Szerencsénk, hogya
birodalom határán élünk. Így kisebbek a megrázkódtatások."
(Itt kezdődnek az eltérő vonások a nagy közös világhelyzeten belül. Más a birodalom határán élni, és más két birodalom között a határon. Mifelénk erőteljesebbek a megrázkódtatások.)
Egy generáció közös menekvése a szexualitás, és a következő nemzedékek már természetesnek veszik ezt az állapotot, belenőnek. Leg-
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feljebb ők többet csinálják, és kevesebbet beszélnek róla. A hangnem - ez az idézetekből is
kitűnik - magyar fül számára trágárnak tűnik.
Szokatlan az a nyíltság is, amellyel minden elképzelhetőről szó esik (mégpedig nem általánosságban, hanem önmagukra, egymásra vonatkoztatva):
homoszexualitásról,
rnazochizmusról, csoportszexről, a nemi szervek mérel~iről és az ezzel kapcsolatos fóbiákról. menstruációrói, nemi betegségekről
(főzés, dagasztás
közben), AIDS-ről stb. Minderről gátlás nélkül
beszélnek hőseink, megvallják legtitkosabb vágyaikat, bevilágítanak életük rejtett zugaiba. Hiszen túl vannak már a szexuális forradalmon.
De úgy járnak, mint megvívóik a legtöbb forradalommaI a történelem folyamán. Kezdik sejteni: ez nem az volt! Úgy tűnik: kíméletlenül
őszinték, de nem más ez, mint egy újfajta társasági modor. A megjátszás leleplezése maga is
megjátszássá lett, a társaságellenes szókimondás
társalgássá, a csevegésellenes drasztikum csevegéssé. (A színészek játéka e "természetes" társasági megjátszás és a szöveg - "farok, kefélés" stb.
- közti ellentétet és összhangot egyszerre érzékelteti kiválóan.).

Rcmv Girard.
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Ha e módi (még?) nem is tömegesen elterjedt
nálunk, s ha abszolút kívülállóként nézzük is a
luxuskörnyezetet,
amelyben a szereplők élnek,
nem idegen tőlünk a nagy csapda, melyre e film
figyelmeztet. Hogy önmaguk ellentétébe fordulhatnak
törekvéseink.
A mindent feltáró
őszinteség szavait szólja szánk, de ami a szavakon túl van, arról továbbra is hallgatunk, így az
út "lélektől lélekig" nem lett rövidebb. Ekként a
szavak hazudnak, az öncsalás, az egymás megcsalásának eszközei. De még a gesztusok is! N ők
és férfiak sokat mosolyognak, nagyokat nevetnek beszélgetés közben. Mintha csuda jól éreznék magukat. Claude a társalgástól arcára kövült mosollyal megy ki a vécére. És véreset vizeI. Valódi vér van a kellemesen obszcén csevegések mélyén.
Egymás testét talán már elérjük, mert az kívül
van. De a szexuális forradalom nem volt igazi. A
lélek határai nem kitágultak tőle, hanem még
jobban beszűkültek.
Lelkünk egyre mélyebbre
húzódik vissza önmagába. Lassan már megtalálhatatlan.
Aki mindezt elénk tárja, művészileg hol megtalálja a kellő egyensúlyt, hol átveszi anyagának

jellemzőit (az őszinteség és hamisság közötti határvonal elkenése hősei egyik legfőbb sajátossága), hol rossz irányba távolodik el tőlük. Az
1941-es születésű Denys Arcand neve teljesen ismeretlen nálunk. Pedig Az amerikai birodalom
hanyatlása (a rövidfilmeket nem számítva) a hetedik filmje. Dokumentaristaként
indult, és a
szociális ihletésű québeci film jelentős képviselője. Legujabb műve, a Montreali fézus sikerrel
szerepelt idén a cannes-i filmfesztiválon.
Arcand hangja kétségtelenül eredeti. Az amerikai kommerszfilmek bev ál t eszköze (egyetlen
beszélgetés folytatása különböző
helyszíneken)
nála az értelmiségi közegből fakadó formáló
erövé válik. Ugyanígy índokclható
a didaxis
(hőseink megmagyarázzák,
hogy miről is szól a
film: szerencsére nem egészen arról szól) és az
illusztrativitás (elkezdenek mesélni egy történetel, amely aztán megelevenedik) jelenléte, két
olyan elemé, melyek "használata" igényesebb
filmekben szinte "tiltott". Arcand választott
anyaga sok mindent megenged, sét megkövetel,
amit más műben kárhoztatnánk, s a rendező vállalja e kihívásokat. Szereplői sokat beszélnek a
szexualitásról, ő viszonylag keveset mutat. Jól
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alkalmazza ellenpontként 'a barokk-imitációjú
l. Gyászjelentés és nekrológok nélkül, csendzenét. A film eleji hosszú snittekhez hasonló ké- ben eltávozott tavaly közülünk egy havi filrnlap,
pi bravúrokkal
a továbbiakban
nem -találkoamely nemcsak érdekes volt, friss és jól szerzunk, e vonatkozásban
szándékosan háttérbe
kesztett, hanem egyetlenként közölte minden
vonul a rendező. Humora fel-feltör '(a búvár
Magyarországon
megjelent film részletes adamegjelenése a medencébenl),
de sajnos a (ilm
tait. A Mo<gó KéPekről van szó, amelynek megelőrehaladtával egyre csökkenő mértékben. Peszünte után mindösszesen két csak filmmel fogdig ha valamit nem visel el e téma, az a túlzott
lalkozó sajtóorgánum (a Filmkultúra és a Filmelérzékenyülés.
.
világ) maradt egy olyan országban, mely nem a
A vacsora-jelenet után (Louise'összeroppaná• gy~rtott filmek számát, hanem minőségét tesával) folyik szét a rnű, ha. nem i~ reljeserr. Mírit- o kintve több mint két évtizede filmnagyhatalomha a rendező túlságosan megsajnálná hőseit. Itt
nak szárnít. A Mozgó Képek rendszeresen kökezdjük igazán unni a sok beszédet;.hiszen minzölte ~z akkor még egyedüli forgalmazó, a
denről már többszörösen értesültünk. Megborn , MOKEP által átvett filmek listáját. A következő
lik az az egyensúly, amit Arcand a film korábbi
információim innen származnak.
részeiben többnyire meg tudott ta~tani.· Sem a ~. E sorokat 19H!Jjúniusában írom. A<::amerikai
túlzott sajnálat, sem a túlzott morális felháborobirodalom hanyatlása 19H1i-ban készült, 'H7 I. féldás nem megfelelő rnűvészi alapállás. (Híszen
évében vették át magyar forgalmazásra.
Még
sem a könnytől, sem a dühtől.nem lát tisztán az mindig nem mutatták be. (Pedig már - igaz:
ember. Arcand ezért nem mindig képes élesen
gyakran olvashatatlanul
halványan - feliratokülönválasztani az őszinteség és az őszintétlenzott változatban láttam.) A Filmkultúra 19HHI
ség gesztusait.) A rendező mindkét - ellentétes4-es számában jelent meg írásom Ferreri művének látszó, de csak látszó - iránybaelmozdul.
Ez
ről, az I Love You-rúl. Készült 'Hlj-ban, átvették
az ő nagy csapdája. Mintha abba a hibába esne,
'H(j-b~n, előbemutatója
már volt, bemutató: taamibe sokan: a szexuális erkölcsöt olykor azolán idén ősszel. Három éve vár premierjére
nosítja magával az erkölccsel. .Holott nem a
Losey CoZben. Alunun A szerelem bolondja, két
filmben látható szexuális szabadosság, szexuális
éve Fellini Interjú, Godard Keresnneue. Carmen
hűtlenség az erkölcstelen, hanem az az emberi
(készült 'H:{-ban, átvették 'H7-ben) című filmje, s
megcsalás, hamisság, amelyről már szóltam.
ez csak néhány a több jelentős alkotás közül,
Hogy reggel- a válsághelyzet után - nem ön mamelyek "késedelmet szenvednek". Az új forgalgukról, egymásról kezdenek a szereplök beszélmazó cégek egyelőre (?) csak nagy kasszasikert
ni immár iga<::iszavakkal, hanem jelen nem lévőígérő (szinte kizárólag amerikai) filmek minél
ket szurkál nak a szokott modorban. Nem felhágyorsabb bemutatásával foglalkoznak. (Kivétel:
borodni kell ezeken az embereken, és nem is saja Budapest Film.) Érthető: pénzalapot gyűjtenáIni kell őket. Hanem megérteni: mennyiben
nek további működésükhöz.
Semmi bajom azfelelősek érte ők, és mennyiben "az amerikai bizal (sőt örülök neki), hogy frissen láthatom a
rodalom hanyatlása", hogy belevettetve a rnélyMoonwalkert vagy A hal neve Wandát. Ez a gy aséges elhagyatottságba, nem találják az utat egykori at azonban
olyan helyzetbe
hozza a
máshoz.
MOKÉP-et, hogy még inkább azt teszi, amire
eddig is hajlamos volt: előreveszi a kommerszet,
és fekteti a művészfiImet. Ez utóbbinak változat(Utóiratként zárójelben két hosszabb megjegylanul, sőt fokozottan nincs gondos gazdája, s e
zés, amely nem Arcand filmjéről szól, "csak" arténynek közönségünk
igényes része, filrnkultúról: hogyan és mikor jut el a magyar nézőhöz.
ránk látja kárát.)
Filméletünkről tehát.
Harmat György
<

AZ AMERIKAI BIRODALOM
HANYATLÁSA
Le déclin de I'empire arnericain. kanadai
(Québec), színes, l!JHIi
i és r: Denys Arcand. o: Guy Dufaux, d: Gaudeline Sauriol,j: Denis Sperdoukis, z: Franccis Domperre Handel témáira,
•
sz: Dominique Michel, Dorothée Berryman, Louise Portal. Geneviéve Rioux, Rérny Girard. Pierre
Curzi, Yves Jacques, Daniel Briere, Gabriel Arcand.
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KITEKINTO

Glasznoszty a svájci túristaparadicsomban
Nyon
Megalapításának
20. évfordulóját ünnepelte a
Nemzetközi Nyoni Dokumentumfilmfesztivál.
Az ünnepélyes megnyitást nem köszöntötték
fanfárok, népviseletbe öltözött fiatalok, csupán
egy tornacipős. farmernadrágos fiatal nő, Erika
de Hadein fesztiváligazgató jelentette be három
nyelvr-n, hogy lelesleges ceremóniák
helyett
leghelyesebb, ha azonnal a filmek következnek.
A fényűző svájci turistaparadicsom
nem küzd
komplexusokkal: álszemérem nélkül mer puritán maradni ...
Az élet gondjait feltehetőleg csak a televízió
képernyőjéröl ismerő helybéli közönség hűvös
nyugalommal szemlélte a híradóból nap mint
nap ránk is zúduló sokkoló valóságot, "a világ
sebeit", az embertelen nyomort, béketűntetéseket, majd megtorló véres rendőrségi akciókat,
környezetszennyeződést,
a színesbőrűek mindennapjait megkeserítő rasszista intézkedéseket. A jóléti társadalmak dokumentumfiImesei
témákért az elmaradottabb
országokba indultak: a kanadaiak a kínai nők helyzetét, a franciák
a kambodzsai vörös khmerek áldozatait, a svájciak a szicíliai maffiát és az afrikai írástudatlanok mindennapjait stb. mutatták be. Igaz lenne
az a francia közmondás, hogy boldog népeknek
nincs történetük? A belső átéltség hiánya ezért a
legtöbbször
közepes színvonalú
alkotásokat
eredményezett.
Walter Marti és Reni Mertens jól ismert rendezőpáros Svájcban, hiszen közel 35 éves doku• mentumfilmes múlt áll már mögöttük. 1982-ben
munkásságuknak
retrospektív-sorozatot
szenteit a Nyoni Fesztivál. A Leírni egy szót (Pour écrire un mot) círnű filmjük kedvéért négy hónapot
töltöttek az afrikai Burkina-Fassóban, egy civil izációtól
távol eső kis faluban, hogy megfigyel-

hessék a lakosság szokásait, hagyományait, mindennapi életét. Burkina-Fassóban senki nem tud
írni, olvasni, még iskolát sem láttak életükben.
A rendezőpáros annak a férfinak követi több hónapig az útját, aki tanult emberként visszatérve
szülőfalujaba, elhatározza, hogy megtanít ja a
betűvetés
tudományára
Iöldijcit.
Hog~ megn erje bizalmukat, s felszítsa kivancsiságukat.

aprólékos munkáját egy kedves, bölcs öregaszszonnyal kezdi ... "Minden filmhez ki kell találnunk azokat a módszereket, amelyek megfelelnek a témának és a forgatás körülményeinek."
nyilatkozták az alkotók a sajtókonferencián.
A
jelen filmben alkalmazott módszerek kísértetiesen hasonlítanak a "Budapesti Iskola" által kikisérletezettekhez.
Előre megírt forgatókönyvüket autentikus környezetben, natúr szerepliikkel
játszatták el, és arra törekedtek, hogy természetellenes szituációkban is a lehető legnagyobb valósághűséghez jussanak. Sajnos, ők is annyira ragaszkodnak
minden egyes képkockájukhoz,
hogy a hosszadalmasság miatt (112 perc) már a
képek plasztikus szépsége és a téma mélvséges
humanizmusa sem menthette meg a filn.l:I az
unalom tól.
A svájciak büszkesége, Claude Goretta, többek közott A csipkeverónó és A vidéki lány vilaghírű rendezője, az olasz maffiaról készített 2 részes
filmet, A maffia ellenségei címmel. Téma- és műfajválasztása itt senkit nem lepett meg, indokolta ezt egyrészt élénk társadalmi-politikai
érdeklődése, másrészt olasz származása. Goretta a
Falcone bíró magányossága és A sriciliai asszonyok
alcírnet viselő film forgatókönyvét Marcelle Padovanival, a Nouvel Observateur olasz tudósítójávai közösen írta.
Akárcsak a fesztivál, a nyugati diákmozgal-
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He/ga Reidemeistcr:

Aufrech/ Ge/len (Az egyenes ut)

mak is huszadik évfordulójukat
ünnepelték.
Rudi Dutschke, nyugatnémet diákvezér is bevonult a történelem panteonjába.
Helga Reidemeister nosztalgikus portréfilmjét Az egyenes útat
(Aufrecht Gehen), a halhatatlanoknak
kijáró
tisztelettel és megilletődöttséggel
nézték az önnön fiatalkori álmaikra visszarévedő középkorú
kortársak.
A 19 ország dokumentumfilmgyártásának
keresztmetszetét
bemutató versenyt - megérdemelten - a szocialista országok glasznoszty szellemben készült alkotásai nyerték.
A falusi háború (Szeiszka vojna) círnű bolgár
film (rendező: Ivan MIadenov) interjúk füzére.
E 30 perces hátborzongató
dokumentumfilm
láttán kiderül, a nyilvánosság Bulgáriába is beköszöntött. Lidérces kép tárul szemünk elé egy
mai bolgár falu hatalmi viszonyairól: évek óta
magánháború dúl a falu egyszerű lakossága és
az egykori feudális önkényurakat is megszégyenítő maffia: a párttitkár, a közsegí tanács elnöke,
valamint azok testőrei között - sok-sok halálos
áldozattal, megállíthatatlan
vérbosszúk sorozatával. A kormány tehetelen, a parasztok reszketnek a halálfélelemtől, az illetékesek természete-
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sen semmiről sem tudnak ... A film érdekességét elsősorban politikai pikantériája szolgáltatta, bátorságát mindenesetre
különdíjjal jutalmazta a nemzetközi zsűri.
Az Örmény Filmstúdióban, 19HH-ban készült
A. Sacsatrjan A Kond kerület (Kondo Tasmaszy)
círnű, szovjet színekben versenyző dokum entumfilmje. Egyetlen szó kommentár nélkül azt a
kettősséget tükrözi, amely a Brezsnyev-korszakig a hatalmas országot jellemezte: a valóság és
az arról kiadott hivatalos propaganda
közötti
mélységes szakadékot.Jereván
belvárosába elegáns turistabusz érkezik külföldi látogatókkal.
Egy ideig velük gyönyörködhetünk
a város festői látnivalóiban, velük hallgathat juk az idegenvezető lelkes hangját. Majd hirtelen a kamera eltávolodik, és a nem is oly távoli Kond kerület
nem kevésbé "festői" látnivalóin időz el, miközben továbbra is az idegenvezető városára büszke hangja hallható. És a látnivalók? Az elvisel- ,
hetetlen, megaiázó nyomor, mintha az olasz
neorealizmus legriasztóbb képeit idézné vissza,
a papírból-furnérlemezekből
összeeszkábál t
viskókban a népsűrűség valószínűleg megdöntené a világrekordot.
Öregek, fiatalok zsúfolód-

f)l/SI/I/

l lanak:

A" eltunt vilag kepei (Ohra?y Stareho

Sueta)

nak össze a legelemibb higiéniát is nélkülöző tákolmányokban, ahová őslakosokon kívül nemigen teheti be más a lábát. A hatóságok pedig
már meg sem hallgatják a panaszáradatot. A nélkülözők a filmesektől remélnek segítséget. De
mit tehetnek ők, azon túl, hogy megörökítik a
valóságot?
A versenyben szereplő öt szovjet filmből kettő az értelmiség tragikus sorsát elemzi, azét a
társadalmi rétegét, amellyel a forradalom és az
azt követő évtizedek sokszor vérlázítóan igazságtalanul bántak el. (Afrikai vadászat »Afrikanszkaja Ohota«, rend.: Igor Alimpiev, (Elvtdrsak csoportja »Gruppa tovarise]«, rend.: Mark
Ljahoveckij)
Mind a társadalmi, mind a nemzetközi zsűri
fődíját Dusan Hanák szlovák rendező Az eltúnt
világ kéPei (Obrazy Stareho Sveta) című, 74 perces lírai szépségű dokumentumfilmje
kapta. Hanák öreg hegylakó hősei a civilizációtól elzárva,
ősi tradíciókat és erkölcsi törvényeiket őrizve élnek. Lelkük harmóniáját és szilaj függetlenségét
sem az idő múlása, sem (a számunkra elviselhetetlennek tűnő) körülmények nem tudták kikezdeni. Tartásuk felemelő: sajnálkozás, leereszke-

dő együttérzés helyett inkább egy kis irigységet
érzünk ... "Ez a film - nyilatkozta Hanák nagyapáink erkölcsi erejéről és belső szépségéről szól, azokról az értékekről, amelyek gyakran
hiányoznak a mai modern ember életéből. Nem
lehet tagadni a civilizációt és annak értékeit, de
nem lehet nem tudomást venni azokról a hamis
értékekről sem, amelyeket az hoz létre. Az emberek nap mint nap rohannak céljaik után, de
képtelenek leállni. Eltávolodnak saját maguktól. Minek van értéke az életben? Vissza kell térni a gyökerekhez,
mindannyian
magunkban
hordozzuk az elfelejtett ősök árnyait is."
A vetítést felfokozott várakozás előzte meg,
hiszen a film 16 évig volt betiltva, és a Nyoni
Fesztivál biztosított először nyilvánosságot Hanák alkotásának. A második és a harmadik díjat
jelentő ezüst diplomákon Igor Alimpijevnek az
önkény áldozatai előtt tisztelgő Afrikai vadászata, illetve Magyar Bálint - Schiffer Pál A Dunánál círnű filmje osztoztak. Deák Erzsébetnek a
MOVI-ban készült Románcát a zsűri elismerő
oklevéllel jutalmazta.
A versenyprogramot
az Ausztrália dokum entumfilm-művészetét
a kezdetektől napjainkig
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(1898-1988) bemutató retrospektív egészítette
ki, Ausztrália alapításának 200. évfordulója tiszteletére. A fesztivál bárjának és előcsarnokának
falait az ausztrál bennszülöttekről készített fotók
és plakátok díszítették, és több beszélgetés, újságcikk taglalta a bennszülöttek filmezése kapcsán a filmesek felelősségét. A bennszülötteket
1859-től fotóz ták Ausztráliában, ezeknek a képeslapoknak az volt a rendeltetésük, hogy az ország turistacsalogató egzotikusságát illusztrálják. Szimbólummá vált az a kép, amelyen egy
nyakkendős,
fehér úriember egy meztelen
bennszülött társaságában látható. Ezeken a képeslapokon, majd az első filmeken mindazok a
klisék jelentkeznek, amelyek azt állítják e népről, hogy vad, hogy nincs kultúrája és méltósága.
A film felfedezése után sok dokumentumfilm
készült a bennszülöttek életéről, a retrospektív
bemutatón ezek legjelentősebb példáit láthattuk. Ezek az alkotások azonban nem oszlatták,
inkább csak erősítették a népről alkotott előítéleteket. Joggal vetődött fel a kérdés: a fotográfiák (és a filmek) mindig valós képet tükrözneke? E korai dokumentumfilmek értékét és jelentőségét elismerve, osztanunk kell a jelenlévők
kétségeit: vajon mennyit árt és mennyit használ,

mennyire mélyíti a meglévő előítéleteket az
ilyenfajta filmes szemléletmód, amely az állatkerti látogatók felsőbbrendű távolságtartásával
és az egzotikumnak kijáró borzongással tekint a
"vadak" életére, szokásaira. Ebben a helyzetben
csupán a 70-es évek elején következik be fordulat, amikortól a fehér filmesek végre kezdenek
tudatára ébredni a problémáknak és szövetségre
lépnek a bennszülöttekkel,
akiket filmeznek.
Realistábbá válik a róluk alkotott kép a dokumentumfilmekben. Ajáték- és reklámfilmekben
továbbra is élnek a régi klisék.
A hetvenes évektől a bennszülöttek is feIfedezik a médiákban rejlő lehetőségeket, és alkalmazni kezdik őket. Napjainkban már kilenc tömegkommunikációs
központot
irányítanak
bennszülöttek, köztük az egyik legjelentősebb
televíziós társaságot.
A huszadik évforduló tiszteletére megjelent a
Nyoni Fesztivál egykori igazgatójának, Moritz
de Hadeln-nek (aki jelenleg a Berlini Fesztivál
igazgatója) a C'est du cinéma! círnű kötete, amely
pontos bibliográfiával kiegészítve visszaemlékezésekben, apróbb, szellemes esszékben a dokumentumfilmfesztivál két évtizedes történetét
elveníti fel.
Barabás Klára

Mindhalálig szerelem
Clermont-Ferrand
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Ja, ez csak egy rövidfilmfesztivál volt, azt hittem, hogy ... - bár ismerősöm nem fejezi be
mondatát, csalódott arcán látszik, hogy trabantra mondtam azt, hogy kocsi. A lehervadt vonások meggyőznek: mégsem túlzás, hogy lassan a
világ minden ilyen rendezvényén e hányatott
sorsú műfaj megmentésére szólítják fel az érdeklődőket. Bár a különböző
fesztiválok évről-évre
díjakat osztanak, újra mentik az arra érdemes alkotásokat, a közvélemény.
de még a szakma jó
része is zavarban van, ha egy-egy munka fajsúlyának megítélésére kerül sor. Különösen igaz
ez az úgynevezett kisjátékfilmekre. Mert a mozitradíciók könyörtelenül másfél-két órára szabják a hetedik művészet befogadására szánt időt,
és amely művek ennél rövidebbek, tartalmukban is kevesebbnek ítéltetnek. Mintha az iroda82

Iomban ismeretlen lenne a novella. De nemcsak
a rövidfilmek. hanem alkotóik szándékának értékelésében is a gyermeki létezésnek kijáró jámbor elnézés érvényesül, hiszen sokan úgy tartják, hogya rövidfilm-rendezők az egész estés
mozidarabok készítése előtt, lehetőségeik kényszerpályáján kezdenek dolgozni. ClerrnontFerrand városának vezetői, illetve néhány megszállott filmbarát tehát kemény fába vágta fejszéjét, mikor úgy határozott, hogy nagykorúsít,
és egyben afféle zarándokhellyé
varázsolja
Auvergne val úban csodálatos székhelyét.
Maga a fesztivál ugyan tizenegyéves, idén
mégis csak második születésnapját ünnepelhette, hiszen két éve küldik szét a meghívókat a különböző filmes lapoknak. Bár 1989-ben az előválogatás elsősorban a tengerentúli (Kanada,

farques Milrh:Jour

de chusse (A uadaszat napja)

Ausztrália) illetve a francia alkotásoknak kedvezett, a gondos szervezés valószínűleg mégis a világ rövidfilm-termésének
markáns szeletével isrncrtethette meg a résztvevőket.
Gyanítható
azonban, hogy csodára van szükség ahhoz, hogy
ezek a munkák a szélesebb közönség elé juthassanak.
Csodák pedig vannak! - győz meg erről
Jacques MitschJour de Chasse (A vadászat napja)
círnű nagyon is realistán induló filmje. Az éjszakának, az álmok varázslatos idejének vége,jelzi
a harsány kakaskukorékolás, és a két öregedő
barát, Léon és Marcel esőre töltött puskával,
éber kutyáj ukkal vadászni indul az erdőszéli
házból, a párás, ködös hajnalban. A sokadszor
bejárt, ismert csapásokon azonban egyre inkább
életük, gondjaik megbeszélésébe merülnek és
szinte észre sem veszik, hogy az erdő állatai,
mintegy kitüntető figyelemmel kísérve mondandójukat, lassan körbeveszik őket. És ha
Léont nem súrol ná egy közelben felröppenő
szemtelen madár, valszínűleg ő is komótosan tovább ballagna, mint ahogy azt Marcel teszi. De
Léon lő és talál, méghozzá egyszerre többet is,
hiszen az alázuhanó madár hosszú, hegyes esőre, pontosan kiszámítva egy nyúl nyakát szúrja
át. Léon döbbenetére a kettős tetem alatt, még

néhány gazdag húsú gomba is rejtőzik. A hitetlenkedő Marceit pár órával később viszont a házuk udvarán beszélgető kacsák bírjákjobb belátásra. Csodák pedig nincsenek, menjetek dolgozni - küldi haza a felkavart barátokat a plébános, és némi elégtételt csak akkor kapnak különös felfedezésükért, mikor a templomból távozván az egyik szentet ábrázoló szobrocska pajkosan rájuk kacsint. Mitsch alig tízperces fílmgroteszkje, miközben földhözragadt napjaink ironikus tükrét mutatja fel, nem felejtkezi l{ meg
alapvető céljáról, hogy remek szórakozást nyújtson.
Korántsem ennyire könnyed Valéri e Moncorge Le Point d'eau című filmje. Néhány válogatott arcú és termetű nehézfiú egy külvárosi kocsmába tér be, és ahogy az a zsíroshajú, borostás
western-korszak nsalonba n lépésekor megszokott, azonnal megfagy a hangulat. Csakhogy
ezalkalommal nem a rosszkülsejű érkezők, hanem a békés polgárok igyekeznek mindenáron
verekedést provokálni. A pontos karakterválasztások, Moncorge rendkívüli feszültség teremtő képessége, ebből az egyszerű alapsemából is elégszer nem ismételhető mondandót taglal izgalmasan újra.
És aztán a kimeríthetetlen téma, a szerelem,
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minden mennyiségben. Bár a megközelítés olykor kissé különbözik Flemming, Fellini vagy
Zeffirelli képre fogalmazásaitól. Patrick Bouchitey Lune Froide (Hideg hold) című munkája különösen bizarr szituációkból bontja ki ezt a nehezen körülírható emberi érzelmet. Két, szerencsétlen életében egymásra utalt narkós, egy rövid időre sofőr nélkül maradt hullaszállító autóból ellopja a lepedőbe bugyolált tetemet. Majd a
lakás gyanánt szolgáló düledező városszéli fabódéjukba vonszolják, ahol kiderül, hogy szerzeményük egy szép fiatal lány holtteste. Sajátos
harc indul meg a "lány kegyeiért", sőt a fiatalabbik barát még a hullagyalázástól sem riad vissza.
És ha ilyen előzmények után ez még leírható, ez
a film keserű líraisággal beszél a régről áhított és
megtalált szerelemről. Hiszen Pierre, az idő-

84

".

sebb narkós, aki zsákutcába futott életének nagyobb részét már leélte, emberi létezésének
utolsó tartalékait összeszedve óvja, védi a magatehetetlen, kihűIt testet. Hogy aztán egy igazán
megható gyászszertartás keretében a halálában
is gyönyörű lányt visszaadja a női szépség mitológiából ismert teremtő elemének, a tengernek.
Es miközben a lányt magukba temetik a hullámok, új élet születik, mert Pierre hátramaradó
idejére az élethez nélkülözhetetlen élménnyel, a
szeretni tudás képességével gazdagodva indul
vissza a városba. Bouchitey amellett, hogy biztos ízléssel dolgozza fel a témát, érzékeny képességeiről is számot ad filmjében.
Az ausztrál színeket képviselő Sue Brooks The
Drover's Wife (A marhahajcsár
felesége) című
munkája viszont egy félbe maradt szerelem
utoéletét
boncolgatja. A kiállítóteremben
már
záráshoz készülődnek, de ez különösebben nem
zavarja műélvezetében
Brooks középkorú főhösét, aki szinte leeövekelt az egyik kép előtt. A teremőrök diszkrét puhatolózására
csak annyit
válaszol, igen ez ő! Es bár a hiperrealista képen
egy házírnunkától elgyötört, a maradék ételektől elzsírosodott nő látható, ez az asszony jelentette a férfi számára egykoron a legteljesebb szerelmet. Néhány pillanatkép villan fel az évtizeddel korábbi mindennapjaikból,
és ugyan a férfi
volt az, aki erőszakosságával.
önzésével elűzte
maga mellől asszonyát, ily módon igyekezve
megszabadulni kapcsolatuk kötelékeitől, hosszú
évek múltával sem sikerült elszakadnia tőle.
Mert viszonylagos függetlenségünk
megtartásáért, olykor a semmivel fel nem cserélhető, legbensőségesebb érzelmi kötődéseinket szakít juk
meg - figyelmeztet az alig huszonéves ausztrál
filmrendezőnő.
Egy végzetes érzelmi kiszolgáltatottság tanúi
lehetünk Moise Maatouk Le Diner des Bustes
(Torzók vacsorája) címü filmjében is. Egy izgalmas szőke szépség zavarja meg a nyugalmazott
Michel kapitány hétköznapjait. A mindenfajta
közeledési kísérletet következetesen
visszautasító lány az egyik alkalommal, mintegy engedve
a kitartó ostrom nak, meghívja magához vacsorára a kapitányt. A mélyen dekoltált, szűk ruhában ajtót nyitó lány kései vágyának beteljesülésévei kecsegteti az ifjonti hévvel készülődő
Micheit, aminek azonban súlyos ára van. Hiszen a kissé didaktikusnak tűnő, morbid-gyanús
filmszkeccsben a lány kizárólag emberhúson él.
'::s mirc az (ireg kapitúny
észbe kap, már láb nélkül, mintegy i)nmagú! mcgcrneszt endö kezd a
nem mindennapi vacsorához, akárcsak a lány
többi csök öu testű hódoleju
..

Valamivel visszafogottabb iróniával építkezik Michel Ferrand-Lafaye:
New York, 7935 CÍmű filmje. Az igencsak szépre sikeredettJackie
18. születésnapjára tucatjával érkeznek osztálytársai, elsősorban a belé fülig szerelmes fiúk. A
könnyű Ilörtöktől,
szépeigésektől
mámoros
Jackie azonban mindig talál alkalmat az este folyamán, hogy csúnyácska húgát, Mariát léptennyomon megalázza. A sírással küszködő kislány
bánatában leül a szoba távoli sarkában levő zongorához és halkan játszani, énekelni kezd. És különös fordulat következik be, hiszen akit eddig
senki nem vett észre, egyik pillanatról a másikra
a figyelem középpontjába
kerül. Nem véletlenül, mivel a csodálatos ének és zongorajáték
előadója a 12 éves Maria nem más, mint a serdülő Maria Callas.
Azok, akik a rövidfilmektől elsősorban a kísérletezést, a filmművészet folyamatos műfají
megújulását várják el, talán joggal érezhettek
némi csalódást a Clerrnont-Ferrand-i
fesztivál
idei repertoárján végigtekintve.
Kétségtelenül
egy olyan fiatal filmes generáció jelentkezésének lehettek tanúi az érdeklődök, amely nemzedék különös
vonzódást érez a "papa mozíja"
iránt, és főleg elbeszélni szeret. Történeteiket
azonban a színészvezetés, rendezői ötletgazdagság biztos hátterével, olyan szakmai színvonaIon jelenítik meg a vásznon, amely általában a
legrutinosabb nagyfilmes profikra jellemző.
A fesztiválról természetesen nem hiányozhattak az animációs- illetve a dokumentumfilmek
sen, mégha a megszokottnál valamivel kisebb
részét töltötték is ki a programnak. Sajátos térlátásával. a mozgásfázisok ötletes összekapcsolásával hívta fel magára a figyelmet David Guyorinet: L 'escalier chimérique (A csalfa lépcső) című
rajzfilmje. És igazi vizuális csemegével szolgált
René Laloux: Comment Wang Fu fut sauué (Hogyan menekült meg Wang Fu) círnű munkája,
amely a finom rajzolatú, szinpompás távol-keleti miniatúrák világát idézte fel néhány percre. A
fesztivál egyébként Mozi és festés<.et címmel versenyen kívül, külön vetítés-sorozatot rendezett,
amelyben többnyire az animációs- és dokum entumfilmek segítségével kutatta, tárta fel e két
társművészet együttműködésének
lehetőségeit.
Ebben egy külön blokk csak Picasso rnunkásságával illetve munkásságának a filmre gyakorolt
hatásával foglalkozott.

Rene l.aloux: Commeni
(Hogyan

menekűlt

Wang hl fUI sauur
Illeg Wallg Fu)

David Guyonnet: I. 'esralier rhimerioue
(A csalfa lepcso)

Rövidfilmek tehát továbbra is készülnek, a
kérdés csupán az, hogy a fesztiválokon kívül,
mikor és hol nyílik arra lehetőség, hogy a szélesebb közönség is találkozhasson az alkotásokkal? Hiszen a zömében fiatal rendezőknek
a
fesztivál-elismerések
mellett valószínűleg a közönségfogadtatás
is legalább ennyire fontos. A
Magyar Televízió képviselője vásárlási szándékkal
volt jelen
Clermont-Ferrand-ban,
amelynek eredményével remélhetőleg hamarosan a képernyőkön találkozhatunk.
Deák Ferenc
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Vad törvények között
Solothurn, 1989.
A svájci film évtizedek óta Solothurnban, ebben
a januárban is hangulatos kisvárosban rendezi
seregszemléjét.
Az alig egy hét alatt mintegy
száz, a legkülönfélébb
műfajba tartozó produktumot láthat a közönség: játékfilm et, videójátékot, hosszú és rövid dokumentumfilmet,
animációs filmet, etűdöket.
Akárcsak Magyarországon,
a cél itt sem az
önmutogatás,
hanem a nemzeti film létének,
szükségességének
igazolása. A filmművészet
ugyanis nemcsak egyelszegényedő
országban
kerülhet veszélybe, de a legendásan gazdag
Svájcban is. A Cinébulletin-nek a fesztivál idejére megjelentetett számában a Kulturális Szövetségi Hivatal vezetője, Alfred Defago egyenesen
azt írja beköszöntő cikke CÍméül: Fennmaradhat-e a svájcifilm? A cikk vázolt perspektívái szerencsére bíztatóbbak a címnél. A Szövetségí Hivatal az elmúlt években megháromszorozta
a
filmek elkészítéséhez
adott hitelek összegét.
Magáncégek. kantonok is jelentős részt vállainak a filmek támogatásában.
Valóban: szinte
minden film végén hosszú lista jelzi, ki mindenkinek tartoznak hálával a film készítői. Svájcban
tehát nem a pénz az igazi probléma. Az viszont
igen, hogy a közönség ott is jobban kedveli a jól
reklámozott szuperprodukciókat,
mint a nemzeti filmgyártás tisztes kísérleteit a megújulásra. A
solothurni bemutató tehát mindenképpen
megmérettetés, olyan - egyre rangosabb - kulturális
esemény, amely segít az identitás megtalálásaban. Nem verseny, de nem is csak bemutatkozás; díjakat osztanak azért - különösen, hogy a
fiatal alkotókat újabb filmek elkészítésére serkentsék. Szükség van erre azért is, mert - bármily hihetetlen - Svájcban nincs filmművészeti
főiskola. A svájci filmrendezők külföldi iskolákon, egyetemeken készülnek föl a pályára. Közülük nem egy nem is tér vissza Svájcba, legfeljebb egy-egy film elkészítésére. Következésképpen a svájci nemzeti filmgyártás filmjei nem
Svájcról szólnak - és ez egy magyar filrnművészeten iskolázott nézőnek, közvetlenül a budapesti filmszemle előtt igen furcsa. Nincs a filmekben nemzeti önvizsgálat, múltidézés - jó részük nem is játszódik Svájcban. Mégis a nemzeti
kultúra részeként kezelik őket.
Felületesen azt mondhatnánk,
Svájcnak nin~Hi

csenek olyan történelmi,
társadalmi drámái.
amelyek filmre kívánkoznak. De azért voltak
már olyan filmek, amelyek a semlegesség és
gazdagság
biztonságában
élő országról
ellentmondásosabb
képet is mutattak. Patri eia
Moraz: Az indiánok messze vannak círnű emlékezetes filmjében azt a folyamatot tárta fel, hogyan
kergethet öngyilkosságba a biztonság mozdulatlansága és bénultsága egy fiatal lányt. Rolf Ussy
a Hogyan csináljunk svájcit ? círnű komédiájában
fergetegesen gúnyolta ki a hivatal packázásait az
állampolgárságért
folyamodóval
szemben.
Markus Imhoof: A csónak megtelt című műve sokakat ráböbbentett arra, mi volt a svájci semlegesség másik oldala: a nienekülő zsidók visszatoloncolása N émetországba, kényes nemzetközi konfliktusok elkerülése érdekében.
A svájci film ma sem távolodott el a politikától. Főként a dokumentumfilm ek fogalmaznak
élesen. Martin Streckeisen filmje, az Öreg város
kertészet nélkül (Alte Stadt ohne Gartnerei] egy
bázeli városrész sorsának bonyodalmait
tárj a
fel. A város fiataljai meg akarják menteni a kertészetet a nyilván pénzügyi érdekeltségű beépítéssei szemben, de a rendőrség - civilizált államhoz egyáltalán nem méltó brutalitással - szétkergeti a tüntetőket. Egy másik mű, egy 1986 óta
működő alkotócsoport vídeója, a Menekúltorszag
(Fluchtland) négy Svájcban élő menekült portréját mutatja be. Mind a négyen menedékjogot
kérnek: egy kurd, egy tamil, egy chilei és egy palesztin. A filmben elmondják, milyen a politikai
menekültek élete Svájcban. Alit, apalesztint
rendszeresen ellenőrzik, mert , veszélyezteti az
állam biztonságát". Mindannyian állandóan rettegnek a kiutasítástól. Semmilyen politikai tevékenységben részt nem vállalhatnak. Ugyanez a
csoport egy másik filmjében Svájc elmúlt három
évének menekültügyi politikáját vizsgálja. Bemutatja azt az ellentétet, amely egy magát humánusnak beállító ország és az egyre fokozódó
idegengyűlölet között feszül.
Altalában: milyen az emberek viszonya a politikához? Erről szól - humoros formában - Stefan Schwietert Tárcsárd a 36-75-öt - Gorbacsookód (Tap ez 36-IS-code
Gorba) círnű filmje,
amelyben egy elég nevetséges külsejű ifjú forradalmár akarja meggyőzni az utcai járókelőket
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Gorbacsov politikájának helyességéről.
Amikor
az utcai emelvényen
tartott szónoklata érdektelenségbe fullad, munka helyét, a rádió stúdióját
szemeli ki igéi terjesztésének színhelyéül.
.
Ami a történelmet illeti: az alkotök a második
világháborúhoz
és Közép-Európához
fordulnak. A Dinamit a Simplonban azt a háborús kalandot eleveníti fel még élő tanúk segitségével,
amikor az ellenállás megmentette
a Simplon
alagutat attól, hogy a németek felrobbantsák.
Heinz Bütler Mit számit nekem a tavasz: címü
munkája egy bécsi zsidó szeretetottltonba
kalauzol el, s az ott élők sorsán keresztül érzékelteti a
közép-európaiság sajátos sorsalakító fordulatait.
Helyet kapnak a svájci filmtermésben
napjainkban
keletkezett
konfliktusok
is. Alain
Klarer Bailey House, ahol olyan sokáig élsz:,ameddig
csak tudsz: AIDS-betegekkel készít interjút. New
Yorkban, egy régi szállodában olyan menedékhelyet létesítettek, ahol a halálos betegek normális körülmények között tölthetik utolsó hónapjaikat, vagy akár éveiket is. Olyan kezdeményezés ez, amit az alkotó példának szán más országok számára is, mert emberséges viszonyokat teremt azoknak, akik életük legnehezebb
időszaka előtt állnak.
Claude Goretta, a n'emzetközi hírű Csipkeoerőnő alkotója is dokumentumfiImmel
jelentkezett Solothurnban.
A két' részes mű témája a
maffia, főszereplője részben a maffia ellen küzdö ügyvéd, Giovanni Falcone A maffia ellenségei
- Falcone bíró magányossága (Les ennem is de la

mana), részben azok az asszonyok, akik végre
megszegték a maffia hallgatást parancsoló törvényét, hogy leleplezzék fiaik, férjeik, rokonaik
gyilkosait (A sz:ó bátorsága).
A dokumentumfilmek
kemény, felelősségre
vonó társadalmi leckék, a játékfilmek gyöngéd
játékok: tele humorral, érzelemmel, felszabadultsággal. Francis Reusser :A vad törvény (La loi
sauvage) címü filmjében furcsa háromszög-történet szövi át az egyébként képtelen kalandokat,
amelyeket Michel Constantin, a francia zsaru filmek tagbaszakadt,
gyürött arcú hőse irányít
megejtő emberséggel. A Macao - a tenger tulsó oldala címü film (rendezője Clemens KIopfenstein) főhőse búcsút vesz kedvesétől. repülőre
száll - és egy feltételezhető légikatasztrófa után
- valami furcsa, délszaki helyen tér magához.
Mialatt szerenesés megmenekülésén
örvendezik, azonnal táviratozni szeretne, hazatelefonálni, visszajutni a kedves és készséges idegenek
közül a civilizációba,
de valahogy minden kísérlete kudarcba fullad: a távirat visszajön, a telefon nem válaszol, a hajó, amivel útnak indul,
mindig visszaérkezik ugyanabba
a kikötőbe.
Csak lassan kezd gyökeret ereszteni benne a
baljóslatú gondolat: lehetséges-e, hogy - bár
minden valóságosnak látszik, ez a hely nem is
igazi? Hogy talán nem más, mint maga a túlvilág?
Egy másik filmben (Időről időre - Von Zeit zu
Zeit, rendező: Clemens Steiger) a filmrendező
főszereplő a fárasztó forgatás után a vágóaszta-
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Ion kiván rendet teremteni
elkészült krimijében.
Olyan jeleneten
dolgozik
éppen, melyben
egy
utcai óra jut döntő szerephez.
S döbbenten
veszi
észre, hogy az óra mutatói - ugyanabban
a beállításban - mindig más és más számokon
állnak:
a felvett filmben múlik az ido. A krimi és a valóságos élet krimi-fordulatai
lassan teljesen összekeverednek.
A RobbyKaliePaul,
a fesztivál egyik legsikeresebb filmje három fiatal férfi és a lányok mulatságos viszontagságait
beszéli el. A három fiú egy
lakásban
lakik, nőideáljuk
azonos, de stílusuk,
hóditási
rnódszereik
rncrőben
különböznek
egymástól.
Majd néhány komolyabb
vállalkozás:
a Tili.
Felix Tissi filmje amolyan
ellen-Kramer
kontra
Kramertiirténet.
Egy fiatal apa váratlanul
kettesben marad másfél éves kisfiával.
akit addig gyakorlatilag
nem is látott - először kétségbeesik.
állami
gondozásba
akarja
adni, aztán
sokat
ügyetlenkedik,
mert persze azt sem tudja, meIyik kenőcs mirc való: majd lassan beletanul,
igazi apává válik, s a film hangsúlyozottan
a rn inél kevésbé látványos
mozzanatokat
keresi ebben a folyamatban.
Az Elbeszélés Sandranak (Erzahlung
Iür Sandra, rendezője
Anne Spoerri] szabályos
életrajzi
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film egy szabálytalan
életútról.
Regina Schein
beszél magáról.
akit a harmincas
években mint
Zürich
csellókirálynőjét
tartottak
számon.
de
akit a történelem,
a háború
messzire
sodortak

Zürichtől.
Kétségtelen,
a játékfilmek
mindegyike
magán viseli a pálya kezd ii alkotok Irissességét,
de
olykor gyakorlatlansagát
is. Léa I'ool, a Kanadában élö, dc svájci születésű
rendezőnő
Eszeveszetten (A corps perdu) círnű műve azonban minden kockújában
érett alkotás. Főhőse a filmrendezők számára oly kedves fotóriporter,
aki bravúros riportot készít Nicaraguában
egy különösen kegyetlen
öldöklésről.
A Montreáiba
visszaté rő férfi, bár fényes szakmai
sikert arat, nem
tudja elfelejte-ni. milyen embertelen
mechanizmusoknak
\ ;t1t önkénte len kiszolgúlójávú
mások élete tragédiájának
híranyaggá fénykcpczcsévcl.
A solothurni
fesztiválon
mindenki
jólesően
fiatal, a filmek, a rendezők,
il júl szcrvczctt
seregszemle
igazgat('li
és működtetői
egyaránt.
Talán ettől van, hogy az esemény az évek hosszú
során át sem mcrcvedett
bürokratikussá
és intózrnónycssc.
Csak azt kívánhat juk, maradjon
továbbra
is a minél
függetlenebb
kultúra
fúruma.
Erdélyi Z. Ágnes
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