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David Bordwell: Az elbeszélő Godard
A narrátor és a palimpszeszt
"Szükségem van arra, hogy beszéljek, és megmutassam magam, amint beszélek;
megmutassam magam, és megmutassam azt, amint megmutatom magam."!

A Numéro deux (1975) végén Godard-t a videófelszerelése mellett látjuk. Beállítja a készüléket,
és miközben a főhősnő kommentárjait halljuk a
saját szerepéről, Godard elalszik. Bárhogyan értelmezzük is ezt a képet, számomra emblematikus értékkel bír: a filmkészítésnek azt a megközelítési módját jelöli, amely Godard egész életművére jellemző. Annak ellenére, hogy filmjei
sokrétű kérdéseket vetnek fel, az elbeszélés folyamata nyilvánvalóan egy narrátor körül szerveződik, méghozzá olyan alapossággal, amilyennel más filmekben ritkán találkozhatunk. Ez a
narrátor olyan jellegzetességekkel,
adott tulajdonságokkal bír, amelyek színesebbé teszik a fabula ábrázolását. De ami a legfontosabb, erre az
elbeszélöre
az a meghatározott szerep hárul,
hogy páratlan módszerekkel vezessen el bennünket a szüzsé megértéséhez.
A művészfilrnekben
az öntudatos narráció
megerősíthet vagy bizonytalanná tehet dolgokat,
de mindig ott marad egy folyamatos, önálló diegetikus világ, amelybe alkalmanként behatol. A
háborúnak vége vagy a Nyolc és fél című filmekben a "szerző" belép az objektív vagy a szubjektív módon "realisztikus" részletekbe. De Godard
munkáiban a narrátor jelenléte sokkal erősebb;
olyannyira áthatja művét, hogy azt teljességében
az ő alkotásaként kell nézni. Ebből a szempontból elbeszélőmódja közel áll azokhoz a "parametrikus" filmekhez/ amelyek állandóan a stílus
kézzelfoghatóságának megteremtésére törekszenek. De a parametrikus film nem kíván átható
jellemzést adni a narrátorról; a szüzsé és a stílus
[n: David BordweIl: Narration ill the Fiction Film. London,
Routledge, [990 (322-325., 332. o.) A könyv várhatóan 1993
őszén jelenik meg magyarul.

viszonylag személytelen rendszereket alkotnak.
Godard filmjeiben nem ez történik: elkerüli bármiféle következetes rendszer kialakítását, a narrációs tevékenységet egy pontosan megrajzolt
személyiség munkájaként igazolja.
Godard elbeszélői műveleteinek legfontosabb
aspektusa, hogy öntudatosan a közönséghez fordul. Már a főcím megjelenésétől kezdve találunk
a narráció jelenlétére utaló szignálokat. Természetesen ennek a legvilágosabb jelzése az, amikor a szereplők a kamerának beszélnek, de ez az
eljárás, noha gyakran ismétlődik és hosszan tart,
akkor is csak szórványosan fordul elő. Godard
rengetegféle más eszközt halmozott fel - címeket, kommentárokat, nem-diegetikus inzerteket,
szűkített képsíkot, színhatások megtervezését,
kameramozgásokat, montázs-mintákat -, és mindezeket pontosan kiszámolta azért, hogy jelezze:
a narrációt közvetlenül a közönségnek címezi.
És ez a jelenlét folyamatos: míg a rnűvészfilm
narrációja alkalmanként avatkozik be, Godard
öntudatossága mindent áthat. Talán nem túlzok,
ha azt állítom: a narráció minden egyes jelenetben, néha minden pillanatban, ilyen vagy olyan
formában, de nyilvánvalóvá válik.
Godard elbeszélőmódjának öntudatossága kiszélesíti és elmélyíti a narráció nyújtotta tudást.
Természetesen ez a kérdés szorosan összefügg
azzal a ténnyel, hogy Godard a hőseit, bár különböző mértékben, de mindig vázlatosan ábrázolja;
alakjuk az elbeszélésmódok keveredéseiben körvonalazódik. Ez a következőt jelenti: ahelyett,
hogy a narrációt hangsúlyozná, képes a fabula
információinak skáláját aszerint szélesíteni vagy
bővíteni, hogy az .Jlleszkedjen''
a hőséhez; a
szereplő tudáshalmazát a narráció elé kitűzött cél
eszközeként működteti. Ahelyett, hogy kijelente-

..

né, képes a hős gondolatvilágába betömi, a narráció ennek a gondolatvilágnak azokat a darabjait teremti meg, amelyek szerepet játszanak az
öntudatosan a nézőhöz címzett elbeszélés szövevényeiben. Amikor a hős szubjektivitása a látványban nyilvánul meg - például a nézőpontbeállításoknál -, a látott tárgyakat a narrátor ragadja meg és látja el címkékkel. Ezzel az esettel állunk szemben, amikor a szereplők könyveket és
folyóiratokat néznek; valamint A kis katona című filmből idézett következő jelenetben is:
I. Félközel: A vonaton. Bruno jobbra néz.
2. Félközel: A kamera fentről pásztáz egy nőt
lefelé, a gyerekéhez.
3. Félközel: Bruno visszafordul, balra néz.
4. Távolkép: POV; Gland állomása közeledik.
5. Távolkép: POV; Gland állomása távolodik.
6. Félközel: Bruno jobbra néz.
Azzal, hogy a hős optikai nézőpont jába illeszt
be egy megjelölt temporális ellipszist, a narráció
felfedi saját irányító jelenlétét. Hasonlóképpen jár
el, amikor a Megvetés. az Egy férjes asszony és a
Hímnem-nőnem című filmekben a hős szubjektív
belső monológját rögzítő hangsávot eltorzítva
használja: nem lehetünk biztosak abban, hogy vajon a kommentárok közvetlenül fejezik-e ki a hősöket, vagy pusztán a narrátor utánozza őket. Két
másik filmben is (Külön banda, Két-három dolog,
amit tudok róla) nyíltan beavatkozik a narrátor a
kommentár segítségével; azzal a szándékkal, hogy
a hősök érzéseit jellemzi (vagy nem jellemzi).
Összegezve az elmondottakat: a tudás terjedelmének és mélységének leírása semmi másra nem
szolgál, mint alkalomra, hogy a narráció öntudatosságát állandóan változó módszerekkel feltárja.
Ezáltal a Godard-filmek azt kívánják tőlünk,
hogya fabulát egy olyan tudás alapján építsük
fel, amelyet beborítanak a rendező ujjlenyomatai. A narráció akár teljesen megtagadhatja tőlünk a közlendők továbbítását, amikor maradandó kihagyásokkal él. Mi történik Nanával az epizódok közötti időben? (Éli az életét) Mi okozza
Paul halálát? (Hímnem-nőnem) Milyen kapcsolatban áll Marianne a bandával? (Bolond Pierrot) És ahogyan már láttuk, a narráció felhalmozhat túl sok közlendőt is: a szüzsét rengeteg
információval terheli meg, bennünket pedig elvon a fabula fontos eseményeitől. Sőt, az elbeszélés azt is elmondhatja, hogy tudatában van
annak, mit nem kellene közölnie; és ezáltal eltérít bennünket attól, aminek az első helyen kellett
volna állnia: "Most felbonthatnánk az Odile,
Franz és Arthur érzései köré tett zárójeleket, de
hiszen itt már minden világos. Így hát újra be4

zárjuk azokat, és hagyjuk, hogy a képek beszéljenek." Ez a sor a Külön bandábál szélsőségesen, de jellegzetesen megvilágítja. hogyan fitogtatja a narráció korlátlan hatalmát a mi tudásunk
fölött. Ennek eredményeképpen, a közlékenység
bármiféle hiánya önhatalmúnak tűnik; ha a naráció nem mond el valamit, ez nem a tudás terjedelmének és mélységének önként vállalt korlátozása miatt van így. Mindemellett az a tény, hogy
az öntudatos narrátor bármely pillanatban egyik
csatornáról a másikra vált annak érdekében,
hogy felfedje vagy elrejtse a fabula információját, kiváltja a teljes feltárulkozás hipotetikus lehetőségét, az egész film lemeztelenített vázának
bemutatását; amely semmi több, mint az a "térben kiterjesztett" hiány/jelenlét-totalitás,
amelyről már az előzőekben szóltunk.'
A bevezető képsorok minden filmben kitüntetett szerepet kapnak. A klasszikus és a művészfilmekben a kezdés feltárja a nyílt narráció megszabott mértékét, amely később újra fel fog tűnni, meghatározott pillanatokban. Godard filmkezdései nemcsak a fabula-információt
közlik
(gyakran elliptikusan), hanem az öntudatos narrációnak azt a módját is, amely majd áthatja az
egész rnűvet. A kínai lány kezdő képsorán ezt jól
megfigyelhetjük.
Az első cím alatt ("A film készítés közben")
egy hangot hallunk, valaki a francia kapitalizmus válságáról olvas fel. Vágás; egy fiatal férfi
folytatja hangosan a szöveg olvasását az erkéIyen. Amikor befejezi, bemegy. Vágás a "THE"
feliratra. Aztán egy újabb képen két kéz kapcsolódik össze fehér fal előtt, miközben hangokat
hallunk (a képkivágat terén túlról, tehát külső
hangokat vagy kommentárokat?), amelyek saját
magukat "mások beszélgetéseként" jellemzik A
kép átúsztatással a lakás totálplánjává változik, a
szereplők nincsenek ott, de Guillaume és Yvonne
hangkommentárját
halljuk:
arról beszélnek,
mennyi ideig lesznek a tulajdonosok távol, és
mekkora veszélyt rejt a liberalizmus a munkásokra nézve. Vágás a nappaliszobára, ahol egy
fiatal nő ül és ír, miközben egy alak váratlanul
belép, és távozik a képből. Vágás, új cím: "AZ
IMPERIALISTÁK".
A következő beállításban
kezeket látunk, amint Mao írásait rakosgat ják
egy polcra, közben külső vagy kommentárhangokat hallunk. Vágás; Castro fényképe, közben
az előzőekhez hasonló helyről érkező hangok arról elmélkednek, hogyan nevezzék a sejt jüket.
Vágás; végül a bejárat távolképét látjuk: a fiatal
nő kinyitja az ajtót, egy másik alak besegíti az
első fiatal férfit, aki az utcán megsebesült.

Különösen figyelemre méltó itt, hogy milyen
kevés redundáns elem tulajdonítható a fabulának. A hősöket disszociatív módon mutatja be: a
csoporttól elkülönítve; a hang és a kép egységét
megtörve (nem tudhat juk, kit hallunk külső
hangként vagy kommentárként,
hiszen Véronique, Guillaume és Yvonne nem beszélnek,
amikor a vásznon látjuk őket); valamint diagrammatikus szintre absztrahálva (az összefonódó
kezek, a vörös könyvek). A képek közötti
"THE" feliratot nem lehet értelmezni az előtte és
utána következő képek fényében, így megértését
el kell halasztanunk a következő "IMPERlALISTS" feliratig; de mivel ez sem jelzi még, mit
látunk, várnunk kell tovább, amíg a szókapcsolat
teljes nem lesz. (Sietségre semmi ok, az utolsó
szó a 297. beállításban kerül a helyére.) Jellemző
módon Godard sokkal jobban késlelteti és szétszórja az expozíciót, mint bármely más rendező.
Az első benyomások közül a legszilárdabbakat a
film tárgyára és a CÍmzés narrációs eljárására vonatkozólag formálhat juk meg. A kínai lány első
tizenhárom beállítása jelöli ki azokat az alapvető
paradigmatikus készleteket, amelyekből a film ki
fog alakulni: filmkészítésre vonatkozó utalások,
feliratok, talált képek és narratív cselekmény.
Csak fokozatosan fog ezekből az öntudatos képekből és hangokból egy összefüggő fabula kikristályosodni. A szereplők mellesleg "mások
beszélgetéseiből" teremtődnek, nemcsak társas
érintkezéseikben, hanem a film formai műveleteiben is.
Az elbeszélés alapelveinek vizsgálata során
kifejtettem azt a nézetemet, hogy a narrációt
nem kellene az elbeszélőnek tulajdonítanunk,
hacsak a szöveg jelzései és a történelmi kontextus nem bátorít erre. Godard életművével illusztrálható talán a legjobban, hogyan kívánja meg
tőlünk a film narrációja, hogy egy pontosan kivehető, a szervezés feladatát végző személyiség
körül egyesítsük. Az elbeszélés játékot űz: széttördeli az alkotóelemeit (a PISClNE-től a CINE ...PIS-ig), humort csempész a föcím-szekvenciákba és a képek közötti feliratokba ("Semmi
nem maradt, csak egy nő, egy férfi és a kiloccsant vér tengere."), félrevezet a film átfogó
szerkezetének a megalkotásában ("Tizenöt pontos esemény" a Hímnem-nőnemben) vagy a jelenet előzményének kitalálásában. Ez a virtuóz játék alkalmas más stílusok, elbeszélésmódok
utánzására és parodizálására. a legkülönfélébb
forrásokból származó szövegek idézés ére. A teljesség igényének elutasításához és a rögtönzésekhez ragaszkodva nem törődik formalitásokkal

("Egy 1964-ben készült film töredékei", "Akciófilm"). EI is kalandozhat: a fabula ok-okozati viszonyokra épülő vázát néha többé-kevésbé szabad asszociációk kereteként kezeli. Így tehát
azok a filmek, amelyek a szüzsében állandóan
jelenlévő narrátor alakjának megrajzolására ösztönöznek, arra bátorítanak bennünket, hogy leromboljuk az elbeszélő és a filmkészítő elméletileg elválasztható kategóriáit.
1960-ban Luc Moullet kijelentette, hogy szerinte Godard filmjeit csak egy dolog tartja össze.
a szernélyisége.' Maga a rendező is azzal magyarázta a narratív egység szétrombolását a filmjeiben, hogyesszéírónak tekinti magát. 5 S mivel ez
kritikai közhellyé vált, hatása nyomán a filmi elbeszélést egy esszéíró hangjával azonosítják;
egy olyan hanggal, amelyet hagyományosan közelebb állónak tekintenek a valódi szerzőhöz,
mint a fikció narrátorához. Hasonlóan Edouardhoz Gide Pénzhamisítók círnű munkájában, aki
azt akarta, hogy regénye a teljességet tartalmazza, Godard is felölelné a mindenséget: "Mindent
bele lehet tenni a filmbe. Mindent bele is kell
tenni a filmbe."? Vagy: "Egymás mellé tudok
helyezni bizonyos dolgokat; olyanokat, amelyek
valami miatt megragadtak, felkeltették az érdeklődésemet; és amelyek közül néhányat meg tudok magyarázni, néhányat nem.?' Mint ahogyan
ezekből a megjegyzésekből is kitűnik, Godardban mindig megvolt a vágy, hogy (általában
eredménytelenül) interjúkban, előadásokon, eszszéiben "megmagyarázza" filmjeit. Ez a tény azt
is maga után vonja, hogy egyetlen modem filmkészítő munkájában sincs ilyen csekély különbség a szöveget létrehozó személyiség és a történelmi individuum között. Az öntudatos, játékos
narrátor azonossá válik az öntudatos, játékos,
hús-vér Godard-ral.
De az is lényeges, hogy a filmek a narrátort és
a filmkészítőt csak bizonyos szempontból jellemzik. Ritkán forul elő Godard munkáiban,
hogy közvetlen éltrajzi vonatkozás ú dologra
bukkanunk: a narrátor nem mint férjet vagy barátot testesíti meg Godard-t. A filmek mozgatóereje, amelytől összeomlik az elbeszélő és a személyiség, a narrátorra csak egyetlen szerepet hárít: a filmszakember szerepét. A valódi filrnkészítőből olyan narrátor válik, akit (eszményi)
filmkészítőként jellemez.
Ebben az énközpontú filmművészetben a narrátor úgy lép elő, mint a film anyagának: megformálója, a gyártás mestere, mindannak a megteremtője. ami az elbeszélésben életre kel. Mivel a
Kifulladásig kihagyásos vágásaihoz semmilyen
5

felismerhető mintával nem rendelkezünk, benyomásainkból egy szeszélyes narrátor-filmkészítő
alakja formálódik ki, de ebből az is következik,
hogy ez a lény hatalmát legfőképp a vágóasztalnál ülve, ragasztópréssel és ragasztóval felfegyverkezve érvényesítheti. A narráció egysége Godard filmjeiben onnan származik, hogy mi állítjuk össze a narrátor alakját, és olyan "totális
filmkészítőként" személyesít jük meg, aki korlátlan hatalommal rendelkezik a képek és a hangok
fölött - mintha csak az ő alakját látnánk a Numéro deux végén szunnyadó Videó- Varázslóként.
Egyes kritikusok vitatnák ezt az elgondolást,
hiszen olyan filmekben, amelyek lényegükből
adódóan szétszórtak és "nyitottak", a narrátor
alakját inkább egyfajta központként jellemeztem. Peter Wollen azt hagsúlyozza, mennyire
fontosak Godard műveiben a szövegfajták közötti viszonyok: "Ami először valamilyen kakukk-viselkedésnek
tűnt - Godard egyik személyes tulajdonsága -, az egy zseniális polifóniában kezd megszilárdulni; a rendező saját hangja
lehalkul és szétolvad az idézett szerzők mögött.
A filmet többé már nem lehet egyetlen alany, a
filmkészítő (szerző) diskurzusának tekinteni."!
De a narrátort nem abeszélővel azonosítj uk, hanem egy építő és szerkesztö személyiséggel, aki
a "nyitott" stilisztikai struktúra és a szüzsé kompozíciójának alkotó forrása. Arra pedig, hogya
narrátort, mint ahogyan az előbb láttuk, a filmkészítő nyilvánosság előtt kialakított képével
azonosítsuk, a film formai megoldásai és a szövegfajtán kívüli tevékenységek (például interjúk)
ösztönöznek. A polifóniát is meg kell komponálni, és Godard-nál ez épp olyan formát ölt, hogya
zeneszerző szeszélyességét, leleményességét és
virtuózitását emelje h
Érvelésem bizonyos fokig megegyezik Serge
Daney és J. P. Oudart gondolataival, akik azt
vizsgálták, hogyan vált egyenlővé a modem
filmművészetben a filmkészítő és az elbeszélő a
"Szerző Neve" cím alatt. A jellegzetes, szerpentinszerűen haladó gondolatmenetet teljes egészében idézem:
A filmezési eljárások, amelyek rögtön megszülettek a filmrajongásból táplálkozó irányzatokban (Kifulladásig, A szép Serge) , a felvevőgéppel tett (ki)jelzések, a forgatásról megőrzött
állandó hatáselemek azt eredményezik, hogy a
film scripteur-ét (azaz a kameraszemet) többé
már nem annak a fikciónak a szerzőjeként jelölik
meg, amelybe beletartozik az écriture összes hatáseleme (a "varratos" filmművészetben a szerző
azonos a mise-en-scéne fiktív másával, a hiány6

zóval); hanem annak a fikciónak a szerzőjeként,
amely a filmszakembemek a megfilmesített tárgyakkal való viszonyát (lencsék és tudat) tartalmazza. Másszóval: ebben a filmművészetben a
filmezés tevékenysége válik magává a fikcióvá.
A filmezésen a filmes feljegyzés fikciója értendő; a feljegyzés, amely fetisizálja azt, amit a
"varratos" filmművészet kizár: az ikonikus filmkép (a képkivágat) "peremét", a felvevőgép elmozdításának anyagiságát."
Ez az elgondolás bizonyos fokig megfelel Godard művészetének:
a film forgatása a narrációs
folyamat részévé válik. De ez az elmélet nem
megy elég messze. Az elbeszélő-mint-filrnszakember nem pusztán a filmezés hatáselemeiből
születik meg, hanem a gyártás egymás fölé rétegződött szint jeiből. Amit Godard elbeszélése
kínál, az nem egy összefüggő stílus, nem is egyszerűen a forgatás fázisainak feljegyzése, hanem
valami, amitfö/éírásnak nevezhetünk - az az eljárás, ahogyan a filrnkészítés folyamatához tartozó különféle szintek nyomait elszórja a narrációban, aztán "föléjük ír" egy későbbi fázisban. A
Bolond Pierrot egyik jelenetsorában a szereplők
dialógusa megsemmisül, helyette Marianne és
Ferdinand
"későbbi"
kommentárbeszélgetései
hallhatók. Aztán a pár szökésének "eredeti"
rendje összezavarodik, míg közben újra egy valahol máshol, valószínűleg később elhangzó párbeszédüket halljuk. Mindehhez még kiegészítésképpen többé-kevésbé
tetszőleges zenefoszlányok hangzanak fel és halkulnak el. A kínai lány
kezdő képsorában a kommentár úgy tűnik, szimultán a képpel (külsö hang), és csak később
kapcsolták hozzá; az "imperialisták" mondat tördelése pedig olyan struktúrát formál, amellyel
nyilvánvalóan a vágás fázisában egészítették ki a
filmet. Így lesz a film anyaga olyan, mint egy
palimpszeszt; dokumentum, amelyen az eredeti
helyére újabb és újabb írásokat róttak, de a korábbi, részben eltávolított írások még mindig láthatóak. Ez a folyamat talán még jobban megfelel
annak a filmrajongásnak, amelyről Oudart és
Daney írtak, hiszen ez a filmet az egész gyártási
folyamat kézzelfogható maradványaként ferisizálja. (...)
A palimpszeszt több rétegből áll, de mindegyik tanúbizonyságul szolgál egyetlen, azonosítható kéz munkájának. Újra elismétel hetjük a
Char/alte és Véronique-ban elhangzott sort, de
máshová helyezzük a hangsúlyt: "Abból a puszta tényből, hogy én mondok ki egy mondatot,
szükségszerűen
következik, hogy kapcsolatban
áll azzal, ami előtte volt." Az alany, az elbeszé-

lő, a filmrendező, a filmrajongó egysége a szüzsének is egységet kölcsönöz.
Természetesen nem tökéletes egységről van
itt szó: legtöbb példámon láthatjuk, mekkora
szakadék van a filmek narrációs tördelése és a
filmszakember-szerző
munkája között, amely
'azokat motiválta. A szétesés azonban, amint láttuk, olyan hatás, amelyet az elbeszélő dolgoz ki.
Godard palimpszeszt jének spontán és elsietett
firkálmányai gondosan megformált illúziót keltenek; olyan hatást érnek el, mint amilyen az
agyonmunkált kubista kollázsokból áradó sebességérzet. A történetben tátongó űröket nem az
elbeszélői tudás nem képes kitölteni - a narrátor
hagyott megoldatlan vagy még eldöntetlen kérdéseket. Godard olyan, mint az a festő, aki a
kész képen láthatóan ceruzavonásokat vagy régi
festékfoltokat hagy, méghozzá nem a kompozíció elemeként, hanem az alkotófolyamat gondosan őrzött jeleként.
Most már bizonyossá kell, hogy váljon: Godard narrációját nem lehet leszűkíteni napjaink
divatos kritikai fogalmára, a "reflexivitásra".
Művei ugyanúgy kinyilvánítják mesterségességüket, mint az összes többi film. De ne feledjük el,
Godard életműve csak művészfilmek korszakában jöhetett létre; ez bizonyossá válik, ha számba
vesszük főbb jellemzőit: aszöveget
"átfésülő"
szerzö jelenlétének túlhangsúlyozását, az elbeszélő és az alkotó állandó szerepcseréjét, és az
ebből eredő felfogást, miszerint a nézőnek legalább halvány fogalma kell legyen a film készítéséről. Más kollázsfilmeket, mondjuk a Song of
the Shirt címűt, tekinthetünk reflexívnek, de
ezekben nincs szó a narrátor megszemélyesítéséről; valamint ezek nem palimpszesztek, tehát
JEGYZETEK
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Godard: Images, Sounds, Politics (London, MacmiIIan, 1980) 160. o.
2 BordweIl a könyv harmadik részében a különféle

narrációs eljárásokat diakronikus megközelítéssel,
négy csoportra osztva vizsgálja, és így különbözteti
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nem "felvételei" a gyártási szakaszoknak. Godard hevesen nyújtja át a nézőnek a szerzői filmet; a narrátor "szuperszerzővé" válik, s büszkén
hivalkodik azzal, hogy ő irányítja az egész gyártási folyamatot. Itt nem egyszeruen a reflexivitás
forog kockán, hanem annak az elbeszélőnek az
alkotása, aki virtuóz játékával fogadja a nézőt.
("Az embernek az a benyomása támad, hogy
Bufiuel úgy játszik a filmen, ahogyan Bach játszott az orgonán élete végén.")"
Ennek az elbeszélőnek a "filmrajongását" legjobban talán a .Kameraszem'' illusztrálja, Godard epizódja a Távol vietnámiál
(1969) című
kollektív filmben. Beállítások, amelyek a kamerával ügyködő Godard-t ábrázolják Párizsban,
váltakoznak dokumentumfelvételek,
áJlóképek,
poszterek és A kínai lány képeinek inzert jeivel.
Az epizód felépítése megelőlegezi 1968 alkotásait és a Dziga Vertov Csoport filmjeit. Ez a valóságfaggató film lényegét is jól illusztrálja, bár
formája nem-elbeszélő. De újra csak visszatérünk a filmkészítő-varázsló képzetéhez: hosszan
néz a keresőbe. elcsípi a reflektor fényesóváját
(és a Kulesov-féle módszerrel megvilágít egy
menekülő vietnámit), felgyorsít ja a megrendezett eseménnyel. Akárcsak a Numéro deux című
filmben: a narrátor a középpontban áll, tudatja
velünk, hogy az alkotó szerepét játssza, és arra
ösztönöz bennünket, hogya narrációt a filmrendező (megosztott)
tudata körül egyesítsük.
Mennyire jellemző, hogy míg mi engedjük, hogy
Vietnám elözönöljön bennünket, Godard ragaszkodik a maga igazához: "Az egyetlen dolog,
amit tehetünk, hogy filmet készítünk."
Pócsik Andrea fordítása
szélésmódok keveredésével, a fabula információinak
egyidejű közlésével, átfedésekkel és egyéb jellegzetes
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(New York, Dutton, 1968) 65. o.
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171. o.
6 Uo. 238. o.
7 Philippe Maillat: Une femme mariée. Télé-ciné
no. 123.
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9 Serge Daney és Jean-Pierre Oudart: Le Nom-del' Auteur. Cahiers du cinéma, no. 234-135.
10 Lutter sur deux fronts. Entretien avec Jean-Luc
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A klasszicista Carmen
Jean-Luc Godard: Keresztneve: Carmen
Carmen a romantika szülötte. Emberi alakot öltött boszorkány, aki a kiszámíthatatlanság varázsával csalogatja a fegyelem szürkeségéből öntudatlanul is menekülni vágyó kvázi-polgárt, és
akinek egzotikuma elegendő magyarázattal szolgál másságára. Szabadságvágya nem a felvilágosodás természet jogi megfontolásaiból fakad, hanem ennek az egzotikumnak a velejárója; a szabadság pozitív és negatív meghatározása teljes
egységben van benne, immanens erkölcsi vonatkozásai nincsenek, ezért lehet tökéletes evilági
leképeződése a romantikusok áhított végtelenség-eszményének.
Ez Mérimée Carmenje, s még inkább ez Bizet-é, akinek operája az újkori nagy mitologémák egyikévé tette a történetet. Az elérhetetlen
kék virágból a testi szerelem jelképeként piros
rózsa lett, a gnószisz misztériumából az erotika
misztikuma, az univerzális harmóniából fütyörészhető melódia, de éppen ennek alefokozó átértelmezésnek, ennek a földközeliesítésnek köszönhetően vált befogadhatóvá a romantikus
alapgondolat. Az opera nagy leleménye, Micaela
alakja a polgári morál bevonásával - José nem
Maruschka Detmers és Jacques Bonnaffe
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csupán a társadalmi, de a belső, "magánéleti"
szférát is bűnösen sérti azzal, hogy Carmen mellé szegődik - a gyakorlati erkölcs kritizálhatóságának nyújt terepet, ugyancsak "életközelbe"
rántva az etikai kérdéseket.
Bizet operája óta a közvetlen és közvetett feldolgozások szinte kizárólag ennek a szekularizálódott romantikus ősfenoménnak érintetlenül hagyott alaptételéhez adtak magyarázatokat és variációkat. Godard filmje a történet megváltoztatása nélkül (hiszen az események külső körülményeinek, díszleteinek stb. aktualizálása nem lényegi alakítás) módosítja a Carmen-komplex umot.
A Keresztneve: Carmen képileg és zeneileg
meghökkentő újdonsága a szemlélet átalakulásából ered. Ezért csupán hozadék, következmény,
másodlagos jelentőségű, hogyamegszokott
dallamok helyett Beethoven legkevésbé sem fütyülhető vonósnégyesei épülnek be a cselekménybe,
hogyafilmköznyelvi
szótár szerint a szabadságot-végtelenséget jelentő tenger képe a víz bizonytalan örvénylésével vagy a néző felé fenyegetően közeledő piszkoskék hullámaival ezúttal

,.-

többnyire az egyes szekvenciák különállóságának jelzésére kárhoztatott, vagy hogy katonásdit
játszó gyerekek, dohánygyári munkásnők meg
torreádorüdvözlő
nézősereg helyett elmegyógyintézeti ápoltak és ápolók, videókazettakölcsönzők, szállodai alkalmazottak és egy (Godard
nev ű) filmrendező teremtik meg a társadalmi aurát. A lényegi különbség abban áll, hogya romantikus Carmen-figura klasszicizáló közegbe
kerülve maga is klasszicizálódik.
Godard Carmenje megőrzi az érzelmi függetlenség igényét, ám ez nála nem egzotikum-biztosította természeti adottság, hanem rendkeresés
szülte kényszer. Visszatérő kérdése az ártatlanok
és a bűnösök szétválasztásának megnevezéséről
("comment s'apelle ...?") több az erkölcsi igazság felderítésének vágyánál: nem ítélkezni - kimondani akar. Felülemelkedni a személyességen
(ennek záloga a függetlenség), a szubjektum
bornírt céljain, vállalni az egyéni szabadság kockázatán túl az objektummá válás hordozta dicsőséges tragikumot. Mérimée és Bizet Carmenje
inkább meghal, mintsem hogy ne lehessen szabad; Godard Carmenje meghal, hogy közölhessen valamit a szabadság természetéről.
Persze a közlésvágy minden művészeti stílus
velejárója, nem csupán a klasszicizmusé. Ami
mégis megkülönbözteti a többi irányzattól, az a

megformálás kitüntetett szerepe. Nem a formáé:
a megformálásé. A forma holt, készen kapott
anyag, készséges kiszolgálója bármiféle kifejezési törekvésnek. A megformálás a tárgy belső
törvényei és sajátlagos kifejezőképesség szerinti
rendszabályozása annak érdekében, hogya befogadás ne a témára és ne a formára, hanem magára a formábaöntés aktusára vonatkozzék. A
szür- és egyéb realizmusok esetén az egyediség
pontossága, a formalizmusnál
a kifejezésbeli
szűkítő általánosítás tereli el a figyelmet a közlés
magáértvalóságának fontosságáról.
Legszembetűnőbben,
egyszersmind legfülbehangzóbban - mert Godard szándéka e két percepciós mód minél teljesebb ötvözése volt - a
Beethoven-kvartettek képviselik a filmben a romantika és a klasszicizmus egybekapcsoló és
szétválasztó elemeit. A romantika eredendő metafizikai hajlama klasszikus stílusban, de romantikusan fragmentálva jelenik meg, a vonósok
hangja minduntalan megtörik az autók, a sirályok, a tenger vagy a beszéd zaján, csak a befejező képsor kíséreteként jut el az op. 136-os
utolsó tétele a végkifejletig.
Micaela filmbeli megfelelője - a fekete Carmen szőke vetély(?)társnője, Godard egy évvel
későbbi Üdvözlégy, Mária című filmjének Szent
Szűze -, a négyesek egyik előadója Beethoven
9

jegyzetfüzeteiből idézve fűz kommentárokat a
zenéhez és a történésekhez. Nem említi azt a Beethoven idézte Plinius-mondatot ("Vidi mal um et
accepi"), amely viszont a film elején a később
tudtán kívüli emberrablás i bűnsegéddé váló
filmrendező, az önirónia külön elemzendő netovábbját megjelenítő Godard többféleképpen értelmezhető mondattöredékében - "mal vu" - tér
vissza, és a klasszicizmus esztétikája foglalatának is tekinthető. A meglátott rossz elfogadása
nem helyesiést, pusztán csak észrevételt, tudomásvételi kötelezettséget jelent. A végkifejlet
előtt ugyancsak Godard idézi Rilke első duinói
elégiáját - " ... a Szép nem más, mint az iszonyú
kezdete, mit még elviselünk ..." (Nemes Nagy
Ágnes fordítása) -, ami szintén a klasszicizmus
titkának megfejtéséhez visz közelebb.

A romantikus Carmen vonzereje az erotikában aktualizálódik. Véres meggyilkolása mintegy fokozása, illő betetőzése a szerelmi mámornak, a differenciálatlan manicheizmus jegyében
válik szükségképpen de jure menthetetlen bűnössé a csábítás áldozata. A klasszicista Carmen
hozzáférhetetlen,
sérthetetlen integritású. Ezt
vallja be Joseph a fürdőszobában a gyilkolást
szexuális szimbolikával végrehajtva: megérti,
hogy Carmen tárgy, de nem ért ennek az objektumnak a kezeléséhez. Viszonya hozzá romantikusan primitív. Carmen szépsége aszexuálisan
tárgyias: földi vonatkozása semmiféle felszabadultsághoz nem köthető. A klasszicizmus, a
megfomáltság tragikuma a szükségképpeni kirekesztődés az evilágiságból.
Miszoglád Gábor

Godard-kollázs
Valamikor, a hősi időkben, amikor még csak a
Filmmúzeum bérletes előadásain lehetett kifogni
néhány filmtörténeti
csemegét, elhatároztam,
hogy A nap szépe című Bufíuel-film minden előadását megnézem. Darabka idő után persze jól
lebuktam, hiszen anyagi helyzetem miatt meg
vagánykodásból a vetítések többségére belógtam, és a jegyszedő nénik unszolása ellenére
nem az ajtó felé igyekeztem, hanem űzött vadként bujdokoltam a sötétban. A nénik hiába susmorogták egymásnak, hogy hol vagyok, hiába
villantak a zseblámpák, sőt még szegény Dimitrov Sándor, az üzemvezető is hiába kergetett
meg, elvesztem a tömegben, és kivártam Jean
Sorel végső poénját. A nap szépe címének hallatán azóta is megdobog a szívem, noha - és ez talán érthető - azóta, hogy az a bérleti sorozat lement, s amely alatt valóban a film mindegyik vetítésén ott voltam, képtelen vagyok rávenni magam, hogy újra megnézzem. Talán a varázs elillanásától félek, talán attól, hogy futni kezdek
megint, és felbukkan mögöttem Dimitrov, talán
telítve lettem a filmmel, és kicsurogna a szívemen, mindegy. A nap szépéből emlékeim szépe
lett, s feltehetően az is marad.
Ennek a filmnek az önmagammal azonosított
figurája a Pierre Clementi által játszott Marcel, a
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bottal járó és csúnya arcú gengszter, aki egyetlen
anyajegy láttán öltözni parancsolja a gyönyörű
Deneuve-öt, majd szerelembe esik iránta, mint
ahogy filléres regények papírjain szoktak a megesett kurvák belegabalyodni
olyan férfiakba,
mint ő. Marcel persze feláldozza magát a hideg,
kalandorként mazochista nőért, és meghal. Nem
öregszik meg soha, örök kamasz marad. Marcel
és az egész gengszterepizód köztudottan idézet
volt a filmben, vagy inkább valamiféle bölcs kiszólás a halhatatlan mestertől az ifjabbak felé,
hogy jó, jó srácok, ha betör az élet a filmekbe,
dehát látnivaló, látnotok kell, hogy maga az élet
smafu. Egészen konkrétan Jean-Luc Godard-nak
szólt az üzenet, mint ahogy az epizód elején
"Nyújorkheraldtribjünt,
Nyújorkheraldtribjünt"
kiabáló lány is tőle való idézet volt a párizsi utcán, amivel a spanyol, párizsi, mexikói mester
elindította azt az egész őrült betétet. Nem véletlen, hogy Godard szólíttatott meg, és nemcsak
azért, mert - ma már mi is látjuk - neki volt
egyedül szürrealista vénája az újhullámosok között - sőt brutális tördeléses szekvenciáival túl is
ment a szürrealizmuson -, hanem azért, mert
maga a Kifulladásig, amelyben a szép, szőke
Jean Seberg üvöltözte, hogy "Nyújorkheráldtribjün, Nyújorkheráldtribjün",
szintén idézetek hal-

maza volt: Godard megidézte Truffaut ötletét,
aki megidézte az amerikai gengszter B movie-k
világát, az operatőr, Raoul Coutard megidézte
Venneer szórt fényeit, forradalmasítva a filmesek fény tanát; sőt maga Jean Seberg is idézet
volt Otto Preminger Jó reggelt, búbánat című
• filmjéből, amely egy francia sikerkönyv amerikai idézete volt; az amerikai színésznő egy francia lányé, mint ahogya Kifulladásigbéli Patrieia
a Párizsban veszkődő, "elveszett" amerikaiaké
(noha ő speciel nem is volt olyan elveszett: megóvta a Godard-hősnők öntudatlan, önvédelmi
sterilitása, az a fajta aktivizáló passzivitás, ami
minden épérzékű férfit és férfi filmhőst gyilkosságokba vagy öngyilkosságba
kerget); mint
ahogy idézet, Amerika idézete a Párizsban megjelenő New York Herald Tribune is, ráadásul annak a nagysikerű ősamerikai lapnak, a New York
Heraidnak az idézete, amelynek berkeiből, a
megjelenő
comicsok
összekockázása
révén,
Winsor McCay anno egyike volt azoknak, akik
elindították az amerikai filmet. A Jó reggelt, búbánat 1958-ban harmadik Godard házi toplistáján, s a következő évben elkészült Laszlo Kovacs, vagy ahogy nekünk hallani és mondani
gyönyörűség volt: László Kováx története is. Ez
a néva Kifulladásigban szintén idézet, egy, a lóhúst nyereg alatt puhító nép hangzatainak idézete. Jean-Paul Belmondo neve egyébként a filmben Michel Poiccard. Úgyhogy számomra mindig világos és érthető volt, hogy Aragon A kollá:s című könyvében miért nevezi Godard kollázsidézeteit és feliratelhelyező művészetét kiválónak, és helyezi Nicolas Poussin mellé.
Nézem legkedvesebb filmem legkedvesebb
jelenetének reprodukcióját Richard Roud könyvében: az Éli az életét "pendulum" jelenetének
egyik kinagyitott részletét; Karina (Nana - vö.
Anna noch dazu Kleinfrankenheim, nem beszélve Zoláról) és Sady Rebbot (Raoul) méregeti
egymást, a háttérben németalföldi tájképeket
idéző fasor. A lány meg a strigó(vá lett férfi) egy
teljesen reprodukálhatatlan,
most szinte önálló
fotóként - nem "standfotóként" - ható szekvenciatörrneléken látható, hiszen a jelenetnek és Anna(Nana lelkének lényege az ingázás, a határozathozatal előtti belső repdesés és annak mechanikus leutánzása a gép által. Dehát miért jelennek meg képekben bennünk a dolgok, és miért
terrnelünk még mi is annyi látszatot? Ebben a jelenetben, ami számomra mindig a spontán kur-,

vaság genetikájáról, a gondolatban vétkezés és
az elhatározás közötti tartomány illékonyságáról
szólt, az volt az érzésem, hogy Karinát nézve a
Vörösmarty téri kultúrpalota valamelyik ablakán
át nézek kifelé, és az elvárható környezet helyett
ezt a bruegheli tájat látom. Mint ahogy Bódy
Gábor Anzixának karambol nélküli biliárdjátékáról is mindig az Éli az életétben biliárdozó Peter
Kassowitzra gondolok.
Aztán meg, egyik lehetséges végpontként, jó
sok évvel később, jött a Lear király, a gyöngyeivel bennszülött-Bolondként
játszó Godard-ral,
aki önterápiás poszt-értelmiségiként,
legstílszerűbben a filmjében játszó Woody Allen valamelyik darabjának figurájaként jelenhetett volna
meg. Az igazi Pearl (Janis Joplin) még gyűrűjévei csattogtat ja a mikrofont, miközben Mercedes
Benzről énekel, Godard már Nalaya királyfiként
és állás nélkül maradt istenként repked és gyüszmékel velük Shakespeare és Burgess Meredith,
Woody Allen és Léos Carax, a Golan-Globus és
a Globe Theatre, saját múltja és időn kívül jelene
(l 978) között.
Persze akkor már túl volt a Keresztneve: Carmenen, amelyben Maruschka Detmers unokahúgként és az aktuális filmrendezőnemzedék nevében hülyét csinált a Jean bácsiként megjelenő
Godard-ból, ráadásul (a Carmen és) a Kifulladásig sajátos parafrázisában, az egykori stábtagok
(például Coutard) asszisztálása mellett. Az ő
gyöngyei kavicsokká lettek, talán csillogó kavicsok is voltak, elvégre a filmes hatás lényege
szemünk, illetve vizuális appercepciónk tökéletlenségén alapul. De az is lehet - és ez lenne a
legszörnyűbb -, hogy az értelmiségi létformából
kiszorult, illetve az értelmiségi életfonna eltűnése miatt hoppon maradt hívei nosztalgikus mormogásukhoz építenek rózsafűzért a szemek ből.
1972-ben Kalocsán, a 37. Budapesti Forradalmi Ezred törzsi kultúrtennében tartott foglalkozáson felállt egyelőfelvételis
harcos, és azt
mondta, hogy szerinte ha valaki leveri kalapáccsal egy gyár tetejéről a vörös csillagot, nagyobb bűnt követ el, mintha megöl valakit. Mert
míg ez esetben csak egy személynek és a közvetlen környezetének árt, addig akkor egész társadalmi életfonnánk, hovatovább társadalmunk legális létét tagadja. Olyan megdöbbentő volt ez a
példázat, következtetésében oly arcátlan, ugyanakkor oly mértékben kikezdhetetlen és logikus,
hogy még a rettenetes Szundi őrnagy, kulturális
II

Éli az életét (1962)

törzsfőnökünk arca is vörös lett, a szeme kidülledt, antantszíj a mögüllepattogtak
a kincstári
gombok, nem szólt a felvetésre sem igent, sem
nemet, csak szuszogott és fújtatott, azután egy
idő múlva elkezdett ötvenhatról beszélni. Na
most, a Godard-filmek ezen a szinten vetik fel a
kérdéseket: az ágy baloldalán a szemüveges férfi
Vance Packardot olvas, a jobboldalon az Elle
magazin unalma fölött őt bámulja a nő, közöttük, fejük fölött egy képen fehér nyakat fog marokra egy férfikéz. Ebből nekem tudnom kell, ilIetve azt kell tudnom, hogy ez a házasság megromlott, mert ezt máshonnan így meg nem tudom. Nem állítom ugyan feltétlenül, hogy nem
értek majd semmit, de az egésznek egy lényeges
aspektusáról biztos, hogy lemaradok, ha nem vagyok elég intuitív, vagy rossz időpontban
tüsszentek, vagy én is matatni kezdek egy női
nyakon, elsősorban taktilisan ismerkedem a világgal, és szemem csak bambán nézi maga előtt,
ami éppen adódik. Ezt is Vermeertől leste el Godard; ő volt az a festő, akinek végig kellett olvasnia a képeit, mert egy hátsó térképről tudhat12

tuk meg, hogy melyik világrészről hozott a tengerész levelet. Ehhez persze fel kell ismerni,
hogy matrózruha volt rajta, ismerni kell valamelyest a holland gyannatbirodalmat,
emitt pedig
Vance Packardot etc ... Nem a jámbor, együgyű
lelkek festőjéről és filmeséről van szó. És mellesleg tudni kell, hogy akkor már deklaratíve túlvagyunk a montázs tagadásán, hevesen és nagy
robajjal épp rávágtuk az ajtót, mást jelent már az
idő: a belső- és a filmidő egyaránt. Visszatérve a
kalocsai példára, harcostársam azt látta meg,
hogyha a fikciót tartósan valóságként fogadjuk
el, akkor az azt emblematikusan megtestesítő
tárgyak, szimbolikus erejüknél fogva, valóságos
energiákkal töltődnek fel, illetve nemcsak valóságos, hanem egyenesen személyes energiák
projiciálódnak beléjük, míg a fiktív valóságban
élő emberek a tárgyak szintjére süllyednek le.
Szundi őrnagy persze nem Godard, és mit sem
tudott arról, hogy egy olyan árny játékban, mint
amilyen a film, az emblematikus tárgyak - márpedig egy filmben éppen funkcionalitásánál
vagy afunkcionalitásánál
fogva minden tárgy

Kél-három dolog, amil tudok róla (1966)
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A kis katona (1961)

emblematikusnak
tekinthető - és a tárgyakat
használó vagy elszenvedő emberek jelrendszerükből fakadó tárgyszerűsége méginkább nivellálódik. Ezért (is) álomgyár a film. Ember és
tárgy egymásba projiciálhatósága,
az egymás
irányába kiszabható referenciák és kontrareferenciák mennyisége, absztrakciós tere, a történéseket bennem folyamatosan kísérő monológ miatt, valamint intuíciós érzékenységem mértékében, korlátlan. Az ember tárgy, és a tárgy élőlény, slussz-passz, és ez bizony a felszínen és a
legtöbb Godard-film felszíni ikonográfiáját tekintve, pop-art, pop-attitűd. A Packard kontra
Elle példa szintjén gyönyörűséges utalásutalvány
a perspektívikusan táguló tájkép elé fejjel lefelé
odatett PAN AM és TWA táska, az egymástól
végzetesen elcsúszott érkezési és távozási időpontok, sőt a létritmus metaforájaként - szintén
a Két-három dolog ... című filmben - vagy az
Éli ... végén Nana gyönyörűen végigtördelt kivégzése, ahol a nő dramaturgiai értelemben már
tárgy. S hogy ellenpélda is legyen: Godard ember-tárgy-közeg egymásba építésének legköltő14

ibb és legeszköztelenebb, ugyanakkor tipikusan
ellenpopos, a popszemlélettel ellentétes megoldása látható, amikor a La Cai Savoir-ban absztrakt, mégis érzékelhető, a dolgok és személyek
befoglalására alkalmas teret épít a kamerával Jean-Pierre Léaud és Juliet Berto köré.
Tárgy és személy-tárgy-személy
kezelését tekintve Godard-t csak Warholhoz tudom hasonlítani (nagyjából egy időben is kezdtek filmet készíteni: Godard az ötvenes évek végén, Warhol a
hatvanas évek elején - és ennek természetesen
nem mond ellen Godard 54-ben, illetve 55-ben
készített húsz- és tízperces rövidfilmje, amelyek
közül az utóbbit Hans Lucas néven írta, fotografáIta és vágta, míg Jean-Luc Godard-ként rendezte és gyártotta), mert Godard-t, leginkább a
Made in USA-ban, ugyanaz az emblémamágia
jellemzi, mint Warhol képzőművészetet; Warholt pedig, filmrnűvészként, a privát és szerepjátszó gesztusok ugyanazon összemosása, mint
Godard-t, csak őnála ez spontán, Godard-nál tudatos döntés eredménye. Durvábban fogalmazva: Godard részvétele még improvizáció esetén

Külön banda (1964)

is aprólékosabb, mint a nagy léptékeken túl csak
szemlélődő Warholé (ez az arány még tovább
durvul a pszeudoképzőművész
Wendersnél).
Mindenesetre szívmelengetően hasonló anekdota, hogy miképpen Warhol Arizonába ment forgatni a Magányos cowboyokat (1968), majd
megundorodva a western táj tól egy helyi műteremben forgatta le az egészet, úgy állítólag 00dard is egy svédországi szállodai szobában forgatta le a Hímnem nőnem (1966 ) "svéd jelenetét", amelynek során Birger Malmsten úgy leekézteti meg a pajzánkedvű, ám rakoncátlan Eva
Britt Strandberget, hogy fejét a varkocsánál fogva "joystickjére" helyezi, amire a tényekkel csak
unszolódva ismerkedő nő mártírarccal rábukik.
A "nagy" film végkimenetele szempontjából
nem keveset sejtet, hogy amíg a vetélytárs/szövetséges barát nék a jelenetet tudásszomjtól elérzékenyülve nézik, addig a bölcsészforradalmár
Léaud Malmsten kézmozgásának
ritmusában
csukja be a szemét. Nem keverek össze egy esztétikai és politikai szempontból militáns filmest
egy szupervoyeurrel (bár a felsorolásban minden

jelző több kérdőjelet is érdemel, nem beszélve
arról, hogy a Mentse ... után színre lépő Godard
épp korábbi militáns mivoltában csalódott; az
America című könyv tanúsága szerint Warhol
pedig a voyeurban). De Godard-nak ezt a megdöbbentő hasonlóságát Warholhoz és még néhány popistához azért nem hagyhatom szó nélkül, hogy nála, az egykori újhullámosok általános Amerika-és-választott-ős-imádatán
túl is
mennyire szervesen épülnek be az irodalmi, képzőművészeti és filmes idézetek. Sokkal több ez,
mint egyszerű főbélintás vagy az "egyszer, ha
lehet, én is megcsinálom" bűvölete - bár természetesen, az is -; Godard itt inkább azt a képességét ismerte fel, ami a nagyvilág számára a
popmagatartás részeként lett ismert vagy általánosan elfogadott: mi a fenének csináljarn meg én
is, amikor már tökéletesen megcsinálta más. Ráadásul ha okosan felidézem, akkor a saját világomba lopom a megidézett szcéna összes allúzióját is. Egyszeru energiaátmenrésről
van szó, a
tennivalók súlypontozásáróI. Mint amikor Warhol egy délután leszitázott százötven Matisse-t.
15

Keresz/neve: Carmen

Ülök itthon a videó előtt, és nézem Godard-t,
a filmtörténetét. Helyesebben egy sajátos filmtörténetet nézek, amit az ő filmtörténetére szerkesztett róla számos, soknemzetiségű rajongója
egy finnországi fesztivál ürügyén. Ken Feingold,
aki Amerikából Finnországba váltott át tanítani,
művészként pedig fiImről a videóra, épp azt
mondja elszánt, büszke arccal, hogy Godard a
legjobb videóművész
(is).
Nézem a mestert, ahogy újabb és újabb filmidézeteket gépel, szájában szivarral. Hosszú, karcsú, de jól tömött Panthert szív, mint egykor
John Ford, és amivel Jancsó is elviselhetővé teszi a Duna-Tisza közi környezetszennyezést.
Godard olyan szájában a szivarral, mint egy
szemorvos. Azok tartják így a skubizó pálcikát,
csak itt az elektromos villanást ő szívja parázzsá.
Azután eszembe jut a Mechanikus narancs őrmestere, aki McDowell aranyerét nézte szájában
ugyanilyen pálcával, és elhesegetem a gondolatot. Nem a valóság tükrözése, hanem a tükrözés
valósága fontos a rnozgóképes médiánál. Ez is
godard-i gondolat, mifelénk most talán a legak16

tuálisabb, és általában véve is nagyon mélyen
igaz. Pedig akkor, amikor kimondta, még nem
történt meg a nagy angliai bányászsztrájk, sem a
román forradalom, sem az Öböl-háború. A harcosan boldog és progresszív, régimódi óvilágban
éltünk, ahol még az is értelmes - és fontos - kijelentés volt, hogy a filmkamera olyan puska,
amelyik másodpercenként huszonnégy kockányi
lövedékkel tüzel. Emberek arról vitatkoztak, informálhat ja-e a nézőt más aspektus ból és egyenrangú gazdagsággal a kép és a hang, az-e a nagyobb kurva, aki pénzért csinálja, vagy aki megrendelésből ír? Azután persze írtak pénzért, elvből meg elvtelenül és az asztalfióknak is, és rájöttek arra, hogy a pénzért vásárolt szerelem is
lehet édes. Mégha nem is édes, és nem is szerelem.
Azután valahogy, akár a pénz, leértékelődött a
dolgok elvi megközelítése.
A gyakorlathoz pedig ügyetlenek.

Antal István

·Végkifejlet
Grunwalsky Ferenc trilógiája
"Féregnek lenni mit jelent?
Vágyakozni egy tekintetre,
egy olyan hosszú, nyílt szembesülésre,
ahogy csak Isten nézi önmagát,
erre vágyni, egyedül erre,
és ugyanakkor üveges szemekkel
belefúródni abba, ami nincs,
beszorulva a semmi és
valamiféle utánzat közé."
(Pilinszky János: Meghatározás)

A Goldberg variációkkal mintha egy trilógia záródarabja kerülne elénk. A rendező két előző
filmje kritikusi díjakat kapott, s éles vitákkal, ellenérzésekkel bár, de nagy elismerés és megbecsülés fogadta őket. Mintha mégsem tudatosult
volna igazán jelentőségük. A "szakma", egy értő
közönségréteg, s a kritika nagyra is tartja, de
meg is feledkezik Grunwalskyról. Erre még a
Filmkultúra is példa: soha sem méltatta súlyához
méltón.
Írásunk nem ismerteti egyenként a filmek cselekményét; feltételezzük, hogy az olvasó emlékszik rájuk. Mindhárom (Egy teljes nap; Kicsi, de
nagyon erős; Coldherg variációk) gyilkossággal, illetve gyilkosságokkal végződik. Egyikben
sem maga a bűntett, hanem az abba kényszerülő
vagy menekülő ember a lényeges.

Szemek, felhők, arcok
Pilinszky János egyik kötetének címét választottuk írásunkhoz. A mottót is tőle vettük, s később
is próbáljuk még idézni néhány sorát. Bűntől,
bűnbánattól, haláltól súlyos művek esetében talán természetes ez.
A Goldberg variációk első kockáin - még a
főcím előtt - hatalmasra közelített szem tölti be
a vásznat. De Grunwalsky két előző filmje is hasonlóan kezdődik. Nyitány? A feszélyező közelséggel ránk nyitott szem a mű egészét meghatározó főmotívummá lesz az amúgy is nagyköze-

likre épülő filmekben. Sőt, inkább "szuperközelit" kell mondanunk, ha pontosak akarunk lenni.
Már-már szemérmetlen intimitásba kerülünk valakivel - közel minden titokhoz. Valaminek a
kapujában, egy tükör felületénél állunk, ahova
azonban nincs átjárás, innen már nincs mód tovább, beljebb hatolni.
Mindhárom filmben önálló életre kelnek a
szemek, különös élőlényként kerülnek elénk.
Hosszú hallgatások, nagy csendek ... , s ilyen léptékű közelítésben talán csak bizonyos lidércálmokban látott arcok: ezek Grunwalsky három
utolsó filmjének védjegyei.
Az Egy teljes nap elején a kamera koszlott
lépcsőházban halad előre, megy föl a lépcsőn.
Fények bújkálnak a piszkos félhomályban. A
legváratlanabb pillanatokban, a legváratlanabb
szögben bukkannak elő. Megkérdőjelezik a történetet is. Szubjektívek, indulatosak. Itt nincs
közönyös fény. Talán csak az égbolt fénye az:
tiszta, hideg és közönyös,
Döntött képmező. Szobabicikli egy zsúfolt,
összevissza lakásban. A fiatal hősnő (vegetatív,
növényi-állati lény), most régi fűzöt húz hasáraderekára, majd félmeztelenül biciklizik. Egy arc:
élettársáé, amint nézi. Nagyközelik a lány combjáról, fenekéről. A férfi aztán munkába indul, de
a kamera csak rövid ideig követi, inkább ráfordul a közeli fák lombjaira. Szél, lombok. Szaxofon szól. Háztetékre kúszik tekintetünk, kémény t
látunk, az ég kékjébe még belelóg a lomb. Innen
kezdődik a film.
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"Tekintetünk" - mondjuk, de ezekkel a nagyközelikkel nemcsak a néző hatol be a tér, a helyszín, olykor a tárgyak, s főként a hősök "bensejébe", hanem ők, az arcok is szinte belénk hatolnak. "Senkiföldje egy csecsemő szeme" - írja
Pilinszky, ám ezek a szemek már túlléptek a bűn
övezetébe, ártatlanság-vesztett felnőttek szemei.
Mi is követjük őket, mi sem maradunk bűntelenek. A kölcsönösség érzete támad fel, nem kevésbé feszélyezőn, mintha csak leselkednénk.
Cinkosan eggyéválunk velük hát, mint túl közelre merészkedett tanúk, intimitásba bevont résztvevők? Azonosulunk? Mégsem: váratlanul raszteres lesz a kép, maszatosan .videószfnű", s csíkok futnak a vetítő-felületen: igen, videófelvételt
látunk, a film mintha idézőjelbe tenné önmagát.
De ez az idézőjel nem vicces, nem léha, sőt még
csak nem is nemesen ironikus. Inkább kizökkentő - a nagyközelik, a titok-hangulatú, ezért kissé
patetikus-romantikus képsorok után most rideg,
prózai hangulat önti el a vásznat, egy munkafolyamat közepébe kerültünk. A képernyő-vászon
csíkos, szalad, megáll, mint valami lerobbant
tévén.
A Kicsi, de nagyon erős szinte hivalgóan
komponálja a ferde képmezőben a furán döntött
fejeket. A háttér általában sík felület. Talán ezért
is, ikonszerű jelleget kapnak az emberi arcok.
Rögtön az elején egy ijesztő, s még ijesztőbbé
világított arc nagyközelije. A fény vándorol ezen
az arcon, mindig máshonnan világítja. Fekete
háttér. Aztán megint, villanásra az ég, fák. Megint az arc: "Mit akartok?" - kérdi morogva. Nehezen artikulál, három percig nagy hallgatásokkai beszél. Mindegy, mit mond. Mindegy, milyen nyelven. Meg sem kísérli gondolatait szavakba önteni, vagy az is lehet, rég túl van ezen
már. Míg némi viszolygással nézzük és hallgatjuk, visszatérő fő zenei motívumként szól egy
bánatosan, éterien tiszta klasszikus, talán Handel. Aztán az előzetesek cellájában látjuk viszont
hősünket. A cella közepén ugyanaz a félbolond
ágál, aki az Egy teljes nap taxi-utasaként lámpaernyőt hurcolva lamentált. Most énekel, kárál,
fütyül, kiabál, idétlenkedik. Fáradthangú őr figyelmezteti. Döntött képmezőben, fehér háttérfal
előtt idétlenkedik e félnótás, de fontosabb, különösebb a főhősnek még a megdőlt képmezőnél is
ferdébben tartott feje a kép bal alsó negyedében.
Torzan tartja, oly torzan, mintha már ki is tekerték volna a nyakát.
Az Egy teljes nap ugyan tragédiába fordult, de
lebegő komikumát, esetlegességét is vállaló epizódjainak játékosságát szinte végig megőrizte.
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Itt, a trilógia második darabjában a groteszknek
kevésbé a komikuma, inkább a rettenete fogadja
a nézőt.
Buszpályaudvar. Félig átlátszó üvegfalak verik vissza a képet; széttartó mozgások, az irányok nehezen követhető kuszasága. Aztán szinte
durván belevágva Bogár (a szabadult rab) hugának közelije. Csak sejtjük, ki ez. Kevés információt kapunk. Majd megint arcok premier plánban, ugyanők már más helyszínen. Hiányzik a
hagyományos "átkötés", képsoron belül, történeten belül egyaránt.
Grunwalsky .visszaveszi"
a televíziótól az
e1orozott és nemtelen ül kisajátított közeliket, a
film hajnalának, korai klasszikusainak pompás
eszközét.
A filmművészet
nagykorúságának
mondott folyamat a totálra, a félközeli kombinálására épül, a modern film már jóideje a vágás
helyett is kameramozgással vág ("belső vágás",
mint lelkesen tanultuk Antonionit áhítva 1960 táján). A közeli maradt aztán a .ríoboznak", a filmsilányító antimozinak, a televíziónak. Kommersz
"szórakoztató-iparosok"
gyalázták meg az arcok
közelijét. Csak a beszélő fejekre épülő igaz és
nagyerejű dokumentumokban maradt továbbra is
hiteles az emberi arc.
Grunwalsky közelijei erőszakosak és zaklatóak. Az álomképet kutató tudósok általában annak tartalmáról, szimbolikájáról írtak bölcs és
érvényes dolgokat; formanyelvéről kevésbé. Saját emlékeinkből tudjuk, hogy az álom formanyelvének is viszonylag ritkán használt eszköze
a nagyközeli: mindig borzalmat sugall, általában
sikoltva ébredünk fel ilyenkor. A tévés közelik a
doboz nagyságához alkalmazkodó megalkuvó
premier planok: álmokhoz nem, üzlethez és befolyásoláshoz van közük. A tévés közelképek
semlegesek: nem élnek, papírból vannak kivágva, soha nem félünk tőlük. Ezek, az álomból
mintázottak viszont sikolyra késztetnek. Nyugtalanítóak, mintha Munch híres festményének
őrült arca töltené be a képmezőt.
E tekintet "őrülete" természetesen nem független egy másik "szemtől", akamerától.
Kölcsönhatásról van szó: a kamera "szeme" nemcsak meglesi vagy látja, hanem maga gerjeszti,
és teremti a látványt. Melyik őrület volt először:
az arcé, vagy az arcot láttató kameráé, melyik
feltételezi a másikat, melyik függ a másiktól: az
ábrázolt szem az ábrázolóétól vagy fordítva?
Nincs időbeli sorrend, egyidejű, kölcsönös folyamat részesei vagyunk. A kamera szorongó
agresszivitása a vászonról ránkpillantó szemre is
átragad. Kamera-szem és a kamera előtt hunyor-

Egy teljes nap (1988), Fék Erika (Kiss Júlia felvétele)

gó főhős szeme: egymás végtelenbe merülő,
megsokszorozódó tükörképei .
Grunwalsky kamerája, ismételnünk kell, hallatlanul agresszív. A tragikusnak megélt szexualitás jelentős filozófusa és esztétája, a nálunk
csak lassan ismertté váló Georges Bataille művében a szem a nemiség titkainak (ekként létezésünknek) jelképe. Mindenfajta jelképiség nélkül,
de GrunwaIskynál is ilyen képzetet kelt. A "titok
nemiszerve", keresnénk holmi frapáns szót, immár a filmek hangulatától, dallamától teljesen
idegen hangon ("fogalmi nyelven") kifejezve, de
a filmek lényegétől mégsem eltávolodva.
A kamera itt mindig közel jön, be akar hatolni, valami végpontot keres. Az Egy teljes napban
a gyakran meztelen lány nemi szervét fürkészi,
szinte beléhatolna. E közeliknek valóban titkuk
van. A kíváncsiság csak fokozza a tehetetlenség
kínzó érzetét: tovább nincs út, csak a pupilláig és
a nemiszervig. A valódi, nagy titkot sohasem
fejtjük meg, hiába meredünk az egek makrokozmoszába, vagy az emberi test fekete mélyébe.
Mint látjuk, azért elég messzire elvezetnek a
kínzó hatású szuperközeli emberi arcok ...

"B rékó- Magyarország"
A kifejezés Komis Mihály kitűnő esszéjéből való, s az Egy teljes nap szereplőinek primitív
nyelvi rétegére vonatkozik. De .Brékó-Magyarország" bűnöző-áldozatai
nemcsak végtelenül
primitívek, végtelenül naivak is. Grunwalsky a
dokumentumművek biztonságával ismeri hiedelmeiket. A formanyelvi kísérletező, a fényt felbontani, sugarát széttördelni próbáló rendező
makacs sültrealista. Mindent a valóságból vesz.
Aszód (Etüdök egy intézetről) című dokumentumának egyik hőse, az intézetben nevelkedett fiú
arról beszél: ha kijut, havonta 35 ezer forintot
fog keresni, sőt még talán többet is. Az Egy teljes nap hőse hatvanezret akar összeszedni egy
hónap alatt, s bát nincs pénze, azt képzeli, nagy
adósságát még aznap megadhatja. A legrealistább persze az eltökélt Bogár, a Kicsi, de nagyon
erős betörője. "Nekünk is jár minden, sőt annál
is több!", ismerteti mogorva életprogramját. A
betörés, majd a gyilkolás mániákusa, mint egy
kritika minősítette. S ha Bogár mániákus, mások
is azok.
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Az Egy teljes nap tele van félbolondokkal.
Epizódok sora épül rájuk. Keresett, kimódolt figurák volnának? Mindennapjainkban
még többen vannak, s lehet, hogy magunk is soraikat
szaporít juk. E félbolondokat egyébként amatőrök elevenítik meg - kiválóan. Olyan amatőrök
tűnnek fel e kis szerepekben, akik belülről tudják
sugározni az "extremitás hitelét". (A Miatyánkat
szavaló, "te galád!"-ot ordító alak volt például
Jeles Álombrigádjának "Duba elvtársa", az alkoholista színjátszó-vezető: itt is emlékezetes marad). Miként a képkompozíciónak sincs hagyományos középpontja, e figuráknak sem volna helyük a hagyományos forgatókönyvben: a történetből "kilógó", látszólag "logikátlan" epizódok
azonban hangulati többletet adnak, színezik a főalakok sorsát, ellenpontozzák,
értelmezik az
őrületüket
még takargató,
elfojtó hősökét.
(Személyes emlékemet itt kell felidéznem: évekkel ezelőtt egy régebbi Grunwalsky-bemutató, az
Utolsó előtti ítélet közönségvitáján épp a film
"túlzott, extrém" valószerűtlenségéről
folyt a vita, mikor az egyik néző hirtelen morogva kézenállásban kezdett mászkálni. Meggyőző hozzászólás volt. Ráérzett a filmre; kár, hogya rendezői fantázia már megelőzte.)
Az extrém, bizarr megoldásokért olykor elmarasztalt Grunwalsky ha nem is a bűn, de a szociográfiai hitelesség mániákusa, a valóság szinte
áhítatos tisztelője (aláírója volt a BBS híres
1970-es kiáltványának). Tisztelője, híve, de nem
szolgája. Egy régi és emlékezetes dokumentumfilmje, az Anyaság filmszociográfia is, meg más,
több is: pszichiátriai "mélyinterjú" és szociofotó
ötvözete. A rendező életműve azóta is mindkét
indíttatás, mindkét sugallat jegyében áll. Sokkal
többre, messzebbre jut a leíró és dokumentáris
filmszociográfiánál,
bár természetesen
belőle
táplálkozik.

A nyers és a főtt
Lévi-Strauss híres metaforája ez a tudós és a művész eszközeit is felhasználni kényszerülő antropológus dilemmájáról. Filmművészettel kapcsolatban vagy húsz éve Bíró Yvette idézte egyik
írásában. Grunwalsky módszeréről, filmjeinek
,,kettősségéről" (inkább: filmjei kettős fogantatásáról) szólva ismét idéznünk kell, ezúttal talán eltávolodva az eredeti gondolattól. A nyers: a pőre
dokumentum. A főtt: a dokumentaritástól messze
rugaszkodó formai stilizáció. E trilógia három
filmje egyformán harap nyers ből és főttből.
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Az Egy teljes nap látszik a leggazdagabbnak.
Együtt van benne humor és a halál komolysága;
az áldozat-emberek tragikomikus ügyeskedése; a
pénz és a pénzhiány mocskos komikuma, a saját
környezetét, lehetőségeit, de önmagát sem ismerő hősök bőrmögötti naivsága; az erotikum önmagában kiteljesülő értelmes és értelmetlen léte.
Grunwalskynál mindig meghatározó a meztelen
emberi bőr, főként a női test látványa (felszíne,
burka inkább). Teljes vagy félmeztelenségben,
ágyban, kádban, vízben, víz alatt.
A groteszk látásmód hol ilyenkor is érződik
(például a már idézett fűző-jelenetnél), hol esitultan, szeppenten "visszavonul", elhalkul, például a groteszket ígérő, de hideglelős gyilkosság
záróképében. Nagyon kevés és nagyon jelentős
rendező boldogul csak a szexualitás halálosan
groteszk, paradox ábrázolásával. Bufiuel persze,
s olykor Godard, ritkábban Ferreri. A legújabb
magyar filmben Ács Miklós rendkívüli erejű, s
bár végső megoldásában érzésem szerint téves,
elhibázott, de a tehetség komor, éjszakai fényével is vakító Éljen anyád című munkájában ragadott meg ez a látásmód.
Látszólag elkanyarodtunk, pedig még mindig
a szociográfiai hitelesség, a "sültrealizmus" és a
lélektani ábrázolás egységéről, a külső és belső
folyamatok vizsgálatának együttes igényéről van
szó. Az állatias létnek egészen bravúros, mély
átvilágítására nyílik alkalom a feleség, Éva figurájával - éppen a szexualitás fényében. Ezért állhat ez a szakadt és együgyű, taxisok-használta tinédzser-nőstény a film középpontjában, s ezért
fejezhet ki vegetatív, öntudatlan léte és halála
meglehetősen összetett társadalmi-lélektani
tanulságokat.
A Kicsi, de nagyon erős világa nem ilyen. Hőse mintha minden vágyát a pusztítás szenvedélyébe áramoltatná. Bogár hivatásos betörő, mégsem szabályos pályán halad. Egyre jobban elvadul, öncélúan rombol; gyakran azon töprengünk,
valójában a pénzszerzés, vagy inkább maga a
pusztítás a célja. S ha mindkettő: inkább az utóbbiban talál örömöt és kielégülést. Ezt a szenvedélyét már kevéssé indokolják a társadalmi okok.
A rendezőt inkább hősének belső titkai érdeklik,
mint a nyilvánvaló szociológiai magyarázat és
háttér.
Talán a képi világ hihetetlen "összenyomottsága", zártsága, a hősök sötéten gomolygó, fojtott-füstös, állandóan robbanás sal fenyegető indulatai, a mindezt nagy erővel tükröző beállítások révén valami "oroszos" hangulat keletkezik,
mintha egy ismeretlen, darabos Dosztojevszkij-

mű filmes vízióját látnánk. Az ikonszerű képek
csak megerősítik e sugárzást. Bogár Pál históriájából bármely szociológus okulhat, de sorsa
mégsem csak dokumentum, sőt csak másodsorban az.
Grunwalsky huszonöt éve egy BBS dokumentummal tűnt fel: az Anyaság nagyközelijében végig egy terhes fiatal nőt látunk, a kamera nemigen akart távolabbról is szemlélődni. Mi volt a
fontosabb? Felzaklató szociográfiai tanulmányba
kívánkozó története, vagy puszta arca? A rendező mintha azóta is, huszonöt éve azon munkálkodna, hogy az arc maga árulja el minden titkát,
a szövegnek, a szavaknak a hangulati töltése váljon súlyossá. A titkok társadalmiak és belső fogantatásúak egyszerre, vallja. "Ím itt a szenvedés
belül." Ez biztos. Hogy a magyarázat csak kívül
volna, erre nincs igazán bizonyíték.

A fényketrec rabjai
Grunwalsky egyszer "az előretolt fényőrség"
metaforáját használta újabb filmjeinek stand fotósa, Szilágyi Lenke egyik kiállítása megnyitásakor. Ő maga is egy .fényör", vagy inkább fényfelderítő kétségbeesett és szentségtörő merészségével nyúl bele a fény közepébe, miként az
atomtudósok nyúlnak az atomszerkezet mind
végsöbbnek.
utolsónak vélt szerkezetébe, nem
lelve a közepét, a végét. E fényfelderítő sem leli.
A fénynek talán nincs, nem lelhető az eredete: a
kutatónak szét kell törnie, el kell pusztítania,
hogy eljusson a közepébe.
A forma legkétségbeesettebb kísérlete a Kicsi,
de nagyon erősben tapasztalható: a már említett
nyitó képsor idéződik megint föl, ahol az arcot
elmozduló fényekkel, sorban minden irányból,
oldalról-alulról-fölülről
megvilágítja.
A fény
mozog, keres valamit, talán magyarázatot, mint
ahogy a Proust előtti írók meg a Joyce előtti írók
kerestek "lélektani magyarázatokat". A fény tehetetlen, nem magyarázza meg tetteink .rnozgatórugóit".
Épp e film kapcsán szólt néhány igényesebb
kritika Grunwalsky eljárásának .modorosságaról" (pl. Bíró Gyula a Filmkultúrában). A modorosság (mondhatnánk manierizmust is, miként az
egyik magyar filmszemlén francia kritikusok tették a Jeles-filmeket értetlenül elmarasztalva), az
alkotó mindenütt jelen levő védjegye, a forma
eszközeinek túlburjánzó, előtolakodó jelenléte.
Grunwalsky talán legérzékenyebb kritikusa, Báron György is szembekerült ezzel a kérdéssel,

ugyancsak e film kapcsán. "A beállítások helyenként túl bravúrosak (...) A rendezőt elragadják kétségkívül egyedülálló képalkotói kvalitásai, pedig épp ez a filmtípus az, amelyben ennek
egyáltalán nem szabadna érződnie. Mindezek a
kifogások annak magyarázatául szolgálnak csupán, miért nem lett a Kicsi, de nagyon erős olyan
emelkedett és tiszta film, amilyenek Bresson kopott, szürke és a végletekig kiérlelt mestermunkái. Mert ez a mérce ..." - írja.
A forma bizonyos önállósulása, túlereje valóban alapkérdés rendezőnk filmjeiben. A döntött
képmező mintha olykor elrabolná az egész művet: úgy telepszik a képekre, mint valami tébolyult zsarnok. Veszt a súlyából, ha többször? Nehéz volna tagadni. Más előtolakodó formai jegy
is zavarhat. Az én olvasatomban Grunwalsky viaskodása a formával az a küzdelem, mely minden igaz alkotóra jellemző: újból kell felfedeznie
a filmet. Azzal a gesztussal kell a kamerát elindítania, hogy előtte nem létezett film, hogy minden eszközt ő használ először. "Nem tudom a
szakmát; mindig úgy kezdek el forgatni, mintha
életemben először látnék kamerát meg nyersanyagot..." - mondja egy interjúban (Csak zárójelben: majdnem szószerint ezek Örkény István
szavai az író dilemmájáról). Kettős tudat, alkotói
skizofrénia. Nem fogadhatja el a könnyen kínálkozó, a bevált, a használt eszközt; nem öltöztetheti mondandóját a forma készen kapott konfekciójába, a jól beállított snitt-gégensitt rendszerbe, a kistotálok megnyugtató rendjébe. Manírjai,
szembeszökő képcsavarásai a rombolás kényszeréből, de az újjáteremtés vágyából születnek.
Godard neve és példája ezért is tolulhat fel minden értő nézőjében.
...Korántsem csak a képmező megdöntésével
stilizál. A fényhasználatttal
legalább ennyire.
Hogy belső tereinek alapvilágítása mennyire hagyományhoz kötődö, vagy mennyire szokatlan s
tér el a hagyománytól, operatőri szakkollégium
nem érdektelen témája volna: taglalása meghaladja képzettségemet. De akárhogy is, ez nála
csak alap, mint festőnek holmi alapszín. Ezután
még - mintha tükörrel tenné - fényketrecet vetít
az ábrázolt arcra, tükörműfényt sugároz, keményen, álcázatlan ul, figyelemfelhívóan belesugároz a hagyományos világításba. Mindez nem
elég: kedvelt és furcsa, szétmosódottabb, majdnem sci-fi hatást ér el azzal az elképesztő eljárással, hogy felvétel alatt szemből beletükröz a
kamerába (!), furcsa, vállaltan mesterkélt ellenfénnyel átszellemítve a valóságot. Ehhez képest
már szinte szóra sem érdemes (amiről már szól21

Kicsi, de nagyon erős (1990), Gáspár Sándor (Hegyi Gábor je/véte/e)

tunk), hogy időnként, mintha videó peregne monitoron, a kép zavaró san csíkossá válik, futni
kezd, kimerevedik.
Az elidegenítő eszközök sokféleségéből íme
három. Ezek technikaiak, kis nézői gyakorlattal
felismerhetőek.
Mélyebbnek,
lényegesebbnek,
nehezebben meghatározhatónak vélem a filmjeit
ugyanígy meghatározó, aszuperközeli
arcokkal
állandóan váltakozó "természeti képeket". Godard "kései korszakának" néhány filmjére jellemzőek a hasonlóan "éles", már-már "kínzó
szépségű" természeti képek. A Mentse, aki tudja
vagy a Soigne ta droite alkalmazza főként ezeket, ahol mintha az ipari civilizációval feleseine
a szélfútta fák, fodrozódó vizek látványa.
A film, a mozgókép eszközei, lehetőségei végesek. A film másra alkalmas, egészen más feladatai, lehetőségei, szépségei vannak, mint a
szavakra épülő irodalomnak, vagy a "végleges
kérdéseket" faggató filozófiának. Még akkor is,
ha ezt nem kisebb rendező, mint Bergman látszott elfelejteni. Fogalmi ábrázolásra alkalmatlan a mozgókép. Heroikus, s a mozgókép legnagyobb kérdését makacsul feltevő kísérlet tehát,
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hogy a kamera technikai lehetőségei útján, a szavakat, a fogalmi ábrázolás csapdáját elkerülve
törjük át az ábrázolhatatlan falait.
De itt is áttörhetetlen falak várnak a filmalkotóra. A kamera nem hatolhat a pupillánál és a
nemiszervnél mélyebbre. A fogalmi ábrázolás,
az "irodalmi, filozofikus film" hadiút ján nem
juthatunk a célig, sem a film legsajátosabb képi
eszközével, a premier plánnal nem mutathatjuk
meg a mikrokozmoszt. Befelé tehát nem lehet
tovább menni.
Marad egyáltalán még valami remény?
E trilógia darabjaiban időnként, sokszor váratlan, zökkenő ritmusban a legtávolabbira, végtelenbe néznek a hősök, s velük a kamera. A Goldberg variációk fiát eltemető hőse hosszan szemléli egy esőcseppek pásztázta szélvédőn át a felhők futását. A felhők éles szegélye mögül bevág
a napfény. Ehhez nem kell szó, emberi beszéd: a
csenddel meg a zenével mindent megkapunk.
Grunwalsky filmjeiben az ég, a fák, a felhők
mérkőzhetnek csupán a közel hozott emberi arc
erejével. Miként Bressonnál, nála is, mintha az
Isten végleges hiánya borulna ránk némán a fel-
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hős ég alatt. A Goldberg variációk hősei, az apa
és az anya üres, lakatlan mennyboltozattal feleseinek.

Humor és Halál
"Muszáj gyilkolni?" "Muszáj élni mindenkinek?" A Goldberg variációk végén hangzik el ez
a két megválaszolhatatlan kérdés.
Grunwalsky utóbbi filmjeinek illusztris vendége a felfoghatatlan: a halál. Eddig is otthonosan mozgott néhány régebbi alkotásában, gondoljunk a Vörös rekviemie vagy az Utolsó előtti
ítéletre. E trilógiában erősen, mindent meghatározóan, zsarnokként uralkodik, uralma véglegesnek, megfellebbezhetetlennek
látszik. A
rendező mintha eltökélten és bizonyos következetesen vállalt szemhatár-szűkítéssel
csak a halállal végződő történetben akarná felismerni a
tragédiát. A .Jraláltalan végkifejlet" vigasztalanságairól, az életre-ítéltetés kínzó drámájáról
nem akar tudomást venni, vagy kevesebb katarzist, kevesebb értéket tulajdonít neki. Ebben
valószínűleg téved. A Goldberg variációkat
sokkal megrendítőbbnek érezném, ha két megváltatlanul szenvedő hőse az életre ítélné egymást.
Az Egy teljes nap, s néhány más filmjének
több jelenete közel áll a cseh filmhumor és szatíra világlátásához: mégis, alapvetően nem tartom
rokonának a cseh filmet. Közelebb áll hozzá a
halálközelibb, a végső élet-fordulók patetikusabb-nyersebb-romantikusabb
szemlélete, a lengyel film nagy pillanatainak sugallata. Egy
Schorm-film például szinte soha nem végződik
halállal. A Mindennapi bátorság tragikumát épp
az sugározza, hogy gyáván kénytelen élni a legbátrabb ember, a Tékozló fiú szabadságra vágyó
hőse önként tér vissza a rácsok mögé. Füst lobog
bennük, soha nem szikrázik föl a pusztító-szabadító tűz.
Grunwalsky nem ismeri a füstök szétterülő,
lassú tragikumát. Mint ahogy a melankólia kínjait sem, csak a robbanásét, a gyors végkifejletét.
Viszont kiválóan ismeri a halál humorát. A sötét,
majd élesen villanó tragikomikum mintha anyanyelve volna.
Az Egy teljes nap humora a groteszk taxisepizódokban könnyen "fogható" és élvezhető.
Furcsább, súlyosabb, csendjeivel is nyugtalanítóbb a Kicsi, de nagyon erős éjszakai humora.
Olyan, mint a film hősének, a profi betörőből
dühében gyilkossá váló Bogárnak a nevetése.

Iszonyú, rekedten szakadozott, sírásba hajló röhögés ez.
Az ellenségeivé vált egykori bűntársakkal történő végső leszámolás is ijesztő humorral, groteszk momentumokkal van ábrázolva. Idétlenségében is szörnyűbb itt például egy gyomorba vágott (vassal vagy téglával teli) vödör, mint a késelések. A gyilkos fő eszköze a fojtózsineg: ez
sem megvetendő iszonyat, mélyén egy torz halálvigyorral.
S Bogár halála ugyanilyen hatást kelt: mármár valami túlvilági fantasztikumba rajzolódik
át. Miután mindhárom ellenfelét megölte, folyóparton botorkál, kidőlt fatörzsbe kapaszkodva
vonszolódik, nem tudjuk, miért, merre, hova (az
imént még hazatért, onnan megy indokolatlanul
tovább). Egyszerre belezuhan a vízbe. A víz alatt
látjuk, ott áll, nyitott, szemmel, önmaga ijesztő,
elsüllyedt emlékeként.
A Goldberg variációk végén az Apa a temetés
(hamvasztás) után visszamegy a krematóriumba.
Lobognak, izzanak a tüzek. "Van ereje végignézni?" - kérdi tőle a vezető. Könnyét, izzadságát maszatolja. Fura, ferde vállal, háttal áll az izzó hamvasztónak. "Betáplálás" - halljuk a rút hivatalnok-kifejezést. Itt is bujkál valami rettenetes humor. A helyzet fonák és suta: az apa az
iránt érdeklődik, nem tehetnek-e be tévedésből
még élőt a hamvasztó kemencébe. A hivatalnok
válaszol valamit. Aztán van egy pont, amikor a
mégoly fekete humornak is el kell némulnia: az
Apa odafordul a tűzkemencéhez, és végignézi a
holtak "betáplálását". E pillanat a film, és Grunwalsky minden filmjének egyik legtisztább, legszebb pillanata.
Önvallomásnak érezzük - s most nem magánemberi, a magánélet tragédiájának valami burkolt bevallás ára gondolok. Filmes szemléletének, ars poeticájának képi megfogalmazása ez a
képsor. Hadd idézzem megint Pilinszyt: "Mit
kezdjen, akit elitélt, / de fölmentett később az ég,
/ megvonva tőle a halált, / mikor már megadta
magát? (oo.) Fogódzanék akárkibe, / de nem lesz
soha senkije; / szeméből, mint gazdátlan ág, / kicsüng a pusztuló világ."

Arc és beszéd - kép és dialógus
Filmjeit először vagy sokadszorra nézve is érezhető, hogy legkevésbé természetes pillanatai,
amikor a hősök beszélnek. Nem a kiváló rögtönzött vagy ellesett, vagy ezeket imitáló jelenetekre gondolok: ezek rendkívül sikerültek. Arra in23
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kább, amikor megfogalmazott, előre leírt, a köznapiság bújtatott-realista
stilizációját
igénylő
hétköznapi párbeszédekre kényszerülnek hősei.
Ezek mesterkéltnek hatnak, A szöveg, az elmondás módja, a hanghordozás egyaránt. Nem véletlen a narrátor szerepeltetése: ez sokat átvállal a
dialógusok terhéből.
Az operatőr-rendező-írónak
nem erénye a természetes dialógus. Dialógusai (vagy inkább szövegei) csak akkor kiválóak, ha rögtönözhetnek
amatörhősei. Akkor kiválóak, ha véglény-szerűen töredékmondatok,
indulathangok, félbemaradt szavak potyognak. Akkor kiválóak, ha az elhallgatások jéghegyéből egy csúcsmondat bukkan felszínre, s eszelősen ismétlik.
Majdnem mindig mesterkélten és feszélyezően hatnak az előre megírt dialógusok: sajnos
sokszor a legfontosabb minutumokban zökkentenek ki. Itt túl direktek, túl "megfogalmazottak".
Grunwalsky kevéssé ismeri őket, vagy nem akar
élni a csúsztatás, a másról-, a mellébeszélés közismert eszközeivel. Sajnos a megrendítően szép
Goldberg variációknak
is épp a végén papírízű
az Apa és az Anya nagy beszélgetése. ("Melyikük ismerte a gyereket?") Didaktikus, leckefel-
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mondó, iskolás ízű. Ezt sajnos, a magyar filmekben gyakori módon, az utószinkron színházias,
.Jtangjátékszerűen" jól artikulált szövegmondása
is fokozza.
Hasonlítsuk csak össze ezzel az apa teherautós útjainak néma stációit, ahogy az eget nézi, a
néma felhőjátékot. az értelmetlenné vált külvilág
jeleit. A dialógírás megtanulható. A képek, a jelenségek mélyére hatoló fény ilyen magasfokú
ismerete, látása és láttatása nem. Grunwalsky
mindent tud, amit nem lehet megtanulni. Keveset látszik tudni (vagy felhasználni) abból, amit
viszont meg lehet tanulni. Sokszor van olyan érzésem, mint Tóth János rövidfilmjeit nézve.
Azokban nyilvánvaló - nincs is bennük párbeszéd-szöveg -, hogy a némafilm, a tiszta film
egy poétája áll a kamera mögött. Grunwalsky
azonban nemcsak a történet-nélküli kép poétája:
a filmes történetmesélés új és szabadabb útjain is
kiválóan mozog; kihagyásaival, ugráló-tömörítő
vagy mozaikos szerkezetével is értékeset alkot.
Nem a történetmesélésre és -bonyolításra vonatkoznak tehát súlyos hiányérzeteim. Egyes-egyedüI a dialógusok egysíkuságára, mesterkélt didaxisára. A beszédhelyzetet sokszor mintha egyál-
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talán nem "érezné". A monológok, monológtöredékek mindig kiválóak. De ha színészeinek három összefüggő párbeszéd-replikát kell mondaniuk, máris bántóan didaktikus, iskolásan megfogalmazott szavakat hallunk.
Godard úgy kerüli meg ezt a dilemmát, hogy
vagy szemérmetlenül kommentárhangra bíz mindent, vagy mindig mellé és másról (mindig a
cselekménnyel, az ábrázolttal értelmileg aszinkronban) beszélteti figuráit, esetleg hosszú idézeteket olvas föl a kommentárhang. Grunwalsky
nem ilyen következetes: olykor a hagyományos
dialógtechnikához
fordul, információ céljából
beszélteti hőseit, vagy kimondat velük valami
fontosat, aláhúz, értelmez. E szövegekkel soha
sincs szerencséje. Olyan, mintha rég túlhaladott
és használhatatlan eszközökre, rég elhagyott útitárs akra pillantana vissza segélykérően. Felesleges a tiszteletreméltó hagyomány e mankója, felesleges, mert nem tud bánni vele.

A mi időnkben
Formanyelve

és egész szemlélete

révén olyan

rendező benyomását kelti, aki inkább 1915 és 25
közt érezné elemében magát, tehát későn jött.
Vagy, ellenkezőleg, aki korán jött, és megelőzte
a kor lehetőségeit, aki harminc év múlva, valamikor 2025 körül, új, és ma még nem is sejtett
mozgóképtechnikák és fénymegragadó lehetőségek korában hozná létre legnagyobb műveit,
Ez azonban csak játékos (bár valószínű) feltételezés. Grunwalsky úgy él a film naivul tökéletes és visszahozhatatlan múlt jában és még nem
látható jövőjében, hogy semmiképpen nem tud
megfeledkezni a sáros, kisszerű valóságával körülöttünk levő jelenről. "Nincs észrevétlen kamera" - foglalja össze Godard-hoz sem méltatlan aforizmával ars poétikáját. Egy Filmvilágbeli
írásában modja el annak folyamatát, melynek során Platón híres, Szókratész szájába adott barlang-hasonlatából tudatosította a maga számára
feladatát:
(Ez) "azt jelentette nekünk, hogya szociológiailag feltérképezett és kikérdezett világ arca mögött van egy (egy?) másik láthatóvá tehető, előhívható világ, amelyik ugyanolyan hűséges az
élettapasztalatainkhoz" - írja.
Godard neve és példája nyilván megkerülhe25

tetlen törekvéseiről szólván, de a szociológia kizárólagosságának elutasítása leginkább Bufiuel
híres, a neorealizmust elégtelennek érző, s az
egyén, a belső, a kívülről belülre irányuló vizsgálat elsőbbségét valló nézeteire rímelnek.
S hogy Grunwalsky .megkésertségér"
vagy
korun kon, mindennapjainkon túlszaladt "időszerútlenségét" illetően döntő mód máris ellentmondjak magamnak, egy Kassák-kötetcímet ér-

zek rendkívül jellemzőnek,
ha érdeklődését,
szemhatárát, s általában eddigi életművét próbálom értelmezni.
"Éljünk a mi időnkben" - így Kassák. A mai
magyar filmben kevés rendező ilyen következetes, s kevés állítja rendkívüli technikai, formai
tudását ennek az imperatívusznak a szolgálatába.
Bikácsy Gergely

Poénvadászat a Szigony utcában
Szomjas György: Roncsfilm
Annak idején kedvező visszhangot keltett a
Könnyű testi sértés. Témaválasztásának merészségét éppúgy dicsérték, mint a friss tekintetet,
melyet hőseire vetett. A trouvaille már ott is
több volt talán a kelleténél, ám magyarázatra lelt
a mindentudás
ifjonti mámorában.
Szomjas
György következő filmjei azután mintegy stílussá érlelték a különcségeket; azonnal felismerhetőek állandó operatőrének és alkotó társának,
Grunwalsky Ferencnek beállításai, kameramozgása; ismerősként köszön vissza a sok videós
trükk: a színezés vagyelszíntelenítés,
a küIönféle torzítások, s persze a ritmus staccatója. Mindennél jellemzőbb azonban az ábrázolt miliő, a
polgári lét peremvidéke, ahol fuldokló, lecsúszott kisegzisztenciák kapkodnak levegő után, s
vadásznak jelentéktelen örömökre, miként vad
szomorúságban is tobzódnak végzetük diktátuma
szerint. Bizarr lények gyűlölködnek.
marakodnak és szeretnek Szomjas mozijában, indulataik
az örökös készenléti állapot következményei: soha nem tudhatják, mivel köszönt be a következő
pillanat, a stabilitás ismeretlen fogalom számukra, nem volt módjuk felfedezésére. Kiszolgáltatottjai a nyomorúságnak, s ha akarnak valamit
egyáltalán, ha bírnak még életprogrammal, tervekkel, akkor csak abban reménykednek, ami kivezetni látszik őket szorultságukból. Gazdagodni
vágynak - józsefvárosi
mértékkel, ahogy a
Roncsfilm hősei is, a Gólya vendéglőben otthont
álmodó szegények.
Helyesebb lett volna talán az Éle/képek a Szi-
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gony utcában címet választani, mivel a karambolos lelkeknek megszokott dolog az ütközés, ez
számukra a természetes kapcsolattartási forma,
már-már létük velejárója, s nem tehertétele, nyomasztó gondja. Aki annyira áhítozik az elérhetetlen szeretetre, mint például a hősöknek bejelentőlapon lakást adó 24-es számú ház felügyelője, a fölgyülemlett érzéseitől és önnön tehetetlenségétől belobbanó, terrorista csecsemővé leépült Kisjuhász Béla, az - kielégületlenségében,
sóvárgásában - bármire kapható lesz, kést, botot
ragad és esztelenül nekiront társának, hogy okkai vagy sem, mindegy. Az erőszak és a nyers
késztetések világa ez, melyet legföljebb valamilyen, egyedül belülről érzékelhető etikett szabályoz, ha akad még regula egyáltalán. Nyomai a
szólásmódban, valamint az egymással szembeni
viselkedésben azért fölfedezhetők, bár töredékesen és halványan csupán.
Adott tehát egy vizuális közeg a maga erős,
érzéki varázsával, és elképesztő ábrázolási lehetőségekkel kecsegtet: mindaz emberközelbe hozhatónak látszik általa, amit a vaskos szociológiai
elemzéskötetekből
megtanulhattunk,
s aminek
megmutatása mégis oly reménytelen tapasztalati
valóságunkban, mert az elvontságok üres szavak, konganak, de testet ölteni nem tudnak, látvánnyá - hiába várjuk - nem érnek. És most itt
az a sajátos mező, melyen szándék és valóság,
komoly mondandó és könnyed hangvétel, eszmék és emberek összeférnek, s a kifejezés kívánatos egésszé kerekül. A legvonzóbb vidékek
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tiség látszatához, csakhogy semmi néven nevezhető köze nincsen hozzá, továbbá az újatakarás
görcse sem tesz jót neki, sablonos megoldásokhoz vezet.
A magyar filmesek nem szokták - szerencsére? - számbavenni, kinek is készítik művüket, a
feltételezhető nézőközönség összetételéről rendszerint elképzelésük sincsen, ami szinte lehetetlenné teszi a forgalmazást, de talán egyedül lehetővé az alkotást. Ha a film állítólagos hőseit
akarnók faggatni, lehetetlenre vállalkoznánk, ők
ugyanis aligha térnek be egy ilyen produkcióra a
moziba. Nem azért, mintha megijednének maguktól, hanem mert nem ismernek saját vonásaikra, legalábbis kevésbé vágyképeik megtestesítőinél. Egy Schwarzenegger százszorta közelebb
áll hozzájuk a már említett házmesterné!. Ez
nem az ő arcmásuk, csupán egy portré, annak
megnyilvánulása, ahogyan egy réteg él a rnűvelt
köztudatban. Az alakok megformálói sem törekednek valóságos jellemek domborítására, készen hozzák a figurát - más honnét, vígjátékokból, burleszkekbő!. Szomjas és Grunwalsky a
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magyar film háború előtti hagyományához nyúlt
vissza, amikor elgondolásait színészekre, pontosabban szerepklisékre alapozta. Yélhetően azért
kellett narrátori magyarázattai összekapcsolt két
gyűjtőhelyszín (a Szigony utcai ház és a kocsma) köré csoportosítaniuk a történteket, hogy az
ugyancsak eltérő karakterű és stílusú színészek
megférhessenek. Rendre föl is bukkannak az
utóbbi évtized hatásos figurái: a sötéten indulatos szerencsétlen vagány képében Gáspár Sándor, az ingerlően ostoba kellemetlenkedő Andorai Péter megszemélyesítésében,
a kéjleső öreg
természetesen Rajhona Ádám megformálásában,
a nagyhangú kötekedőt ezúttal is Újlaki Dénes
alakítja. A hölgyek szintén megszokott szerepkörükben láthatóak. Mindegyikük rutinosan teszi
a dolgát, azt adja, amit immár filrnről-filmre várnak tőle. Arcukra mintha rászáradt volna a
maszk, álmukból hirtelen ébresztve is ugyanígy
ismételnék gesztusa ikat. Egyedül kandi idegenvezetőnk nem talál szerepébe. Kiváló kollégánk,
Bikácsy Gergely nagyszerű kamaraalakításainak
sorát most egy kellemetlen fiaskóval töri meg,

nyességet, de gépies ismétlődésük bizony untat
intellektuális lénye képtelen megbírkózni az
kissé. Mint ahogyan a vágóképnek használt és
egyszerű leskelődő lelki torzulásoktól ment,
mert lélekkel sem igen bíró figurájával. Hangja
így pluszjelként szereplő sok ablakbetörés is. Érminduntalan megbicsaklik, hozná régi patronjait
teni véljük jelentését, sőt, a mögöttes tartományokra szintúgy bírunk némi rálátással, emellett
ugyan ő is, ám érzi: itt semmire sem megy vekészséggel tudomásul vesszük, mennyire ügyelük. Annál inkább elemében van színészként a
sen, artisztikusan fényképezettek, valahogy mégrendező régi tanítványa, Szőke András. Ezúttal
sem gyönyörködhetünk bennük szívünk szerint.
mintha ő inspirálná egykori mesterét: a RoncsA szívünk ugyanis elnyugodott közben, lassan,
filmre rányomja bélyegét a tőle megszokott hiperrealista groteszk. Olykor már szinte egy tech- . egyenletesen ver, nem izgatja föl műesés, goromba szó, gyilok, hiszen mindez jelzés csupán,
nikailag feljavított Szőke-alkotásnak látjuk a filnem zuhanás, dühödt káromlás és bevérződött
met, minduntalan ráismerni vélünk gondolkokés. Kellék és szín csupán, nem egyéb.
dásmódjára, kapcsolat- és térszervezésére, kedA nyilvános látszatvélekedések és a társadalvelt mozgásmódjaira akkor is, ha éppen nem őt
mi szereptől élesen elkülönülő magánemberi tetlátjuk a vásznon. Egy verekedés libikókája, egy
tek, gesztusok, szavak ellentétére valóban épüllevegőben szétpukkant
disznó meglehetősen
hetne egy film, de nem úgy, ahogyan itt, mindnyílt allúzió, ám nehezen fér össze a hagyomákettőt ironizálva, jelentéktelenítve.
Kivált az
nyos formákkal, játékstílusokkal. Talán ez is oka
annak, hogy apró életképekre törik szét a mű,
utóbbinál fájdalmas a bagatellizálás, mivel a forAmint Szöke nehezebb fajsúlyú színészekkel kemális jelzések
hamisságáról
többé-kevésbé
rül közös jelenetbe, kínos-keserves pillanatok
mindannyian meggyőződhettünk már, ám valódi
enmagunkat még komolyan vesszük, s nem túl
következnek. Odáig nincsen baj, amíg csak egy
idegrohamot kell produkálnia, legföljebb azon
felemelő, amikor burleszkké visszaminősítve
csodálkozhatunk, miért a lehető legkonvencionápillanthat juk meg. Ahelyett, hogy fölös illúziólisabb módon látjuk: előbb felső gépállásból,
inkból forgatna ki e VIII. kerületi rémlátomás,
mintha egy ketrecében ingerelt kísérleti állatot
azt sugallja: semmi az egész, csak játék. Ha pedig nem megy vérre, minek?
figyelnénk, majd meg ferde szögben "groteszkeNem áll össze a közeg. Az örökösen egymást
sített" alsóból, hogy a beállítás burleszk-volta
kellően szembetűnjék. Igazán akkor hökken ünk
püfölő, egymásra licitáló jelenetváltások, a sok
színészi jutalomjáték és önállósult elgondolás
vissza, amikor a lecsendesítésére érkező doktornővel zárja egy szobába a rendezői önkény. Bánszázfelé rántja a filmet, mely képtelen egyetlenegy elfogadható viselkedési mintát bemutatni,
sági Ildikó elég nagyformátumú színésznő ahhoz, hogy mellette izzadó amatőrnek tűnjék Szőmiközben folyvást úgy tesz, mintha volna ilyen a
ke.
tarsolyában. Az ellenpontozó szerkesztés követHiba volna persze a színészekre vagy akár a
kezetes érvényesítése pedig mintha tényleges elszínészvezetésre
kenni a film hibáit, marad
lentmondásokat
okozna a film világképében.
azokból a rendezőnek is éppen elég. Említettük
Megannyi, érzéseit, vágyait, esetleges gondolatait kifejezni nem bíró figurával találkozunk, aki
már, mennyire hátrányos a szellemes, frivol ötletek hajszolása. Egyetlen pillanatig sem maradhat
a magány szorításában vergődik, és gyötrelmeinyugodtan a néző, mintha félnének, hogy elbőI nem lát kiutat, ugyanakkor tündéri könnyedségű ismerkedéseknek lehetünk szem- és fültaszunnyad menten, állandóan serkenteni, izgatni
núi, s a kapcsolatok úgy alakulnak, akár a mesékívánják, a felajzott női test, a kiadós pofonok
látványa kínálta zsigeri örömöket kevervén az
ben. Igaz, nem lehet kétségünk afelől, hogy ez
intellektuálisabb élvezetekkel. Annyira pontosan
mese, no de milyen: mintaszerű avagy kifordíadagolják a fűszereket, hogy kérkedőnek hat az
tott, ellentétező? Hol ilyen, hol olyan, noha a
kettő egyszerre legföljebb a valóságban létezhet,
ízesítés. Ha igazán frappáns volna az ötlet, dehogy bánnánk a hivalkodón kitárulkozó dramakonstrukcióban soha - néhány zseniális darab kiturgiát, ám itt néhány jelenet után már nem muvételével, melyekböl negyedszázadonként
ha
lattat a látszólag eltérő helyzetek rímelése. E1is- egy akad.
merjük ugyan az összeállításukhoz
szükséges
Kár, hiszen amire az első néhány villanás kéhatalmas munkát, szellemi erőfeszítést, lelemészít, az ígéretes. Felbukkan egy sziklakemény,

29

hiteles női arc, valamiféle álomjáték bontakozik
ki, s nem szívesen kötözködnénk, eltekintenénk
az apró-cseprő melléfogások listázásától, régi bizalmunkat erősítenénk
hát a föltámadt reménnyel: valami szép és múlhatatlanul fontos
következik, amit kár lenne kihagynunk. Ehelyett
sűrű sziszegésre kényszerül ünk, nem is a környezetben majdhogynem természetes, elfogadható alpáriság hallatán, melynek gyakori bevetése realista fogás ugyan (de mi szükség itt arra?),
hanem maradék ízlésünk háborgása miatt. Talán

mégsem kellene a hecc kedvéért mankóval egymást püfölnie két rokkantnak, hogya handabandázó nagy összetűzések altesti következményeiről már ne is szóljunk. Mégse választottunk hát
rossz címet, amikor egy elképzelt lét kvázi tényei helyett e képzelet hajtóerejére irányítottuk a
figyelmet. Ez bizony - úgy tűnik - nem egyéb a
poénvadászatnál, s legföljebb azon tűnődhetünk:
ki fog nevetni majd az eredményén?
Sneé Péter
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A történet én vagyok
Klöpfler Tibor: A lakatlan ember
A vágyakozás végső célja mindig a belső szabadság - és ha a halált emlegetik, akkor ez a létező korlátokon való felemelkedést éppúgy jelenti, mint a végérvényes bezárulást, amelyben az ember
mintegy "meghal'; a világ számára.
(Földényi F. László)

Mintha a 80-as évek új érzékenysége támadna
föl és bukna alá A lakatlan ember című filmben.
Ugyanolyan narrációs séma, ugyanolyan személyesség, ugyanolyan eklektika - ám kevésbé
radikális, kevésbé provokáló, kevésbé .Jcísérleti"
módon. Hasonlóan elevenedik fel a Balázs Béla
Stúdió hagyománya: egészestés játékfilm készült, jól felismerhető "balázs bélás" jegyekkel,
de az alkotók a forgalmazási szempontokra is tekintettel voltak. Mégsem valamiféle "köztesföld" Klöpfler Tibor munkája, sokkal inkább enciklopédikus összegzése egyfajta művészi gondolkodásmódnak, s egyúttal tézisszerű nyitás a
90-es évek léthangulata felé. Egyszerre erénye
és hibája ez a filmnek: sokoldalúsága nem ad helyet a nagyságnak.
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(Az elbeszélés szelleme) Hogyan is kerülheti ki a
(film)elbeszélés nehézségeit a történetét és történeimét vesztett elbeszélő? Az összegabalyodott
dramaturgiai koordinátarendszerben
hova helyezze szereplőit? Miféle megbízható narratív
séma siet a kifejezés segítségére? Úgy tűnik, a
posztmodern narráció továbbra is magára van
utalva: neki kell megteremtenie azokat a szabályokat, amelyekhez később viszonyulni tud. Sőt,
mintha az elbeszélés centrumába sodródott Én
helyzete is elbizonytalanodna. A kezdeti "ki vagyok én?" kérdését mindinkább a "vagyok-e
egyáltalán?" töprengése váltja fel. A médiumok
összessége már nem a modernizmus "dokumentumjátékfilmjét", hanem fikciós dokumentumfilmet vetít az összefüggő galaxisvászonra.

Klöpfler filmje ebből a mediális és individuális válsághelyzetből rugaszkodik el, amikor az
elbeszélés nehézségét/lehetetlenségét,
a filmhős
létezését/nem létezését rövidre zárva éppen az
elbeszélő ellehetetlenünéléséből
csihol narrációs
szerkezetet. Sok-sok idézőjel, ironikus csűréscsavarás, egymásra reflektáló reflexiók során jutunk el addig a dramaturgiai magaslatig, ahonnan áttekinthető az elbeszélés terepe: a lakatlan
ember "azon kevés emberek közé tartozik, akiről
még életében film készül, s azon szerencsések
közé, akik saját maguk játszhatják el a saját, önnön életükről szóló filmben a főszerepet". Ha
ehhez még hozzávesszük, hogy a filmet kettős
narráció kíséri: egy filmhíradó-krónikás, aki dokumentumokból próbálja rekonstruálni a fiktív
életrajzot, és egy nem létező, de látható remete,
aki lelki vezetőként áll a főhős mögött élete útján (ő egyébként az elbeszélés szelleme); továbbá ha arra is tekintettel vagyunk, hogy hősünk
17 évesen úgy érezte, nem valóságos személy, s
emiatt szorongás fogta el, valamint hogya főszereplő végül is eltűnt, s az emberek számára már
csak egy televíziós riportfilm interjúalanyaként
létezik, ahol saját életéről beszél - nos akkor éppen az válik láthatóvá, ami nincs: az élettörténet.
A lakatlan emberben a történet rekonstrukciója és dekonstrukciója egymással párhuzamosan
folyik. A dokumentumok ból (a 60-as éveket idéző dokumentumfelvételekből,
a home-videónaplókból) fikció, a fikciós jelenetekből (kalandozás az Égei szigetvilágban) a hős létét bizonyító dokumentumok lesznek. Keresztbe-kasul
átjárható a két szféra, sőt átjárhatóság ukra, felcserélhetőségükre helyeződik a hangsúly. Titoktalan az olyan világ, amelyben észrevétlenül keveredik össze való és nem való. Ugyanígy titoktalan a film hőse is - s éppen ebből fakad szorongása; az az érzése, hogy nem valóságos személy. Hiszen a valóságot csak a valótlannal
szemben lehet átélni, az Ént a halállal szemben.
A lakatlan ember az elmúlást keresi, hogy önmagához jusson; egy történetet, hogy sorsra leljen.
Ám a halál helyett a nem-létet, az Én valóságos
története helyett egy történet fiktív Énjét birtokolhatja csupán.
(Romantika) Az elbeszélés szelleme azonban
mégis azt sugallja az elbeszélés főhősének. a történet én vagyok. S valóban, A lakatlan ember
"cselekményes", "sokszereplős" film; az elbeszélés nehézségei egyáltalán nem akadályozzák
abban, hogy nagyformátumú történetet meséljen
el barátságról, szerelemről, a művészi alkotás

Bolyki László

kínjáról, s eközben, mintegy hangulati háttérként, érdekes körképet ad a 90-es évek alternatív
ku ltúráj áró I, továbbá a mozi mítoszának felidézéséről sem feledkezik el. Hősei láthatóan rnindent megtesznek azért, hogy valótlanságukból
beleszabaduljanak egy történetbe, hogy formát
kapjon az életük. A szubjektum önkifejezésének
hevületét a romantikától kölcsönzik - s ez az az
elem, amely mind erősebben itatja át a posztmodern érikeresők filmjeit.
A romantika nem mint rnűvészettörténeti
korszak vagy stílus kap szerepet ezekben a filmekben, hanem életérzésként, az elvágyódás "categoricus imperativusaként";
olyan hagyományként, amely maga is érzékeny volt a klasszicizmus előtti hagyományokra.
Szirtes András
Lenze, Jeles Madách-filmje sorolható ide, de fellelhetők romantikus vonások Bódy utolsó munkájában is. Klöpflernél ölt talán a leginkább
tárgyszerű formát a romantikus életérzéssel való
azonosulás: az álmok színhelye, az elbeszélés remeteszellemének lakóhelye az Égei-tenger szigetvilága; a főhős egy alkalommal mozarti jelmezt ölt - nem véletlenül, hiszen éppen ezzel
függ össze legteljesebben romantikus vonása:
zeneszerzéssel foglalkozik.
A zene mint a szubjektum kiáradásának
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Szirtes János és Bolyki László (Lugosi Lugo László felvételei)

anyagtalan, s ezért tökéletes megvalósítása, a
romantika nagyra becsült művészi
kifejezésmódja az új érzékenyek számára is igen fontos
volt: az alternatív életszemlélet, a másság fogalmon túli kifejezését tette lehetővé. A szoros
összefonódást az is jelezte, hogy a zenélés, a zeneszerzés több esetben beépült a film történetébe (Eszkimó asszony fázik, A kutya éji dala). A
lakatlan emberben a zene nemcsak mint a romantika irányába tett gesztus jelenik meg, hanem a maga valóságában is eképp hangzik fel: a
film atmoszféráját
meghatározóan
uralják a
klasszikus zenei idézetek. A zene, pontosabban
a zeneszerzés, illetve a zenehallgatás folyamata
anyagszerűen képes közvetíteni azt a szellemi
állapotot, amelyben a főhős wertheri útkeresése
zajlik. (Látjuk, amint kottát ír, dúdol, néhány
hangot leüt a zongorán, vagy vele együtt hallgatjuk a különleges akusztikájú zeneszobában a
telt hangú muzsikát.) Mindazonáltal Klöpfler
sem hagyja ki a kortárs zene jelzésértékét: a főszereplő külső életterét, a motoros .Jegényegyletet" és a klubot az alternatív kultúrák zenei
névjegyével látja el.
A lakatlan ember "romantikája" a valós/valótlan élet problematikájával kerül legközelebb a
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romantika szelleméhez; a "vagyok-e egyáltalán"
kérdése nemcsak az elbeszélés nehézségéből fakad (itt inkább a nehézség okának tűnik). A
szubjektum egyként keresi önkifejezését (zene),
"helyzetbe hozását" (történet) és teljességét
(Én). Ez utóbbit szinte szó szoros értelemben
igyekszik romantikus módon magához ragadni a
film: beszél a szerelemről és a barátságról, beszél a hivatásról, beszél a múlt által meghatározott jelenről, van a történetnek egy 19. századi
izzású vonulata (a főhős plátói szerelmének tárgya nem más, mint barátjának volt felesége), s
végül megjelenik benne a kaland, az ismeretlen,
az utazás, a vándorlás motívuma. Mindenből egy
kevés, a töredékekből formálódó egész jegyében. A nagy mű nem születik meg; a történet a
film befejezésével egy televíziós talk show tárgyaként zuhan önmagába; a részek pusztán értelmezik az események egészét, de nem jelölik ki
irányukat. A lakatlan embernek, miként a remete
tanácsolja, haza kell térnie, hiszen "ott van otthon, ahol a szív".
A szubjektum önmagához térése, a vándorlás
utáni hazatalálás, a "vagyok, tehát vagyok" létdefiníciója ez; azonosulás a romantika hagyom ányával.

(Irónia) Nem lehetne hiteles ez az azonosulás a
posztmodern kultúrában ironikus reflexió nélkül.
Nem a romantika korát éljük, az utazás ma nem
azt jelenti, mint századokkal korábban, az ismeretlen, a titok még kevésbé. Nem ugyanaz ma
már lélelk, legfeljebb - helyzeténél fogva olyan; s ezt a hasonlóságot - naivitásunk vesztéveI, mindentudásunk álságát (le)leplezve - a művészetnek jeleznie kell. "Az irónia az igazi szabadság" - írta egy 80-as évek filmművészetével
foglalkozó tanulmányának címében Bíró Yvette,
s valóban, ironikusan még romantikusok is lehetünk ezen az ezredvégen.
Klöpfler Tibor filmjében iróniából nincs hiány. A főhőst - áruljuk el már végre - Fővárosi
Tamásnak hívják, barátját Békés Csabának. Tamás autószerelő édesapjától Rilke-parafrázist
kap szellemi útravalóul: .Vattoztassál az életeden!" Sokkal mélyebb tartalmú iróniát rejt magában dokumentum és fikció már említett viszonya: Tamás fiktív élettörténetét valódi híradófelvételeken rekonstruálja a narrátor a film elején;
az utolsó képen pedig a tévének nyilatkozó Tamás köszön el azzal, hogy egy későbbi alkalommal még szivesen nyilatkozik saját életéről (micsoda kétségbeesett filmzárlat ez "a történet én
vagyok" eszméjének megmentése érdekében).
Kommunikációs zűrzavarunk is kap egy duplafenekű fricskát: Csaba öngyilkossági kísérlete
nyomán zavar keletkezik beszédközpontjában.
Tamással folytatott érthetetlen halandzsázásukat
hangalámondással "szinkronizálja" a film - ám
ez a görögországi jelenetekben (görögül beszélnek?) már nem is olyan furcsa. Szinte önálló életet élő ironikus epizódsort alkotnak (és a film
legnagyobb színészi teljesítményét nyújtják) a
Pauer Henrik által alakított maffiózó (A kínai
vagy más néven Irénke néni) jelenetei. A göngyölegben utazó gengszter (ez üres üvegek
csempészését jelenti) megbízatása nyomán keveredik Tamás és Csaba a görög szigetekre. E dra-

maturgiai momentumon túl azonban nagyobb jelentősége van a mozimítoszok ironikus megidézésének. A kínai vonzáskörében olyan jeleneteket lehetett leforgatni, amelyek nem hiányozhatnak egy tisztességes mozifilmből (akciók, verekedések, partik, nők, s az ehhez kapcsolódó várakozás, feszültség, humor); s Klöpfler ezeket a
jeleneteket nemcsak jelzi, hanem láthatólag nagy
kedvvel és aprólékosan ki is dolgozza. Ám éppen ez a kifinomult műgond teszi fanyar idézőjelbe az "alkalmazotti" helyzetbe sodródó nagy
mozimítoszokat.
Amennyire a filmelbeszélés nehézsége és a romantikus életérzéssel való azonosulás egyként
hozza létre A lakatlan ember én-teremtő történetiségét, úgy válik le a történet egészéről az ironikus
látásmód, s lesz eszközzé, a mondhatóság segédletévé. Nagy ár volna ez, ha nem hatná át a filmi
kifejezés egészét, a film mint médium anyagszerűségét egyfajta alkotásmódbeli önirónia. Nem a
fentebb felsorolt, s még tovább bővíthető tartalmi
mozzanatokra gondolok, hanem a filmi kifejezést
ontologikusan érintő meghatározottságra, nevezetesen a mozgókép illuzórikus voltára.
A filmen másodperceként huszonnégy állókép
levetítése teremti meg a mozgás illúzióját.
Klöpfler - azon túl, hogy számtalan módon manipulálja anyagát: elszínezi, kimerevíti, áttűnéseket alkalmaz - kevesebb képkockát mutat meg
nekünk, ezáltal szemünk érzékeli a mozgókép
egyes elemeit, a mozgás szaggatottá, ugrálóvá
válik. "Mozgó állóképeket" látunk, a filmes illúzió leleplezését és alkalmazását - immár szorosan kötődve a filmelbeszélés valóság és fikció,
való és valótlan között hányódó nehézségeihez,
valamint a romantikusok heroikus - és kudarera
ítélt - erőfeszítéséhez, miszerint "a kép ne csak
egy témát, egy jelenetet, egy tárgyat ábrázoljon.
hanem az ábrázolás hogyanját is" (Földényi F.
László).
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Sírközelben
Ember Judit: Újmagyar siralom
A kronológia a történelmi emlékezet fontos része. A dátumok sorozata nem csak puszta váz:
az események egymáshoz való viszonyát, kapcsolatát természetesen befolyásolja sorrendi ségük, az, hogy milyen láncolatban helyezkednek
el. Ez az elrendezés azonban nem állandó. Gyakran kihullanak belőle különféle személyek, események. A legújabb történések nemcsak a jövőt
befolyásolják, hanem a múltbéli szereplők helyzetét, a kronologikus folyamatok megítélését is
átértelmezik.
Kiemelkedő személyiségek életének egyes állomásai az esemény történet jellegzetes sűrűsödési pontjait adják. Ilyen pont például
a halál,
amely azonban egyes személyek esetében a többi dátumnál is kitüntetettebb jelentőséggel bír. A
mártírok halála nem feltétlenül a sorsból, az életútból magából következik. Körülményei ("vértanúhalál") hatnak vissza az egész életútra, új
megvilágításba helyezve azt. Az erőszakos halál
igazságtételt kíván, ez azonban gyakran csak
évekkel, évtizedekkel később -következhet be.
Az elhallgatás vége utáni felszabadulásban zökken új szerkezetbe a kronológia, a megemlékezések, esetleges évfordulók ekkor teremtik és
egyben erősítik is meg a múlt jelenlétét. A közösség így végre közel kerülhet halottaihoz.
Nagy Imre és mártfrtársai újratemetésére az
egy évvel korábbi Pere Lachaise-beli jelképes
aktus után, 1989. június l6-án került sor. Ember
Judit az ezt megelőző, március-április fordulóján
lezajlott exhumálásról, a holttestek azonosításáról készítette el filmjét. (Az utolsó tíz perc a jogi
igazságtételről, a júliusi rehabilitálásról szól.) A
film a Fekete Doboz videófolyóirat részére készült, hosszúsága (170 perc) miatt végül mellékletként jelent meg. A témával nem először foglalkoztak. A párizsi, majd a budapesti újratemetésről a Fekete Doboz tudósított, a rendezőnő pedig néhány évvel korábban forgatta le a II órás
Menedékjogot, amely a jugoszláv követségtől a
snagovi internálásig követte a Nagy Imre-csoport sorsát. Ugyanarról a történetről más-más
jellegű, megközelítésű
filmek készültek - funkciójuk, szerepük is eltérő volt. AMenedékjog
forgatása idején maga a megszólalás is tettértékű
volt: minden fontos, amit a szereplők elmonda34

nak, hiszen még nem volt más, hozzáférhető és
hiteles forrás a történtek kiderítésére. Ember Judit, filmjeiről beszélve, a profán evangélium kifejezést használja, mert az evangélisták is ugyanarról beszélnek, csak különbözőképpen mondják
el a dolgokat. Ezért hosszúak a filmjei, ezért
gyakoriak az ismétlődések a visszaemlékezésekben.
1989 tavaszán megkezdődött az események
hivatalos átértékelése. Az ellenforradalomból
népfelkelés lett, megállapodás született az újratemetésről is. Ekkor készült az Újmagyar siralom.
A változás már zajlott: nem volt nyugvópont,
amely biztos értékelést tett volna lehetővé. Maléter Pálné arról beszél a filmben, hogy megint
sok a homály, néhány dolgot még mindig nem
mondanak el, mintha ezzel fedezni akarnának
embereket. A családtagok számára az volt a legfontosabb, hogy meggyőződhettek róla, tényleg
korrektül, tudományosan zajlik a kihantolás és
az azonosítás.
A temetőben felvett anyag két részre tagolható. Egyfelől az exhumálás folyamatának rögzítésére, másfelől az áldozatokról, haláluk körülményéről szóló beszélgetésekre,
visszaemlékezésekre. A dokumentáló film keveredik ezáltal a
dokumentumfilmmel.
E kettő közül az első a
hangsúlyosabb: amikor filmezni kezdték a munkát, még nem tudhatták, hogy megtalálják-e a
holttesteket, sikerül-e azonosítani őket. Minden
a kamera előtt zajlik, nyomon követhetjük az
eseményeket. A feltárás és azonosítás hosszú jelenetei következnek egymásra: ez a szerkesztési
mód érzékelteti, teremti meg számunkra a munka hitelességét. A dokumentálást tagoló beszélgetések az események felidézésére, az akkorvolt-idő megidézésére szolgálnak. Megjelenítik
a múltat, elevenné teszik az emlékeket. A kihantolás, a sírok feltárása egyúttal az elfojtás megszűnéseként,
az emlékezet elbeszélhető múlttá
formálásaként is elgondolható.
A film az exhumálás egy hetének eseményeit
mindegyik napra, mindegyik sírra nagyjából
ugyanannyi időt fordítva követi végig. Egy-egy
holttest exhumálásával újra kezdődik a folyamat,
az emlékezés. Újra és újra neki kell indulni az
útnak, az időnek. Át kell élni a harmincegyné-

hány éve és az azóta történteket. "Mai nap kétszer temettem el a férjemet" - mondja Maléterné. (Az első holttestben Gimes Miklóst azonosították, a második volt Maléter Pálé.) "Ők együtt
voltak és még itt, ebben a szörnyű gödörben is
együtt vannak. Ők együvé tartoznak." A gyász
és az emlékezés a legszemélyesebb élmények
közé tartozik. Másokkal alig megosztható. A
családtagok, ismerősök ezért segítik, támogatják
egymást. Társak a fájdalomban. Nagy Imre, Maléter Pál, Gimes Miklós, Szilágyi József és Losonczy Géza pofitikusok, újságírók, a közélet
gyakori szereplői voltak. A filmben rokonok, barátok, sorstársak beszélnek róluk: a magánsorsok
ezzel közös történelemmé válnak. Ez a különleges alaphelyzet a legmegrendítőbb. Olyan pillanatban kell megnyilatkozniuk,
olyan dolgokat
rögzít a kamera, amelyek megismételhetetlenek.
A drámaiság, a fájdalom szélsőértékei. Csak a
test bomlik le néhány évtized alatt. A gondolatok, az emlékek, az élmények ma éppoly intenzívek, mint harminc évvel korábban voltak.
A hozzátartozók maguk is amatőr orvosok, régészek lettek erre a néhány napra. Közösen folyik az azonosítás, orvosi papírok, adatok, fényképek segítségével. A film elején egy aránylag
hosszú jelenetben, még az első nap, jegyzőkönyvet vesznek fel. A professzorok is zavarban vannak, nem tudják, hogyan töltsék ki, kiről milyen
adatokat jegyezzenek fel. Hétköznapi rutinjuktól
távol áll a helyzet abszurditása. Rokonok, ismerősök, filmesek állják körül a sírokat. Semmi
sincs előre megrendezve, a legdrámaibb szituációk is a helyzetből fakadnak. A sírok feltárása
pontosan, szakszerűen folyik. A karnerahasználatot a célszerűség határozza meg: minél jobban
látható legyen, hogy mi történik. Emberek átmennek, megállnak a felvevőgép előtt. Az operatőrnek ki kell bújnia közülük, új beállítást kell
keresnie.
Közelről filmezve az első pillanatban néha
csak nehezen felismerhető a látvány. Alig választhatók szét a gyökér, a koporsófedél, a növényzet és az emberi test maradványai. A csontváz, a fizikai átalakulás egy másikra is utal: a ki-

hantolással, az újratemetés lehetőségével a halott
emléke is megtisztulhat a korábban ráaggatott
igazságtalanságoktól.
A film utolsó tíz perce (Nem bűnösök, nem
bűnösök, nem bűnösök ...) ennek a folyamatnak
az eredményét, az újratárgyalt Nagy Imre-per
ítélethirdetését örökítette meg. A megtisztítás, a
rehabilitáció megtörtént: a szakszerű jogi érvek
már az új értékelést támasztják alá. (Antropológusok jegyezték fel egyes kultúráknak azt a szokását, hogy csak akkor temetik el véglegesen az
elhúnyt uralkodót, amikor annak már utóda is
meghalt. Három éve nálunk is sokat írtak arról a
véletlen - törvényszerű? - egybeesésről. hogy
Kádár János épp ezen a napon, a rehabilitáló
tárgyalás ideje alatt halt meg. Ez a "spirituális
igazságtétel" felül áll a jogi-politikai értékelésen.
Helyreállítja a mártírhalál után szétzilált időszerkezetet.)
Bár a cím más, átvitt értelmű olvasatokat is
megengedne, az Újmagyar siralom elsősorban a
rögzítés, a dokumentálás filmje. Szigorúan megfogalmazva: esettanulmány. Nyom a későbbi érdeklődőnek, megfigyelőnek. Az orvosszakemberek pontos és szikár leírása, a jegyzőkönyv mostanra már valahol egy irattárban hever. Az a szöveg, az elvégzett munka ismertetése és precíz
magyarázata természetesen
másra szolgál és
egészen mást érzékeltet, mint mondjuk azok a
fényképek, amelyeket a rokonok, barátok készítettek a sírokról. Az emlékezet szerkezete, felbontóképessége is eltér a kameráétól. Vajon mit
tud mondani a halálról, gyászról az a szemcsés,
kicsit elmosódó videókép, amely korunkban az
elmúlás, a pillanatnyiság jelképe lett?
Ideje van az elmúlásnak, ideje az emlékezésnek. A dokumentálás az idővel való megbírkózás egyik módja. Ember Judit filmje 170 percnyi
kódolt üzenet, kazettába szorult időzárvány. Időben készült, hogy az elmúlt évek fontos történései közül az egyiknek szép, megrázó pillanatképét adja. Későbbi sorsát, utóéletét mégis nehéz
előre bemérni. Mindenesetre egy biztos: ideje
van ...
Varga Balázs

ÚJMAGYAR SIRALOM, színes, magyar, 1991
r: Ember Judit, o: Mertz Lóránt, v: Kulics Ágnes, h: Fék György
Fekete Doboz
A Magyar Televízió bemutatója
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Barthélemy Amengual: A történelem poétikája
Theo Angelopuloszról
A filmrendező két nagy témáját, az időt és az
emlékezést, a Történelem diktálja. Az idő a Történelem tárgya és helyszíne, az emlékezés az idő
emberi megtestesülése. Az emlékezés az idő íródeákja, de ugyanakkor maga a pergamen is. A
Rekonstrukció kamerája az utolsó képnél visszatér a kiinduló állásba. A vándorszínészek ugyanott fejeződött be 1952-ben, ahol 1939-ben elkezdődött: az aigioni pályaudvar előtt. És ott van az
összes szereplő, azok is, akik közben meghaltak
vagy elmentek. "Olyan ez, mint egy családi csoportkép, melyre már rá van írva a jövendő".'
"Ebben az utolsó képben benne van az egész
film (és a Történelem, az idő)'"; az emlékezés
fonalának kezdete és vége is a kezünkben van. A
Megalexandroszban az anarchisták összetörik a
toronyórát, melyet Nagy Sándor aztán újra megindít, hiszen az utópia csak időn és nem Történelmen kívüli. Az Utazás Kythérára egy galaxis
körforgását nyitja meg előttünk - a világidőt és
egy gyermekkori álom- vagyemlékképet, az emberi időt. Angelopulosz csodálatosan bánik az
idővel. Esti és reggeli szürkületek, az újév (Vadászok) és az évszázad (Megalexandrosz) első
hajnala, a kozmikus idő diktálja az emberi idő
ritmusát.
Az idő, mely mindig a változás forrása, nála
egyazon képsor kezdete és vége között jelenik
meg. Az alkonyi képsor hajnali derengésben fejeződik be, egy helyszín egy egészen más helyszínbe, egy kor egy másik korba csúszik át. Az
Barthélemy Amengual 1984-ben írt tanulmányából részleteket közlünk. A Budapest Film által szervezett Angelopuloszfilmhéten a Rekonstrukció, az Utazás Kythérára, A méhész, a
Ködös tájkép és a Gólyaállásban címú alkotásokat mutatták
be.
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idő a szemünk előtt csírázik, majd bomlik ki,
mint ahogyan gyorsított felvételen látunk egy rózsát kinyíl ni. Egy képsorban megnyúlik a pillanat: várnunk kell, míg elolvad a cukor; majd (a
nagy utazások elfolyó idejében) átalakul a bergsoni idővé, hogy észrevétlenül belevesszen a
Történelembe. A jelen emlékké válik, nem egy
elmúlt, halott pillanatként, hanem mint a történés
mozgásban lévő egysége, az egyén, a csoport, a
világ kiteljesedése. "Ez az időnél gazdagabb
idö'" a nézőt a térben/időben való gondolkodásra - brechti esztétika - készteti; biztosan eljuttatja az idő valóságához.
"Ez lineáris szerkezetű film", mondja Angelopulosz a Rekonstrukcióról, a Vándorszínészekről
pedig: "ha nézzük, olyan, mintha minden a jelenben történne".' Ebben a minthában rejlik az
emlékezés sajátossága, az idő megfordíthatatlan
folyamatossága. "Az idő kiiktatásával" (amikor
a színpad üres) kevésbé lehet kitágítani az időt,
mint azzal, ha az emberi időt belehelyezzük a világidőbe, hiszen e kettő alkotja a történelmet. Ki
látott még olyat, hogy mialatt átmegyünk egy sikátoron vagy kilépünk egy kávézó ból, bealkonyul vagy megvirrad? Ő "használja" a reális időt
(Tarkovszkij
azt mondaná, "megformázza").
Már a Rekonstrukció idején kijelentette: "Számomra van filmidő és reális idő. Azt gondolom,
hogyafilmidő
gyakran meghamisít ja a dolgokat. Minden kameraállásnak és minden képsornak meghagytam az önállóságát, majd játszani
kezdtem a reális idővel. Így ugyanazt a hatást
érem el, mintha folyamatosan venném fel a jelenetet. - Hogy mikor kell vágni? Ezt a belső idő
határozza meg. Van egy pillanat, amikor az ember érzi, hogy vágni kell.'"

Rekonstrukció

(/970)

De az idő az embereket is megosztja, a nemzedékeket is elválasztja. A ma nemzedéke számára
a tegnap történeimét az idő idegeníti el, teszi indifferenssé. A világ változik: a fiatalok az öregeket új utakra kényszerítik, végérvényes szakítást
várnak tőlük. Ami tegnap még nyilvánvaló volt,
az mára már lehetetlen, nevetséges, érthetetlen
vagy abszurd. De hogy lehet, hogy ezt nem veszik észre? Amikor az Utazás Kythérára öreg
Spyrosa hazatér, észreveszi, hogy kétszeresen is
idegen lett, nemkívánatos, túlhaladott. A száműzetésben, feltételezhetjük, még igazi életet élt. A
kiegyezés számára tilos, ő már csak élőhalott, a
Komtur kőszobra. Sokan hasonlították a Szent
Mihálynak volt egy kakasa hőséhez. De a Taviani
fivérek filmjében Giulio Manieri egy mozgásban
lévő világba tér vissza a börtönből. Az új szocialista nemzedék ideológiája és gyakorlata tagadja
az ő régi elveit, politikai nézeteit. Spyros politikáját azonban még csak nem is tagadja senki. A
társadalmi megegyezés egyetlen célja az ő elutasítása. Az Utazás Kythérára a politikai felejtésnek, az osztályok kiegyezésének és a nemzedékek elszakadásának a filmje.

Angelopulosz minden emléket megjelenít: a
betiltottat, az elutasítottat, a gyötrőn dédelgetettet, az elfeledettet. A legkülönbözőbb formákban
idézi fel őket: kulturális emlékként mint mítoszt,
klasszikus színházat, folklórt, naiv Festészetet;
aktívemlékként
mint dalokat, olvasmányokat,
vallomásokat, beszédeket, proklamációkat; tárgyként mint lemezeket és fényképeket; szubjektív
emlékezésként pedig mint tudatot, kollektív és
egyéni víziókat. Ezek után már csak azt kell elérnie, hogy az emlékek felidézéséből megszüIessen a történelmi tudat, erre szolgál filmművészetének jellegzetes eszköze, a szerkezet felbontása.
A V ándorszinészek
hősei egy ál-visszatekintésben múltjuk tizenhárom esztendejét élik át Ca
tárgyilagosan elmondott történet, a szubjektív
emlék hiányzik), ebből születik meg a kollektív
emlék. "A visszatekintést az egész társulat közösen áli át", mondja a rendező". Az egész társulat,
maga a Történelem és tulajdonképpen mindenki,
aki maga is végigcsinálta ezeket az éveket. A
Vadászokban mindez fordítva játszódik le: a kezdetben individuális emlékek a film folyamán
egyneművé válnak, hogy végül egy társadalmi
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Vadászok (1977)

osztály közös emlékezetévé álljanak össze. Ezt
erősíti az is, hogyavisszapillantások
középpontjában nem az egyes emberekkel megtörtént események, hanem a társadalmi-történelmi
összefüggések állnak. "Olyan ez, mintha minden
egyetlen tudatban történt volna meg", hiszen "az
összes szereplő valójában egyetlen, sokarcú személy.' Jól látható, hogy a lassú vágásokkal, a
nagy egységek megszerkesztésével
Angelopulosznak ugyanazt sikerült megteremtenie, mint
Eizensteinnek a gyors vágásokkal: a kollektív
szellem mozgásából, amely a dühödt kétségtől
halad a boldog bizonyosságig - gondoljunk csak
A régi és új képsorára a szeparátorral - születik
meg ez a hős; Angelopulosznál az emlékezésből,
az egykori közös lelkiállapotból."
A képzeletbeli focimeccs a Vadászokban, melyet két volt rabtárs (az egyik kommunista maradt, a másik már nem az) úgy játszik le, ahogya
börtönben is lejátszották, kiválóan jellemzi a
rendező poétikájának építkezését: a két férfi elbeszél egymás mellett, az egyik 1949 augusztusát emlegeti, a másik pedig arra figyelmezteti,
hogy már 1963 májusát írják. Anélkül, hogya
38

kamera elmozdulna, a játék tere megváltozik, átkerül a börtönbe, és a játék ideje is két különbözö idősíkra válik szét. A kép egyszerre emlékképbe vált át. "Ez a visszatekintés
nélküli
visszatekintés"."
Aki emlékezésről beszél, az a Történelemről, de
ugyanakkor a nemzeti vagyonról, az apák szellemi örökségéről is beszél. Miben nyilvánul meg
Angelopulosznál az Apához fűződő kapcsolat?
(Az örökölt erkölcsi értékekről beszélek, nem
pedig arról a karizmatikus figuráról, amellyel a
diktatúrák helyettesítik az apa-ideált.) A rendező
egyetlen filmjében sem vitatja azokat az örökölt,
vagy ha úgy tetszik, tradicionális értékeket, amelyek a pozitív hősök magatartását, a szabadságért és az igazságért vívott harcukat meghatározzák. Ezek az értékek: a becsület, a házastársi és
politikai hűség, a lojalitás, a szerelem tisztasága,
az adott szó megtartása, a bátorság, a tisztánlátás
és a nagylelkűség, az önfeláldozás, az erőszak
létjogosultsága a zsarnoksággal szemben és a hazaszeretet (ami nem zárja ki a proletár internacionalizmust). Angelopulosz
minden filmjében

hősei - az igazi hősök - oldalán áll, egyetért tetteikkel, meggyőződéseikkel.
reményeikkel, álmaikkal és elkötelezettségükkel.
Egy pillanatra sem kérdőjelezi meg harcuk
szükségességét, módszereik jogosságát vagy elhibázottságát, programjuk értelmét vagy őrültségét. Az apákat soha nem vádolja - még az Utazás Kythérára círnű filmben sem, ahol pedig az
öreg Spyros egy másik kor kísérteteként jelenik
meg, politikai utódok nélkül -, pedig ez egyre
divatosabb a filmművészetben. Egyre gyakrabban hibáztat ják az apákat a fiúk háborújáért,
gyűlölködéséért.
ellenségeskedéséért. (Francoise
Audé szerint'° erre Pat O'Connor Forradás című
filmje a példa.)
A Megalexandrosz az első film, ahol ez a szolidaritás először roppan meg, és megjelenik a
gyanakvás. Noha Spyros lányának egyetlen bizonyossága már csak a neme: "Meglepve veszem észre, hogy már semmiben nem hiszek.
Egyedül a testem maradt meg, hogy érezzem:
élek."; ha miközben a száműzött hajóját várja,
azt gondolja is: "Hamline év után mit számít
már, hogy az apám-e vagy nem az apám?", szó
sincs arról, hogy a rendező egyetértene vele.
Egyszerűen csak megállapítja, hogy megváltoztak az idők.
Ennek ellenére tény, hogya Vándorszínészekben, az Átreidák mítosza ürügyén, Angelopulosz
egy pillanatra (ha bizonytalanul is) kétségbe
vonja az apák, a nép törvényét. Élektra húga,
Khrüszothemisz egyértelműen negatív figuraként jelenik meg, akár a patriarchális, keresztény
népi erkölcsöt, akár az adott történelmi pillanat
politikai-hazafiúi
elkötelezettségét
tesszük is
meg mércének. Lányanya. Egy üzér előtt meztelenül táncol, hogy italhoz jusson; behódol Klütaimnésztrának, az anyjának és Aigiszthosznak,
hogy az apja, Agamemnon ellen forduljon; elfogadja a házasságtörést; lepaktái az angolokkal
(valószínűleg prostituálódik is), majd az amerikaikkal; otthagyja tizenéves fiát és Görögországot, hogy kövesse férjét, egy amerikai tisztet. De
nem áll be a "kollaboránsok" közé, nem működik együtt a hódító olaszokkal és nácikkal, nem
jelent fel senkit, "nem politizál". Kizsákmányolt
és megalázott áldozat (emlékezzünk arra a jelenetre, amikor a kövér szatócsnak mutogatja magát), aki felszabadítóiként követi Görögország
.felszabadítóit", az angolszászokat. Spyros lányával együtt ő is elmondhatná: "Egyedül a testem maradt meg, hogy érezzem: élek", bár ő

még hisz a házasságban és a társadalmi fellendülésben. A görög nemzet többségéhez hasonlóan
"hiába csak nézője a Történelemnek, a következményeit mégis megszenvedi. Ez gyávaság,
dehát minden népnek megvan a maga csendes
többsége"." Elutasítja apái rettenetes örökségét,
s amikor elhagyni készül a társulatot (a fia éppen
a görög történelem .Jeghősiesebb ütközetéről olvas"), felveszi meggyilkolt anyja bundáját". Biztos, hogy gyáva? (...)
Az esti szürkület hasonlít a reggeli derengéshez,
de mégsem hajnal. Úgy tűnhet, mintha Angelopulosz filmjeiben a körforgás lenne az uralkodó
elv. De ez csak látszat. A filmek eleje és vége
között, annak ellenére, hogy végül visszatér a
kezdő képsor, alapvetően megváltozik valami. A
Vándorszínészek végén az 1939-es társulatot látjuk kilépni az aigioni pályaudvarról, s ráébredünk, hogy a film elején, amikor ugyanígy kijöttek, 1952-t írtunk. A megtörtént Történelem
szükségszerűen
visszafelé íródik. I939-ben a társulat a maga ideológiai sokféleségével még az
egész görög népet képviselte: a baloldalt, a jobboldalt, a hallgató többséget. 1952-ben már csak
egy megcsonkított Görögországot láthatunk benne: a megtizedelt baloldalt. A film elején Oresztész játssza Tasszoszt, míg a végén egy másik,
egy fiatal Oresztész, Khrüszothemisz fia kapja
meg a szerepet. Nemcsak a színpadon "foglalja
el Oresztész helyét, hanem az életben is.?"
Élektra mellett. Ekkorra azonban az őket összekötő érzelmi és politikai kapcsolat elveszíti harmadik dimenzióját: a vérfertőzést.
Ugyanazon a havas mezön indul és zárul le a
Vadászok története. A film 1976. december 31én kezdődik és fejeződik be. A cselekmény
visszatér önmagába, de ennek oka, hogy a végig
a jelenben játszódó film egy egyedülálló pillanat
köré szerveződik: találnak egy holttestet, melyet
visszatemetnek. Hatalmas zárójel ez a pillanat,
olyan, mint egy rossz álom; egyszerre rövid és
hosszú, mint amikor a fuldokló előtt lepereg
egész élete. Az agyrémek elszabadulása megfelel annak a neurotikus tagadásnak, mellyel a polgárság fogad minden változást.
1899. december 31-én Nagy Sándor megszökik a börtönről; 1980-ban a fiatal Sándor menekül el, és a mai Athénbe indul. Az első még félisten akart lenni, a második már megelégszik azzal, hogy ember. A "nagy"-ban túlcsordult az
önbizalom, a "kicsi" kérdez. Spyros, az Utazás
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Utazás Kythérára (/984)

Kythérára harcosa, a tengerről érkezik és a tengeren tűnik el. Mintha a halottak világából jönne, egy fantomhajóból száll ki az elhagyott kikötőben. És a halál felé indul majd el, magával viszi feleségét is, hogy elsodorja őket az ár. Az érkezés és távozás között az emlékezetet kutatja a
film, itt is ugyanúgy keveredik a vízió és a Történelem, mint a Vadászokban, ezúttal azonban
konkrét keretbe foglalva: Alexandros, a filmrendező filmet akar csinálni apjáról, Spyrosról - és
a film el is készül. Mi ennek a keretfilmtől elválaszthatatlan filmnek az első megfogalmazását
látjuk, s a befejezés feltehetően a filmbeli film
csúcspontja. Az Uta:ás Kythérára és a Vadás:ok
ugyanarról a politikai mozdulatlanságról,
egy
helyben toporgásról szól, ezért szerkezetük is
hasonlóan álomszerű.
E két film semmi esetre sem cáfolja meg a
többit, s magában hordja a jövő ígéretét: a Vadá-
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s:okban vörös zászlóval megrakott bárkák úsznak át újra és újra a színen; az Uta:ás Kythérára
rendező hőse filmet csinál egy mindenki által
visszautasított apáról. "Éppen ezért a történelem
nem puszta körforgás" - mondhatja Angelopulosz." Sem az ő történetei, sem a Történelem.
Csodálatos paradoxon, hogy éppen az elbeszélés, a hosszú beállítások vagy a 3600-os (olykor
annál is nagyobb) panorárnázások körszerkezete
teszi lehetővé a rendezőnek, hogy történetei ne
önmagukba térjenek vissza, hanem beleolvadhassanak a Történelem végtelenjébe. A visszatérő
kép, az oda-vissza út Angelopulosznál nem a
csapda, a bezártság, a fátum jelképe - csupán az
időt fejezi ki. Az égitestek, az évszakok, az óra és
a vér körforgása ad ritmust az időnek. A Történelem jelzőkarói a naptár lapjai, az elbeszélés linearitása. Angelopulosz belehelyezi az időt az Időbe,
a pillanatot a Történelembe. Módszere arra emlé-

keztet, amit Brecht mondott: "Minden részlet önmagáért van, és minden az egészért"."
Nála minden pillanat,
minden
társadalmi
erő, minden
egyén és minden kör önmagáért van, és minden a
Történelemért;
"ez a marxista időfelfogás.''"
A mítoszrombolás
mint rendezői eszköz is azt
bizonyítja,
hogy a Történelem
nem puszta körforgás. A mítosz maga a visszatérés,
az ismétlődés (a hősök előre ismerik sorsukat) - maga a
végzet. Korlát és irracionalitás.
Angelopulosz
a
mítoszból történelmet
csinál. Nagy Sándor megújított mítosz, Kis Sándor ember; az Átreidák
története mítosz, a színészek élő emberek; a Vadászok és az Utazás Kythérára polgárai számára
mítosz a Monarchia és a Forradalom,
áldozataik
azonban hús-vér emberek.
A fasiszta Görögország és az antifasiszta
harc valóságába beleágyazott mítosz már nem tanmese, emberi üggyé válik, "hiszen a történelmet
az ember csinálja, nem

a mftosz.''"
A Yándorszinészekoeo
a szerző
bevallott
szándéka volt, hogy a történelem szűröjén vezesse át az Átreidák mftoszát"", vagyis leleplezze
azt. Mert ha a megosztott görög nép metaforájaként értelmezzük.
hazug képet kapunk,
mely
szerint a mai Görögország
egy nagy család, egységét csak fatális félreértések
bontják meg. Angelopulosz történelmen
átszűrt olvasata azonban
a valóságot ismét a társadalmi
igazság birtokába
juttatja, elhelyezi benne az osztályharcot,
és lehetőséget enged a változásra. De akkor mire való
a mítosz? A rendező érdekes választ ad: mert
szövegként
működik."
"Nem akartam nem létező dologról
írni. Olyanra volt szükségern,
ami
már rnegvolt.'?'
Figyeljük
csak meg ebből a
szempontból
a Történelmet:
amióta csak ismerjük, ugyanúgy felfogható
"szövegként"
is, mint
a mítosz. Angelopulosz
is ugyanúgy
bánik a
Történelemmel,
mint amítosszal
- életre kelti,
majd megszabadul
tőle. ("Megszabadultam
a korábban rögzített formától. ")21 Itt bontakozik
ki
rendezőnk szerkesztési
módjának valódi értelme,
hogy miért szakít a lineáris elbeszéléssel,
miért
használ több idősíkot.
Minden alkalommal,
amikor a film egy hagyományos
rnűfajhoz, kötelező formához
közelít, ha a sorsszerűség
veszélye fenyegeti,
Angelopulosz azonnal vált; mellékszálat
indít el, egy
váratlan párbeszédet
iktat be, változtat a film irányán. "Azt mondhatnánk,
hogy a film állandóan
újrakezdődik.':" Sartre azt írta az Undorban:
amint mesélni kezdjük, még a legmindennapibb

életből
is azonnal
kalandregény
lesz. Ha ezt
megfordít juk, eljutunk Angelopulosz
módszerének lényegéhez:
ha nem engedjük
elmesélni,
minden élet megmarad
életnek, nem válik fikcióvá. Sartre szerint az életet az elbeszélés
avatja
szöveggé; Angelopulosznál
az elbeszélésnek
kell
a szövegből újra kibontania az életet.
Azért "töri meg" a filmet, a mesét, az elbeszélést, hogy visszajuthasson
az élő anyaghoz,
az
emberhez és a társadalomhoz;
egyszerre kerül közel a dokumentumfilmhez
és az elégikus vagy tragikus filmkölteményhez.
A film állandóan
újrakezdődik, a témát újabbnál újabb tér- és idősíkban
közelíti meg. A "szegényesebb"
képsorok és a
körkörös szerkesztési technika rendezői tevékenysége öntörvényűvé
válásának pillanatát jelzik.
A Megalexandrosz és az Utazás Kythérára
után (az előbbi alapvető
ideológiai
válságként.
az utóbbi teljes elutasításként
is értelmezhető)
nagy a kísértés, hogy kimondjuk:
Angelopulosz
eljutott az elkötelezettség
tagadásáig.
Sokan így
is vélték, amikor kijelentették.
hogy a rendező
szakított a politikai filmmel, és szemlélővé
vált.
A kiábrándulás
azonban
nem jelent feltétlenül
elutasítást,
"a forradalom
himnusza nem mindig
győzelmi himnusz?",
figyelmeztet
a rendező is.
Mint a brechti igazság, a politikai remény is szilárd. Nem szabad elfeledkeznünk,
hogy mi is
volt Angelopulosz
utolsó filmjének CÍme.
Az Utazás Kythérára
cím Baudelaire-re
és
Watteau-ra
utal. A költőnél is ütközik mítosz és
Történelem:
"Vénusz!
nem leltem én híres szigeteden,/ csak egy jelkép-bitót,
amelyen másom
rángott.../ - Óh, Uram! adj nekem erőt és bátorságot/ szívem és testemet
nézni csömörtelen!"
(Tóth Árpád fordítása)
Alexandrosz
testvérére
gondolhatnánk,
akinek - mint mondja - már
csak a teste maradt. A legfontosabb
nem a továbbélés, hanem annak elviselése, hogy az álmokat meghiúsítja
a valóság. Baudelaire Kythéráról
érkezik,
az öreg Spyros oda indul. "A halál
temploma
felé hajózik - mondja Angelopulosz
-, csak így tud megbékélni
a világgal"."
Ez a
tisztánlátás:
tudomásul
venni a valóságot és számot vetni vele. Watteau festményéről
a szakemberek máig vitatkoznak:
most érkezik-e a társaság a boldogság
szigetére, vagy éppen elhagyni
készül azt.
Mindhárom műben meglelhetjük
a remény és a
csalódás, az indulás és az érkezés dialektikáját;
mindhárom rnűvész erőt és bátorságot akar meríteni. Az álmokban csalódnak, de az álom az élet

4l

..

Megalexandros

(/980)

velejárója. Kell-e kompromisszumról
beszélnünk? Lehet. A Vándorszínészekben Püladész, a
,,~ogika embere", a pozitív figurák közé tartozik.
"Részt vesz a forradalomban, de amikor az életben maradásról van szó, aláírja az antikommunista chartát. És mégis megmarad forradalmámak.''"
A "dialektikus" gondolkodás, a várni tudás
politikai bátorság (Lukács szerint a forradalmár
két erénye a türelem és a türelmetlenség); el kell
vetni a "mindent vagy semmit" magatartást (Kis
Sándor lova sárga, Nagy Sándor pedig a tisztaságot jelképező mesebeli hófehér paripán lovagol)," el kell fogadni a "hosszú forradalom" eszméjét. Kis Sándor tudja, hogy az idő hosszú és
beláthatatlan. A Megalexandrosz befejezését így
magyarázza Angelopulosz: "Éjszaka van, a kihallgatások éjszakája. Nem tudni, meddig tart, és
nem tudni, milyen színű lesz a hajnal, ha eljön"." Kis Sándor, a gyermek, erre a bevallott és
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elfogadott bizonytalanságra építi jövőjét; így tud
szembeszállni a Történelemmel.
A Vadászok
kommunista renegát ja kigúnyolja egykori türelmetlenségét. Túl szerencsétlen ahhoz, hogy elfogadja a tettek korlátait, a politikai álmok végességét, és vallomása végén gúnyosan kérdezi meg
a halottat: "Mondd, mikorra gondolod a forradalmat?"
Szeretnénk, ha örökké tartana az ünnep, az
extázis, az álom, a "kegyelet állapota", pedig
ezek ideje csak egyszer jön el, és ez így van jól.
A legrosszabb fajta kalandorság, a Történelem
megerőszakolása, ha állandóan ezt akarjuk kicsikarni tőle. "A forradalom egykori eszméje álom;
a régi értelemben nem létezik többé.'?' Ma már
az álomnál is kevesebb - mítosz. (Études Cinématographiques, 142/145. sz.)
Morvay Zsuzsanna fordítása
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Hartai László-Muhi Klára':
Mozgókép - iskolakeretben
Egy komplex média-oktatási kísérlet Magyarországon
Az oktatásügy e pillanatig nem fordított figyelmet a média-oktatásra, s bár a rendszerváltást
követően íródó központi tantervekben már említés történik e területről is, sem érett koncepció,
sem tanár, sem kimunkált és bepróbált tananyag
nem áll rendelkezésre. Ezzel összefüggésben a
média-oktatáshoz szükséges technikai háttér is
hiányzik, az az egy-két, már ma is elavult VHS
berendezés, amely itt-ott fellelhető, nem alkalmas egy átfogó média-pedagógiai koncepció bevezetésére. A magyar felsőoktatási rendszerben
nincs média-oktatás, tömegkommunikációs szak,
kizárólag művészképzés folyik e területen.
A helyzetet jól jellemzi, hogy a komoly hagyományokkal rendelkező mozgóképes szakma,
különösen annak filmes ágazata kezdeményezte
az utóbbi időben a média-oktatás kísérleti tanrendbe illesztését. E célból alakult meg 1992 tavaszán a Mozgókép a: oktatásban munkacsoport
filmes, tömegkommunikációs,
pedagógus szakemberek részvételével, mely összegyűjti és gondozza a média-pedagógiai kísérleteket Magyarországon, közvetít a kulturális kormányzat, a
mozgókép-szakma és az iskolák között, és erősen szorgalmazza az alternatív média-oktatási
koncepciók iskolai megjelenését.
E dolgozat szerzői alapító tagjai a munkacsoportnak, és 1986 óta a "terepen" dolgoznak egy olyan
működőképes metodika kifejlesztésén, amely a kutatási periódus után fokozatosan bevezetve:
- alkalmazható az iskolai gyakorlatban,
- amelynek oktatására lehetséges szakirányú
pedagógusképzés,
- amely mérhető és kontrollálható.
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A koncepció meghatározá vonása, mely minden
elemében tettenérhető, hogy noha média-pedagógiai programról van s:ó, mégis, eltérően az
általunk ismert nemzetközi gyakorlattól, nem a
tömegkommunikáció,
hanem a hagyományos
filmművészet
eredményei felől kázelitjűk
meg
tárgyunkat. Úgy véljük, hogy a program céljaként megjelölt kreatív mozgóképi kommunikációs készség megszerzésére a letisztultabb, bizonyos aspektusaiban gazdagabb filmes .beszédmód" szállítja a hallgatóság számára leginkább
ke:elhető mintákat, melyek értelmezésével, megtapasztalásával könnyen megközelíthető a: audio-vizuális média-kommunikáció
bármely területe. Ugyanakkor mindez a legkevésbé sem jelenti azt, hogy a program átcsúszhatna a filmes
müvészképzés területére, mindig a közoktatás
teljes spektrumában mííködtethető metodika és
tananyag kimunkálásáról van szó, ahol a cél: jó
befogadókat és intelligens felhasználókat nevelni.
Terjedelmi okokból nincs módunk a több éves
munka részletes ismertetésére, ezért az alábbiakban, ízelítőül, szemelvényeket mutatunk be a
törökbálinti gyakorlatokból, a gyerekek írásos
anyagaiból, abban bízva, hogy a válogatás nyomán a program szellemisége, kiterjedése, arányai tapinthatóvá válnak. (A teljes tanulmánya
Magyar Filmintézet könyvtárában elolvasható).

I. Szubjektív leltár (1990-1992)
Egy héttel vagyunk az egész országot lázba hozó
"taxis-válság" után. Kisebb forgatócsoportokat
küldök a városba hírt hozni arról, miként vélekedik az utca embere az eseményekről. Képzeletben létrehozzuk a törökbálinti kábeltelevíziót, s
az ő "megrendelésükre" készítjük a műsort.
A lelkesedés óriási, annál csak a pánik nagyobb. Mindenki szentül meg van győződve,
hogy senki ember fia nem fog velük szóba állni.
Kijelölöm a stábokat, az operatőröket, a vezetőket, majd mindegyik csoport rövid tervet készít a
holnapi fo rgatás ra, amit ismertet. Egy-egy stábnak három órája van a munkára, csak így lehet a
technikát beosztani. Aztán a gyomorgörcs következik, amíg az első csoport vissza nem érkezik.
Mindenki fel van dobva, én is, meglepőert jó
epizódok lapulnak az anyagban, de vajon hogyan lesz ebből műsor?
Az a feladat (egy hónap van rá), hogya kijelölt szerkesztőbizottság főszerkesztőstől összeállítsa a húsz percnél nem hosszabb "adásanyagot".
(1990. november)
Megkezdjük a filmtörténeti kurzust, bemelegítőnek egy rövid műfajelméleti tájékoztatóval. Hozzávetőlegesen tisztázzuk az olyasfajta kategóriákat, mint fikció, dokumentum, experimentális
film, animáció, másfelől western, némafilm, művészfilm, szexfilm, bűnügyi film, vígjáték. Folyton rettegek, hogy egy katonás, merev szabályrendszert, osztályozást adunk. A mozi sem "főzhető" pontos recept alapján, és egyébként is,
ahány tisztességes film, annyi szabálytalanság.
Jó kis dilemma ez itt, a suliban. Végül is azt hiszem, ezeknek a srácoknak a legfontosabb valami fogódzót kapniuk, különben azonnal elsüllyednek az "egyfelől - de viszont másfelől"
alattomos dialektikájában.
(1990. november)
Elég bice-bóca lett az "adásanyag."
Érzi ezt mindenki, sok jó, érdekes dolog kimaradt, öt perc az egész, mégis unalmas, se füle, se
farka, szóval valamit kéne csinálni.
Például újravágni. Például a vágás előtt szerkezeti tervet készíteni. Például kijegyzetelni a
musztert. Most elcsüggedhetne a társaság, most
nagyon résen kell lenni.
Tucatnyi kamasz ül a hátam mögött a vágó-

szobában, akik még nem érezték meg a szerkesztés ízét, s amíg azt meg nem ízlelik, alapjában
nem fognak különbözni a hobby-videóstól.
Kérdezek, vágok, kérdezek, vágok: ezt ide,
vagy inkább azt, meddig tartson, nem lesz
hosszú, érthető-e így?
Három óra alatt kész a műsor gerince. Még
kell majd vele egy kicsit bíbelődni, de azért már
csináltunk "valamit".
(1990. december)
Moziba megyünk. Pontosabban a Filmarchívumba. Ez mostantól standard havi program, két
filmmel alkalmanként.
Bejelentem, hogy a harmadik év végén szimpoziont fog tartani a társaság, meghívott vendégeknek. A téma az első év végén választott alkotó életművének egy-egy aspektusa, melyről - a
további két év során szerzett, a lehetőségekhez
mérten minél alaposabb ismeretek birtokában ki-ki rövid előadást tart majd, s téziseit rövid vitában védi meg.
Vertov Ember a felvevőgéppel
és Chaplin
Aranyláz című filmje a mai program. Kérdéseink
is vannak, hátha akkor kevésbé szóródik szét a
figyelem. Vajon ki a főszereplője a Vertov-filmnek, vajon mi a csudán röhögünk Chaplinnél a
bakkancsevési jelenetben?
(1990. december)
Béla Molnár 25 év körüli fickó, már New Yorkban született - kezdem a történetet -, magyarul
nem szeret beszélni, egyedül él. Üzenetet kap
nagynénjétől Connecticutból, hogy Éva unokahúga rövidesen megérkezik Budapestről, s mivel neki váratlanul kórházba kell vonulnia, az első héten
Béla lesz szíves gondját viselni. Molnár nem örül
a dolognak. Kezdődjék tehát így egy film, mondom, nyilván úgyse látta senki Jarmusch Florida,
a Paradicsom cfrnű világhíres művét. A "lebukás" veszélye minimális, szóval forgatókönyvet
fogunk írni, képek, helyszínek, szereplők, mozgások minél pontosabb összefüggéseit rögzítve (a
zenéről, az atmoszféráról sem felejtkezve meg),
szövegkönyvet, egészen addig a pontig, amikor
Béla és Éva első párbeszéde véget ér.
(1990. december)
Az új évet is moziban kezdjük: a Hannibál tanár
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úr című filmet, meg egy klasszikus westernt, a
Délidőt nézzük meg. A következő havi program
pedig az Országúton és aGyerekbetegségek.
Most már mindenkinek "bérelt" helye van a
vetÍtőben. Voltaképpen meglepően jól bírja a
társaság a filmkettősöket, s hogy mi lesz épp a
műsor, azt az utolsó pillanatig nem áruljuk el,
hadd legyen meglepetés.
Szívós küzdelmet folytatok a vetítő sötétjében
egy idő után rendszeresen felhangzó "beszólások", "kommentárok" ellen.
(1991. február)
Nekilátunk a látott filmek elemzésének. Fellini
egyöntetű reveláció, aztán amikor el kellene mesélni, vissza kellene idézni a jelenetek sorát - kiderül, mennyire hézagos az emlékezet. Borzasztó jó módszernek tűnik az egyszerű emlékezetpróba, pillanatok alatt kiderül a pontatlanságokból, a szóhasználatból, hogy mennyire értik valójában a filmet.
Az Országútonnál a Gelsomina-figura jelentette a legtöbb gondot - a pesti vásznakon csacsogó, szőke, hosszúlábú gyönyörüségek
felől
nézve persze nehéz is érteni ezt a csodás-kortalan nőalakot, Zarnpanöstól,
Bolondostól. A szereplők viszonyában ezzel szemben szinte azonnal, többen az Isten-Ember-Ördög képletet vélték felfedezni. Egyáltalán, feltűnő, hogya konkrét, realista helyzetek megértése mennyivel bitzonytalanabb, mint a költői, metaforikus "üzenet" dekódolása.
A Biciklitolvajokkal minden rendben, mint a
neorealizmus tiszteletre méltó zászlóshajója be is
kerül a füzetekbe, de azt a torokszorító újdonságérzetet már senki se érezte, mint annakidején.
A Délidő kapcsán rövid westerntörténeti tudnivalók hangzanak el, majd belemerülünk a
filmbéli feszültségteremtés, a ritmus, a suspense
kérdéseibe, és miközben az állandóan képre kerülő óra szerepét v itatjuk, egyszerre rájövünk,
hogy a srácok sosem hallottak egy szót sem a hidegháborúról, McCarthyrói, arról, hogy abban a
távoli, pompás Amerikában az indiánok óta bármi probléma lett volna. Állandó libikóka a filmelemzés, a dramatikus, vizuális és egyéb rafinériák, a filmes eszköztár felfedezése és működésének kiismerése - illetve a történelmi meg pszichológiai gyorstalpaló között.
AGyerekbetegségekkel
foly tatjuk. Mindenki
reklamálja a történetet. Jó, hogy pompásan szó46

rakoztunk, pukkadásig nevettünk, de hol a sztori?! Belebonyolódtunk a dramaturgia alapkérdéseibe, vajon mi is az, hogy történet? Kiderül,
hogy a "szerkezet" fogalma sem világos, az
meg, hogy mi is volna a "jelenet" egy dramatikus műben, végképp kínai. Megmondjuk. Megmutatjuk.
A Hannibált a társaság imádja. Frissen szerzett tudásukat próbára teszem: vajon hol kezdődik a történet? Amikor Nyúl tanár úr dolgozatára
felfigyelnek? Vagy amikor az újságban megjelenik? Esetleg amikor dolgozatot javít? Vagy talán
amikor az újságíró becsapja? Vagy talán amikor
megírta a tanulmányt? Szóval mikor? És hol van
vége? Aztán erős csodálkozás vesz erőt mindenkin, amikor kiderül, hogy nem is olyan egyértelmű, hogy ez a Nyúl zsidó-e vagy nem az? Pedig
fontos volna, hátha ezért történik vele mindaz,
ami. Éppenséggel beszélni kell akkor a zsidó
problematikáról - futólag, de alaposan. Kiderül,
hogy a társaság pontosan tudja egymásról, hogy
ki kicsoda. Érdekes, az én osztályom 1969-ben
nem tudta. Aztán persze 1956 sem átugorható
kérdés, plusz a Rajk-per, ha a Hannibálról van
szó, amit Fábri nyilván nem véletlenül készített
pont 1956 nyarán.
(1991. február)
A vágószobában serény munka folyik. A Hannibál tíz snittjét (csak a képet, hang nélkül) összekeverve átmontírozom egy VHS kazettára, vagyis felcserélem a sorrendet, és a feladat az eredeti
állapot visszaáll ítása.
Ez az első eset, hogy mindenki egyedül, önállóan használja a masinát kb. egy-egy órán keresztül. Így is két teljes napig tart, míg a 14. változat is elkészül. Aztán ragyogóan szórakozunk
a kavarásokon, együtt nézve rögtön világos,
hogy a képek sorrendjének valójában összetéveszthetetlen, szigorú belső logikáját ki, hol nem
ismerte fel.
(1991. február)
A társaság megkapja az év végére elkészítendő
vizsgafeladatot. Mindenkinek saját riportot kell
készítenie, húsz percnél nem hosszabbat. A riportalany tetszés szerint választható, a fontos,
hogy a lehetőségekhez mérten minél jobban
megismerjük a megkérdezett személyiséget. A
határidő június 1.
(1991. február)

Az utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy végre
mindenki önállóan használja a kamerát, vagyis
"operatőri" gyakorlat következik. Újfent párokba soro Iom a társaságot, a forgatás tárgya egy
másfél percnél nem hosszabb tánc felvétele. A
helyszín a táncterem. Mindegyik pár két felvételt
készít, ezekből vágjuk majd az etűdöket. A táncosok szabadon szerződtethetők az osztály társak
közül, a forgatásra csoportonként másfél-két óra
jut. Talán az eddigi legnagyobb siker ez a feladat, kielégíti a társaság minden igényét, beleértve a "bohóckodást" is. Most aztán nincs gond a
szereplőválasztással, bár vannak sztárok, akikre
több csapat is rátalál.
A frissen hozott anyagokat azonnal vágjuk, én
ülök a gépnél, a szerzők diktálnak. Örömteli,
hogy milyen tanulékony a társaság, a később sorra kerülők milyen gyorsan feldolgozzák az előzők hibáit, ügyetlenségeit is, hogy mennyire üde,
friss az egész anyag. A monitor, a vágás azonnal
visszajelzi a kamerapozíciók, a mozgások, a plánok sutaságát, a gép és a szereplő viszonyának
kritikus pontjait, és a korrekció a következő etűdben már nagy valószínűséggel meg is jelenik.
(1991. március)

szamártetemeket és vigyorgó papokat vonszoló
alak jelentését. Kétségkívül elsietett, kalandor
vállalkozás fejest ugrani, s egy mozdulattal a
Szabad ötletek jegyzékéig meríteni. Támadható
persze, de azt hiszem, ezt a kaput nem lehet sokáig csukva tartani, ha a 20. század bármilyen
szellemi terméke bármiféle iskolai foglalkozás
tárgyává lesz.
A Gazdag-film elemzése is arról szól, hogy
milyen elképesztően tájékozatlanok ezek a kedves tizenéves kamaszok, ezúttal a közelmúlt dolgaiban. Az erős, valóság-alapú,
dokumentáris
lelkületű, politizáló magyar film sokkal kevésbé
esélyes az értésre, mint Ingmar Bergman fenséges, allegorikus, középkorba ágyazott biblikushites példabeszéde, A hetedik pecsét. Miért fogható egyszerűbben János Jelenései, mint az építőtábor I972-ben az Alföldön?
(1991. április)

Nagy program az Archívumban. Az Andalúziai
kutya, Bergmantól A hetedik pecsét, végül a Sípoló macskakő.
(1991. április)

A vizsgariportok borzasztóan vegyesek. Sok félreértésre derül fény, az egyik fatális tévedés nyilván az én hibám - a vágóképek szerepének
tökéletes félreértése, össze-vissza fednek le vágási pontokat tökéletesen oda nem illő felvételekkel. Az operatőri munka nagyon harmatos, el
nem tudtam volna képzelni, hogy egy fixen ülő
riportalanyt figyelő kamerával mi mindent tud
művelni a botcsinálta operatőr. Nyilván a legjobb
szándékkal állandóan "működik" a gép, keresgél,
variózik, pillanatra sincs nyugta, s persze sokszor
életlen - szóval elkeserítő. A következő szemeszter legelső dolga lesz itt rendet csinálni, szigorú
gyakorlatokkal irányítani a hallgatóságot, különben nem fogják tudni élvezni saját munkáikat,
annyi technikai-felvételi hiba rontja az anyagokat. Természetesen minderről kevéssé tehetnek,
én nem figyeltem fel korábban a bajokra.
A riporteri munka, a kérdezés minősége viszont sokat javult, és az alanyok megválasztása
is telitalálat egy-egy esetben. Az alapvető félreértés többeknél, hogy ügyeket hoztak elénk, nem
pedig személyeket, a beszélő szereplőt olykor
alig ismerhettü k meg.
(1991. május)

A Bufiuel-filmet
megnézzük videón is, hogy aztán két órával később mindenki megpróbálja
képről-képre leírni, amire emlékszik. A társaság
egy része abba se hagyná, 50-60 beállítást rögzítenek, mások a tizedéig jutnak. Vajon mit értenek ebből a pukkasztó korai avantgárdból?
Nagy a tanácstalanság, de azért a füzetekben
megjelenik egy-két kulcsszó: az álom, a nemiség. Ezzel együtt zavarosnak ítélik a filmet, érthetetlennek. Freud kikerülhetetlen.
Öt percen belül soha nem volt moccanatlan,
feszült figyelem és csönd támad. Most figyelmeztetés nélkül is mindenki lázasan jegyzetel,
azonnal be akarják habzsol ni az egész freudijungi életművet. tudatalatti, felettes én, Oidipusz, álomfejtés. Frazier Aranyága kerül szóba,
már a szürrealizmushoz érünk, Dali, Ernst, Magritte albumok járnak körbe. A társaság hevülten
magyarázza egymásnak a dobozkák, a tenyéren
nyüzsgő hangyák, a zongorákon heverő véres

Előzetest csinál a társaság az Andalúziai kutyához, harminc másodperces televíziós spotot. Nézőcsalogatót, négy csoportban, szöveggel, zenével, tip-top.
(1991. május)
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A tavalyi vizsgamunkák tanúsága alapján - ahol
is váratlanul gyenge felvételek készültek -, operatőri etűddel kezdjük az évet. A feladat szerint
hét beállítást kell elkészíteniük a párokból álló
forgatócsoportoknak. Hét beállítást egy erdei jelenetről, ahol megismerjük szereplőinket, akiket
összebújva pillantunk meg egy fa tövében; a fiatal, 16--17 éves fiú és lány aztán furcsán, háttal
egymásnak támaszkodva jön át az erdőn - ezt a
speciális térbeli megkötöttséget előírom -, majd
a fák közül kiérve, az országúton biciklire ül és
elkarikázik.
Megbeszéljük, hogy a jelenet a film elejéről
való, hogy a film a fiú és a lány történetét meséli
majd el, ezt vegye mindenki figyelembe, amikor
végiggondolja az etűdöt, (A jelenetet egyébként
a Mauvais sang című Leos Carax filmbőllopom,
hogy aztán később megnézhessünk egy lehetséges, vállalható megoldást, és a társaság munkái
összevethetőek legyenek, hiszen referencia pontok nélkül egyre nehezebb lesz tájékozódni.)
A forgatócsoportok kb. négy órát kapnak a
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feladatra. Ezalatt kell megtervezni a jelenetet,
előkeríteni a szereplőket (a suli ból), megtalálni a
helyszínt és elkészíteni a felvételeket.
Ahogy megpillantjuk a musztereket, rögtön
látszik, hogy hol hibázik majd mindenki ... mert
hiába korrektek többnyire a képek, ha nincs mögöttük erős és pontos képszervező erő.
Sarkalatos módszertani döntés előtt állunk e
pillanatban, mert nem kétséges, hogy fejlett dramaturgiai tehetség/tudás nélkül - ami végsősoron abban az elhatározásban manifesztálódik,
hogy egy adott felvételnél hol áll a kamera, milyen a felvétel tér- és időbeli megszervezése csakis valamiféle ösztönös, közhely-giccs esztétika érvényesülhet, ami nem teremt egyedi, csakis a helyzetre, az alkotóra és a szereplőkre jellemző összefüggést a képek között. Máshogyan
megfogalmazva, nem igazán lehet a mozgóképet
a Kép felől megközelíteni, hiszen (ez minden
nyelvi-szemiotikai kutatás konkluziója) a mozgókép nem önmagában létezik, az egyes képkocka szinte értékelhetetlen jelentéstani szempont-

ból, csakis a szekvenciában, a montázsban értelmezhető.
A gyerekek felvételei tehát hiába vannak többnyire rendben mint képkockák sorozata, egyáltalában nincsenek rendben mint film-nyersanyag,
mint montázs-alkotó elem, mert nem hordozzák,
nem fejezik ki a szereplők közti kapcsolat egyediségét, nincs a képeknek mindezzel összefüggő,
ezt kifejező hangulata, titka, sejtelmessége. Félreértés ne essék, nem ment el teljesen az eszünk,
senki se gondolja, hogy mindez azonnal tanügyi
követelmény, de arról igenis szó van, hogya tanmenetet úgy kellene felépíteni, hogy - amennyire
az ilyesmi egyáltalában tanítható és gyakorolható
- esélyt adjunk a Képszervezö Erő megszerzésére, megerősödésére.
Vagyis előbb a Dramaturgia,
a Miértek, a Struktúra (történet, jelenetszervezés), aztán a Színészi Játék, s csak azután a szigorúan vett fotográfia (a plánok, a mozgások, a
világítás, a kompozíció stb.).
(1991. szeptember)
- A következő feladatban kémek lesztek, titkos
megfigyelők - kezdek bele. - Zsebmagnóval
vagy tollal és papírral felszerelkezve mindenki
rögzít a következő napokban egy párbeszédet,
egy valódi, elhangzott diskurzust, bárhol, bárkik
között, tetszés szerint. A lényeg, hogy pontosan,
szó szerint leírható, természetes beszélgetés legyen, ahol a szereplők nem tudják, hogy kihallgatják őket. Aztán, ha már elkészült a 15-20 perces felvétel, válasszátok ki a legérdekesebbnek
tűnő öt perces részt, és szóról szóra írjátok le, de
meg ne mutassátok senkinek.
A poloska-technika ugyan hiányzik, de azért
valahogy majd mindenki megoldja a problémát,
és befutnak az anyagok: egy váci utcai padon ülő
két idős nénike párbeszéde a Madonnával az
ágyban című filmről. amit az egyik öreg hölgy
látott a minap moziban: egy némiképp alkoholban pácolt spleenes diskurzus a Jóistenről.
a
kocsmapult mellől; kertművelési elképzelések
Érd felé a vonaton; közértben lezajló purparlé
egy felhevült, gyermekét védelmező anya és a
dühöngő pénztáros között; a piacon elkapott mini-dráma, amelyben az éppen a zárás t intéző, pakoló zöldségesnek sírja el reménytelen életét egy
idősödő férfi.
Aztán mindenki elmeséli a csoportnak azt a
helyzetet, amelyben a felvétele készült, a lehető
legpontosabban körülírva a szereplőket, a hely-

színt, személyes benyomásait a résztvevőkről. a
párbeszéd témáját, a beszédstílust, kiegészítve
mindazzal, amire a többiek esetleg a beszámoló
után kíváncsiak, csak éppen az elhangzott dialógusból nem idéz semmit. Amikor már úgy tűnik,
mindent tudunk a szituációról és a résztvevőkről.
akkor a többieknek meg kell írniuk azt a párbeszédet, ami elhangozhatott a padon, a kocsmában, a vonaton, a közértben, a piacon ...
Borzasztó izgalmas móka kerekedik ki a dologból, hiszen a természetes, beszélt nyelv számos jellegzetessége, a csakis az adott szereplőkre és az adott helyzetre igaz elhallgatások, sűrítések, gondolati bakugrások rendszere elképesztő
precizitással olvasható ki a készülő fiktív (de nagyon is az eredetin alapuló) és az originális szövegek összevetéséből.
Azonnal érezhetővé és
egyúttal bizonyítottá válik, hogy az élő szöveg
grammatikai
inkorrektségével
együtt megis
mennyire kifejező! Az ilyesfajta tapasztalat nélkül eleve reménytelen bármiféle filmdialógust
komolyan elemezni.
(1991. szeptember)
A december a vizsgáé.
1. nap
A csoport számára ismeretlen filmrészlet villan
fel a monitoron. Elcsigázott férfi küzd a továbbhaladásért lerobbant Land Roverével a sivatagban. A kb. nyolc perces film-idézet után néhány
percet kap a társaság, hogy az első impressziót
rögzítse, majd jönnek a további részletek, összesen öt.
Amikor a végére érünk, visszapörgetem a kazettát, s immár leállás nélkül újra levetítjük a
blokk-füzért. Ezután a csoport egy órát kap arra,
hogy a látott részletek alapján olyasféle kérdésekre adjon választ, hogy vajon mikor és hol készülhetett a film, sorolható-e valamelyik ismert
irányzathoz, miféle történetet mesélhet, s ennek
melyik fázisát láttuk, vajon ki lehet a főszereplő,
milyen személyiség stb ...
A Lőjj a zongoristára! című (szintén nem látott)
Truffaut-film kezdő képsorainak hiányos dialóglistáját osztjuk szét. A feladat: értelemszerűen
kiegészíteni a párbeszédet.
Vegyes teszt a társaság ismeret/tudás
kitapintására.

szintjének
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Mintegy 25 db Filmvilágot terítünk szét. Ebből
az újság-csomagból
választ mindenki egyet,
hogy a feladat szerint felkészülhessen a holnap
tartandó rövid előadásra a lapból általunk kijelölt
cikk alapján.
2. nap

A szétosztott Filmvilág-cikkek
ismertetése. (A
rövid, maximum tíz perces előadásokat kamerával rögzítjük. A hallgatóság ez esetben belőlünk
áll, olykor egy-két osztálytársból, aki már túl
van saját beszámolóján.)
A megadott címre kigondolt etűd-tervek
tes megtervezése, megírása.

részle-

Filmelemzési feladat - rövid, néhány oldalas értékelés elkészítése a három nappal ezelőtt látott
filmek, a Kifulladásig vagy az Elszakadás valarnelyikéröl.
(1991. december)
Ki hitte volna? - kezdek bele a meghasonlott
tulipán történetébe, akinek a hagymája immár a
hetedik éve hajtott virágokat a nyugdíjas tanítóék ablakában, s épp teljes virágzásban volt. Előző este még jól beporozta a bibéjét, utána békésen átaludta az éjszakát, s reggel ötkor a IV.
emeleti ablakból levetette magát az utcára. Búcsúlevelet hagyott, melynek utolsó sorában ez
állt: ..."Nem akarok tovább tulipán lenni".
- Hát mi akart volna lenni szegényke? - kérdezte a nyugdíjas tanítóné.
- Azt nem írta meg - felelte a férje, mire az
asszony csak a fejét csóválta. - Egy tulipán! mondta -, ilyet még nem is hallottam. Széles vigyor az arcokon, Örkényre mindig lehet számítani, ámde most jön a Feladat!
Ki-ki próbálja ezt a pompázatos egypercest
filmre álmodni, vázolja az elképzelést, képsor,
dialóg stb ...
Fél óra múlva megkapj uk a terv-kezdeményeket - végtelenü! tanulságosak. Néhányan a zuhanás drámai pillanatait tördelik látvánnyá, a tanítóék megrendült arcával keretezve a montázst, és
meglepetésül szánják, hogy egy tulipán az áldozat (miközben elsikkad a tett "önkezűsége"), de
a többség merő igyekezet, hogy Embert faragjon
a tulipán ból: reménytelen szerelmesek születnek
a lapokon, az egyik tervben egyenesen a Tulipán
nevű szomoronc dobja el magától az életet.
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Különösebb kommentár nélkül olvassuk a
változatokat, azutrán újra elővesszük az eredeti
egypercest. Elég gyorsan ráébred a társaság,
hogy voltaképpen nem is értette a novellát, hogy
a transzformáció során elveszett a mű, s hogy
milyen kényes dolog beavatkozni egy stílusban
tartott, működő szerkezetbe.
S ez kezdetnek éppen elég, hiszen pontosan
ilyesfajta okokból áll az idei tananyag középpontjában az adaptáció problematikája. Reményeim szerint a különféle kreatív és analitikus
adaptációs feladatok során össze lehet hangolni
az eddig szerzett elemző-dramaturgiai
tudást, a
művek megközelítési technikáit a mozgóképi
nyelv sajátos természetének egyre tudatosuló
felismerésével,
használatával.
Az adaptációs
próbálkozások során kiderülhet, hogy miben igazán erős, izmos a mozgókép, s miben suta, hogy
hol s miképp tűri vagy veti ki magából a túlzott
verbalitást stb. - s mindezt úgy, hogy referenciaként mindig ott van a kezük ügyében egy létező,
működő mű.
(1992. január)
Az úgynevezett szemétkosár-etűd sokszor próbált, jól működő, olykor szuverén művek elkészítésére is alkalmasnak bizonyuló lehetőség.
Lényege - innen az elnevezés is -, hogya vágószobákban képződő, használhatatlan
reszliket
véletlenszerűen egymás után ragasztva, az így
adódó képanyagot lehetséges új, értelmes rendbe
szerkeszteni, nagyon is sokféleképpen, attól függöen, hogy ki-ki mire bukkan, mit "olvas ki",
mit lát bele a "káoszba"?
A mozgókép-tárgy tanítása során óriási szükség van olyan gyakorlatokra, ahol a mozgókép i
anyag szerveződését
próbálhat ja ki a hallgató
látszólag szinte szabadon, de mégis a matéria
által nagyon is irányítva. Olyasmi ez, mintha
egy összedobált ruhatár erősen hiányos, mégis
túlzsúfolt készletéből kellene bálra, vizsgára
vagy éppen randevúra öltöztetni valakit. Rettentő izgalmas, hogy ki-ki merre indul, milyen
"alapmegoldások" bukkannak elő, ki próbál történetet találni, sztorit kényszeríteni a képek közé, s ki hagyatkozna inkább a képek természetes, ritmusban, színben, stílusban, kompozícióban meglévő kapcsolódási lehetőségeire. Kiderül, hogy majd mindenki a történetet keresi
(kergeti).
(1992. január)

- Kérem szépen, merre van aMontex? - halljuk
tízszer, tizenötször a kérdést az egyre változó
szereplőkkel, majd érkezik a válasz, hol sután,
hol erős átéléssel, hol bölcsen, hol bölcselkedve:
- "Mindnyájan a semmiből jövünk és visszamegyünk a nagy, büdös semmibe".
Ünnepi pillanatok a kurzus történetében, beindul a Színészi Stúdium. Ösztönös szerep-alakítási
gyakorlatokkal kezdődik a program, ki kell tapintsuk, hogy különféle helyzetekben hogyan
működik a társaság? Az első próbálkozás az Információ című Örkényegyperces
meglehetősen
tömör dialógusának feldolgozása a legkülönbözőbb párosításban. Kamerával rögzítjük a változatokat, és amint mindenki sorra került, már nézzük is vissza. Azonnal látja mindenki, tónusban
azonnal tapinthatóak. A miérteket ezúttal még
nem nagyon boncolgatjuk.
(1992. január)
Elérkezett az idő, hogy harminc mozifilmmel és
másfél évnyi (iskolai mértékkel intenzívnek
mondható) vegyes előkészületekkel felvértezve
megtegyük az első lépéseket a médiakommunikáciá, különösképpen a televízió természetének
felderítésére.
Ezúttal kikerülhetetlennek látszik, hogy egy
rövid bevezető előadásban
megfogalmazzuk
alapállás unkat a semleges, pozitív vagy negatív
értékkategóriákban nem minősíthető médiáról.
(Amely jelen van, akár tetszik, akár nem, beleszól az életünkbe, akár örülünk ennek, akár elborzaszt, amelyik befolyásol, s gyakran alaptermészeténél fogva manipulál, amelyik megváltoztatta és folyamatosan gyúrja át meg át civilizációs szokásainkat, beleértve a környezetünkkel
kialakított kapcsolatunk legbelsőbb rendszerét.)
Tisztázzuk a közszolgálati és kereskedelmi
média fogalmát, megnevezzük a médiavilág tagjait, majd mindjárt a közepébe vágunk, két olyan
területre, a reklámra és a televíziós sorozatokra
fókuszálva, amelyek a televíziós műsorstruktúrák domináns elemei mindenütt a világon.
(1992. március)
Reklámfilmeket fog a társaság készíteni, ezúttal
négy csoport alakul. Kisorsoljuk a témákat, a
Twinings-teát, a Pelikán-tintát, a Filmvilág márciusi számát és egy desodor spray t. Útmutató
természetesen ezúttal sincs, a módszer lényege,
hogy akárhányszor új területre érünk, első lépés-

ként mindig önálló, az invencióra és alátensen
működő mintakövetésre alapozott munkákat várunk a társaság tól , hogy aztán élményekkel telten és közös hivatkozási alapra építve kezdjük a
tényleges tanulási folyamatot.
Vérszegény ötletekre épülnek a készülő filmecskék, a legsikerültebb a Filmvilág olvasásába feledkezett férfi, aki emiatt lemarad a buszról.
A szemetes-desodor ötlet és a közértből ellopott
Twinings-tea nem igazán adja el az árut, de nagyon is jó alapanyag a reklám-stúdium "beüzemeléséhez".
(1992. március)
Töredelmesen bevalljuk, hogy időközben Twin
Peaks rajongók lettünk. (A múlt év végén sugárzott nyolc rész után ezekben a hetekben folytatódik a sorozat, most épp a 10. epizódnál tartunk,
és még nem tudjuk, hogy rövidesen meredeken
hülyül majd el a história, a 20. rész után már teljes a zagyvaság.) Jelen pillanatban a sorozat televíziós kulcsműnek látszik. Az első fele, azt hiszem, tényleg az. Betartja és meghaladja a szappanopera-műfaj lehetőségeit, szabályos és a sorozatokra egyáltalán nem jellemző tulajdonságokat
mutat. Ezért aztán különösképpen alkalmas arra,
hogy ezt a lehetetlen műfajt górcső alá vegyük.
51

Bemelegítésül tehát közösen megnézzük a
nyitó-epizódot, majd összeállítunk egy szereplőés helyszín-lisrát, és szerkesztünk egy hálószerű
térképet a Twin Peaks-i lakosok kapcsolatrendszeréről, Azonnal kiderül, hogy a rém bonyolultnak látszó história milyen szabályosan szerkesztett relációkra épül.
(1992. március)
Március közepe van, lassan ki kellene választania mindenkinek a vizsgamunka alapjául szolgáló novellát. Maupassant-t, Örkény t, Karinthy t,
Bodor Ádámot, Hemingway t olvastatunk a társasággal, kb. húsz novella kerül az étlapra. Ketten
a saját fejük után mennek, ez pompás. Szinte
ijesztően vad anyagokat választanak, Csáthot és
Poe-t. Ráadásul a Csáth-novella állítólag meg is
lesz filmesítve!
Mostantól kezdve újra (mint tavaly) órán
kívük is mindenki rendelkezésére állunk, ha van
miről konzultálni.
(1992. március)
Látszólag borzasztó másfél nap vár vánko A filmes és televíziós szakmák, a mozgókép i kultúraterület (ipar, tudomány, művészet) igen alapos
bemutatása következik a rnuszterdiszpécsertől a
szinkronvágóig, a kaszkadőrtől a filrnesztétáig, a
zörejbrigádtól a producerig, szakmánként tárgyalva a munkahelyig vezető utat, a kifutási lehetőségeket. Unalomról persze nincs szó, mi lehet ennél fontosabb, mint ráismerni az esetleg
választható utakra, konkrét, kézzelfogható információk tömegét bezsebelni.
(1992. április)
Vad kártyacsata zajlik a kamera előtt, majd hirtelen az egyik játékos kezében kés villan, és a másik holtan hanyatlik hátra. A színész-stúdium
helyzetgyakorlatának tárgya a kétszemélyes pókerparti, amelyben az egyik játékos aljas módon,
de ügyetlenül csalni próbál, és a másik a döntő
pillanatban leleplezi. A kivitelezés, az elhangzó
dialógok megkonstruálása a résztvevők dolga.
Különböző párosításokban hat változat készül. A
játékosoknak ezúttal a kamerára kell megtervezniük a jelenetet, figyelembe véve, hogy a gép
profilból. egy beállításban rögzíti az eseménye-
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ket. Hogy ennek a jelentöségét még jobban kiemeljük, minden változatot kétszer veszünk fel.
Először egy jókora, áttetsző lepedőn keresztül,
melyen árnyékszerűen rajzolódik ki a jelenet,
teljesen síkba terítve a szituációt, másodszor natúrban, természetes megvilágításban.
Rendkívül izgalmas a vágóasztalon kiértékelni, hogy mi a különbség a kétféle kép között, miért "javítja" erősen ugyanazt a jelenetet a "lepedős" megoldás?
(1992. április)
A vágószobában a Kifulladásig, a Psycho és az
Országúton gyilkossági jeleneteit hasonlítjuk
össze a színészi játék elemzésének első, analizáló lépéseként. Perkins, Belmondo, Quinn gyilkossá lesznek mind, de micsoda különbséggel!
Zampanö véletlenül öl, Belmondo szándékkal.
Godard úgy oldja meg a jelenetet, hogy egészen
más érzetet kelt a nézőben. Bates meg nem is önmaga, amikor a gyilkos fegyvert felragadja. Kétségkívül mindegyik bűnös, mégis mindhármukat
valamiképpen szánnunk, de legalábbis elfogadnunk kell - Belmondót tán szeretnünk is - a rendezői szándék szerint.
Rettentő izgalmas utánajárni a vágóasztalon,
hogyan éri el ezt a hatást a színész és a stáb
együtt, milyen beállítások, ritmus, hangkulissza
segíti megteremteni a kényesen pontos, félre
nem magyarázható érzetet.
A gyilkossági jelenetek után két olyan alakítást mutatunk, amelyek a lehető legtávolabb lévő
színész-pólust illusztrálják. Darvas Liliét a Szerelemben és Opoczki Jánosét a Kis Valentinóban. Az amatőr hitelesség és a tökéletes professzionalitás
egyaránt lenyűgöző. Úgy tűnik,
élvezi a társaság a dolgot, talán azért is, mert
maguk is próbál ták már egy csipetnyit.
(1992. május)
Az idén is mindenki megkapja azt a személyre
szóló és személyes hangvételű értékelést, ami jár
az egész éves, voltaképpen megható munkáért.
Kiderül, hogy nagyon is várta a társaság ezeket a
kékszínű (tavaly sárga) papírlapokat, úgyhogy
vidáman elbúcsúzunk szeptemberig.
(1992. június)

H.L.

II. Ha félsz, kiáltsd azt, hogy Winnetou!
A cím mint trambulin, avagy mi van afilmezés előtt?
A szerkezeti, dramaturgiai érzék formálását segíti részben a filmelemzés (mint deduktív) és a
film-adaptáció (mint induktív) tréning. A Mesélés készségét az az etűd-sorozat, amelyben a
könnyed, élményszerű, verbális matériát, a saját
anyagot hívja elő a tanuló, lehetőséget teremtve,
hogy azután képpé, vagy akár irodalmi szöveggé
formálja ezt a pre-művet. Rettentően fontos,
hogy legyen valami, ami stimulálja és egyúttal
stabilizálja a fantáziát valódi, aktuális élmény híján - márpedig az iskolai közegből ezt nem mindig lehet kisajtolni -, olyan elem, ami erősen
emlékeztet egy képre vagy eseményre, ami mögött széles asszociációs panoráma nyílhat. (Ezt a
szerepet játszhat ja a megadott cím, de más fix
pont is, egy szereplő, egy dialógrészlet, egy apróhirdetés stb., lényeg, hogy feladatszerűen a
megadott elem köré kell épülnie az etűdnek).
Az első esetben egy címlistát kapott a társaság; ezek egyikére kellett képsor-tervet készíteni, valamiféle "forgatókönyvet".
Füst, alkohol, zene: "Ócska, lerobbant kocsma,
félhomály, lassú, szomorú szaxofonzene, cigarettafüst. Egy részeg férfi feje az asztalra koppan." (V. A.)
Nem indul el semmi, nincsenek viszonyok,
irányok, feszültségek. Áll a kép. Állókép. A
szerző nem Mesél, jobb híján a kamera helyzetével van elfoglalva: .Jegyen szubjektív" - rnondja, csakhogy nincs mihez képest...
Nem így G. L.-nél:
,,- Itt vagyunk, itt vagyunk! szól a rnikrofonba a D. J. rekedtes hangon. A helyszín egy lepusztult bár, néhány férfi és egyetlen, nem túl
szép nő mini ben. (Kilóg a micsodája).
A sarokban két férfi csókolja egymást.
Zene is szól: Tom Waits.
A pultos, lestrapált, kócos, cigarettázó figura, odaintené a nőt magához. A nő halványan
elmosolyodik. Szó se lehet róla, üzeni a rnozdulata.
Váratlanul felgyorsulnak az események. A
fickó kiugrik a pult mögül. Megüti a nőt, aztán

belerúg. Erőből. A nő elesik. Tom Waits helyett
megszólal Vivaldi, a Nyár-tétel.
Vált a kép, egy szakadék szélén felsorakozott
száz terhes nőt látni. Egyszerre esnek a mélybe.
Hogy mi lesz velük, azt nem tudni, mert a kamera kitartóan a peremet mutatja tovább, ahol az
előbb még az asszonyok álltak. Majd újra Tom
Waits és a kocsmáros, aki büfögve és elégedetten meghúz egy üveg sört. A homokosok mosolyogva isznak az egészségére. Akkor a fickó a
tálcára rak három felest. Odalép hozzájuk, szétosztja és leül. Most már hárman isznak és mosolyognak."
Anélkül, hogy eltúloznánk a szerző talentumát
(végül is Alfred Jarry sem volt sokkal idősebb az
Übü idején), világos, hogy itt erős képi fantázia
párosul pontos arányérzékkel, és kizárólag a forma kontrollálja a megjelenítő kedvet. Az erőszak
és a puhaság, a reális és a vízionált világ, a durvaság és a mosoly kevéssé ideologizál ható, mégis igaznak ható egymás mellé helyezése, a konfrontáció, a robbanás állandó jelenléte, ami valóban a füstben, az alkohol ban és a zenében oldódik szét, ez túl van az "iskolán", ez nem a Módszer diadalát jelzi, hanem a szerző kinematikus
képességét dícséri.
A Napsütötte sár című etűd ben a szerzo Igazi
csapdát állít hősének: a hidroplán-pilóta eltéved
gépével a sivatagban. Fogytán az üzemanyag, de
a gondviselés egy kis tavacskaszerű mélyedés
fölé vezérli, ahová leszállhat, ha majd teljesen
kifogy az üzemanyag. Körözni kezd hát, és nem
veszi észre odafentről, hogy az izzó napsütés lassan kiszárítja a tónak látszó pocsolyát. Alkonyatkor ereszkedik le, és dirib-darabra zúzódik a kiszikkadt, csillogó sárban.
Katasztrófa-dramaturgia,
happy-end nélkül.
Pontosan működő sémarendszer, jól használt kinematográfikus
képlet. Ez mindenféleképpen
eredmény, noha a kreatív mozgóképi kommunikációs készségről nem igazán árulkodik. A
személyességet persze nem lehet követelményrendszerszerűen számonkémi. Az igény és a képesség feltételezhetően egymást erősítve válik
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kitapinthatóvá, ha kell. Érzékenységet tanúsítva
sikerül a szerzővel elfogadtatni, hogy a fenti
munka miért csak "jó". Mi az, ami hiányzik belőle?
Feltűnő lehet, hogy ki jobban, ki ügyetlenebbül,
de képekbe tudja fogalmazni az ötleteit, a mondatok többnyire képszerű helyzeteket rögzítenek.
Ez valószínűleg köszönhető az elmúlt másfél év
tréningjeinek, és a számos megnézett és elemzett
film is bizonyára ebbe az irányba segítette a társaságot. Ugyanakkor ez a fajta tudás veszélyeket
is hordoz, mert nagyon valószínű, hogya feladatok sikeres megoldása érdekében túl könnyen rákapnak a szerzők a mozgókép i panel ek alkalmazására (és nemcsak a filmre fogalmazási fázisban, ahol ez követelmény, hanem abban az első
stádiumban is, amikor az ötlet, a kibontakozni
készülő anyag még megfogalmazatlan, elasztikus formában várja a kimondást). Márpedig így
csökken az esélye, hogy ugyan döcögősebb, dadogósabb, mégis önállóbb, élménygazdag matéria bukkanjon fel.
Tanulságos K. T. western-reklám-blődli paródiája, amelyben vérszomjas banditák törnek a mit
sem sejtő boltosra, aki első rémületében a hős
Winnetou-hoz fohászkodik. A híres indián (az
adott pillanatban Ki nevet a végént játszik wigwamjában idomított medvéjével) a boltos segítségére siet. A menetrendszerű PusztaszabolcsWestern City járattal érkezik. A vonat némi késéssel berobog az állomásra, ahol a meghatott
boltos virággal fogadja, majd megkezdődik a
harc a banditák ellen. A túlerő már-már legyőzi
Winnetou-t, de a kritikus pillanatokban a hős
erőt merít a karjára tetovált Állami Biztosító
emblémából, hisz tudja, hogy akit az ÁB biztosít, azt nem érheti baj. Tanulság tehát: Ha félsz,
kiáltsd azt, hogy Winnetoul
"A Messenger Expressz szimpatikus, motorral
rendelkező futárokat keres gyorsszolgálathoz,
vidéki kiszálláshoz. Fizetés megegyezés szerint.
Jelentkezés május 20-án, József krt. 9., 14-16 h
között."

L. Z. története egy furcsa párról szól. A fiatal
diplomatát, aki nagy karrier előtt áll, váratlanul
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eltanácsolják a szolgálattól valami homályos ok
miatt. A fiatalember szenvedélye amotorozás,
ezért belép a Messenger Expresszhez, ahol a
nyugdíjas Margitkával kerül egy párba. Amolyan sajátos road-movie, vígjátéki Easy Rider
bontakozik ki a Cegléd-Baktalórtándháza-Dunabogdány útvonalon, miközben az öregasszony
praktikus szemlélete, világvégi vidámsága helyrebillenti a fiatalember lelkét. Veszélyes küldeményeket továbbítanak, családi perpatvarokba
keverednek, őrszobákból menekülnek, s lassan
elválaszthatatlan barátokká válnak, amikor a férfi sürgöny t kap, hogy visszahelyezik eredeti állomáshelyére. Erre azután jól berúgnak a dunabogdányi
kocsmában,
és együtt gajdolnak,
hátukat a budi deszkafalának feszítve ...
Néhányan a Sátán típusú porszívó cím alapján
terveztek filmet: N. Sz. története az inkvizíció
korában játszódik egy spanyol nagyvárosban, és
hőse a zseniális feltaláló, aki dugattyús porszívót
készít. Nem értékelik a szerkezetet, mindenki
bolondnak nézi, így azután olyan pillanatot választ a bemutatóra, hogy senki se felejthesse el.
A vasárnapi ünnepi nagymise alatt indítja be a
masinát a katedrálisban, s a gépezet mindent beszippant, ami csak az útjába kerül, legvégül még
a Krisztus-szobrot is a keresztfáról. A felzúdulás
nyomán az inkvizíció halálra ítéli, de a kivégzés
kis híján botrányba fullad, amikor a gép újra beindul, majdnem elfújva a lángokat, hangja sátáni
kacaj - a feltaláló meg csendesen vigyorog a
máglyán, míg körülnyaldossa a tűz ...
G. L. hőse szomorú arcú, görnyedt testtartású
középkorú ember, aki egy késő őszi délelőtt a
játszótéren felül egy hintára. Egy darabig csak
lassan lóbálja a fatákolmányt, de aztán elkapja a
lendület, és egy váratlan pillanatban valami földöntúli erő kiragadja a hintából. Egy hosszú, kanyargós csőben találja magát, ahol váratlanul
Csáth Géza, kedvenc írója közelít felé, mint Vergilius Dantéhoz. A rövid pokolbeli séta után egy
játszótéren kötnek ki, amelyik kiköpött mása a
budapesti nek, csak a fények olyan furcsák. Csáth
is fölül egy hintára, lassan inganak, és közben az
emberiség sorskérdéseiről beszélgetnek ...
H.L.

III. Vertovtól Tarr Béláig
Rendszertelen filmtörténet
Állandó, minden alkalommal ismétlődő aktusa
média-pedagógiai programunknak a filmnézés,
mégpedig szigorúan mozi-helyzetben, nem engedve a .videámozizás"
csábításának. Döntő,
hogya stúdiumok alatt vetített kb. 80 film segítségével a hallgatóság megismerkedjen a mozi
alapműfajaival,
a filmtörténet
legfontosabb
irányzataival, egy-két kulcsfontosságú életművel,
s eképp a reprezentáns értékek sorával. A válogatás túlnyomórészt szerzői filmeket tartalmaz,
de egyáltalán nem elutasító a tömegfilmmel
szemben. A lista (mely természetesen mindig is
vitatható az ilyen esetekben) tudatosan kerüli a
kronológiát, évrő/-évre visszatér a kezdetekhez,
és látszólag szabálytalanul ugrik át évtizedeket a
máig, hogy ébren tartsa a gyerekek érdeklődését,
alkalomról alkalomra erős élményt nyújtva.
Másrészt a ciklikusan visszatérő, különböző filmtörténeti korszakokat, iskolákat reprezentáló müvek bizonyos idő után megteremtik a filmtörténet
kronológikus rendszerét is a tanmenetben. A
program a historikus szemlélet rovására tudatosan előnyben részesíti a képolvasási készség fejlesztését.
Tanári tapasztalatok níján éreztem, hogy síkos
talajra kerülök, amikor filmtörténeti órákat vállalok 15 éves gyerekeknek. Miből indulhattam ki?
Saját 15 éves önmagamból például, aki nagy
mennyiségű szórvány élmények birtokában rnohón vártam a "nagy rend-teremtőt": a szerep tehát hálás.
Abból továbbá, hogy ezek a gyerekek valószínűleg mindent tudnak már a mozgóképről, hiszen sokkal több filmet láttak, mint én, lévén
óvodás koruk óta képfogyasztók. S ha az első
órán kiderül (mint ahogy kiderült), hogy nem ismerem a Szuper zsaru lll-at, elvesztem a hitelem; a szerep tehát veszélyes.
Meg még abból indulhattam ki, hogy ezek a
kamaszok nem fogják érteni, mit is akarok velük. Filmeket interpretálni - ma a leggyanúsabb
foglalkozás. A kommersz mident elcsent a
"magvastól", szilárd öntőformakba löttyen a mai
képfolyam, s a jelentés a lehető legevidensebbnek látszik: a szerep több mint kényes.
Ugyanakkor persze arra gondoltam, hogy

ezek a gyerekek semmit sem tudnak a mozgóképről, mert például biztos, hogy nem ismerik
ennek az univerzumnak az úttörőit, azokat a
vakmerő férfiakat, akik először raktak egymás
mellé két filmkockát azzal az instenkísértő céllal, hogy abból megszülessen valami, ami nincs
a képen.
És semmit sem tudnak a mozgóképről, mert
bizonyosan ártatlanok, és sosem gondolják, hogy
a kép hazudhat, hiszen látszólag nem állít magáról mást, mint amit ábrázol. Ha semmi egyebet,
de a gyanakvás magját elhintem. Ezt feltettem
magamban.
(Ember a felvevőgéppel)
A Vertov-film igazi
mélyvíz volt mindannyiunk számára. Miről beszéljek először? A filmtörténeti háttérről? Hiszen a történelmi is teljesen ismeretlen! Ennek a
14 gyereknek - ezt őszintén állítom - a Vertovfilm által lett fogható valóság a lenini kísérlet
gyakorlati eredménye, a szovjet ember. A rendszer, amelybe ők már beleszülettek, s melyről
alig tudnak többet, mint hogy valamilyen rejtélyes módon éppen mostanában összedőlt. Nézzük meg jól! Itt az alkalom! Milyen volt egy kora-szocialista
hétköznap?
1929-ben vagyunk.
Mindenki
vidáman
sürgölődik.
A szovjet
asszony slampos, és reggeltől estig dolgozik. A
szovjet ember kopott, szegény, de lelkes. Senki
sem sejti még, micsoda megpróbáltatások elé állítja a következő évtizedben ez az új hit.
De nem az utca embere a legfontosabb itt. A
filmes, aki rögzíti ezt a történelmi generációt,
időről időre az előtérbe tolakszik. S éppoly öntudatos és arctalan, mint a tömeg, amelyet rögzít.
Fantasztikus pillanat: egyszerre születik egy új
rendszer és egy új művészet. A nagy egyes szám
a film elején erről a nagy közös kezdésről szól.
A pátosz indokolt. Eldönthetetlen, hogya moziban vagyunk, vagy az utcán. Mit látunk tulajdonképpen? A valóságot, vagy egy filmet a valóságról.
Az Ember a felvevőgéppel a moziban kezdődik
és ott is ér véget. Miért beszél ilyen homályosan
a rendező? Nem homályos. Ez egy esztétikai állítás. A film igazi terepe az utca, a mozi pedig a
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bekeretezett hétköznap. A "kamerás ember" - ez
az új típusú alkotó - egy a tömegből. Kemény fizikai munkát végez, mint a többi szovjet ember.
Egyébként mindenki mindent együtt csinál. Csak
tömeg van. Nem ijesztő ez?
(Psycho) A Hitchcock-mítoszról mindenki hallott már a csoportban, de természetesen nagyon
keveset tudtak a Mesterről. Kihasználva a nagy
érdeklődést, a szokásosnál sokkal részletesebb
háttérinformációkkal
szolgáltam tehát, bőséges
filmográfiával, életrajzzal, a mítosz összes toposzávaI.
A Psycho horror elemeinek szenzáció értéke
mára jól lemérhetően megkopott. Ugyanakkor
mint lélektani dráma, s mint kitűnöen megalkotott mozgóképes építmény - él. Bates hasadt személyisége, az a múltbéli dráma, ami anya és fia
között
lejátszódott,
s mindennek
a tavalyi
Bufiuel órán megízlelt freudi tanok megfelelő tételeivel illsuztrált felfejtése - hihetetlenül érdekelte a társaságot. Azt élhettük át, hogy új ismeretek birtokába jutnak lelki rnűködéseik titkos
törvényeiről. Egyszerűen láttam, hogy a film hatására kicsit mindenki felméri magában gyermekkora tényleges történetét.
A Psycho mélyszerkezete a vágóasztalon tárult fel. Nem lehet elégszer elmondani, milyen
fantasztikusan hatékony módszer ez. Konkrét tapasztalás, a biológia órán feltrancsírozott gilisztademonstrációhoz
hasonlatos. Természetesen
nem csak a vágópontok követhetők nyomon.
(Hogyan és miért ott lettek a jelenetek összeforrasztva, ahol.) Amint kikockázunk egy-egy beállítást, nyilvánvalóvá válik a kamera pozíciója
(miért épp ott áll?), a képkivágat (miért nem tágabb vagy szűkebb?), a világítás, a színészi
munka apró részletei, szinte a rendező instrukcióit is hallani véljük.
A Psycho első pár snittje keveri a díszletet és
a természetes külsőt. A gyilkos kése, mint tudjuk, egyetlen egyszer sem érinti az áldozat testét.
A vetítőben ezek a dolgok "láthatatlanok". A vágóasztal leleplezi a "trükköt". Hitchcock nagysága többek közt abban áll, hogy szinte tudományos szenvedélyességgel nyomozza le a bűnös sé
váló ember motívumait. A vágóasztalon kikockázva látványosan feldolgozható volt az a véletlenekkel bonyolított folyamat, ahogyan a jobb
sorsra érdemes ingatlanügynökségi titkárnőben
megszületik a bűnös pénzlopás gondolata. Egy56

szerűen megtaláltuk azt a képet, ahol a lány eldönti, hogy ellopja a 40 ezer dollárt.
Hitchcock jelentősége egy filmes tanmenetben rendkívüli, mert egy vékony mezsgyén, a tömegfilm és a szerzői produktumok, a kommersz
és a művészi
kereszteződésében
alkotta meg
egész életművét.
A gyerekeknek ezen a kurzuson meg kell érteniük azt a kényszert, ami a filmest nagy erővel
löki a sémák felé, s a legnagyobbakban munkáló
ellenerőt, hogy a kép- és cselekményalkotó paneleket ugyanakkor időről időre felbontsák.
(Szerelmesfilm) Szabó István filmje nagyon vegyes fogadtatásban részesült. Az érzékenyebbek,
főként a lányok, szerették. A többség azonban
reménytelenül hosszúnak és aránytalannak érezte. A befejezés szinte mindenkinél gondot okozott.
Komoly csalódás volt ez számomra, mert arra
számítottam, hogya "magyar új hullám" e truffaut-ian érzelmes, könnyedén mély filmregényével, mely ma is él, ma is gyönyörű, a 20. századi
magyar történelem legdrámaibb korszakait (a
háborút, az ötvenes éveket, 56-ot) lapozhat juk
fel. Másrészt a Szerelmesfilmeti tanulmányozhatjuk, hogy ami az irodalom számára csak a nyelvkezelés egy késői, érett időszakában evidens
(Proustnál, Szentkuthynál, Joyce-nál) - a tudatfolyamatok, az asszociációs mechanizmusok leképezése -, az a filmnyelv egyik természetes
közlésmódja lehet.
A befogadás nálunk épp ezen a ponton futott
zátonyra. ("Miért kellett végignéznünk annyiszor azt a hátizsákos jelenetet, és miért jutott
mindig eszébe a fiúnak az a hal a kádban?")
A tanerő ilyenkor lankadatlanul magyaráz, és
feltornázza
az eredetileg "hármas" élményt
mondjuk .mégyesre". A vetítőben kialakult negatív attitűdöt azonban visszamenőleg átformálni szinte lehetetlen. Minden megtanult új szempont, megingatott tévhit, félreolvasás csak a következő vetítésnél kezd el "dolgozni".
(Az akarat diadala) Leni Riefenstahl filmjét erősen beharangoztuk. Tudták, hogy titkos csemegét látnak. Egy olyan filmet, ami noha 1939-ben
a párizsi világkiállításon díjat nyert, 1945 óta
szinte mindenütt, Németországban
is indexen
van. Egy remekmű, melytől valóban félni kell,
egy film, amit a történelem utólag értelmezett.

A vetítés előtt kértem a csoportot, tudatosan
mozizzon. Próbálja meg kinyomozni, mi az a titkos gyúanyag, ami Az akarat diadalát a mai napig a veszélyes szellemi élvezetek közé sorolja?
S próbálja meg elmesélni a Berlin ... , illetve Riefenstahl képei alapján, hogy mi történt a német
ember lelkében 1927 és 1933 között?
Egyetlen történelmi korszakkal kapcsolatosan
sem árult még el a csoport akkora felkészültséget, mint a hitleri időszakkaI. A hitlerizmus gyökerei, a német egység, Bismark, Németország első világháborús szerepe - persze ismeretlen. De
Hitler, hatása, működése, mítosza, figurája tudott-olvasott-hallott-családilag
átélt stb.
Tanulságos volt látni, hogy mindez mennyire
megkönnyíti a befogadást. Maguktól fel ismerték
azt a nyomasztó rendet a filmben, amely az
1933-as német emberideáiról szól. Élvezték a
processzust, ahogyan felfejtettük Az akarat diadalában lappangó, mindent átható erotikát. A
Vezér erőszaktevését népén, melyhez Riefenstahl megszállott kamera-tekintete asszisztál.
Milyen az ideologikus dokumentarizmus? Hogyan lehet eszmévé formálni a vágóasztalon 130
ezer méter híradóanyagot? Hogyan filmezte volna le a pártnapot mondjuk Fonnan vagy Dárday?
A csoport a legfontosabb kérdésekre egyedül
is rátalált: Riefenstahl kiszolgálta Hitlert, vagy
ugyanúgy gondolkodott? És hogyan lehet zseniális képességekkel rossz ügyet szolgálni? A művészet démoni hatalma tárult fel ezen az órán. A
megtévedő, áruló értelmiségi. Fontos tudás,
hogy ilyen is van.
(Elégia, Te, Büntetőexpedíció)
Huszárik azt
mondja valahol az Elégiáról, hogy az ő filmjét
"olvasni" kell, a könyvekhez hasonlatosan. Nos,
ez a "filmolvasási képesség" - úgy véljük - csak
egy magasabb rendű mozgókép i tudás/tapasztalás eredményeként fejleszthető ki. Azon a szinten, ahol a történet már nem segít. Ahol már nem
a sztorit, hanem a filmi jeleket dekódolom.
Az Elégiát az osztály látszólag befogadta,
mert okosakat mondtak a lóról, az emberről meg
az autóról, és mert megható volt látni a megrendülésüket. Hogy el tudták volna "olvasni"
mint filmszöveget, azt nem állítom, mert Az andalúziai kutyát leszámítva nem találkoztak még
a kurzuson olyan filmmel, ahol nem igazak azok
a filmnyelvi evidenciák, melyek alapján eddig
eltájékozódtak.

Az Elégiában nincs "fontos" és "nem fontos"
kép. Szerkezete nyitott, nem kínál föl stabil, kötött értelmezést. A filmkép jelenidejűsége feloldódik, s csak nehezen rekonstruálható. S a konkrét lóképekből a szemünk láttára alkotja meg
Huszárik a .Jóság" képfogalmát.
Mindez látványosan tagadta azokat a fogódzókat, amelyeket másodév végére sikerült rögzítenünk a gyerekekben. S persze mondatokba
szedve az órán túlságosan bonyolultnak is tűnt,
noha ezek azok a dimenziók, amelyek felé el
kell majd mozdulnunk jövőre.
Szabó István korai, lírai etűdjét. a Te CÍműt túl
könnyű falatnak érzékelte a csoport az Elégiához
képest, s nem volt igazán kedvük elidőzni fölötte.
A Büntetőexpedíció sorsa viszont érdekesen
alakult. A vetítőben kis híján "elúszott", noha valamikori tanáruk, Ragályi Elemér munkáit mindig megkülönböztetett figyelemmel övezi a társaság. A vágóasztalon azonban mégiscsak sikerült feltámasztanunk ezt a rokontalan, pengeokos
remekművet, mely más eszközökkel, de ugyanazt
tudja, mint Huszárik: képfogalmakat teremt. Magyar Dezső meg tudta alkotni "a forradalom",
"az önkény", "a nép" jelentésű képsorokat.
(Családi tűzfészek) Tarr Béla filmjét provokációnak szántuk. Tarr kegyetlen és monomániás rendező. Öt filmjéből három a nagy magyar ellenmítoszt, a lakástalanságot beszéli el, meg az
egész szlamos keleti pocsolyanyomorúságot.
Tarmak ráadásul nincs humora. Ő a magyar
Fassbinder. Száraz, pontos, kíméletlen.
Az osztály frappírozva volt ettől a brutálisan
őszinte hangtól. Eltűrték, hogy nincs történet, és
üde, suta helyzetkomikumok
sincsenek, mint
Dárdaynál. Eltűrték, hogy a Családi tűzfészek
mindenestől kínos élmény, "csúnya" film, dekomponált, levegőtlen képekkel, síró férfiakkal
és slampos nőkkel. Eltűrték, mert mára - úgy
éreztük - megértek ezekre az információkra,
A Családi tűzfészek körül történt, hogy valaki
az osztályból kapott egy kamerát a szüleitől. Néhányan kivonultak a terepre. Nem tudom, mi
mindent vettek fel. Nekem egyetlen dolgot mutattak meg, egy 20 perces fix beállítást, a 61-es
villamoson, ahol egyikük, a legbátrabb keményen rászögezte a kamerát egyalkoholgőzös,
szétrombolt emberpárra, amúgy "tarrosan".
M.K.
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IV. Filmélmények a füzetben
Rábírni ezt a korosztályt, hogy filmekről írjon minderre nem azért lenne szükség, hogy gondoskodjunk a kritikusok utánpótlásáról.
Elsősorban
jó lenne megtudnunk, mi van a fejekben. Ezekben a titokzatos, tizenéves feketedobozokban,
ahol biztos, hogy nem a Benedek Elek mese már
az esztétikai "kályha". Jó volna híradást szerezni
arról, miféle elmozdulásokat okoz a tudatban (a
gyermeki ben) egy körülbelül évtizedes, szakadatlan és konrollálatlan képfogyasztás.
A módszert, mellyel a mozgóképes élményműködés
lenyomozható, természetesen korcsoportokra lebontva, ki kell majd (valakinek, valamikor?) dolgozni. Amíg az iskola nem válaszol
erre a kihívásra, a legfiatalabb generáció egyszerűen néma marad, idegen és kiszámíthatatlan.
Az első "mondat", amit mi ebben az ügyben
megajánlunk (az általunk ösztönösen követett
módszer), egyfajta alapozó fellazítás: nincs terjedelmi korlát vagy kötelező forma (napilap bírálat, tévé-kritika, mini esszé vagy egyéb), amit
követni kellene. Nincs a feladatnak visszatérő
periodikája, sőt feladat jellege sem. Néha van
egy-egy cím, kitüntetett metszet a filmből. (Mozi
és foci - Sándor Pál filmjéhez, vagy A szinész, a
rnozis és a festő - Mittához). Nincs kötelező
elem a dolgozatokban, amiről bármilyen áron
nyilatkozni kell (mondanivaló vagy egyebek).
Van ellenben a szempontok, közelítések arzenálja, melyek mindig más sorrendben és arányban,
de fölmerülnek a filmelemző órákon, s szabadon
beépíthetők. (Filmdolgozatot természetesen mindig "elemzetlen" filmről szabad csak íratni, nem
sok értelme van annak, hogyatanerő
visszaolvassa saját mondatait.) Egyetlen instrukció hangzik el konzekvensen minden dolgozatírás előtt:
Azt írd meg, amit a vetítőben átéltél !
Az itt következő inzertek rövid ízelítőt adnak
mindebből.

Küzdelem a "nagy" kérdésekkel
L. Z. a Ragyogj, ragyogj csillagomról:
"Mokiszin egy forradalmár alkat. Teljes szívét
képes odaadni az ügyért. Hisz a vörösökben, de
őt leginkább a müvészet, a shakespeare-i motiválja. Tartozik tulajdonképpen egy ideológiához.
de végül mégiscsak a saját lelki szabadsága irá-
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nyítja. A festő nagyon szomorű, fájdalomban élő
ember. Szeretné megadni a világnak az elveszett
szivét. A festményei iszonyú mélyről jövő érzésekről árulkodnak. A festő maga is vörös érzületű. Ezért hal meg. A képei ből ítélve őt művésznek lehet mondani, de ha beleveszem a politikai
álláspontját (ez Mokiszinre is vonatkozik), akkor
bennem megkérdőjeleződik a fenti állításom. Ez
a film egy párharc? Egy fogalmi párharcról szólna, a rnűvészet és a politika párharcáróJ? Vagyis
létezik-e művészet ilyen politikai viszonyok között? Ez a film kérdése. Valószínűleg nem. Mert
itt mindenkinek kell tartozni valamilyen politikai
ideológiához.
Végül is mindegyik főszereplő
kérdőjeles személyiség számomra."
L. Z. a "kérdések kérdése" körül kotorászik:
árt a műnek vagy használ, ha a művész politikailag-világnézetileg elkötelezi magát? Az az izgalmas ebben a részletben, ahogyan nyomon követhető: L. Z. ingadozik. Keményen küzd. Idevonatkozó személyes élménye nyilván minimális.
S araszolva bár, de előre jut, mert - s ez a lényeg
- pontosan szeretné felfejteni saját ambivalens
érzéseit: vajon miért nem szirnpatizált ("azonosult") ezekkel a fura, 20-as évekbeli művészfigurákkal a vetítőben? S addig-addig spekulál, míg
rátapint a század művészemberének legnagyobb
erkölcsi dilernmájára.

Esztétikai felfedezések
G. L. a Kifulladásigról:
"A Négyszáz csapásban elloptak egy írógépet, a
Kifulladásigban megöltek egy rendőrt. A lényeg
és a körülmény, a helyzet szinte ugyanaz. Az
egyiket azért nem számítom nagy bűnnek, mert
egy írógép nem érték. A másikat azért nem, mert
a dolog nem volt előre kitervelve. Véletlenül találta a pisztolyt a kocsiban (Belmondo), mondhatnám, "véletlenül" ölt. Ez a film nem krimi,
mert nincs áldozat. A tettes nem is menekül,
szinte nyugodtan él, szerelmével foglalkozik."
Ezt a bátor részletet különösen szeretem. G.
L. talán nem igazán szabatosan, de definiálta a
Gide által kimunkált "action gratuit" fogalmát.
"Nem dől be" a godard-i provokációnak. S megérti, hogy van olyan művészi
"fogás", ahol a
szerzö leválaszt ja az akciót a valóságról, mert

demonstrálni akar. (Többnyire moralizálni.) Itt a
napi erkölcs nem segít. Ez más terep, ez művészet!
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N. Sz. az Elszakadásról:
"Nagyon nehéz megmondani, hogy ki itt a főszereplő. Ha az ETSZ (Elemzési Technikák Szabályai) szerint dolgozunk, akkor egyértelmű,
hogyamegszökött
lány. Ő viszont egy papírmasé. Sémafigura. De kétségtelen, hogy az ő élete
változik meg. Bár lehet. hogy a film után szerető
hitves és anya lesz. Milos Forman nem tudott kivetkőzni kelet-európaiságából.
Ahogyan a szereplőket ábrázolja, az tipikusan formani és európai maradt. Gondoljunk csak az apára! Milyen
ember? Igazi európai kinézetű, nem olyan. mint
a Zabriskie Point keményfejű déli hentesei. És
ahogy meg lett mutatva, részegen, csapzottan.
Mintha csak a Fekete Pétert látnánk. S ez az
összes szereplőre igaz, az anyára is."

Jim Jannusch: Éjszaka a Földön
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Egyszerű és mégis más. Igen. Egyszerű, mert a
film szerkezete egyenesvonalú. Mert mindegyik
történet a taxisokról és az utasaikról szól (látszólag). És mégis azt kell mondanom, hogy tök jó,
és tele van bonyolult karakterekkel. Milyen jó az
a lány például a Los Angeles-i részben. Rágógumi és cigaretta egyszerre, s ráadásul még színésznö sem akar lenni! A hollywoodi filmek itt
rontják el. A szegény szerencsétlenből sztárt és
gazdagot csinálnak. Ez a lány meg még oda is
löki a sztárcsinálónak: Ne keseredjen el! Le kell
szögeznem, hogy nem ettől jó csak, hanem a
lány játékától. Ahogyan hátradobja a telefonkönyvet, vagy ahogyan kezeli az utasát, a gesztusaival. Fantasztikus élmény! S persze el ne felejtsem a baromi nagy lámpát, ami lelóg a derekáról. Maga a történet egyébként mégsem annyira jó, legalábbis a többi hez képest.
A New York-i sztori: idegen ember egy idegen országban. A hangulata az egésznek: elégikus. És mégis, mi az, amin az ember nevetni tud
folyton? A dialógusokon, meg a szituáción. "Mi
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Jarmusch filmje ráadás volt, eredetileg nem szerepeit a tanmenetben. A dolgozatok a Filmkultúra felkérésére születtek. Jarmuschtól semmit
nem láttunk még együtt, s a filmet nem elemeztük közösen.
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Rajzos óravázlat

az, hogya Te neved Helmut, mikor az lámpaernyőt jelent angolul? Nem vagy Te egy kicsit hülye?" Igen, erről van szó mind az öt részben. Néhol erősebben, néhol gyengébben. És ott sikerült
ez a legjobban, ahol az ember kinyitja a száját és
fennhangon nevet. És én ezt tettem a párizsi történetnél. Tényleg ilyen egy vak!? Mintha mindent látna, sőt, többet! És elképesztő érzéke van
minden dologhoz! Na és az Elefántcsontpartról
érkezett őslény? Azt hittem, ölni fog. De nem.
Csak kíváncsiskodik. Hogy milyen egy vaknak
az ágyban. Jarmusch nagyon jól kitalálta, hogy
nem szabad a nőre vakszemüveget adni. Így azt
az érzést keltette, hogya nő beteg, de nem vak.
A római történetben a fáradhatatlan szexmániás gyónni akar a papnak. A szex és a pap! Nem
is szabadna ezt egy lapra írnom! Hiszen ez még
ellentétesebb kapcsolat, mint a New York-i részben a négeré meg a németé. Ezek addig sem fognak eljutni, hogy egy nyelven beszéljenek.
A helsinki történetben - mint ahogyan a Los
Angeles-iben is - nem éreztem igazán a csattanót. S ez ráadásul el is szakadt kissé a többitől.
59
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Rajzos óra vázlat (Hartai László felvételei)

A másik négy az egymás iránti értetlenségről
szólt. Ez az utolsó rengeteg mindent sűrített. A
humort, az elégikus hangnemet, és azt a jelszót,
hogy: morbid.
H. Réka
A film több dolog miatt is jó: zene, színészi játék, a humor, az egységesség.
A zene nagyon fontos ebben a film bev. Tom
Waits zenéje egyszerre érezteti velünk az egyhangúságot, a megszokott éjszakát a Földön;
ugyanakkor mindig felébreszt bennünk valami
várakozást, vágyakozást, hogy bár ott lehetnénk,
ott tölthetnék "egy éjszakát a Földön". Valamennyire a humor eszköze is a zene, hiszen
ezekben a groteszk helyzetekben fantasztikusan
tud hatni néhány hamis hang. Tom Waits hangja
oly gyönyörű, hogy a film végén az ember arra
gondol, a világ sírta el magát. Ugyanakkor ez a
zene a szereplőket is jellemezte valamennyire. A
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filmben tulajdonképpen
nincsen főszereplő,
vagy ha van, nevezzük úgy: az "ember".
Jarmusch könnyedén bemutatja nekünk az ötarcú világot. az ötféle népet, az ötféle várost és
az x-féle embert!
A viszonyrendszerek, a kapcsolatrendszerek a
nációk közti különbségekre épülnek. Viszont azt
is látjuk, hogy a különböző hulIámhosszok valahol mégis lefedik egymást. Vidám, ugyanakkor
nagyon komoly film. Egyáltalán nem vígjáték.
G. László
Jarmusch belekeveredett az idő-tér alkotta fantasztikus filmi játékba. De hát ez már az ő területe. A Mistery Trainben is ugyanezzel a dramaturgiai zsenialitással dolgozott. Ott azonban a
szálak végül összefutottak egy poros kis amerikai motelben. Ott is jelen voltak a "nagyon amerikaiak" és a "nagyon idegenek" is.

Jarmusch tudja, hogy kell felkelteni a néző érdeklődését: a film elején a világűrben vagyunk,
és fokozatosan közelítünk a Föld felé. Először
volt "keleti testvérünknél" találjuk magunkat,
majd húzunk egyre nyugatabbra, s végül Los
Angelesbe érkezünk. Ezután megfordul az irány:
kelet felé indulunk, csakhogy nem a földgömböt
szemlélve, hanem különféle taxisofőrök történeteibe pillantva. A történetek egy időben játszódnak. A nézőnek az az érzése, hogy egyre jobban
behatol unk az éjszakába, más-más időben vagyunk - ez az időzónák eltolódása miatt van.
Micsoda fantasztikus ötlet! Ugyanabban az időben, mégis máskor!
Amerika két esélyt kap. (Persze, Jarmusch
amerikai.)
Taxi minden országban van, taxisofőr is, utas
is. De mégis, mennyire különböző dialógusok
alakulnak ki egy-egy éjjeli órán. Jarmusch nem
próbált nagy horderejű történeteket elmesélni igaz, nem is a szürke hétköznapokat látjuk, hiszen a Los Angeles-i sofőrlány ajánlatot kapott
egy filmfőszerepre, az olasz meg megölt egy papot. Ha mindent összegzünk. Jarmusch újra
olyan filmet csinált, amellyel nagyságrendekkel
lepipálta hollywoodi kortársait.
B. András
A Los Angeles-i taxis első látásra nő, aztán rájövünk, hogy legbelül férfi. Vérbeli taxis, tulajdonképpen az utcán lakik, s ehhez a vadsághoz
és természetességhez nem nagyon passzolna a
színészi pózolás. Azt hiszem, erre az ügynöknő
is rájön, valamit megsejt a lány gondolkodásaból, s ez a 20 perc egy kicsit őt is átformálja.
Megérti, hogy így is lehet boldog valaki, talán
még irigyli is a lányt, hiszen az szabad.
A New York-i taxis egy NDK-s bevándorló,
Helmut, azaz "sisak" vagy "lámpaernyő", aki
még vezetni sem tud igazán. Nem tipikus német,

nincs meg benne az a német felsőbbrendűségi
tudat, amit Riefenstahl vagy Schlöndorff filmjeiben láttunk. Barátságos, szelíd, kissé sajnálnivaló, hiszen olyan magányos. Neki ez az új élet túl
gyors, túl pezsgő. Valószínűleg el fogja nyelni
az utca, felszippantja a város. Ahhoz már öreg,
hogy váltson, főleg gondolkodást. Valahol gyerek maradt. A néger is az, de a német gyerekebbül gyerek. Otthon hivatásos bohóc volt. S szerintem a bohóc az öltözőben nem vetkőzi le a
bohócságot. Helmut az életben is egy szomorúbohóc. Egy Pierrot.
Róma a leghumorosabb rész. Rómáról mindenkinek a vallás, a hit, a pápa jut eszébe. Az éjszakai Róma azonban homlokegyenes ellentéte a
"keresztény Rómának". Mindenütt "csúcson" lévő szerelmespárok, homokosok. Nagyon jó az a
beállítás, amikor egy kivilágított szentkép előtt
egy pár éppen... Miközben néztem a filmet,
olyan érzésem támadt, hogy ez Róma igazi arca.
Ilyenkor vezetődnek le a nappal álarc mögé fojtott érzelmek. A mi taxisunk remekül beleillik
ebbe a képbe. Felveszi utasár. aki pap, s miután
elindulnak, szinte megerőszakolja a papot. Csak
beszél, beszél, azaz gyón. Teljesen kiteregeti a
szexuális életét, elmeséli élményeit a sütőtökkel.
ami kerek és meleg, a báránnyal és a sógornővel.
Ontja a poénokat. A rendező nagyon jó figurát
választott a sofőr szerepére, saját tapasztalataimból tudom, hogy az olaszok valóban ilyenek.
Összehasonlítva ezeket a taxisokat Scorsese
taxisával. ő is belefért volna ebbe a kis csapatba
hatodiknak. Már csak egy kérdés van, amire nem
tudok válaszolni, milyen lett volna egy hetedik,
magyar taxis?
V. Ági

1992 közepén itt tartunk, körülbelül.
M.K.
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Utószezon a Lídón?
A 49. Velencei Filmfesztivál
Mind a cannes-i filmkarneválnál,
mind a berlini filmpolitikai világtalálkozónál kisebb, meghittebb a
Velencei Filmfesztivál. Az idei,
49. mustrára így is több mint száz
film érkezett a világ legkülönbözőbb tájairól. A tavalyi válogatáshoz hasonlóan a versenyprogramba ez évben is az európai vagy európai ihletettségű rnűvek kerültek,
a látványos amerikai filmeket pedig versenyen kívül, a Velencei éjszakák szekcióban mutatták be.
Néhány napos szemlélődés
után
szomorúan állapíthatta meg a kívánesi néző, hogy a gondosan elkülönített filmek jó része könnyen
felcserélhető lett volna egymással.
Az európai alkotó k legtöbbje kimondva-kimondatlanul
hollywoodi babérokra tört. A narratív dramaturgiájú, látványos, nagy kiállítású EFDO- és Eurimage-filmek
manapság már könnyedén felveszik a versenyt a tömegfilm-ízlést
néhány éve még egyeduralkodóként meghatározó amerikai vetélytársakkaI. Az értékesebb
eurohollywoodi filmek közül álljon itt
kettő.
A flamand-belga Stijn Coninx
Daens círnű filmje a múlt századvégi belga kisvárosban, Aalst-ben
játszódik. A nagylelkű katolikus
pap, Daens, látva a város szegényeinek életét, s az azzal mit sem
törődő papság és helyi polgárság
érzéketlenségét,
képviselőnek je-

62

löltette magát a belga parlamentbe.
A szegények mellett a liberálisok
és szocialisták támogatását is élvezve bejutott a képviselőházba.
Két parlamenti cikluson át képviselte választóit, s harcolt a 12-14
órás női- és gyermekmunka eltörléséért, az embertelen rnunkakörülmények megjavításáért. Cselekedetei ellenszenvet, sőt gyűlöletet
váltottak ki a csupán vagyonuk
gyarapításával törődő gazdag katolikus polgárokból, akik a pápánál
elérték a "csőcselékkel"
túlságosan sokat foglalkozó pap kiközösítését.
Az amerikai-ír Gillies McKinnon az 50-es évek Írországába helyezte festői szépségű életképét.
(The Playboys) Egy kis faluban él
Tara, az életerős fiatalasszony, aki
gyermekének az "ismeretlen apa"
neve helyett a sajátját akarja adni.
A puritán faluközösség egy emberként hördül fel, s a falubeliek útonútfélen pocskondiázzák
a fiatal
nőt. Tara magányába
húzódik

vissza, mígnem egy napon vándorszínész-csoport, a Playboys érkezik a faluba. Megpezsdül az élet, s
a jóképű Tom udvarolni kezd Tarának. A fiatalok láttán a lányba
ugyancsak szerelmes idősebb őrnagy bosszút forral, s mindent
megtesz elveszejtésükre.
A film
vége persze happyend.
A két konzervatív stílusban készült munka legfőbb erénye a kinopikturalista módon megalkotott
csodálatos képi világ. A díszletektől a ruhákon át a szereplők viselkedéséig, gesztusáig minden korhű. A jóval egységesebbre sikeredett Daensben a főszereplő nemcsak tetteinek, de a film zeneszerzőjének és operatőrének is köszönhetően válik egyszerű vidéki papból nemzeti hőssé. A kezdetben
ködös, pasztellszínű
környezetet
fokozatosan váltják fel a derűs,
napsütéses jelenetek, míg végül
már szinte isteni fény övezi Deans
minden tettét. Az operatörök azonban nem elégednek meg ennyivel,
s minden belső teret, legyen az
akár üzem, nagypolgári
otthon
vagy csak a szegények nyomorúságos szobája, a 16--17. századi
flamand festők fénytechnikájával
világítanak meg. A jeleneteket kísérö zenei és hangeffektusok, észrevétlenségük ellenére - vagy talán éppen azért - remekül egészítik ki a festői képek keltette hatást.
A velencei közönség nagy tapssal

ünnepelte a precíz flamand mestermunkát.
A másik film leginkább egy panoptikumra emlékeztet. Az ugyancsak mérnöki pontossággal kiszámított jelenetek szereplői mintha
nem is a szabadban, hanem egy
hatalmas, zöldre festett ír stúdióban játszanának. Minden szó érthető, minden jól hallható, látható,
sehol egy homályos, elkenődött
kép. A főszereplök s az ostobán viselkedő falusiak a rendező által
előre megrajzolt pályán mozognak. Éppen csak a krétával kijelölt
vonalakat nem látjuk. A lassú
hömpölygéssel
előrehaladó színház-filmet csak a színésztrupp által
paradox módon előadott filmtörténeti paródiák - Elfújta a s::él, A
vad stb. - emelik ki a több tucat
hozzá hasonló film tengeréből.
Peter Handke,

Gil/ies McKinnon: The Playboys

Wim Wenders

Luis Pue/no: Pestis

Peter Handke: A távollét

jó barátja, forgatókönyvírója
és
szerzőtársa önálló rnűvel jelentkezett az idei mustrán. Harmadik játékfilmje, A távollét azonban igazi
meglepetéssel
nem szolgál. Korábbi művei hez hasonlóan ismét
úton vagyunk. Négy ember vág
neki a sivatagnak, hogy megtalálja azt, ami elveszett üresnek tűnő
hétköznapjainkban.
Szellemi irányítójuk, az öreg, váratlanul eltűnik, és ettől fogva a vándorok

csak magukra számíthatnak. Töprengések, párbeszédek, álmok alakítják ki a film struktúráját. A téma, s néhány szereplő (Bruno
Ganz, Jeanne Moreau) túlzottan
ismerősnek
tűnhet, sőt, mintha
egyenesen Wenders filmjeiből lépett volna elő. Handke balszerencséje, hogy jobbnál jobb ötleteiből nem ő, hanem a pénzügyi és
rnűvészberkekben
manapság
egyaránt otthonosan mozgó, már

majdhogynem "amerikai barátja"
készít filmeket.
Az irodalmi ihletésű filmek közül az argentín Luis Puenzo Pestis
című Camus-adaptációja
érdemel
még figyelmet. A nagyívű regény
filmrevite1e kockázatos vállalkozás akkor is, ha olyan rnűvészek
segítik a rendezőt, mint a latinamerikai miliőben igazán otthonosan mozgó William Hurt és Raul
Julia. Az algériai Oranból egy dél-

63

amerikai városba áthelyezett történet hűen próbálja követni a regényt. A rendező mindenekelőtt a
kilátástalan
küzdelem teremtette
hangulat érzékeltetésére törekszik.
A film első harmadában sikerült is
megsejtetnie a pokol béli atmoszférát. Az eseményeket méltóságteljes hömpölygéssel előrevivő nyomasztó, sötét képek egy idő múlva
azonban megszokottá, majd lassanként egyszerűen unalmassá válnak. Pontosabban a halál jeleneteinek folytonos ismétlődése a tehetetlenség
elviselhetetlen
érzését
váltja ki a nézőből is, aki védekezésképpen kénytelen teljesen elidegeníteni önmagát a filmbéli törtértésektől. A borzalmak naturalista ábrázolásán túl a legdöbbenetesebbek a film utolsó képsorai: az
éjszakai bár táncosnőjének "erotikus" tánca egy patkánnyal, me ly
néhány nappal korábban még a
végzetes kórt terjesztette, valamint
a Cottard fegyveréből eldördülő,
az újságíró Tarrou életét kioltó lövés jelenete. A járványok előbbutóbb elmúlnak, sőt túl is lehet

őket élni. Az emberi gonoszság,
kapzsiság és ostobaság azonban
örök.
A fesztivál egyetlen igazi meglepetését, kontinensünk filmalkotóinak nem kis szégyenére, egy
független amerikai filmes, Alexander Rockwell szolgáltatta. A pácban (In the soup) című film a filmrendezésről
szóló, unos-untalan
feldolgozott önreflexió ezúttal humoros, ön ironikus formába öntött
verziója. Adolpho, a nagyreményű, ám nincstelen rendezőjelölt
újsághirdetéssel
szerez filmjének
producert.
Egy
dörzsölt
kis
gengszter, az öreg Joe jelentkezik
a feladatra, s kezdettől fogva csupán egy célja van, mihamarabb
túladni a forgatókönyvön. Ahogy
azonban fokozatosan
megismeri
védence határtalan lelkesedését és
naivitását, letesz tervéről, s inkább
segédkezik Adolpho újdonsült barátnőjének megtartásában.
Végül
persze sínre kerül a film, s Adolpho is megkomolyodik ... no azért
nem teljesen, hiszen Rockwell
nem tartozik az igazán akadémikus

ízlésű amerikai rendezők közé. Fekete-fehér bohózatában a szereplőkre váró halálos veszedelmek is
úgy kerülnek bemutatásra, mint a
filmrendezői lét apró-cseprő buktatói. Adolpho-Alexander
sajátos
szemüvegén át cseppet sem zavaróak a megélhetési, egzisztenciális
problémák. Számára csak egy a
fontos: a film. A film, amely
Rockwellnél kusza felépítésű,
hol
pergő, hol lassan cammogó - egyszer érthető, máskor asszociatív,
megint máskor pedig csak sejthető,
hogy miről is szól. Mégis magávalragadó, bravúros színészi játékon alapuló, érzelmek irányította,
könnyed életkép ...
Az idén sem akadtak bombameglepetések a Velencei Filmfesztiválon. Így is dícséretes az új fesztiváligazgató,
Gillo Pontecorvo
azon igyekezete, hogy mind Európa, mind a tengerentúl leginkább
rnűvészi hatás ú filmjeit mutassa be
a Biennálén. Nem az ő hibája,
hogy ezen a nyárutón mindössze
ennyire futotta.
Kiss Tibor

Bergman Bergmanról - másodszor
Ingmar Bergman: Képek
Ingmar Bergman jövőre, 1993-ban
lesz hetvenöt éves. Filmrendezői
pályája, úgy tűnik, már évekkel ezelőtt lezárult, és mostanában írásban, könyvalakban tekint vissza
életére és filmjeire. Az 1987-ben
megjelent Laterna magica után tavaly Bilder (Képek) címmel tett
közzé filmjeit kommentáló emlékezéseket. Még 1988-ban kezdett
barátjával,
Lasse Bergströmmel
munkáiról beszélgetni, majd amikor I990-ben befejeződtek ezek az
interjúk, és mintegy 60 órányi
hangfelvétel
állt rendelkezésre,
Bergman magához vette leírt szö-
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vegét, és a kérdezét kérdései vel kihagyva, saját válaszait megszerkesztve és munkanaplói, valamint
a La/erna magica egyes részleteivei kiegészítve önálló, összefüggő
könyvet hozott létre. Hogy Lasse
Bergström mit szólt ehhez, azt
nem tudjuk, mindenesetre ha azt
tudjuk is, hogy a Képek hogyan
született, a kész könyvet szerkezetévei,
szövegével
mindenestül
Bergman művének
kell tekintenünk.
Mércéje nem lehet más, mint a
felülmúlhatatlan, a filmek bármelyikévei vetekedő Laterna magica.

Hozzá képest szinte szükségszerűen halványabb munkával van itt
dolgunk. Szűkebben vett filmtörténeti vagy bergmanológiai
szempontból mérhető azonban a Képek
egy korábbi interjúkönyvhöz is, a
Bergman om Bergman (Bergman
Bergmanról)
címűhöz,
amely
1970-ben jelent meg. Ezt három
svéd filmkritikus: Stig Björkman,
Torsten Manns és Jonas Sima készítette, és számos nyelvre lefordították (magyarra, sajnos, nem). A
Bergman Bergmanrólban
terrnészetesen eleve nem lehetett szó az
interjúk után, nevezetesen a Szé-

gyen után készült filmekről, és ez
önmagában
is megindokolhatta,
hogy újabb könyvben folytatódjék
a vállalkozás. De ezenkívül Bergman elégedetlen is volt a régebbi
könyvvel. Mint a Képek elején
megvallja, ifjú beszélgetőpartnerei
kicsit agresszívak
voltak annak
idején, '68 egyedül üdvözítő politikai meggyőződésének
szellemében mintha provokáln i akarták
volna, kiugratni valamilyen bokorból, leleplezni dinoszaurusz-mivoltát (50 éves volt akkor Bergman), és ő ezért hol félénken meghunyászkodott, hol próbált szimpátiát kelteni maga iránt. Azaz
nem volt elég őszinte. Talán ezért
is küszöbölte ki az újabb könyvből
a kérdezőt és kérdéseit, s próbálta
válaszait munkanaplóinak egykorú
feljegyzéseivel is hitelesíteni.
A néző és az olvasó szempontjából nézve Bergman valószínűleg
eltúlozza a Bergman Bergmanrólra
vonatkozó kritikáját. Igen érdekes
és hasznos, nagyon informatív
könyv volt az. Ezt az is bizonyítja,
hogy a Képek gyakran ismétli az
ott olvasható válaszokat - igaz, főleg a tényeke t, a körülményeket illetően. Aki nem ismeri a könyvet,
annak persze több érdekes és új információ kínálkozik a Képekben.
De a Laterna magicát esetleg már
ez az olvasó is olvashatta, és a Képek olvasása közben furcsálkodva
fogja tapasztalni, hogy az onnan
átemelt idézet is több, mint illenék,
és ami nem szó szerint átvett formában hangzik el, az is gyakran ismerős már a nagyszerű memoárból. Egyszóval aki járatos Bergmanban, annak kevesebbet nyújt
ez a kötet, mint - ismerve Bergman kimeríthetetlennek hitt variabilitását és invencióját - feltehetőleg várná.
Igaz, ha Bergmanról van szó, ez
a kevesebb is sok; több, mint amit
manapság általában a filmművészetről olvashatunk. A könyv ötletét bizonyára az a kérdés adta,
hogy vajon mit szól Bergman ma a
filmjeihez. Hogyan látja őket mai
szemmel? Mert igaz ugyan, hogy
Farö szigeti otthonában mozija is
van, de nem saját a filmjeit szokta
ott újranézni. Lasse Bergström arra

vette rá, hogy nézze meg ujra
összes, több mint negyven filmjét,
és beszéljen róla, mit szól hozzájuk ma, mi jut eszébe róluk. A
nagy művészek általában nem szívesen
kommentálják
műveiket,
vagy ha újabban a tömegkommunikáció hisztérikus információ- és
szenzációéhsége miatt kénytelenek
is folyton nyilatkozni, rendszerint
külön erre a célra kidolgozott panelszövegekkel intézik el a riportert. Továbbá a művészek éppen
azért művészek és nem tudósok,
kritikusok, publicisták, mert csak
abban a fomában tudják megfogalmazni és kifejezni magukat, ahogy
a műben szólalnak meg. Isten
őrizz, hogy ezt megpróbálják a
szóbeli magyarázatok nyelvére lefordítani. Bergman nem ez az eset,
de a filmjeit ő sem szerette elemezni és magyarázni. Nos, ezúttal,
ha a maga szubjektív szemszögéből, leginkább a művek genezise
felől nézve is, de nagyjából ezt teszi. Így például azáltal, hogy könyvében filmjeit bizonyos csoportokba rendezi, függetlenül keletkezésük kronológiájától, óhatatlanul értelmező
szempontot
érvényesít,
amelynek eredménye természetesen ugyanúgy vitatható, mint amilyen egy monográfusáé lehetne.
Az "Álmok, álmodók" CÍmmel
ellátott és elsőként felidézett filmek csoportjába a következők tartoznak: A nap vége, Farkasok órája, Persona, Színről szinre, Suttogások, sikolyok, A csend. A Képeknek mindjárt ez az első a leghosszabb és legérdekesebb fejezete. Bár összegzően azzal Bergman
nem foglalkozik, hogy mi fűzi
össze ezeket a filmeket és miért
éppen ezeket (azon a nem mellékes körülményen
kívül,
hogy
mindegyikben szerepelnek álmok,
illetve mindegyik film fölfogható
kisebb vagy nagyobb
részben
/rém/álomnak), az mégis visszatérő mozzanata az idevágó emlékezéseknek, hogy Bergman ezekben
a filmjeiben elfojtott szorongásokat, traumákat, frusztrációkat, agresszivitást igyekezett filmmé formálni, éspedig a tudatosságnak és
őszinteségnek többnyire nem azon
a fokán, ahogy az öreg Bergman

tekint ma vissza ezekre a rnűveit
gerjesztő impulzusokra. Elmondja,
mai fejjel mit csinálna másképp,
illetve mit tart rossznak a filmekben amiatt, hogy nem volt elég bátor és következetes, vagy nem arra
ügyelt, amire kellett volna, hanem
amit mások elvártak tőle vagy ő
magától. Így például ma úgy gondolja, hogy a Farkasok órájában
Max von Sydownak meztelennek
kellett volna lennie, mikor álmában agyoncsapja a kis démont,
amely megharapta, mert ebben az
epizódban a gyilkos kegyetlenséggel együttjáró orgasztikus gyönyörűségnek kell kifejeződnie. A nap
végével kapcsolatban azt mondja
el, hogy Isak Borg önvizsgálata
"elkeseredett
és eleve kudarera
ítélt kísérlet arra, hogy szüleim
előtt, akik eltávolodtak tőlem, és
akiket mitikusan túldimenzionáltam, tisztázzam magam" - a filmnek erről az indíttatásáról azonban
időközben teljesen megfeledkezett.
A Színről színre című filmnek
szentelt szakaszban munkanaplójának egykori részleteit felidézve
próbálja utólag feltámi, milyennek
kellett volna lennie ennek a filmnek, és hogy hol és hogyan sodródott végül tévútra.
Sok érdekes adalékkal szolgál a
"Szemfényvesztés,
szemfényvesztők" círnű fejezet is, nem utolsósorban azzal, hogy kiemeli a Bergman-életműből
és egymás mellé
sorolja azt a hat filmet (Az arc, A
rítus, Fűrészpor és ragyogás, A kígyótojás, A bábok életéből, Próba
után), amelyek mind a mutatványos/művész-sors
belső és külső
konfliktusairól szólnak. Tudhattuk,
milyen nagy szerepet játszott Begman pályáján ez a problematika,
de az a hangsúly, amit Bergman
ezzel a fejezettel, és persze a benne foglalt megállapításaival, elhelyez, még jobban nyomatékosít ja.
Ugyanakkor
szova
tehetnénk,
hogy a mutatványos-tematika
szóhoz jut A hetedik pecsétben, a Personában vagy a Fanny és Alexanderben is, mégpedig egyáltalán
nem mellékesen, vagy hogy álom,
mégpedig
kulcsfontosságú,
köti
össze a Szégyent és a Szenvedélyt
is - de ez már csak azért is okta-
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lanság volna, mert Bergman végül
is láthatólag nem tulajdonít nagyobb jelentőséget saját rendszerezésének, hiszen olyan csoportokat
is alkot egy-egy fejezetnek, mint
"Első filmek" vagy "Egyéb filmek". A "Hitetlenség, hit" című
fejezetben pedig mindössze három
filmre emlékezik (A hetedik pecsét, Tükör által homályosan, Úrvacsora) - a Szüzforrásté) mélyen
hallgat, egy szó sem esik róla az
egész könyvben, holott a teljesség
érezhető igényével kitér olyan filmekre is, amelyekről lesújtó a véleménye, vagy nincs érdemleges
mondanivalója.

Végül is mind a filmek csoportosításában, mind az egyes filmeknek szentelt szakaszokban érvényesül valami olyan improvizatív
csapongás, ami nyilvánvalóan az
eredeti beszélgetés-jelleg
maradványa. Ez - tetézve az álcázás rnűveletével és azzal, hogya rnunkanaplók maguk is egy önálló szövegréteget
képviselnek
- kissé
egyenetlen né, heterogénné, kuszává teszi a Képeket mint a Laterna
magica mércéjével
mért olvasmányt. A Bergman-néző
és a
Bergman-kutató
számára mindamellett így is megkerülhetetlen
forrás a Képek, különös tekintettel

a filmek megfogamzásának
és
embrionális
fejlődésének
művészetpszichológiai
és rnűvészetpedagógiai tanulságokkal
szolgáló
kérdéseire. És a Képek képek pazar gyűjteménye is, stand fotók és
werkfotók gazdag albuma, amelyek a maguk szólarnával hatásosan kísérik aszöveget.
(Ingmar Bergman: Bi/der. Kiepenheuer
& Witsch, /991. A
könyv
magyarul
az
Európa
Könyvkiadó gondozásában jelenik
meg.)
GyörfTy Miklós

A démonok ellenében
Umberto Eco: Az új középkor
Üdítő s egyben megnyugtató Umberto Eco publicisztikáját olvasni.
Üdítő, mert olyan ember intellektuális kalandozásait
követhetjük,
akinek legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy mindig, minden körülmények között az életre szavaz.
Az ő felfogásában az ember eredendően történeti-társadalmi
lény,
részese annak a veszélyekkel és
tragédiákkal teli, mégis lenyűgözően izgalmas, csodálatosan vonzó
társasjátéknak,
amelyet közönségesen Lét-nek szokás nevezni.
Szelíden ironikus mondatait olvasva mi is átérezhetjük a játék izgalmát, amelynek félelmetes, mégis
természetes eshetősége, hogy veszíteni is lehet.
Ilyen örömteli és egyben borzongató játékra invitál akkor is,
amikor Az új középkor círnű írásában számot vet Roberto Vacca
apokaliptikus víziójával: az emberiség egy új, szörnyűséges és pusztító középkor felé halad, mely fel
fogja számolni az ipari civilizáció
vívmányait. Eco arra szólít fel, ne
fogadjuk el kritika nélkül a néhány
szimptómára
alapozó prófétikus
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látomást, inkább vizsgáljuk meg,
milyen valóságos
párhuzamokat
találhatunk hányatott korun k és a
középkor világa között. Hiszen a
középkor, az a régi, s ez a mi új
középkorunk sem csupán a háborúk, viszálykodások, éhínségek kora. Látszólagos összevisszasága lehetőséget is teremt a múlt örökségének újraértelmezésére,
egy állandóan változó, mobil kultúra kialakítására.
Eco nem kíván tőlünk mondanivalójához teljes és feltétel nélküli
azonosulást,
nem akarja
ránk
kényszeríteni a véleményét. Elkötelezett szemiotikusként
következetesen tárgyszerű, toleráns és világias szemléletmódot
képvisel.
Szóljon bár korun k legégetőbb,
legfájóbb kérdéseiről, például az
erőszak, a terrorizmus terjedéséről
(Miért nevetnek a ketrecekhen ?),
azzal a móddal, ahogyan elhelyezi
a történeti fejlődés folyamatában,
ahogyan biológiai, etológiai, társadalmi determinizmusok
összefüggéseibe zárja, meg is szünteti a
probléma démonikus erejét, s föloldja bennünk a bűntudat és a te-

hetetlenség érzetének görcsét. Negatív indulatok, megdöbbenés és
felháborodás gerjesztése helyett, a
gyökereket kutató, teljességre törő
racionalitás eszközeit - s általuk a
pozitív válasz reményét - kínálja
anélkül, hogy maga receptekkel
hozakodnék elő.
Mindezt
legvilágosabban
az
Ami szent című 1979-ben írott tanulmányában
fogalmazza
meg.
Ebben az újrafelfedezett, s részben
a tömeg fogyasztás számára elsekélyesített, részben ahaladáseszmék
lejáratódása miatt felerősödött csalódottság és keserűség nyomán negatív hitként megjelenő szakralitás
élményét elemzi. A bűnhődés- és
szenvedés vágyat totalizáló Semmi-kultusz ellenében "a kételkedő,
világos, humorérzékkel
kísért és
tekintély tisztelettől mentes kritika"
módszerét, szellemi magatartását
ajánlja.
Ezt a módszert követi akkor is,
amikor a Televízióról beszél. Így
nagybetűvel, hiszen a boszorkányos médium sokak szerint döntő
jelentőségűvé vált életünkben. A
Televízió mitizálása bizonyos gon-

dolkodói rendszerekben
egészen
odáig terjedt, hogy szinte démoni
erővel ruházzák fel, s teszik felelőssé minden földi búért-bánatért.
Eco sem lelkesedik aDobozért,
elemzése azonban mentes minden
démonizáló indulattól. A televíziós
műfajok metamorfózisainak
vizsgálatán keresztül muta9a be, hogyan váltotta fel az Os-Tévét mely még a külvilág híreit közvetítette - a Neo-Tévé, amely alapvetően és egyre kizárólagosabban
csak magáról beszél. Nem kevesebbet állít, mint hogya fikciós és
a hírműsorok egymásban való stilisztikai feloldódása eredményeképpen, az egyre újabb és egyre
szemérmetlenebbül alkalmazott hitelesítő technikák révén a televízió
a valóság közvetítőjéből egy pszeudovalóság alkotójává válik. A nézök és a méd ium között kialakuló
kommunikációs dinamizmusok hatására egyre lényegtelenebb lesz,
hogy a tévé "igazat mond-e, s egyre fontosabbá az, hogy ő maga
igaz legyen, valóban a nézőhöz
szóljon és közreműködését
élvezze". A néző így a külső valóság
helyett saját valóságába jut vissza,
s így látszólag a televízió, valójában saját mazochizmusának
fog-

lyává válik. S ha mindezt még
megtoldjuk az állandó csatornaváltás boldogító lehetőségeivel. vagy
a videokazetták és a televízióra
csatlakoztatható elektronikus játékok végtelen számú variációjával.
az már valóban a vég.
Az Eco által festett kép tehát
igazán sötét, sőt nem is teljesen elfogulatlan. Gondolatmenete azonban nemcsak pontos és tárgyszerű,
de a jelenséget következetesen a
médium és a befogadók kölcsönhatásának összefüggésében
vizsgálja. Ezzel határozottan és hitelesen defetisizálja a médiát, tagadva
a technikai civilizáció egyik nagy
mítoszát, azt, hogy az ember által
alkotott eszközök átvehetik az irányítást a sorsunk fölött. Hiszen,
ahogyan ezt egy jóval korábbi írásában McLuhan teóriájának cáfolataként megjegyzi,
"az üzenet
függ a belőle alkotott olvasattól is,
az elektronika univerzumában van
még helye agerillaharcnak:
megkülönböztethetők
a
befogadás
perspektívái. Nem a televízió ellen
indítunk támadást, hanem az első
szék ellen, melyet odaállítanak
minden készülék elé".
Abból a felismerésből kiindulva, hogy az emberi kultúrának

módjában áll más és más igazságokat létrehozni, Eco produktív, az
emberi méltóságot erősítő igazságokat keres. Ennek a méltóságnak
a védelmében száll szembe a cogi10 interruptus megnyilvánulásai val,
azokkal a gondolatrendszerekkel,
amelyek a világot az emberre rátörő fenyegető vagy megváltó hallucinációk megnyilatkozásaként
értelmezik. Ennek a produktivitásnak
a fényében kísérli meg, hogy áttekintse az irracionális gondolkodásnak az emberiség évszázadain átívelő vonulatát
(Irracionalizmus
tegnap és ma), s ennek a szellemében rajzolja meg Acquinói Szent
Tamás gondolkodói portréját is. A
Szentét, aki ősszebékítette a keresztény egyház dogmáit Arisztotelész racionalizmusával, s ezzel lehetövé tette, hogy a keresztény világ kilépjen a .Jtallucinációk
univerzumából". Az Acquinói életművéből, írja Eco, számunkra ma már
nem az általa megalkotott rendszer
a fontos, hanem az az intellektuális
erőfeszítés, a kor szellemi áramlataival számot vető tiszta gondolkodás, amelybe e rendszer létrehozása került. (Európa Könyvkiadó, Budapest, 1992.)
Csantavéri Júlia

Az eltűnés "filmjei"
Virilióról négy tételben
"A hajó végre nekiinduit, s a két
part (...) úgy futott el jobbról-balról, mint két széles, kigöngyölt
szalag." - kezdi 1840-ben Flaubert
az Érzelmek iskoláját, és nem tudhatta, hogy ez más értelemben is
még csak a kezdet. Mára már idegesítően lassú a gőzhajó sebessége, egyre kevésbé tölt el feszültséggel az indulásra várás (hisz állandóan mozgásban
vagyunk vagy.a világ suhan körülöttünk -,
ebből a szempontból mindegy), és
a "kigöngyölt szalagok" helyett is

jobb metaforákat kell keresnünk:
olyanokat, melyek jobban körülírják a sebesség önkívületét, s ezzel
párhuzamosan azt, amit Virilio az
"eltűnés esztétikájának" nevez: a
valóság végleges szétesését egymást kioltó képek sokaságává.
Virilio könyve a piknolepszia
"betegségének"
leírásával kezdődik. A piknolepszia az öntudatvesztés olyan formája, mely a térés időérzékelés pillanatnyi megszűnéséből adódik. Az egyik vele
készült interjúban beszél a pikno-

lepszia egy másik faj táj áról: az
úgynevezett természetes piknolepsziáról, mely érzékeink korlátozottságából fakad. Bizonyos technikai jelenségek szintén a tér és az
idő észlelésének
homogenitását
bontják meg, így piknolepszia fogalma ezek hatásai ra is kitágítható.
l.
Ha hihetünk Nietzsche tragédiaelméletének (A tragédia születése
avagy görögség és pesszimizmus),
akkor a kép eredendően olyan esz-
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köz volt, mely érthetőbbé, világosabbá (noha árnyszerűbbé, s így
kevésbé .Jntenzfvvé") teszi a világot. Ez az a közös pont Nietzsche
szerint, ahol összefüggésbe hozható a képzőművész "apollói technikája" és a szókratészi dialektika
(mely sok tekintetben volt kiindulópontja az európai metafizikai
gondolkodásmódnak).
A képi objektiváció, és az erre
épülő világmegismerés kitágításának a lehetősége volt az alapja annak az eufóriának is, mely a fotográfia, illetve a film múlt századi
feltalálását lengte körül: az idő
megállítása, a pillanatban való rögzítés addig nem látott részleteit tárta fel a valóságnak, csökkentve ezzel érzékeink korlátozottságából
adódó vakságunkat, és erősítve a
tudományok diskurzusát.
A háttérben dolgozó mitológiának volt egy másik olvasata is: a
látható világ alatt ott húzódó "valódibb valóság", a már jó ideje
"rejtőzködő transzcendens" megidézésének új lehetősége. (MoholyNagy egyenesen a "mozgásban
fénytörvénylő film"-ről beszél.)
Az új törvény helyett azonban a
képek eluralkodása
inkább egy
végleges
relativizmust
szült:
atomisztikussá,
töredékessé
és
rendezőelv nélkülivé tette a világot: a képek nek már nincs hierarchiájuk, csak kicserélhetőségük.
Eltörlik az idő addig képzelt egyenes folyását is, külön időket, privát jelenléteket és privát tereket
nyitnak meg, ahol már nem érvényesek a tér és az idő hagyományos kategóriái, és a rájuk épülő
rend-elképzelések sem.
2.
A tudományos fejlődés mitológiája és a transzcendens megidézésének a vágya Virilio szerint egy
olyan "misztikus materializmussá" kapcsolódott össze, melyben a
technológia úgy jelent meg, mint
az "emberi tudat forradalma", és
vált lassanként a világ metaforájává: a technológiában
történő
összegzés, irányítottság és közve-
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títettség együttes értelmében. Az
információk, az események tudatosítása
(és létrehozása)
mára
döntő hányadában bináris kódokban és kijelzésekben
történik,
ahol a legfontosabb cél magának
a kijelzés sebességének a növelése lesz: egy olyan sebesség növelése, mely - metaforikus erején
túl - konkrét olvasatában, a katasztrófa értelmében is erőt nyer:
a nukleáris sebességek érájában
az emberi
ellenőrzés-cselekvés
sebessége már elenyészően lassú
(a nukleáris katasztrófa lehetősége már nem a hidegháború retorikáján, hanem a beindított nukleáris folyamatok ellenőrizhetetlenségén alapul).
Az "emberi tudat forradalma"
nem járt együtt az érzékelés forradalmával, csak végérvényesen relativizálta és tehetetienné tette azt.
A gyors mozgásban levés mint
kitágított jelenlét, a távolságok leküzdésének technikai tökéletesítése (mely kezdetben a szabadság birodalmát látszott felépíteni), az általános gyorsulás egyben dimenzióvesztés is. A sebesség - akárcsak
a képek - síkokká szabdalja a világot, ellaposítja és felületek suhanásává változtatja. Az autó szélvédőüvegén keresztül fokozatosan tűnik el a táj, hogy átadja helyét egy
összemosódó felület gyönyörének
(innen a "travelling" és a mozi rokonsága). Virilio nyelvezetén elgondolva: míg ez az úgynevezett
természetes
piknolepszia
érvényességét szűkítette (elvileg többet
és messzebbre látunk), addig rnindez visszavonhatatlan
hatásokkal
járt a "másik oldalon": a tér és idő
összefüggéseiből kiszakított képek
és a sebesség, mely már fizikailag
is kiszakít az időből és a térből. a
piknolepszia hatásait hozza létre: a
szaggatott
valóságérzékelést
és
egy sajátos bűvöletet vagy eszméletvesztést.
3.
A kamerában összekapcsolódik
a
kép és a sebesség, "elevenné válnak" az egymás mellé felvett álló-

képek.
Mozdulatok,
gesztusok
bontakoznak
ki, a töredezettség
látszólag kipótlódik, mintha újra
egyenletessé válna a világ, mintha
kitöltödnének
a fényképek szélei
közt húzódó szakadékok.
A szakadék azonban nem a képek között, hanem magukban a képekben van: ezért a film olyan médium, melyben a képek űrjét a sebesség űrje teszi folytonossá.
Két lehetséges szélső pont: az a
film, mely saját fiktivitására döbbent rá ("csak egy film vagyok"),
vagy egy olyan sebesség, ahol a
képek már egymást törlik el, s így
mintha önmagukat oltanák ki.
A képek azonban végérvényesen takarnak, és folyamatos özönlésük a látás igazságának szétesését alapozza meg: a "piknoleptikus
öngerjesztés" kultúrája végleg eltörli a különbséget valóság és fikció között. Ez az értelmezési tere
annak az 1972-ből származó Abel
Gance-rnondatnak is, melyet Virilio idéz: "a filmművészet alig negyedszázad múlva valószínűleg új
nevet vesz föl, és az alkimisták
mágikus mesterségévé válik, képessé arra, hogyanézőben
minden
töredék másodpercben felkeltse a
negyedik dimenzióban való mindenhollét
sosemismert
érzetét,
megszüntetve teret és időt."
4.
Virilio könyve nem a teljesség igényével íródott elemzés, sokkal inkább példatár vagy elvarratlan szálak csomója. Jól látszik ez a hivatkozások széles köréból: újságcikkektől a technikatörténetig, vallástörténettől a szociológiáig, és még
ezer irányban tájékozódik egyszerre, szemléletét nem szorítják diszciplináris keretek, s így érvelése is
nélkülözi azt az egyirányú szigort,
mely azok sajátja.
A szétforgácsolódó
érvelés és
tekintet hitelesebb formája a piknolepszia érájáról való beszédnek:
a piknolepszia beszédmódja nemcsak az idő és a tér hagyományos
kategóriáit teszi kérdésessé, de azzal, hogy feloldja a határt valóság

és fikció között, megszünteti azokat az alappozíciókat, melyeken a
hagyományos reflexivitás és rendszerfilozófiák alapultak. (Így adódik mély rokonság a piknolepszia
jelenségének
kitüntetése és más
kortárs francia teoretikusok elméletei között: ilyen pont Baudrillard-nál a szimulakrum és a csábítás, Lacannál a "végtelen jelölő-

lánc", Derridánál az elemek középpont és rendezőelv nélküli kicserélődése.)
Ezen a ponton válaszút elé érkezik a reflexió: vagy továbbra is
felvállalja stabilnak hitt nézőpontok kitüntetését - és az ezzel járó
belső paradoxont -, vagy elhallgat
saját lehetőségeinek
határainál:
"kezdetben leendett a gyorsaság,

amely már mindig gyorsul, gyorsaságot, sebességet nyer, (oo.) más
szóval lehagyja vagy megelőzi az
aktust és a beszédet egyaránt."
(Derrida)
(Paul Virilio: Az eltűnés esztétikája. Balassi Kiadó - BAE Tartóshullám, Budapest, 1992)
Bernáth Gábor

Az apparátus ellen - a szabadságért
A fotográfia egy filozófiájáról
A civilizációban élő, gondolkodó
emberek újra és újra kísérletet
tesznek a technika lényegének,
pontos szerkezetének megértésére.
Vilém Flusser is mindig a technika
bűvöletében
élt és elmélkedett.
(Louis Bec)
Aki ebben a században a technika bűvöletében él, az mindig késésben van. A technika/tudomány
"mai állása": aktuális múlt. A
,,Nagy Tudomány" véget vetett a
magányos feltalálók korának. A
kutatás eredménye többé nem véletlenszerűen
bekövetkező
"baleset", hanem tervezett és programozott kutatómunka "gyümölcse".
A kutatás mint a tudomány része
"iparosodott"; izolált részekre szakosodott. A tudomány: pénzkérdés, tehát hatalmi kérdés - az erősebb, a befolyásosabb győz, ezért a
technika (ebben a században) lényegét tekintve: haditechnika. Ha
működik, már elavult. Így szól a
militáns intelligencia paradoxona.
Ha rnűködik, kiismerhető - elveszti a meglepetés erejét. A technika
ezért fokozódó gyorsulásban van a
meglepetésért.
A technika bűvölete: a militáns
intelligencia csábítása: a halál sex
appeal-je.
Vilém Flusser könyve, a Fül' eine
Philosophie der Fotografie (A fotográfia egy filozófiájához) 1983ban jelent meg. Mire a könyv
1990-re magyarul is olvashatóvá
vált - A fotográfia filozófiája(?!)

címmel -, Flusser gondolatainak
hangsúlyai eltolódtak a technika új
lehetőségének (a fraktáloknak) a
hatására.
A fotográfia egy filozófiájához
kiinduló hipotézise még az volt,
hogy az emberi kultúra belátható
idejében két gyökeres fordulópont
észlelhető. Az első, a Kr. előtti
második évezred közepe táján a
"lineáris írás feltalálása"; a második, amelynek tanúi vagyunk, a
"technikai kép feltalálása". Flusser
később egy "harmadik" fordulópontot is figyelembe vett: a tudomány matematizált nyelvének kialakulását.
A nyomdagép feltalálása fokozatosan elérhetővé tette az írást az
egész társadalom számára. Megszűnt az ábécé titkos jellege. Azok,
akik korábban az "írás tudománya" révén uralkodtak, elvesztették hatalmukat. Ezzel egyidőben a
matematika, elsősorban az aritmetika nyelvét kezdte el használni a
tudomány. Amint az ábécé dernokratikussá vált, rögtön megjelent
egy újabb titkos kód, és vele
együtt egy új elit - a matematika
nyelvét használó tudósok és szakértők rétege.
Erre az új szempontra azért volt
szüksége Flussernek, mert Afotográfia egy filozófiájához
képest a
képeknek már nem két, hanem három fajtáját különböztette meg: a
hagyományos képeket, a technikai
képeket és a numerikusan generált
kompjuterképeket.

Vilém Flusser '83-as könyvének végkövetkeztetése
szerint a
fényképész: experimentális fotográfus; aki tudatosan
fáradozik
azon, hogy előre láthatatlan információkat állítson elő, azaz olyasmit hozzon ki az apparátusból és
tegyen át képbe, ami nem szerepel
a programban. De ő még tudatában gyakorlata horderejének: nem
tudja, hogy általában a szabadság
kérdésére az apparátusok kontextusában keresi a választ.
(00.) A fotográfia filozófiájának
az a feladata, hogy gondolkozzék a
szabadság - és így az értelmezés lehetőségeiről
az
apparátusok
uralta világban.
Flussert a későbbiekben
már
nem csak az érdekli, hogyan lehetünk úrrá a készüléken/apparátuson, mert reményeit a harmadik
képfajtába helyezte, amely egy numerikus és egyben imaginativ kultúrát ösztönöz;
melyben
végre
képben látni a matematikai gondolkodást.
Vilém Flusser gondolkodásában
haláláig (1991-ig) nem változott
meg az a hipotézis, hogya technikai képek "olvasata" csak az apparátus/készülék struktúrájának feltárása révén valósulhat meg.
Flusser gondolatmenete
- leegyszerűsítve - a következőképpen vázolható. A lineáris írást (pl.a
latin ábécét) a képek ellenében
"találták fel", mert a képek, melyek eredetileg az embernek a vi-
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lágban való tájékozódását szolgálták, a világ elé álltak, és eláll ták az
ember odavezető útját. Az írás a
képet úgy magyarázza,
hogy a
benne lévő szimbólumokat felsorolásszerűen számba veszi.
(A lineáris írás .feltalálásávai"
egy új világkép szűletett, egy történelmi világkép. Az idő ezentúl nem
körbejárt, hanem egyenletes folyamként kezdett viselkedni, amely
a múltból a jövőbe tart, magával
sodorva a dolgokat.)
A könyvnyomtatás
feltalálásával az írás - fokozatosan - mindenki számára elérhetővé vált; dc a
tudomány ekkor már egy hermetikus, szakemberekből
álló elithez
szóló, matematizált nyelven próbálta meg leírni a világot.
A 19. századra a kultúra három
ágra szakadt: a múzeumok, szaIonok és galériák gettó iba zárt szépművészetekre; a hermetikus szövegekbői "táplálkozó"
tudományra
és az olcsó szövegekből "táplálkozó" tömegek kultúrájára. A széthullás megakadályozására
találták
fel a technikai képeket, mint olyan
kódot, amely a társadalom egésze
számára érvényes.
(A történelem pedig, amely addig céltalanul folydogált a medrében, egyik napról a másikra céltudatossá vált: viszont akarta látni
magát a fényképeken. Egyszeriben
a fényképből a történelem célkitűzése lett.)
A hagyományos
képeket
a
konkrét világból absztrahálták, a
technikai képeket pedig olyan szövegekből, amelyek a hagyományos
képek absztrakciói; ezért a technikai képek nem ablakok, hanem felületek.
A hagyományos kép és a technikai kép is mágikusan hat, de míg
a hagyományos mágia a külső világot akarta megváltoztatni, addig
a technikai mágia a világról alkotott fogalmainkat.
A technikai képeket apparátusok hozzák létre, amelyek arra
vannak
beprogramozva,
hogy
szimbolikus felületeket, információkat állítsanak elő; megvalósítva
ezáltal a programozott lehetőségek
egyikét.
A fényképész azon fáradozik,
hogy kimerítse a fotóprogramot,
tehát nem azért tekint ki a világba,
mert a világ érdekli, hanem, mert a
fotóprogram kimerítésének új le-
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hetőségei érdeklik. A fényképész
érdeklődése nem a világra - a
fényképezőgépre/apparátusra
vonatkozik.
(Elvileg) csak az fényképezhető, ami a programban megvan. Az
experimentális fotográfus (a flusseri értelemben vett fényképész)
mégis tudatosan dolgozik azon,
hogy olyan, előre láthatatlan információkat állítson elő, amelyek
nem szerepeltek a programban.
Talán ebből a töredezett vázlatból
is kiolvasható, hogy Vilém Flusser
gondolatainak revelációját a filozofálás nézőpont jának megválasztása adja. Flusser előtt a teoretikusok a fotográfia lényegét a fotóból
mint lehetséges művészi
képből
próbálták meg "kiolvasni"; a képeket előállító technikáról/apparátusról nem gondolkodtak.
Vilém Flusser volt az, aki a fotográfiáról való gondolkodás középpontjába a fotográfiát előállító
apparátus elemzését állította.
(Baudelaire már 1859-ben észrevette, hogy a fotográfia feltalálásával a tömegek a művészetet
összekeverik az iparral; és a festők
azt kezdik el festeni, amit látnak, s
nem azt, amit álmodnak.
Walter Benjamin a fotóművészet megjelenésében
a művészet
funkcióváltozását
látta. A technikailag sokszorosítható fotó - szerinte - eloldotta a művészetet kultikus alapjaitól, és ezzel megszüntette autonómiájának látszatát.
Roland Barthes fotómeditációja
ott ér véget, ahol a fotográfia lényegét célzó megközelítésének
szerinte - indulnia kellene, hogya
fotográfia sem nem mechanikus
analógonja a valóságnak, sem nem
a klasszikus értelemben vett rnűvészet.
Vilérn Flusser szakított ezzel a
rnűvészet és/vagy nem művészet
problematikával. Számára a fotográfia nem rnűvészi kérdés. Őt nem
a kész kép, hanem a képkészítés
foglalkoztatja. A fényképezés: lehetőség a szabadságra. A "jó" kép:
az előírt programmal szembeni ellenállás információja.)
Vilérn Flusser gondolatai eredetiségük ellenére sem "társtalanok".
Paul Viri lio is, miként Flusser, tudatában van annak, hogy létezésünk alapstruktúrái megváltozóban
vannak; s a feladat: ennek tudato-

sítása. A változás kezdetét azonban Virilio a kronofotografikus
felvételek .feltalálésaban" látja; és
a "fényképezőgép
struktúrájának
lényegér" a haditechnika értelmezésével tartja megragadhatónak.
Viriliétól
idegen Flusser optimizmusa, az a hit, hogy a fotográfia
előre kódolt programját a fényképészek .Jcisiklatésai" gazdagítják.
Virilio tényszerúen megállapítja,
hogya
fotográfia fejlődése attól
függ, mit lehet nyerni a fotóértelmezések ésszerűsítő aktusából a
hadiintelligencia számára.
Flusser hite, hogy a mindenkori
apparátusok elemzése révén hatalmat nyerhetünk "képeink" felett,
Virilio számára elogadhatatlan. O
úgy látja/gondolja, hogya militáns
intelligencia teljesen uralma alá
vette a tudományt. Minden arra
szolgál, hogy tökéletesebbé váljon
- a mindannyiunk életét militarizáló-kép.
Flusser és Virilio történelem
utáni nézőpontjából Roland Barthes anakronisztikus (történeti) figura. Fényképeket nézegetve jött
rá arra, amire az apparátus "strukturalistái" nem: nem minden fotó
érdekel bennünket. A képek özönében sajátos vakság alakult ki;
csak azokra a képekre figyelünk,
amelyeken van valami - számunkra - megragadható.
(Barthes-tal
szólva: punktum.) Ezt a titokzatos
valamit (talán a "fotográfia szellernét") a kép nézője legtöbb esetben
a kép készítőjének ellenében fedezi fel; így "siklatva ki" az "előre
programozott látványt".
Vilém Flusser halála előtt a numerikusan generált komputerképpel, a fraktálokkal
foglalkozott
(melyet Perneczky Géza - nem
minden irónia nélkül - a természet
rejtett arcának nevezett).
A fraktálok "emberen túli" tökéletessége új reményeket keltett:
Amit régebben a káosz képzetkörébe utaltunk, valójában egy áttekintésünket meghaladó, bonyolultabb
kategória, egy bonyolultabb rend
világába tartozik.
Ilyen különös, hitetlenségében
is vallásos gondolatok végiggondolását akadályozta meg a halál.
(Vilérn Flusser: A fotográfia filozófiája. Tartóshullám - Belvedere - ELTE BTK, Budapest, 1990)
Kiss Sándor

Péhowardos mozivászon
Sir! ön filmírónak született ...
(Rejtő Jenő)
Bár az első állandó mozik csak
1907-D8 körüllétesültek
világszerte, a század első éveiben már
hazánkban sem volt olyan nagyobb város, ahol néhány vándorló
kinematográfus
meg ne fordult
volna. Az emberek ismerték s valószínűleg kedvelték is a mozit,
mely részévé vált szórakozásaiknak, nyomot hagyott mindennapi
életükben.
A film egyike a századforduló
nagy találmányainak,
akárcsak a
hangrögzítés, az elektromos világítás vagy a gépi közlekedés. Vadonatúj jelenségek,
melyeket meg
kellett érteni, magyarázni, állandóan bővíteni kellett a róluk szóló ismereteket. Később mind jelentős
társadalomalakító tényezőkké váltak, s a fejlődő szaktudományok
eredményei nagyon gyorsan megjelentek a köztudatban is.
Ahogyamozgófényképek,
majd
a létrejövő mozik egyre népszerűbbek lettek, úgy nőtt azoknak a
nyomtatott szövegeknek a száma
is, melyekben témaként, az elemzés tárgyaként vagy csak motívumként a filmek, a filmesek világa
elevenedik meg. Javarészük persze
csak a szakma tájékoztatását vagy
a kisszámú érdeklődő tudásának
gyarapítását szolgálta, hiszen a külvárosi kis mozik közönségének zöme sem a filmlapokat, sem a szakkönyveket nem olvasta. A film kultúráját számukra a műsorfüzetek
reklámszövegei, a napilapok ordító
hirdetései vagy a filmes pletykalapok közvetítették s tartották rendkívül alacsony szinten.
Ismereteik
így egyre jobban
azokra a sémákra szorítkoztak,
melyek .Jeírták" számukra a filmvilág működését és "bemutatták"
annak szereplőit. Ez elegendő volt
ahhoz, hogy a film nézője fogyasztóvá válhasson, hogy képes legyen
A dolgozat a Mozgókép és a Befogadás
Alapítvány támogatásával készült.

az eléje tálalt film, reklám és
pletyka gondolkodás nélküli, azonnali felhabzsolására.
A ponyvairodalom legmélyebb
rétegét ugyanezek az alapvető sémák alkotják. Így ha egy társadalmi jelenségről
kialakult közkép
egyes elemeit keressük, kutatásunk
előbb-utóbb óhatatlanul is a füzetregények közé vezet. Nem véletlen
ez, hiszen az irodalom e rétege
volt a mozilátogató iparos legények
és cselédlányok legfőbb szellemi
tápláléka, amit az is bizonyít, hogy
e történetek szereplői jelentek meg
először a filmvásznakon
(Nick
Carter, Rip van Winkle, Fantomas,
később Tarzan, Superman vagy James Bond ...). Ha figyelmesen olvassuk ezeket a szövegeket, a húszas évektől már számtalan olyat
találunk közöttük, melyek egyes
részletei kapcsolatba hozhatók a
filmmel. Nem szabad lebecsülni
ezeket a sokszor csak apró töredékeket, hiszen olvassák őket, hatnak
az olvasóra, tehát alakít ják is a fent
említett sérnarendszert;
ugyanakkor hű lenyomatai is a .közkép'
pillanatnyi állapotának.
Ha rendszerezni próbálj uk a különböző szépirodalmi rnűvek filmvonatkozású
szövegrészleteit,
a
mozgóképek készítésének nagyjából teljes folyamata rajzolódik ki
előttünk. Egyes utalások magára a
mozilátogató közönségre, mások a
filmekre, megint mások a filmgyártók világára, statisztákra, segédszínészekre,
esetleg az ünnepeit sztárokra vagy a filmvállalatok tulajdonosaira
vonatkoznak.
Ezek az idézetek önmagukban,
szövegkörnyezetükböl
kiemelve is
értelmezhetők
és összemérhetők,
hiszen ugyanarról a világról és
ugyanazokról a filmekről szólnak,
legfeljebb más és más módon tükrözve szerzőik tapasztalatait. Az
egyéni különbségek így minimálisra csökkennek, az irodalmilag eltérő színvonalú művek azonos szoci-

ológiai információhoz juttatják az
olvasót.
Ilyen szövegrészletek
elvileg
bármelyik, huszadik században játszódó műben előfordulhatnak, teljes feltárásuk ezért szinte lehetetlen. Hogy valamelyest mégis képet
kaphassunk róluk, megpróbalkozom Rejtő Jenő néhány regényében található ,utalások' elernzéséveI.
Rejtő Jenő írásai valójában álponyvák, paródiák. Felhasználja
mintái teljes motívumkészletét,
s
olyanformán sűríti, tömöríti és túlozza el azokat, mint ahogy Hasek
vagy Karinthy Frigyes bánt irodalmi alapanyagával.
Filmes vonatkozású motívumainak száma meglepően
magas.
Szinte nincs olyan rnűve - játszodjon az akár a Szaharában, akár Párizsban -, melyben legalább egyet
ne találnánk.
Brad/ey
Tamás
visszaÜl című regényében a szökésben levő légionisták egy elpusztult filmstáb felszerelésére találnak a dzsungelben, s filmeseknek adják ki magukat; a Vanek úr
Párizsban egyik hőse világhírű,
magyar származású filmrendező ...
- és még sorolhatnánk.
Rejrőt olvasva senki nem ütközik meg azon, ha az ábrázolt világ
fenekestül fölfordul, s csak nyomokban emlékeztet az általunk ismert valóságra. " ...az úr egy kissé
elgondolkozott,
és így kelleténél
hosszabb ívben elbotlott, elannyira, hogy keresztültörte fejével a
pénztár furnérból készült vékony
oldalfalát.
A pénztárosnő csodálkozva látta, hogy egy puszta fej, alig némi
arcbőrrel, benyomul a falból.
- Jegyeket csak a tolóablaknál
adok - szólt lakonikusan a puszta
fejhez -, nincs kivétel, tessék sorba állni!
A beszorult úr azonban nem bírt
visszakozni a torkának feszülő furnémyársak közül. Erre a pénztá-
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ros nő gengsztemek vélte, és hirtelen fejbe csapta egy hamutálcával." (Az ellopott futár) A mozi itt
nemcsak filmvetítő hely, hanem
társadalmi intézmény is, különbözö emberek csoportjainak rendszeres találkozóhelye. E funkció révén válik alkalmassá az irodalmi
ábrázolásra is, mint emberi konfliktusok színtere, esetleg forrása, s
a történetek nem a moziról, hanem
meghatározott
helyzetbe
került
emberekről szólnak.
A ponyvaregények lapjain többnyire a lerobbant külvárosi mozikkai találkozhatunk, melyek harsányak és rikítók, s hiába próbálnak
jóval többet mutatni, mint amik,
akkor is a műveletlenebb néprétegek olcsó szórakozóhelyei maradnak - tartja a közfelfogás.
A rnozikedvelő közönség számára sokszor nem is a film, hanem
maga a társas összejövetel a látogatás fő indoka. Olyannyira a társadalmi élet színterévé válik, hogy
a ,társasági műveltség' a filmek
naprakész ismeretét is szinte kötelezően magában foglalja. ..Fülig
Jimmy talpig világfi volt. Külsejére, modorára igen sokat adott, szerette a muzsikát, állandóan látogatta a filmszínházakat, és savanyúcukorkát hordott magánál, mint a
jótársaságbeli urak." (Piszkos Fred,
a kapitány) Az az ember, aki a
mozit nem ismeri, az elmaradottság, a világtól való elzárkózás jelképévé válik: ••Az államtitkár után
'Sir
Yolland volt a legmagasabb
vendég ezen az estélyen, összesen
öt vagy hat ember volt a világon,
akikkel társadalmilag érintkezett.
(...) Állítólag lapokat sem olvas.
Évek múlva derült csak ki, hogy
sejtelme sincs a hangosfilm létezéséről, mert talán életében sem volt
moziban." (A láthatatlan légió)
A társasági élet új színterének
biztosításánál sokszor fontosabb az
a szerep, melyet a mozi a magánélet alakításában betölt, hiszen a
közös szórakozás és a félhomályos
nézőtér együttes hatása létrejöttekor szinte rögtön találkahellyé is
alakítja. E funkció ábrázolása sem
késik sokáig: a mozi, mint intézmény, mindmáig a ••találkahely"
gyakran használt metaforája is iro-
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dalmunkban.
Rejtőnél sincs ez
másképp: ••A Honolulu-Star tragédiájárói filmet gyártanak, és az
emberek beülnek csinos nőismerőseikkel a moziba, hogy megnézzék. Azután azt mondják majd:
.Marhaság!" (Piszkos Fred, a kapitány)
A film alkotómunkásai közül e
regényekben
legtöbbet a színészekkel
találkozunk,
akik egy
megjelenési forma és életmód társadalmi jelképévé
válnak. Mint
könnyű életet élő, nagyképű, veszíteni nem tudó férfiak, vagy céljukat bármi áron elérő, mindenkit
kihasználó hideg asszonyok, hisztérikus, népszerűséghajhász alakok
tűnnek fel a könyvek lapjain .
•.Izé ... - Sir Yolland megigazította
a rnonokliját, - Nem jó a nyilvánosság. Goromba dolog. Filmszínésznek való és csodabalzsamnak." (A láthatatlan légió) A sztár
mindig szép és elegáns, ápolt és
nagyvilági .•• Boston eltéröen a vadászok szokásaitól, a legkifogástalanabb fehér szmokingba öltözött.
Akármelyik amerikai filmhős megirigyelhette volna a megjelenését."
(Vér és mahagóni)  Az egyik szobából végre kijön Erich Kramartz,
a filmsztár
szépségű
fiatalember .;." (Vesztegzár a Grand Hotelben) Szorosan kötődik hozzá a körülményekhez mért jólét képe is.
••- Adjatok gyorsan egy ruhát sürgette őket.
- Hogya fenébe? Talán filmszínésznek nézel bennünket? Kinek
van itt két ruhája?" (Az elátkozott
part)
A csavargóvá züllött színész és
statiszta igazi burleszk-figura: toprongyos és alvilági, de magatartásán még felismerhetők a felső tízezer eleganciájának nyomai. Elsősorban ők azok, akik a filmen kívüli területekről ••érkeznek", s elsősorban állást, megélhetést keresnek a filmszakmában ... A hatalmas
deszkaépületben Észak-Afrika legkétesebb alakjainak elit je gyűlt
össze. Volt itt állástalan matróz,
szolgálaton kívüli dokkmunkás, elcsapott pénzügyőr, besurranó tolvaj, zabügynök, filmstatiszta, sintér és ügyvédjelölt." (A láthatatlan
légió)

A film írójának, a rendezőnek.
az operatőrnek vagy a technikai
személyzetnek a bemutatása éppen
ilyen sematikus, bár ez utóbbiakra
elég kevés utalást találunk.
A filmíró megítélése a színészéhez hasonlóan pejoratív, annak ellenére, hogy a filmgyártás fejlődése során sokáig éppen az ő munkáját ismerték el művészi alkotótevékenységként. Ó a film szellemi
gazdája, a rendező pedig iparos, a
papírra vetett művészi gondolatok
képi reprodukciójának
irányítója.
Az igazi érték már a forgatókönyvben is benne rejlik, s ha ez rangos
irodalmi alkotások nyomán készült, a film rnűvészi értéke már
eleve biztosított.
Az író számára a merész fantázia, a kalandos történetek kiagyalásának képessége a legfontosabb.
••- Elfogták a tettest és megbilincselték! Ez rabolta el a Lindberghbaby t is. Álruhás cowboy, aki Al
Capone cinkosa volt. - Gorcsev
lassan rájött egy általános érvényű
axiórnára:
az emberiség
zöme
filmírónak
született!"
(A tizennégykarátos autó)
A korai évek legáltalánosabb
filmtémája a mai képriport őse, az
••életből ellesett" jelenet. S mikor a
való élet történései már nem szolgáltatnak megfelelő, s legfőképpen
elegendő anyagot a közönség igényeinek kielégítéséhez, a vásznat
valóságnak álcázott kiagyalt kalandortörténetek árasztják el. Minden,
ami érdekes, kellően színes, kalandos és hihetetlen, az filmre kívánkozik, hiszen a film lényege a
mozgás és a cselekmény .•• Ezután
sokáig tartotta magát az a babona,
hogy van valahol a sivatag kellős
közepén egy föld alatti város, amiről már filmet is írtak Hollywoodban .;." (Vanek úr Párizsban)
A filmesek
alkalmazkodnak
ezekhez az elvárásokhoz. Feldolgoznak minden történetet, me ly
kalandosnak mondható; gyakori a
látványos áltörténelmi jelenet is,
figyelmen kívül hagyva az események pontos visszatükrözésének
igényét. ••Gorcsev felébredt. Titkára állt az ágy mellett, talpig ágy terítőben. Ezt pizsama helyett hordta
éjszaka a szekrényben, és így, ha

átborította jobb derekától a bal válláig, olyan volt, mint Julius Caesar
megszemélyesítője
egy amerikai
burleszkben." (A tizennégykarátos
autó)
Ha az idézeteknek hihetünk, a
filmek zöme azonos igények figyelembe vételével készül, hogy
megfelelő szórakozást nyújthasson
a mindig azonos összetétélű
közönségnek. Többségük olcsó melodráma, együgyű
típustörténet.
••Az örökké vidám, gyönyörű Jojo,
aranyszőke, rendetlen hajával, hősnője lehetett volna egy filmdrámának, amelyben megfontolt komoly
családapák
habozás nélkül sikkasztanak érte." (Drótnélküli gyilkosság) Ez az állandóság teszi lehetövé a filmekre vonatkozó sztereotípiák kialakulását, melyek metaforikus értelmű kifejezésekben
realizálódnak. Ilyen kifejezés az
••élet filmje", a ••visszafelé pergő
film", a ••lassított felvétel" stb. E
metaforákat nemegyszer a belső
látás, a képzelet megjelenítésére
használják. A múltbanéző előtt
már nem saját emlékei élednek újjá, hanem életének azon pillanatai,
amit egy képzeletbeli mozigépész
agyának
szürkeállománya
vetít.
••- Grisont régen ismertem - kezdte Yves, a teába bámulva, mintha
ott egy filmszalag futna, amely az
elmúlt eseményeket látja." (Az előretolt helyőrség) A filmek, a mozi-

ban készen kapott képek veszik
birtokukba a képzeletet, s primitív
dramaturgiájukhoz
igazítják
és
egységesítik mindenki fantáziáját.
••...Mint egy visszafelé futó, bolond film, úgy vonult végig kaotikusan a párizsi elindulás felé rninden, ami történt... •• (Gyilkos?!) A
film hasonlítási alappá válik: már
nem rá mondják, hogy a való életet
mintázza, hanem életüket próbálják filmbe illő módon érdekessé
formálni a vetítésekre járó iparosok és cselédlányok .•• Evelyn a rémülettől megdermedten állt, nyitott szájjal, két kezét az arcára szorítva, mint egy szereplő az elszakadt film utolsó kockájában." (A
szőke ciklon) A film irányítja a néző viselkedését, mindennapi és kevésbé mindennapi
problémákra
egyaránt szabványosított megoldásokat kínál. ••Micsoda tömeg!
Egy filmriportert gépestől elsodornak.
Erről jut eszembe, hogy a híradóban ilyenkor integetnek a népnek." (A három testőr Afrikában)
A film elszakad a valóságtól. A
hétköznapi élet nem tartogat meglepetéseket, a kalandos történeteknek, rendkívüli helyzeteknek csak
a mozivásznakon
van helyük.
••Nézd ... Rajtad látni, hogy nemes
vér folyik az ereidben. Valld be,
hogy megölted azt a nőt... vagy ismerd be őszintén, hogy elkártyáz-

tad az ezred zsoldját, mint gárdatiszt, szóval, mondd el a hangosfilmedet, s feküdjünk le .;" (Az előretolt helyőrség) Ugyanakkor átalakítja és el is torzítja a valóságot, s
a filmben a világ hiteles képét kereső nézőket mézédes közhelyekkel áltat ja .•• Hányszor látja az ember filmen, olvassa regényben: előrántanak
egy
pisztolyt...
és
bumm!" (Tigrisvér)
Film és valóság konfliktusából
csak a film kerülhet ki győztesen,
hiszen az az időtlen, a bármikor
felidézhető
dokumentum.
..A
frakk-kabát egészen bő volt, két
szárnya hátul a kísértet sarkát verdeste. A film őskorában a vásznon
szereplő diplomaták hordtak ilyen
estélyi öltözéket." (A tizennégykarátos autó)
Rejtő ennek ellenére szentimentális - nem ismeri, nem ismerheti
el a gépi reprodukció győzelmét a
való élet felett: ••A kültelki portás
azzal dicsekedett, hogy van itt egy
háromezer személyes mozi. Nézzük meg, Janningsot adják.
Nem néztük meg Janningsot.
Kint ültünk a kikötő part cementlapjain és a hajókat néztük. Hol
tud Jannings
annyi tragikusat,
annyi szépet mutatni nekünk, mint
egy hajó, amelyik távozik Afrikából?" (El, a pokolból)

Nagy Csaba

Mozijegyárak alulnézetben
A Mozgókép és Befogadás Alapítvány nagy fába vágta a fejszéjét. A
Medián Közvéleményés Piackutató Kft. közreműködésével
egy
országos reprezentatív, a mozibajárási szokásokat vizsgáló szociológiai felmérés munkáit kezdte el.
A vizsgálat
több szempontból
is egyedülálló,
Magyarországon
ugyanis még nem készült ilyen célú országos kutatás. Tárnok János

1972-es felmérésének köszönhetően a városiak mozibajárását, a Budapesti Film Elméleti és Módszertani Osztályán
készült munkák
eredményeként pedig a budapestiekét ismerhettük meg. Az Alapítvány kutatási eredményei közcélúak, ami a mai világban - ahol az
információnak komoly ára van meglehetősen ritka. Lásd a Szonda
Ipsos 1992. januári felmérését a

magyar mozilátogatók jellemzőiről, amelynek eredményeit anyagi
okok miatt a jelen pillanatban még
mi sem tudjuk felhasználni.
Kutatásunk többlépcsős. Az első
lépésben egy 1200 fős mintán kérdeztük le a mozibajárás körülményeire, a filmízlésre és a jegyárakra vonatkozó rövid kérdőívünket.
Ezt a kérdezést megismételjük,
hogy kapjunk egy olyan mintát,
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amelyben csak mozibajárók vannak, a legfiatalabb korosztály tól a
legidősebbekig. Őket fogjuk majd
megkeresni egy részletes, a mozibajárás minőségi jellemzőit feltáró
kérdöívvel.
Az első lépcsőnek
azonban több fontos eredménye is
van. Megismerhetjük belőle a moziba nem járás okait, a magyar lakosság filmízlésének szerveződését
konkrét filmcímek alapján, valamint a mozijegyárakhoz
való viszonyt. Jelen tanulmány keretében
ez utóbbi problémát szeretném körüljárni.
A mozijegyárakra vonatkozóan
három kérdést tettünk fel kérdőívünkben. Azt a kérdést, hogy
"Véleménye
szerint a jelenlegi
moziárak más hasonló szórakozási
formákhoz képest drágák, hasonlóak vagy olcsók?", mindenkinek feltettük. A másik kettőt - "Hajlandó
lenne-e egy Önt igazán érdeklő filmért a szokásos moziáraknál többet is kifizetni?" és "Mennyi lenne
az a legnagyobb összeg, amit kiadna egy mozijegyért?" - csak azoknak a filmnézöknek. akik legalább
két-három havonta elmennek moziba, és/vagy megnéznek egy filmet videón. Az e kérdésekre adott
válaszokat összevetettük az úgymond kemény változókkal - nem,
életkor, iskolai végzettség, foglalkozás, jövedelem, családi állapot
-, és a kérdőív egyéb kérdéseivel:
milyen gyakran néz filmet moziban, tévében és /vagy videón; vane videója; a megadott tevékenységek közül melyik három nyújtja a
mozizáshoz leginkább hasonló élményt. A változók összefüggésének mérésére minden esetben elvégeztük a Khi-négyzet függetlenségi próbát vagy a szórásanalízist is.
Ezek eredménye jónéhány meglepetéssel szolgált. A mérésnél 5%os szignifikanciaszintet
használva
- 5% a valószínűsége annak, hogy
össze nem függő változók között
mutatunk ki összefüggést - a következő eredményeket kaptuk.
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A mozijegyárak más hasonló
szórakozási
formákhoz
képest i
megítélése a legtöbb egyéb változóval szignifikáns
összefüggést
mutat. Kivétel ez alól a jövedelem
és a családi állapot. A jövedelem
külön is érdekes, hiszen másik két
kérdésünkkel sincs jelentős kapcsolata. Ez azt jelenti, hogya mozijegyárak abszolút és relatív megítélésénél sem a rendszeres filmnézőket, sem a filmet mint szórakozási formát nem használókat nem
befolyásolja jelentősen saját jövedelmük nagysága.
Ez azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogyamozisok
örülhetnek, mert az árakat még mindig lehet emelni. Inkább azt mutatja, hogy a magyar lakosság
mozi hoz való viszonya nem igazán pénzkérdés. Mert akik életkoruk és iskolai végzettségük miatt
még mindig ragaszkodnak a mozi hoz, azokat nem befolyásolja,
akik pedig "elfelejtették"
a mozit, azokat már nem befolyásolja
túlzottan a jegyek ára. Igaz, valószínűleg nem is ismerik azokat.
De a moziba nem járás okaira vonatkozó kérdéssel pontosítva
a
képet kiderül, hogyapénzhiányt
és a mozijegy drágaságát a moziba nem járók 29,8%-a említi meg.
E látszólagos paradoxont a mai
magyar helyzet ismeretében elég
körtnyű feloldani. A magyar társadalom egyre szélesebb rétegeinél a mozi megítélése egyre inkább átkerül a nélkülözhető, kvázi luxus kategóriába,
amellyel
már nem szívesen terhelik meg az
amúgy is szűkös családi költségvetést. És a mozit hagyományosan a legnagyobb arányban fogyasztó középrétegek szegényednek el leginkább.
A mozibajárók és videózók jegyárfizetési hajlandósága már sokkal kevesebb változóval mutat jelentős összefüggést. Annak a legnagyobb összegnek a pontos meghatározása, amelyet kiadna egy

mozijegyért, például csak az életkorral mutat összefüggést.
Az, hogy valaki hajlandó-e a
szokásos mozijegyáraknál többet is
ki fizetn i egy érdekes fiImért, a jövedel men kívül sem a nemmel, sem
a tévézéssel és a videózással nincs
összefüggésben. Következzék eredményeink részletes elemzése!
A "Véleménye szerint a jelenlegi moziárak más hasonló szórakozási formákhoz képest" kérdésre
adott válaszok megoszlása:

drágák
hasonlók
olcsók
nincs válasz,
nem tudja
összesen

fő
365
299
79

%
30,4
24,9
6,6

457
1200

38,1
100,0

Vagyis a magyar lakosság jó része
már a mozijegyárak nagyságát sem
tudja megítélni, annyira rég találkozott velük. A többiek véleménye
viszont eléggé megoszlik, de a
jegyárakat inkább drágállják. A
kérdésben foglalt összehasonlítás a
videóra, a rádióra és a televízióra
vonatkozik. A videózást még a
mozinál is drágábbnak tartják, de
nem sokkal. A rádiózás! és a tévézést pedig valamivelolcsóbbnak
ítélile A színházba-, hangversenyre, kiállításra, étterembe, koncertre, sporteseményre járás, a könyvés újságolvasás, valamint a barátokkal való együttlét nem képezi
náluk összehasonlítás tárgyát ebből a szempontból. E kérdésről a
nők véleménye szélsőségesebb
a
férfiakénál.
Drágábbnak
valamivel, olcsóbbnak sokkal nagyobb
arányban tartják a mozijegyeket
férfitársaiknál.
Életkor szerint nagyon jelentős
különbségek vannak. 18 évtől felfelé haladva a népesség egyre nagyobb arányban tartja drágábbnak
és egyre kisebb mértékben hasonlónak vagy olcsóbbnak. Ismét bebizonyosodik
tehát a régikeletű

megállapítás, hogya fiatalok nemcsak a leggyakoribb mozi zók, hanem ők még képesek és hajlandók
is megfizetni a mozit. Nem azért,
mert krözusok, hanem mert tevékenységi rangsorukban
a mozi
igen előkelő helyen áll.
Iskolai végzettség szerint is éles
a kép. Mivel ez egy felnőtt minta18 éven felüli -, a 8 általánosnál
kevesebbet végzettek nagy valószínűséggel az öregebbekból, de mindenképpen a leghátrányosabb körülmények között élőkből kerülnek
ki. Ők 75,4%-os arányban tartják a
mozit drágábbnak a többi szórakozási formánál. S mivel kevéssé valószínű, hogy túlságosan sokat szórakoznának, válaszuk abszolút viszonyulást tükröz. A 8 általánost
végzettek valamivel drágábbnak, az
egyetemet jártak némileg olcsóbbnak tartják a mozit. A legkevésbé a
középfokú végzettségűek ítélik drágának a mozit, bár ez a különbség
nem olyan nagy. Ők alkotják a középréteg gerincét, ami jelzi, hogy
maradt még valami a mozi val kapcsolatos vonzalmukból.
Foglalkozás szerint is vannak
különbségek. Az aktív keresők lényegesen kisebb arányban tartják
drágának a mozit, mint az inaktívak. Ezen nincs mit magyarázni,
hiszen a szociális háló folytonossági hiányai val túlontúl tisztában
vagyunk. Az aktív népességnél
foglalkozás szerint nincsenek jelentős különbségek, de az inaktívakon belül igen. A mozit sokkal
drágábbnak tartják a többieknél a
háztartásbeliek és a nyugdíjasok,
míg az átlagnál olcsóbbnak vélik a
tanulók és a GYES-en, GYED-en
lévők. Ez érthető is, hiszen ők a fiatal korosztályokból kerülnek ki.
A jegy árakról való vélekedést a
mozibajárási gyakorisággal összevetve nagy vonalakban elmondható, hogy minél kevesebbet megy
valaki moziba, annál drágábbnak
tartja a jegyeket. Vannak azonban
olyan ritkán mozizók is, akik az
átlagnál sokkal kisebb arányban
tartják drágának a mozit. A gyakran mozizók tőlük abban külön-

böznek, hogy nagyobb arányban
vélik a jegyárakat a többi szórakozási fajtához képest olcsónak. Ez
érthető, hiszen sok szociológiai
felmérésből tudott, hogy a szórakoztató
intézmények
látogatása
együtt jár, vagyis akik moziba járnak, azok nagyobb valószínűséggel máshova is járnak, így reálisan
össze tudják az árakat hasonlítani.
A videózási gyakorisággal kapcsolatban
szintén
elmondható,
hogy a gyakran videózók inkább
vélik olcsóbbnak a mozit. A legolcsóbbnak mégis az évente egyszerkétszer videózók gondolják, amely
mögött az húzódhat, hogy számukra a mozi és a videó egykutya, mivel nincs túl sok közük hozzá. Ezt
a megállapítást az is alátámasztja,
hogyavideóval
rendelkezők lényegesen többen tartják olcsóbbnak a mozit a többi szórakozási
fajtáná I.
A "Hajlandó lenne-e egy Önt
igazán érdeklő filmért a szokásos
moziáraknál többet is kifizetni?"
kérdésre adott válaszok megoszlása:

igen
nem
nincs válasz,
nem tudja
összesen

fő
242
195
763
1200

%
tiszta%
20,2
44,6
16,3 55,4
63,6
100,0

100,0

Mivel ezt és a következő kérdést
csak a rendszeres mozibajáróknak
tettük fel, összehasonlításaink
során a tiszta %-os megoszlásokat
vesszük figyelembe. Így elmondható, hogyamozizók
közül valamivel többen még a szokásos jegyáraknál is többet lennének hajlandók kiadni a mozijegyért, mint
akik ezt már nem tennék meg.
Életkor szerint ismét nagyon
élesen különválnak csoportok. A
31-40 évesek képviselik az átlagot. A náluk fiatalabbak sokkal nagyobb, az idősebbek pedig lényegesen kisebb arányban fizetnének
többet. Megint az derül ki, hogya
fiatalok viszonya a legerősebb a
mozihoz.
Iskolai végzettség
szerint is

egyértelmű a kép. A 8 általánosnál
kevesebbet végzettek - vélhetőert
ők a legidősebb mozibajárók csak 13,3%-ban válaszolnak igennel. A 8 általánost és középiskolát
végzettek az átlagnak megfelelően,
az egyetemet jártak pedig jóval nagyobb arányban adnának többet a
szokásos áraknál. Tehát a mozibajárók közül leginkább a fiatal értelmiségiek hajlandók a legtöbbet
áldozni a mozi ra. S ők valószínűleg nem az úgymond kereskedelmi
filmekre
gondolnak
elsősorban,
amikor egy őket nagyon érdeklő
filmről van szó.
Az aktív és inaktív lakosság között is jelentékeny a különbség. Az
aktívak természetesen inkább vállal nák a nagyobb árat. Az inaktívak közül pedig a tanulók, a háztartásbeliek
és a kismamák. A
nyugdíjasok erre nemigen lennének képesek. A családi állapot is
befolyásolja a képet. Az özvegyek
erre nehezen tudnák rászánni magukat, de az egyedülállók - azaz
döntően fiatalok - igen.
Ezek után várható, hogy minél
többet mozi zik valaki, annál nagyobb az az összeg, amit hajlandó
fizetni. Közülük is a hetente moziba járók azok, akik kb. 90%-ban
igennel felelnek erre a kérdésre.
A mozibajárók ebből a szempontból a televíziót, a koncertet és
a barátokkal való együttlétet tartják leginkább hasonlónak a mozihoz. A televízióhoz képest kisebb,
de a barátokkal való együttléthez,
és főleg a koncerthez képest jóval
nagyobb arányban adnának többet
a moziért. Ez azt hiszem a realitásokat, az árarányokat jól tükrözi.
A konkrét összegre kérdez rá
utolsó kérdésünk: "Mennyi lenne
az a legnagyobb összeg, amit kiadna egy mozijegyért?" A válaszok
átlaga 192 Ft, de a mutató szórása
nagyon nagy: 126 Ft. Vagyis az
egyedi .Jelajánlások"
126 Ft-tal
térnek el átlagosan a 192 Ft -tól. Ez
nagyon szélsőséges eredmény. Bár
erre a kérdésre "csak" 235-en válaszoltak. Igaz, a pontos pénzösszegek megjelölése a legtöbb felmé-
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résben meglehetősen
problémás.
Az értelmezést segíti, ha tudjuk,
hogy a magyarországi mozi átlaghelyár 1992 első félévében 68,30
Ft volt. Ennél kisebb összeget a
mozibajáróknak
csupán mintegy
5%-a jelölt meg. 70 és 200 Ft közötti összeget adna viszont 70%uk. Ez nagyon nagynak tűnik, de
ha azt is figyelembe vesszük, hogy
nem ritka ma már az ekörül i helyár, s az emberek általában nem
egyedül mennek moziba, már nem
is olyan nagy ez az összeg. S mert
az életkoron kívül semmilyen más
mutatóval nincs jelentős üsszefüggésben a jegyárfizetés mértéke, a
válaszadók inkább a realitásokat,
semmint saját helyzetüket vették figyelembe ennél a kérdésnél.
Ez alól az életkor ismét kivételt
képez, mert szignifikáns összefüg-

gés van a jegyárfizetés mértékével.
A 18-25 évesek nagy szórással átlagosan 212 Ft-ot, a 26-30 évesek
kisebb szórással
224 Ft-ot, a
3 I~O évesek ismét nagy szórással
224 Ft-ot, a 41-50 évesek kisebb
szórással 155 Ft-ot, az 51-60 évesek a legkisebb, 56 Ft-os szórással
135 Ft-ot, a 60 év felettiek pedig
67 Ft-os szórással 164 Ft-ot adnának egy őket igazán érdeklő filmért a moziban. Némileg meglepő, hogy a nyugdíjas korosztályok
a középnemzedéknél
is többet adnának. Vagyis maradt a nyugdíjasok között egy olyan "erős mag",
amely
helyzetének
mindenfajta
rosszabbodása
ellenére szívesen
áldoz a mozira.
Eredményeinket összegezve: az
elmúlt években lezajlott rohamos
nézőszámesés tiszta helyzetet te-

Megjelent a FILMKULTÚRA-KÖNYVEK

remtett abból a szempontból, hogy
polarizálta a közönséget. Élesen
elkülönül nek a mozihoz változatlanul "hűséges" fiatal, magasabb iskolai végzettségű csoportok, akik a
látogatószám mintegy 70%-át adják. Az ő ragaszkodásuk pénzben
is kifejezhető. A másik rész, akik
még néha elmennek moziba, már
sokkal inkább teszik függővé döntésüket az áraktól. Úgy vélem, elérkeztünk ahhoz a határhoz, ahol a
jegyárak negyrnértékű
emelése jelentős "vérveszteséggel" járna, elsősorban a ritkábban, de még mozibajáró csoportok körében. Ezt
kell elkerülnie a moziszakmának,
ha vissza akarja hódítani a közönséget, vagy legalábbis meg akarja
állítani a nézőszámesést.

Banyár Magdolna

újabb kötete!

Sándor Tibor

ŐRSÉGV ÁLT ÁS
A magyar film és a szélsőjobboldal a harmincas-negyvenes
(Tanulmányok, dokumentumok)
A FILMKULTÚRA-KÖNYVEK
kaphatók
az Örökmozgóban,
az Írók Boltjában,
a Pont és a Nézőpont Könyvesboltban,
a Katalizátor Iroda elárusítóhelyein
és a Magyar Filmintézetben.

76

években

,.

Képek palackban, palack nélkül
Mozgóképek a Fríz Produceri Irodától
A tenger hullámai" körülnyaldossák az interjúalany közelképét. A mélység kiszámíthatatlan
áramlatai persze nem vethetnek partra szabályos
képernyőformát: ha a látvány és a szöveg előzőleg a vízben hánykolódott - az ezredvégi örvényben -, akkor bizonyára "kép a képben" effektként is megtépázták az elemek: nem csoda
hát, ha a víz mosta képkivágás maga is tépett
papír-fecni forma: - Déry Tibor után szabadon ezredvégi mindennapok hordaléka.
Honnan is számít az ezredvég? Akik a Friz Produceri Iroda Ezredvégi beszélgetéseiben rnegszólalnak - kortársaink: kortársaink közül is olyanok, akiknek szava éppen az évtized-forduló
után, a rendszerváltás sodrában kapott különös
nyomatékot: minden tekintetben a jelen emberei.
Dehát éppen ez az, amit a mostani történelmi
pillanat - úgy fél évtizednyi, nevetségesen rövid
csökevény-korszak - más, fontosabbnak tűnő
furcsaságok mellett, sokadik rnellék-paradoxonként kinál. Oly korban élünk éppen, amikor a
számolatlanul fölkínált politikai jóslatok, világanalízisek, történelemre vonatkozó állítás-csokrok évtizedeket, netán évszázadokat ítélnek meg
előre vagy hátra - miközben megfogalmazóik
nemegyszer maguk vallják be: az idén már akár
tavalyi gondolataikat is átfogalmaznák. Akkor
is, ha ezek a gondolatok éppenséggel a tizenkilencedik vagy a huszonegyedik század KözépEurópájára vonatkoztak.
Mert nem elég, hogy az izgága jelen videóklipp ritmusra rángat ja szemünket, de ráadásul
hová rángat ja! A múlt évezredes mítoszainak tanulságaihoz. UFO-istenek üzenetei hez, vagy a

jövő nem túl távoli, de túlságosan nagyszabású évezrednyi és nem évtizednyi - kihatás ú ökológiai és politikai katasztrófáinak vízióihoz. Már a
legutóbbi
világrendszer-összeomlás
is csak
annyiban érdekes, hogy ihletet ad a nagybangondolkodónak, hogy megjósolhassa a következő birodalmi méretű bukást: előreugorva egy évszázadot, aztán megint vissza, példáért, látványos analógiákért, ha kell, az antik Rómáig, Babilonig, Atlantiszig.
Ez egy ilyen ezredvég. Mármint ha ezt a rövid
kis rendszerváltozás utáni időt tekintjük annak.
És ha az egész huszadik századot? Merthogy ezt
is megtehetjük: a tít évszázados sor vége persze
hogy éppen a tizedik.
'
A Beszélgetéseket
megelőző
film-mozaik
mintha azt sugall ná, hogy a "hosszú ezredvég"
már maga is a megzavart idő korszaka, akárcsak
a röviden értelmezett. Már azért is, mert a mi év77

század unk a mozgókép évszázada. A hullámok
nyaldosta papírfecni-képernyőn Mélies ős-filmjének villanásnyi részlete tűnik föl. Utazás a
Ho/dba: a mozgókép éppen csak megszületett,
és máris előreszalad a század - a még távolabbi
űrkorszakot megelőlegező - utolsó harmadába: a
koraiból a késői ezredvégbe. Egy másik archív
felvételen olajtól összeragadt szárnyú vízimadár
próbál sikertelenül fölrepülni az Öböl-háború
késő-ezredvégéből az ezredforduló utáni bizonytalan jövőjű világtengerek felé. Mindezt a késő
ezredvégi rendező - Monory M. András - mutatja meg, a századeleji mozgókép és a század-közepi televízió eszközeivel, melyeknek ezzel rögtön emléket is állít - habár szorongásának titkos
tárgya már legalábbis a huszonegyedik századhoz köti.
Az Ezredvégi beszélgetések megszólaltatottjai
okos emberek, akik már bizonyára réges-régen
belenyugodtak, hogy ők maguk és gondolataik
szilánkos kép-töredék formában utaznak az idő
hullámain. Interjúalanyként lehetnek bizonytalanok vagy magabiztosak, kérdezhetnek vagy kijelenthetnek - a kép-töredéken kívül, melynek
foglyai, így is, úgy is a tenger tombol.
Ki ne tudná ezt jobban, mint Lukács Béla, a
csillagász, aki arról beszél nyílt öniróniával, hogyan próbál kikukucskáLni ezen a videó-trükkel
szó szerinti vé tett szilánk-ablakon, kifelé, ahol a
kép tanúsága szerint a hullámok morajlanak. Ő
éppenséggel a Mindenség keletkezésével foglalkozik: érdeklődése nagyon is "ezredvégi": a
kozmológiai kutatás önként választott témája a
jelen hez láncolja, miközben tekintete nemhogy
az ezred-, de a százezred-végeknél sem áll meg.
Évmilliárdokban és milliárdod másodpercekben
gondolkodik, ami e szélsőségek közé esik, számára unalmas középszer-idötartam. Egy-egy különös mosollyal, szemvillanással mintha szándékosan provokálná is a magának túlságosan nagy
fontosságot tulajdonító jelenidőt. Tudja, nem
szabadulhat ki belőle - de ő azért is a keretadó
tenger-morajlással társalog.
Az interjú-alanyokat talán csak ez köti össze:
bizonyára egyikük sem kémé ki magának, hogy
a rendező a hullámok hátán látja - láttatja - őket.
Yárszegi Asztrik pannonhalmi főapát minden állításában érződik, hogy egyháza híres tévedéseinek tudatában mondja, amit mond: századok, évezredek ítéletével számol előre, amikor reformot tanácsol, amikor a túlzásoktól óv,
amikor távoltartaná a keresztény embert a politikától, hogy minél kevesebbet vethessen saját
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szemére, ha majd eIül az ezredvégi vihar, ha
majd a kép-szilánkon kívüli hullámok tombol ása alábbhagy.
Lengyel László viszont egyáltalán nem fél a
túl súlyos állításoktól: ő mintha éppen így reagálna arra, hogy arca, mondandója csak ki tudja,
mennyi időre bukkanhatott föl az ezredvégi hullámverésben, és ki tudja, mi mindent sodornak
melléje, mögéje a habok. A közíró-közgazdász
vadul az örvény közepébe csap: gyors mondatokkaI intézi el a rendszerváltáshoz vezető titokzatos gazdasági, politikai mozgásokat, a jelen
mögötti titkokat. Magabiztosan megbecsüli a világunkat éppen görgető hullám formáját, irányát,
sebességét, azonnal rátér a jövőre: egyetlen
monstruózus gazdasági válság és világ-hasadás
fölskiccelt képével máris elintézi a huszonegyedik századot, talán a huszonkettediket is.
A Beszélgetések tajtékos képernyő-keretének
üzenetét az ő szószaporító pesszimizmusa kissé
átértelmezi: az örvény közepén eszeveszett tempózásra van szükség. Éppen az óvatos beszéd, az
igényes tudományosság ér rá később - ha majd
csendesebb vizekre értünk.
Meglehet, nem minden kamera-végre kapott gondolkodó sorolná önként gondolatait az "ezredvégi hordalékok" körébe, de ami az őket megörökítő televíziósokat illeti, éppen az alázat dolgában
tekinthetjük őket a média radikális élcsapatának.
Egymásra torlódó képernyő-fecnik az idő óceánján: ezt jelenti az elektronikusan rögzített képinformáció a második évezred utolsó éveiben.
Örülni kell ennek, vállalni kell.
Merthogy ez a természetes és elkerülhetetlen
képtorlódás, a "hordalék állapot" jobban véd a
televíziós manipuláció ellen, mint bármilyen, jelennel lépést tartani igyekvő újságírói kódex szigorú betartatása, jobban korlátozza a média hatalmát, mint bármilyen politika erő tehetné: föltéve, hogy korlátozni és nem megszerezni akarja.
Riportot láthatunk Komis Mihállyal, aki büszkén mutatja meg a nézöknek "videó-univerzumát". Néhány perces, néhány másodperces otthoni televíziós fölvételekről van szó, melyeket
hirtelen ötlettől vezérelve a videó-univerzum tulajdonosa egyetlen gombnyomással
rögzített.
Nem igen ügyelt arra, hogy a felvételek egymás
után következzenek, hogy ne fedjék el egymást.
Miért is tette volna, ha egyszer az ezredvég média-lenyomata éppen így, idő-tengeri mozgóképhordalékként hiteles. Így képes saját múlandó

időszerűségéről, torzító egyszempontúságáról
is
informálni.
Komis jókedvűen latolgat ja annak lehetőségét, hogy az információk egymásra festett freskók vagy ásatási civilizáció-rétegek
mintájára
borítják be a szalagot: mintha csakis az ilyenformán megszentségtelenített
kép volna tisztességes, amiből bizonyára következik, hogy a friss,
mindennapi elektronikus képet is - bármely forrásból érkezzen, bármilyen politikai orientáló
szándékkal - idő-tengeri hordaléknak kell tekinteni: nem szabad se beugrani neki, se megijedni
tőle. Másképpen szólva akkor is látni kell a képet körülnyaldosó hullámokat, ha nem Friz-produkciókról van szó: ha nemcsak a kép körül
nincs mozgás, de magán a képen is alig: ha a riportalany ex cathedra nyilatkozik, ha a dokumentumot nyilvánvalóan agitációra szánták, és a
fikciót népnevelésre.
Minél nagyobbak a hullámok, minél gyorsabbak
a változások, a valóság-Ienyomatok munkásaihoz annál jobban illik az alázat.
Szentjóby Tamás filmet készített - ismeretterjesztő filmet - A szabadság lelkének szobráról, a
gellérthegyi emlékmű lepelbe csomagolásának
akciójáról.
A narrátor, Vitray Tamás jólismert orgánuma,
hanglejtése maga a statikus megfellebezhetetlenség, a televíziós állandóság.
Közben mozgásról, változásról beszél. A
Gellérthegyről. mely századok óta más és más
nevet visel, a kortársi ábrázolások tanúsága szerint állandóan átalakul, mialatt az ábrázolás
technikája és tartalma maga is változik: az akkurátus barokk mctszetektől romantikus olajfestményeken át eljuthatunk a néma mozgóképig, ahol - légifelvételről lévén szó - a Gellérthegy valósága már felvétel közben is mindig
másnak mutatja magát. Aztán jön a hangos film,
mely csak azért érdekes, mert megmutatja, hogyan próbál a manipuláló kommentár olyan illúziót kelteni, mintha a mozgókép mégsem az időhullámok hordaléka volna, hanem csupa-csupa
látvány-ereklye, melyet pontosan hozzá lehet
rendelni a történelem
fontos pillanataihoz.
Minthogy a régi kommentárok hazudnak, és a
fontos pillanatok fontosságát illetően is teli vagyunk kétségekkel, a hangos híradók idézése az
ezredvégi nézőnek külön tanulsággal is szolgál:
minél kevésbé mutatja a mozgókép önmagát
hullámok sodorta törmelék-látványnak
- és a
politikai kommentár ritkán szolgál ilyesmit -,

annál hamarabb kerül alulra a valóságlenyomatok hordalékában.
A szobor a maga kő és bronz konkrétságában
túl sokáig hordozott átértelmezett és újraértelmezett, finomított és pontosított, de továbbra is hazug üzenetet. Ezt állítja a film, a kép, és ezt
mondja - kivételesen - a kommentár is. A nyugodt állandóság hangja rögtön demonstrációként
is szolgál: hátha valaki még mindig nem érti, miről is van szó.
De mi történik, ha a szobrot lepelbe csomagolják? Ugyanaz, mint az Ezredvégi beszélgetések hullámok sodorta bevezető archív-képeivel,
vagy Komis Mihály videó-univerzumával.
A
korhoz kötött szobor- és történelem-értelmezések mind-rnind elkeverednek a hordalékkupacban, mely nem szükségszerűen szemétkupac, de
amit a szélfútta lepel alatt mégiscsak takargatni
való össze-visszaságként kell elképzelnünk.
A szabadság lelkének szobra alázatos vállalkozás: a lepel szabadon lebeg - nem mond, nem mutat semmi konkrétat, semmi biztosat, semmi - akár
a pillanatra is érvényesnek sugallt - igazságot.
Hogyan lehet erről a vállalkozásról hasonlóan
alázatos - hitelesen ezredvégi -, tehát "hordalék-szerű" mozgóképet csinálni?
Szentjóby szerint éppen a tanáros, televíziós
lenyomat karikatúrája által. Ez volna az ismeretterjesztő film, mely a maga bejáratott agitatív
kép- és szöveg-sémáival
igyekszik meggyőzni a
nézőt, mik is volnának a Kísértet rejtett értékei,
miközben éppenhogy Értékek Kísértetéről van
szó: a Szabadság Szellemének leple alatt halott
igazságok, hitelüket veszített értékek pihennek ott nyugszik minden, ami kő és bronz -, nemcsak a múlt, de a jelen és a jövő valamennyi, pillanatba-ragadt, fontoskodó világ-értelmezése.
Tanulság: a média-tengeri hordalék-kupac és a
guberáló munkája nagyon is tiszteletreméltó.
Az értelmiségi néző sokáig szégyellte az
ilyesmit, akárcsak a valóságos kukák körül sündörgő sorstársa. A csatornaváltó ideges nyomkodását eddig a fáradtság jelének gondoltuk. Lassan rájövünk: így kell bánni a vizuális üzenettel.
A becsületes feladó lepelbe csomagolja, képernyő-fecniként megúsztatja a tengerben, a becsületes CÍmzett pedig könnyű kézzel turkál benne,
játékos kedvében tiri-tarka videó-rnozaikká rázza össze, az esetleges média-hívő és tekintélykereső utókor okulására vagy botránkoztatás ára.
Hirsch Tibor
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Elköszönő
A lap jelenlegi szerkesztői műhelye ezzel a számmal
elköszön a Tisztelt Olvasótól; 1993-tól mások, más
koncepció szerint szerkesztik a Magyar Filmintézet
folyóiratát. Három évig készítettük mi a lapot, olyan
időkben, amelyek nem kedveztek sem a filmművészetnek, sem a kultúrának általában. Célunkat, a kultúra tágabb összefüggéseibe helyezett rnozgóképelméleti folyóiratot, nem tudtuk tökéletesen megvalósítani. Reméljük, törekvéseinket azért sikerült érzékeltetnünk; ám tudjuk, sok adósságunk maradt. Mivel a főszerkesztői helyre ez év nyarán kiírt nyilvános pályázaton nem a mi elképzelésünket képviselő
pályamunkát támogatták, a szerkesztést, sajnos, nem
folytathatjuk.
Köszönjük Olvasóink megtisztelő figyelmét, köszönjük Szerzőink értékes közrernűködését;
az új
szerkesztőségnek sok sikert kívánunk.
A Filmkultúra Szerkesztői
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