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MAESIOP
Mire e

sorok megjelennek ,csaknem k~t ftón~ppal lesz mögöt-

tUnk a p~csi fil~szemle - az els5 s'eddig egyetlen "belterjesan"
lllagyarfesztivál.

A rövid hirlapi jelentések

s

a r~szletesebb

beszámolók egyaránt ugy ~rtékelt~k ezt az eseményt.mint szerény.
igéretes kezdetét a hazai
monstrációjának.
tehát

filmmUv~szet k~s5bbi.

Uttör5 ~s hagyományokat

megrendez~se,

mint ahogy

ez már

ig~nyeseb~d~

el5k~szit5 munkav~lt
a miskolci

rövidfilm.

fesztivál megteremtése esetében elérte c~lját, jogos tehát az az
elk~pzelés,

hogy a magyar

társadalmi eseménnyé
egyUttes 'jelent5ség~t
s~gre ébresztenek.

játékfilmet éppugy

avatott alkalom, ahol
~rtékelikt s ma~ar

megilleti

olyan

els5sorban a filmek
fil1ll i.!án.,ti
fele15~

A pécsi filmszemle megl·endezés§._vel·
kétségki~.~~ ismét'kifeo:;,
jezésre j utott az alkotó munkát megillet6 .társada:lml·megb.ecsU:""
"

.:

,~.w

. .

. "',,, . :;_'~"

lés~ az "önzetlen" anyagi áldozat formájában éppu~

t

.,

'J,'

IlÍinta

. '

i::..

~'.

ven-

dégszeretet és az ~rdek15dés megnyilvánulásaiban. Á résztvev5k
_ filmesek, szinészek. kritikusok, ujságirók -'részér61 köszönet

illeti

Pécs város

vendéglát 6 vezetőit

tuljut.ottunk a köszöneten.
j6leső

fáradalmait

képpen

töltötte-e

meg,

- hadd kezdjünk

felhivásában

egy kicsit

képpen mire is kellene

a

tat6kon

külső9égeket:

felvonu16

illeti:ezek

szinészeket,

fogadták

mindenütt,

vendégszeretetéboi

utáni

a bemu-

banketteket

Sik16son~Szigetváron

vagy

amelyben

olyan szellemi
a megbeszélések,

jutnak át a sablonok
dolatmenetek

magában

ven-

cSakugy,

Pécs városában

külsőségek

mögött

- a

ke Llene

munkát

tán afféle

végezzen

látványos

"protokolláris"

gondok világába.Ha

filmmüvészeink

nincs elegendo

lehetoségeket

semmiségnek,

lenne

megfelelo

kapcsolatban
szalajtunk

harmadosztályu

gon-

komolyan

többségének

ahhoz,hogy

a saját müveivel

milyen fontos

kialakitására

viták szinte természetszerüen

a val6ságos

azt az igazságot,hogy

beláthatjuk,

atmoszféra

és előre kiszámithaté

vágányair61

kalma, sem lehetősége

sem alhatás-

- könnyen

el, ha puszsztárparádénak

Pécset.

Pécsett,
kony,

elokészitése
hogy tulajdon-

megváltoztatni.

Mindenekelőtt

kezeljUk

ennek a

sz6t nem emelhet - szivbéli

Csak éppen a reprezentativ

egyet-mást

elemzési

pécsiek

s a bemutat6

termelőszövetkezetekben

pestieket.

vesszük

megfeleltek

a nyit6 és zár6 fogadásokat,

ellen senki jogosan

dégszeretettel

szükség,

fogalmazzuk

merül - akkor azt

azzal is foglalkozni,

használnia

kellő-

lehetőségeket.

Ami

mint a

azon.vajon

Ám a jövő évi tervek összeállitásának

előtt nem ártana

egyébként

- ugy

ki is

nagyrészt

De ha

játékfilm-szemle?

értelmezve

~ogy a pécsi filmnapok

várakozásnak.

kinálkoz6

gondolkodni

az első magyar

- szükebben

hogyaközfigyelem

mondhatjuk.

s kipihelltUk a kirándulás

be hivatását

Ha ezt a hivatást

és nagyközönségét.

minden

és érdeklődő

nagyvárosban,

többezer

olyan

fog~

ember él, akinek

lennének

val6di kér-

dései az alkot6khoz.

Olyan valódi kérdéseik,

amelyek

az alkotók,

tehát a

számára

6

müvelt

mint

kérdezettek

ugyanolyan

szellemi

izgalom forrá-

sát jelenthetnék

- mint a kérdez5k

telmiségi klub müködik,
mérnökök,
gyelO,

számára.

nagyszerüen

Pécsen egyetem,

képzett

orvosok,

jogászok,

kitün5 irók és költők, minden uj és fontos dologra fi-

jólképzett

fiatal mUszakiak

sosorban ezt a "nagyközönsóget",
"szakmai megbeszélések"

dolgoznak.

amelynek

lefolyhatnának.Az

A megye egyik funkcionáriusa
kvalifikált

értelmiség

Rövid gondolkodás

magát.

való

hogy délelott

ma:gasan

részvételtől.

Mert még abban az

tizenegykor

/ekkorra

vitáit/ - egy vezeto jogász, orvos,

nök, egyetemi professzor
le kedvéért

a valódi

szerint a helybéli,

után ezt el is hittem neki.

a müvészklub

vagy akár egyetemi hallgató

·mér-

a filmszem-

szabaddá tudja vagy akarja tenni magát néhány

ra - még akkor is kétlem,
válközönség,az

hogy az erosen "felhigitott"

autogramokért

várakozó

alkalmas

órá-

feszti-

többszáz diáklány ~eg gim-

nazista előtt kedve támadna a felszólalásra,
mondanivalójának

el-

5 részvfÍtelük elhanya-

huzódik a filmnapokon

esetben is, ha feltételezem,

Ők jelentenék

jelenlétében

golása több mint bün: hiba, amely megbosszulja

hirdették

ér-

s valódi és komoly

fórumaként .értékelve a helyszint,

el

is mondja azt.
Szét

kell

választani

azt, ami nem tartozik össze.Más

a szakmai vita, más a filmmüvészet
valódi dialógus alkoték

litom egyetlen pillanatra
hasznos propaganda,
ben is,
is?

mindenütt

gündjait megtárgyalni

és közönség között,

linnepély, az autogram-osztás,

akaró

s megint más a

a sztárparádé,

a bankett.

sem, hogy az utébbiakra

kellemes

dolog

Nem ál-

nincs szükség:

élmény a résztvevoknek,

meg külön-

a világon van ilyesmi, miért ne lenne

Csak éppen nem a valódi tennivalók

róvására,

nép-

nálunk

vagy helyette-

sitésére.
A leánygimnáziumok
iskolásokat
megvannak

növendékeit,

de még talán az

sem hagynám ki a filmszemle

a kérdéseik,

tén rendkivül

programmjából:

nekik is

az igényeik. S mindez nyilvánvalóan

érdekes és fontos lehet. Csak megfelelő

sel, megfelelően

általános

előkészitett

programmal,

megfelelo

szin-

szervezéstematikával

7

kell közeledni hozzájuk - vagy akár el is látogatni az
ba, sz1n~szekkel. rendezé5kkel egyUtt.
Egyetlen

dolog

van,

iskolák-

amit nem lehet csinálni: hogy össze-

keverjUk az ismeretterjeszt~st, a propagandát, a látványosságot,
a "megmozdulást" ~s tömegdemonstrációt az elemzéS vitákkal,

ame-

lyekre pedig égetéS szUkség lenne, s amelyhez ideális keretet adhatna a pécsi filmszemle.
Elvégre:

mikor van "az egész szakma" annyi képviseloje na-

pokig egyUtt?

MikQr tehetnék meg, hogy a folytonosan csengIS te-

lefonoktól, a forgatási, eléSkészitési vagy vágási munkák állandó
zajlásától többszáz kilométerre - néhány órára megálljanak, s
áttekints~k az elmult egy vagy két évet - benne önmaguk munkáját
és helyét,meg kollégáik eredményeit vagy kudarcait. A Filmmiivész
Szövetség közgyUlései
ritka alkalmak.

erre tulságosan

is hivatalos - samugyis

P~csett mód lenne arra, hogy - esetleg egy értéS és figyelIS
a vitákba bekapcso16dó közöns6g jelenlétében - átgondoltan

ösz-

szeállitott, átfog6 tematika alapján - kom~ly. az eredményeket
és kudarcokat áttekintlS; szakmai viták alakuljanak ki. A kölcsönös hatás,

amelyet a mUvészek

s a meghivott

közönség egymásra

gyakorolnának, ellSrenem is lem~rhetó-.;Az ilyen jelleggel rendezett vit~
egyaránt.

szellemi pezsg~sbe

hozhatják

a várost és a szakmát

Éppen mert elso volt ez a filmszemle: érdemes kisérletk~nt kell felfognunk. Olyan kisérletk~nt, amelynek tapasztalatai
jövé5re, s azután is hasznosithat6k.

Geszti Pál

8

NEMETH LASZLO AZ "ISZONY"-ROL
- Felszólalás a Pécsi Tanárképző Főiskolán _'

A

z ir6. akinek van öt vagy tiz. esetleg huszonöt

melyb51 filmet lehet irni~ nehéz helyzetbe kerUlhetne.

mUve,aAz

o

re-

génye~ drámája, azzal, hogy vászonra viszik, nem nyer. A vesződség. vita, izgalom, ami a filmesités során menthetetlenUl rászakad~ hacsak

pénzre nincs szUksége, polgári áldozat, mellyel más

munkáját röviditi meg. Engem a filmszakma eddig megkimélt az áldozatt6l.. Erógazdálkodásiszempontból
rendezőnek a legkényelmesebb -,
fi.J.mesi
tik,meg.

is az a legjobb - irónak,

ha az ember mUveit

_HINTSCH Györgynek nem ez volt a véleménye,
~ég életemben filmet akart csinálni,

o

holta
az

után

ISZONYb6l

s mint volt HORVÁTH János-

:tanitvány. az irodalomértés és -tiszt,elet mezében közeli tve hoz'Zám, elérte, hogy korábbi rossz tapasztalataimat feledve,apadó
energiám egy patakját az ó malmahajtására

engedte~ át. Az ered-

ményt láttuk, itt a tanulságot szeretném rögziteni.
Többször aondcgat t.am; hogy regényeim. ugy ahogy
kész forgatókönyvek.

vannak,

Ez nem érdemtik, csak 'sajátságuk, ,melyet a

kritikus. rosszallhat,a filmrendező azonban felhasználhat.HINTSCH
hitt nekem;. olyan forgatók!5nyvet irt ,amelynek szinte minden szava a regényb5l vett. Azt hiszem, nemcsak én s nemcsak
tartom a.forgatókönyvet kitUn5nek.

S

azért

itt j!5naz elso tanulság.Ha.a forga~óköny'V'~róilyen hi-

ven követi a regényt~akkor a regény cselekménye megszabja a film
terjedelmét. Az ISZONY-film sokkal jobb lett volna, ha három, esetleg négy órás lehetett volna.

Igy a filmnek

állandóan igye-

keznie kell, hogy a regénnyel lépést tartson, fontos részleteket
kihagy, s nem ad idot a fén~képezőgépnekt

hogy a maga gépfantá-

z'iájátkövesse.

9

~

második

ta.

tanulságot

a foszereplő

A film fölött elso perctől

magyar

szinésznő,

~őiskolai

szolgáltat-

aki Kárász Nellit eljátszhatná.

hallgatónőhöz

bafelvételek

megválasztása

ott űlt az aggodalom,

ragaszkodott,

akit a

hogy nincs

HINTSCH

filmgyárban

a pró-

után sem tartott senki a szerepre alkalmasnak.

nekem a szerződés vétójogot

biztositott,

Én-

s néhány napon át eros

nyomás alatt álltam, hogy éljek vele.De megengedhetetlennek
tottam,

hogy a rendezőre,

gatókönyvirásban
kényszerítsek,

aki a választásban

hozzáértését

akivel nem szive sen dolgozik

azonban

amikor Némethet

egész

pályáját

becsvágyát,

bebizonyitotta,

filmmel csak annyit kockáztatok,
zunk volt,

hogya

olyan

szakma azt mondja:

tette

fobe19vetést

vagy

igazolta a rendező bizalmát.

A játék szerencséje

KÁLLAI Ferenc,

aki a VILLÁMFÉNYNÉL

hogy a hit,

drámai játéknak,

val

összenőtt

rosságoktól

a misszió-tudat

ennek az együttesnek

azt vitte a filmbe,

olvasói élményt,

minden figyeImét

lefoglalta,

a két főszerep-

főszerepében

is bebizo-

milyen fontos kelléke

a

DRAHOTA pedig

szűkség volt, az ifjuságá-

a hosnővel

kiválasztása,

kiosztása

o

Andrea, ugy érzem,

rokon, szinészi modo-

sugárzását.

diadalravitele

s ha az

a fiatal rendező

ISZONYból

csak jó közepes

film lett, hajszolt képsor voltán kivül néhány mellékszerep
rencsétlen

iga-

Mária Terézia-

is motorja;

amire legnagyobb

el nem rontott egyéniség

A foszereplok

sziriésznőt

nem engedtűk be a Gyarmat utcába;

kockára. DRAHOTA

10:

tara for-

együtt. Én egy rossz

rendet jelentő választásáva~

nyitotta,

egy

sze-

az oka •

 •
Osszegezve:

a film lehetett volna jobb, de lehetett volna,

haj sokkal rosszabb.Eredménye:
dező s egy fiatal, a tojásból
zása. Amiért

én, kikötéseim

egy nagyigényü

irodalombarát

ren-

készen kikeIt szinésznő bemutatko-

ellenére,

egy csomó idomet mégiscsak

rászántam - a bizonyitás,

hogy irodalmi műből jó film csinálha-

tó -, közben feleslegessé

vált; hisz épp abban a két évben, mely

az első

megbeszélések

film készűlt,
csut

a filmgyártól,

bucsut mondott.
10

ugyhogy

s a bemutatás

közt eltelt, számos

az iró sokkal jobb hangulatban
mint ahogyaszinháznak

ezen

a

ilyen

vehet butavaszon

Néme/h

László, Hin/sch

György és Hegyi Barnabás Seilason

Németh László és felesége

Iszony

,

,

Iszony

ELY
RITMUS, DRAMA, KOMPOZICIO
Beszélgetés Gaál Istvánnal
Folyóiratunk
szerkesztosége ezuttal GAÁL Istvánt hivta meg mühelybeszélgetésre. Vitapartnerei: BIRÓ
Yvette és HEGEDÜS Zoltán.
- Igaz-e

GAÁL István, hogy filmjei,

ZÖLDÁR egyik kritikusa
azaz

vezérfonaluk,

mint ahogya

irta - zenei felépitésüekt

amely a képsorokat

!'(1ndezi.

zenei ihletésü?
De talán

ez a kérdés

zore: milyen

visszanyulik

elhatározó

élmények

egy mage Lőa~~pján

let~

filmrendező?
Ez a kérdés egyike a legnehezebbeknek ••• Visszavezetni,hogy
az ember honnan
Ami például
jesen auditiv
gyekbe.

indult el •••
első filmemet,

emlék~

Egyszer

Vártam a villamosra,

azt a csodálatos

fotografálni

ami elég ritkán jár,

a hangszin-orgiája.

a hang forrásához,

illeti,az

tel-

mentem ki a budai he-

muzsikát ••• Nem is tudtam,hogy

izgalmas volt a ritmusa,
közeledtem

aPÁLYAMUNKÁSOKat

hallottam

micsoda;

annyira

S lassankint,

ahogy

akkor láttam meg ezeket az embere-

ket, akik négyen pUfölték a sin alá a köveket ••• Akkor elkezdtem
5ket körUljárni. nem kis megdöbbenésUkre, mert izgatott ah hogy
amit

hallottam: mennyiben tudnám látványban realizálni,o
- Ismerte az EXTÁZIS filmet?..

A finálé

munaa-

~itmus-szimfóniáját?
Ismertem ••• Emlé~szem rá ••-.De érdekes, akkor ez egyál tal:án
nem merU1 t föl bennem.

Még DOVZSENK6 munkaszim!6niája sem, am1-

»Or a muzsikok kiraknak egy megrekedt haj6t...

Hanem két furcsa

dolog Utött a fejembe, ha kerestem az emlékeim között: RAVEL'Bóler6ja,amely tulajdonképpen egyetlen motivum fölfelé emelkedése,
majd hirtelen

szakadékba zuhanása,és az

Ej uhnyemnek az á,fur-

csa, ha1kb61 indu16, er5söd5, majd ismét elhalku16 motivuma.Ezek
egyébként nincsenek messze az én olyasfajta elkepzelésemtol,hogy
minden dráma egy eldobott

kő parabo1ája,

nyeknek engedelmeskedve, ahogy

először

szinte fizikai törvé":'
fölfelé

huz, s utána a

nehézségi er5 következtében le a földre. Ugy vettem észre,
minden dráma ezt a törvényt követi kissé,
zonyos

parabola nem szabályos.

hogy

akkor is, ha ez a bi-

Mivel auditiv volt~z

,élményem

a PÁLYAMUNKÁSOKnál, talán azért i~ jutottak eszembe.ilyen

zenei

asszociáci6k és törvényszerUségek •

• A DRAMA PARABOLAJA
t

- Volt-e

elozetes szerkezeti elképzelése a film-

rol?
Nagyon sokat fot6ztam akkoriban.
pezni ~s a képi látásm6ddal ismerkedni,

Akkor kezdtem

el fényké-

amikor a főiskolára ke-

rUltem. Nem is annyira a technikai elemekkel ismerkedtem, hanem
inkább megpróbáltam néhány festo ismert mUve alapján megkeresni
a törvényszerUségeket: hogyan komponálnak képet, és miért komponálnak éppen ugy...

De ami a tudatos látásm6dot illeti, va16já-

ban csak később,R6mában, a második év során kezdtem el geometria! m6don komponálni, MONDRIAN és KLEE után keresgélni. Mindig
volt erre igényem, már egészen !ip.talon, csak nem találtam rá••,.
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Az előbb em11tettem a k~t zenei

mo ti vumo"j;, amelynek zenei

ritmusát próbáltam átmenteni a PÁLYAMUNKÁSOKba.M~gpedig a következőképpen fokoztam fel a ritmust:
szükitenmind

jobban,

először

ezzel növeltem az

faktor volt, hogyelindultam
zonyos hosszban adtam,

a plánok~t

intenzitást.

kezdtem
Második

egy olyan beállitással, amelyet bi-

a következőt már csak rövidebben

adhat-

tam, azután még rövidebber., addig, amig "legallyaztam'.'a tárgyat
törzséig.

S ez volt az,

egy bizonyos téma - mert

amirel a legtöbb vitám volt.
négy alapütésrel

Hogy van

van szó -, s hallunk

egy hangot. Hogy lehet ezt fokozni, hogy ne legyen unalmas? Ez a
négy ütés variálódik végigl Ehhez az előbb elmondott intenzitásfokozáshoz járult még hozzá magának, a hangnak,
jének erősitése,
a hangot,

auditiv volumen-

harmadik elemként. Potenciométerrel huztam fel

egészen a maximumig, s amikor már nem lehetett kibir-

ni: egy vonatfütty, ami letaszitja az eg~szet ebből a monotóniából.;.

A második

"témát" ugy próbáltam megszerkeszteni, hogy

,a

vonat elhaladását nem szakitom meg; a vonat jön, s egy parabolát
leirva elmegy. Utána cezura, csend. Majd innen próbáltam feltornázni magam a félbeszaki tott,

feszített intenzitásra,

szépen, nyugodtan visszaengedtem azt a három din~ikai
amelyet a kezdésnél konvergens mődon huztam o ssze;

.-

\.

s aztár.
szálat,

H.
'-"""r-

/

I

I

'\-

\
\
\

I
I
A·t~rnaintenzitásánnk alakulása:
I. AZ intenzitás'hövelése
l. a képek hosszának rövidUlése,
2~ a plánok szükUlése és
'3. a hangerő növelése rév~n
II~A vonat elhaladása
se
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- Ez szerkezeti leg vilázos,

ny emen követhető,

még érdekesebb

mindez

lehet,

ho6y

de

érzelmileg,

gondolatil2.(!;hogyan keletkezett?
Pásztón,
g el sz
é

ő

amikor gyerek vo lt.am, a helyi .tut.b a.lLpá Lyán , a le-

tehenek

viadalát.

mellett

Ott figyeltem

fel tünőbb a mozgása,

meg-megrenc.eztc.-< a ;~örnyék atlétáinak
meg a gerely t,

ame

Lyn el egyroszt

a Le gk ec sesebb ,

másrészt

leg-

a

azt haj i t-

Jd'wG~'

ják, amilyen pályát ir le, az valahogy belém rögződött ••• Tulajdonképpen

ez adta nekem azt a bizonyos

beri dráma is ugyanilyen,
felh~zással,

pontosabban

ilyen holtponttal,

hatás rendkivül

kulminációra,

azonban már

tanult klasszikus

nációs pont, aranymetszés,

felivelés

az
a

egészen más

hanem utólag próbálom

Más menete

legyen az érzelmek

szabályokat,

kulmi-

stb. sohasem igyekszem

repük lehet a megoldásban ••• A SODRÁSBAN

más. kellett

SODRÁSBAN-

ir le.

A müvészettörténetból

görbét irtam fel...

a

gyors felfokozására,

film további kétharmada

ve érvényesiteni,

ily~n

az volt a legizgalmasabb,

hogy képes volt egy igen hamari

vonalat

ki,

em-

lehullásával •••

ez az elképzelés

Ebben a filmben

érzelmi

hogy az

ezzel fejezhető

vagy a megoldás

- Hogy érvényesült
nál?

elképzelést,

rnef,keresni, milyen
filmemnél

van az események
és gondolatok

viszont

sze-

kettős

~lakulásának

utja.

ele-

és

Ez két külön

sik.
Vajon a film második
elso harmad

fiatal nemzedék,
az összefüggés

maszkodni.

gondolatok,

Ugy képzeltem,

kell elérnem

dina~ikájára

hangulatok

az
mai

az életnek? Mi

épitett,

effektusaira

hogy más sikon ugyanolyan

a film végére, mint amilyet
izgalom keltett.

előregyártott

dramaturgiát
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ez a

a két görbe között?

tünése körüli

dolgozom

válaszol-e

milyen

amelyik nekiindul

Ha az elso görbe az események
dik az érzelmek,

kétharmada

térdésfeltevésére:

tá-

feszültséget

a film elején,a

fiu el-

Tévedés ne ess\2lc':i: olyanfajta

képzelek

a gerely ivéhez hasonló

a máso-

próbált

el, hOGY péloéiul papi ron ki-

drámát , Azaz

fl

:t'il?'l
első hnrma-

legfeljebb

da exponál,
gész dolgot,

majd a

•

harmadik

benyomá sok ;

napra szerzett
és amelyek

kicsit rövidebben,

a kifejezés

azután kifejti

megoldja ••-. Vannak olyan

napról
enné l ,

amelyek sokkal bonyolultabbak

formáit

is sokrétüvé

az e-

kell hogy tegyék •

FUGHETTA

- Valóban

a SODRÁSBAN ,

benyomást

keltik~

gabb értelmet
hanem minden

de a kisfilmek

is,

~ogy itt ~ költőiség

sokkal tá-

nyer. Vagyis nem a történet
asszociációja

poéti~us,

lirai ~ és itt találkozik

azt _a

költői.

mélységesen

azzal a bizonyos

semmi-

séggel.
EbQől a szempontból
r-u.l
kod

SODRÁSBAN

Van WEÖRES Sándornak

ő ,

hatással volt rám.
versszak

a

egyik megoldása

egy verse,

Ebben az történik,

valóban

FUGHETTA, amely nagy

hogy az első

sor a négy

során egyre inkább lejjebb került s a negyedik

végére teljesen

"lecsuszik".

tani

A filmbeli

filmen?

hetne ábrázolni

ug~hogy

menetelését

versszak

lehet ezt például megva16si-

társaság

ehhez hasonl6

GHETTát alkalmazni
s a fiatalok

Hogyan

széthullását

módszerrel?

feltettem

vajon hogyan

a kamerába

ezt a FU-

a sineket a gát

tetej ére,

különválasztani

egyeden-

ugy próbáltam

irtam le a kamerával ••• A vég~n azután
nézettem

a szinészeket.

a kamera mellé szabad c sak
soha. Ez kétségkivül
féle identifikációt
lekménybe./Ez

jektív szemszögek
gáshoz ,

nézetni

a szerep15ket,

éL'"

optikába

s belehelyeződik

tehát ugy alakult a filmen,hogy

kapcsolódása

teljes sz t.huLl.á sá t ,

határozottan

mert a nézo a BAL4zs Béla-

sokkal inkább érzi,

maj d a vég?n

egy tel-

/Mert nem ismerem el aztthogy

sokkal nehezebb,

a FUGHETTA

l&-

Megpróbáltam

ként, hogy egy-egy szemszögből ta .szer-epl ők szemszögéből
jes körivet

á-

adta a lökést a következo

obj ekti v szemszögből

a csea szubkörfor-

mu·tattam a fiat.alok

Megvallom,

gondolkoztam,

b enne _hagyj 'am-e a

filmben vagy sem, nem tulságosan

formalista-e.

De azután a

é

meg-
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valósitás

folyamán

ugy éreztem,

nagyon

is beleillik,

azt a furcsa dezorientációt,

a különleges

fiatalok

Vagyis

melyek

elválását

egymástól.

azt a látszatot

próbálom

kelthetik.

a filmdramaturgiát

tudatosan

épitettem

esetében

egészen más

lelki

beállitottságu

én ezeket a parabolákat,
hogy matematikai

beállitani

- De

félig

hogy más dráma

leirni.

vajon a zenei szerkeszté snek ez a kizáróla-'

gossága milyen

összefüggésben

van a film

tartal-

mi, cselekménybeli

vagy pszichológiai

gával?

Leginkább

a ZÖLDÁRral

kapcsolatban

merül

ez felo

Itt adva van egy olyan élményanyag,

amely

ugy tUnik,

nem akar

alárende15dni,

valamiféle

viselkedik,

mint mondjuk,

zenei

"hirt" nem visznek,

állomás",

esetünkben

térbeli alakokkal,a
mikájáig,mint
a t~talmi

mig valamely

nem modulálja

ami

kifejezheto

tájrészletekt51

élményanyag

Ezt magam

is érzem,

•.
ogy a dialógusoktól

magávalragadó

képsorai,

karakterizálódik

~ ritmus-

késobb

hogy megszünik

lelassul.Azt

a moduláció,a

az élményt.

Filmnyelven

szakmám,

szavakban

feljöttem

vidékrel

illasem vetkoztem

a direkt dialógusok.
talán beleestem

tulságosan
végtelenül
Pestre,

le egészen.

mon-

ritszólva,

következnek
/

azokba a buktatókba,

sokat vártam,
nehezen

mozgással,
a szinész mi-

amikor meg az ííni k a képi mondani való,
a dialógusok,

"ad60.

mondanivalója

ban. Ez a ritmus azonban

mus nam közvetiti

melyek.

amig olyan

a SODRÁSBAN

danánk inkább,

indifferensen

a filmrendezo,

Mert mindaddig,

van GAÁL Istvánnak,

ritmusnak
vagy a SOD-

a rádióhullámok,

semmiféle

oket.

élményanya-

mint GAÁL kisfilmjei,

RÁS BAN ,elso fele. Ez az élményanyag
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a-

rendszerbe

- félig ö~ztönösen,

fel eddig is, s elképz~lhet5,
par-abo Lá t kell

kifejezi

fejezem

pedig ez :o.ekemnem
ki magam.

,olyan telefoniszonyom

Amikor

volt, amit még

,
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Amit kifogásolunk,
segithet.

semmiféle dialóg nem

Éppen erről van szó, és nem arról,

mit a kritika
tott,

azon

a dolgot leegyszerüsitve

hogy GAÁL István kitünő, ujszerü

rendező,

aki azonban nem tud

Feltesszük

konkrétabban

gondolati

elemeket

látásmód~

dialógusokat

a kérdést:Milyen

akart érinteni

a-

megállapi-

irni.

érzelmi,

akkor,

amikor

ennek a kis baráti társaságnak a kapcsolatai t boncolgatta?

Az érzelmek zürzavara,

ségtelenül

beletartozik

ez hiteles,
kérdések
Elmondtam

már,

átélhető,

kuszaság~

az egész nemzedéki

gyűlnek a nézoben •••

hogy haláleset

Éppen ilyen ostoba módon játszottunk

valamikor

belole.

idején a

Tiszán.

mi annak

felmerült

ha ••• A Foiskolán

sajnos, ezzel nem tudtam foglalkozni,
ido,

bennem ez a gondolat:

sem megfelelo

motoszkált,j6néhány

keresztül,

báltam formába önteni.

Azután felajánIettam

témát,

vagy irjuk meg közösen,

hogy irja meg,

benne fantáziát.

Ezután döntöttem

mi lett volna,

felkészültség.

esztendon

el

nem volt
De bennem

amig megpr6-

egy irónak is ezt a
de o nem látott

a téma olyan eros volt

bennem - hát akkor lássunk neki magunk I Igy ahogy van,
az összes következményeket~
rákat rajzolni.Olyan
Olyan értékrendszert
legértelmesebb
absztrakt

két

Igyekeztem

meglehetosen

próbáltam

felállitani,

gondolkozásu

kerül
tipus.

egyetemre.

nyá válhat,

tehát érzelem nélkül semmiképpen

hesse.
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hogya

boltosfiu,

amelyikben
Laci

aki rádöbben

az o számára az elkövetkezo

fel,

egyéni figu~

akiknek sajátos környezetük

fiu

az életet~ vagy akis

vállalva

embereket,

absztrakci6

használja

szemé-

lett volna

S már a Foiskolán

élt,bennem

képbe,

de ezen tul inkább csak a

hogy maga ez a "sodrásban"

lyes élményem volt, anélkül,

hozzá sem megfelelő

két-

éppen a

például tiszta

arra, hogy

életében

van.

ez az

óriási hátrány-

nem tudja megoldani

aki az egész esetet csupán arra.

saját kis exhibicionista

vágyálmait

kiél-

Gaál Ist ván

Pályamunk

ások

Tisza

-

Őszi váz/a/ok

Oda-vissza
Rendezo

: Caál István

Opera/őr: Sára Sándor

Cigányok
Rendezű : Sára Sándor
Opera/őr: Gaál Is/váll

.Sodrásban

Zöldár

~ Az egyik leghitelesebb figura a kis boltosfiu
ott az Uzletben •••
Igyekeztem azután azt csinálni, hogy azok a gyerekek,
között - elképzelésem szerint •• létrejött
régebben is haverkodtak,

barátkozt~,

valamilyen módon kétfelé bomoljanak.

akik

valamilyen kontaktus,

beszélgettek

egymással,

Tehát a dráma folyamán el-

kezdődjék valami furcsa kettos tagozÓdás.A kiindulópont az.volt~
hogy ha megvan ez a megdöbbenés - "ha velem történt volna" ••• -,f..;;
szembesUlniök kell a saját életukkel.

Pontosabban amagábaszál":'

lást igyekeztem ábrázolni. Ez azo~ban nem képzelheto el anél~ül.
hogy az ember ne mondja el másnak. T.ehát dialógus alakul ki. Dialógus nélkül nincs élet, mert ilyen absztrakt mono lóg csak az
orUltek világában létezik.

Lehetséges, hogy itt volt a

buktató

is, hogy nem mindig a legszerencsésebb párositás történt. Lehetséges, ha másik pajtásával hoztam volna össze
talán szó nélkUl is ki lehetett

egyiket

másikat.

volna feje~ni érzelmeiket, s

a

katarzis igy talán érzékelhetobb lett volna.
- Ott v~

az a hires, sokat idézett jelenet a mU-

teremben.

Itt érezzük leginkább, mennyire elvont

a dialógus.

össze,

Olyan bonyolultan adják elo, mi köti

mi választja el oket,

hogy nem tudunk

a

nyomába jutni, lemaradunk róla.Hogy a hasonlatnál
maradjunk;

a dráma

- ugy tUn~k vetithető.

gondolati,

morális

lényege

ezen a hullámhosszon nem volt köz-

Tudomásul vesszük, hogy tragédia tör-

tént. de nem ráz meg eléggé, mert lényegét a csak
ze~ei ritmusra szerkesztett forma nem közvetitette.
Azzal tudnék válaszolni,
ténylegesen széjjelhull
kezdtem el na~itólencse

hogy van egy bizonyos pont.

ahol

a társaság, éppen a Fuga után...
Itt
alá venni az egyes figurákat éppen a-

zért, hogy pozdorjává törjem azt a barátinak látszó, vagy tényleg baráti egységet, amelybe ugy ahogy összekovácsolódtak ezek a
gyerekek. Elkezdtem egyedenként vizsgálni oket. És bár

egyeden-
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k'nt vizsgálom 6ket,

a feszültség éppen ugy emelkedik,

melke,dhet, .pogy azt az el6bb

emlitettem. Hiszen

vagy e-

valamennyien

eljutottak a f&lismerésnek arra a pontjára, hogy az életet érte~
le~el
ján.

is kell élni, nem csupán érzelmekkel, vagy ösztönök alap-

~zándékom éppen az volt ezzel is,
vetitsem a többi játék közé,

hogy a fiu eltünését ugy

hogy a nézoben is belso f~szUltsé-

get teremtsenek. maga is bizonytalanságban érezze magát. Hogy a
néz6 is elkezdj~n keresni, agg6dni, hogy o is bUnösnek érezze
egy kicsit magát.
-

Hogy elfeledkezett r6la mint nézo,

hogy észre

sem vettel
Igen, hogy hova tünt abban a nagy kavargásban •

• AZONOSULAS A HŐSSEL
- Ez ~ probléma átvezet a másik filmhez,

a ZÖLD-

ÁRhoz.Itt a nézo sokkal nehezebb helyzetbe kerUl,
ha bele

akarja élni magát a drámai

hiába. Y8lUlakmeg hozzá
élményei.

sZituáci6ba,

a megfelelő. kor

Itt tehát már nem

emlékei,

olyan egyértelmU az

a:zoonosulás.
Lehetséges. hogy igy van. de ez az azonosulás mindenekelőtt
érd~kes ~tikai problémát is jelent számomra. az emberi sorsokkal.
életekkel val6 találkozásoknál. Amikor legut6bb láttam
.a PÁLYAM~OKat,h:j.rtelen
elémkerUlt az a megtört arcvonásu,kiégett parasztember, elgondolkoztam, vajon milyen jogon avatkozOIll
bele az 6 ébtébe azzal, hogy lemeztelenitem, vagyis lefot6zom.
Ország-világ tudomására hozom ezt a munkában meggyötört arcot.
Ki hatalmazott f~l erre? S ha felhatalmazott valaki:j6l végz em-e
kötelességemet?..

A ZÖLDÁR belso szUkségletbol született,

ugy

éreztem, el kell mondani ezeket az élményeket, és egyszerUen nem
tudok továbbjutni ezek kifejezése nélkUl.
20

- Maradjunk

a film törté~eténél:

ról felkerült

fiat~lember,

tiszta ambici6kkah

hogy valamiféle

vonul.

Megértjük

ját •.de nem éljük
film

ártatlanság,
ugy "védi" a.
elokelő pasz-

pszichológiai

drámá-

át vele a kor drámáját,

disszonanciát

t~remt

figura és a kor között.
telezett,

maga az

Ez a fiatalember

saját tisztaságát,
szivitásba

A rohős. a falu-

m:j.nthaezt

mert a

akarva-akaratlanul

a

A fohős, Marci nem elkömondaná:

jövök,

megnézlek

benneteket •••
Igen, ez igy van, igy is akartam: Marci jön és ~zemlél,nemcsak

a várost nézi meg, hanem a vidéket

hagybtt,

ami~ol

kri tikusok

él.

elrugaszkodott.

táplálását,
rekedtem

Egyáltalán

f:!.lmet,akik valamiféle

belemagyaráz~i.

is, a falut •. Amit

Én képtelenségnek

nem értik meg azok

narodnyik- szellemet

hogy mind a három hazatérés

következetesen

rüségéről.

amely megadhatja
letet

Nem is saö lva akiszejárás

Marci azt látja:

Q.

ZÖLDÁR

a5-

a falu-

persz:'flázssze-

ez a világ, a falusi világ sem az,

neki a feloldásto

sem hirdet

a
tö-

a faluba másféle

pek t usu legyen. Mi:o.degyi.imélmás a légkör, a fogadtatás,
:,eliek viselkedése.

a

akar-nak

tartom ennek a szemléletnek

és semmi közöm hozzá ••• A filmben

arra,

ott

Semmiféle

története,

rousseau-i

szemlé-

amit talán többen igyekez-

tek belemagyarázni.
- Ugy tünik néha, hogyafigurából
ténelmiségre

vonatkozó

Lehet, hogy azért t~~ik mindez
~soltam a film történeti
tő jegyeit,
amelyek

mindennaposak

eszkö~ö~kel

tör-

mert teljesen

kika'_

a kor külsőséges

ismerte-

azokat a felvonulá.soka".;és jl;lszavas

akkorib~~

szerkesztési

igy,

ábrázolásából

a kon~rét

jegyek hiányoznak.

voltak.

a problematikát,

meneteléseket,

Leszükitettem
a figura

szigoru

lényegére,

a

iohos utkeresésére •••
- De ez az utkeresés

Mi t adhattam

volna t öabet

ci nem hiába került
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lehetett-e

, j obba.tj hőaöm

paraszt:vadékként

ennyire

passziv,

belso hiténél?

évszázadok

Mar-

után az egye-

temre, Marci nem véletlenül

indul utnak a városba ••• Ami,tévedés

ne essék, nem a Bünös Város,
nyegévé válik majd, hiszen
elhatáro~ással,

hanem az a város,

amely a fiu lé-

ott fog majd élni, dolgozni,

hogy csak őszintén

szabad élni, tiszta

azzal az
lelkiis-

merettel.
Átélhetové
osak

vált-e mindez

"tiszta

forrásból"

néző előtt: Marcinak

Ez

a

jelszó hi telesitheti-e

a

van küldetése!

lényegre:

a konfliktus

társadalmi

konfliktus.

inkább pszichológiai

a néző számára?

Visszatérve

kétségkivül

történelmi-

A film. ábrázolási
inditéku.

a

módszere

Vajon a kettő egy-

szerüen összeötvözheto?
Az irodalmi

forgatókönyvemben

szám elso személyben

mesélte

minden

egyes s~ereplo

egyes-

el a maga történetét.

- Talán szerencsésebb

lett volna ezt meg

is tar-

tani.
Olyannyira,

hogy Laci,

a DISZ-titkár,

tét egészen addig a pontig mesélte,

a saját élettörténe-

mesélhette,

amig csengettek,

eljöttek érte •••
- Ettől a megoldástól
Mert ugy éreztem,hogy
hogy az objektiv

•

annyira

történeti

miért állt el?
szubjektiv

szituációt

az egyes szemszQg,

nem tudom jól kifejezni.

A KOR STILUSJEGYEI
- Egyszer

emlitette,hogy

jónéhány

ötvenes

a ZÖLDÁR

években készült

forgatása
magyar

előtt
filmet

nézett meg. Mi volt ezzel a célja?
Egyrészt

azért néztem meg ezeke"ta

Kort a mai nézo számára
tem, hogy akarnak

filmeket,

sokkal hitelesebbé

megfelelo

stiluselemeket

a filmbe.hogy

ezt a kort észrevétlenebbül

zo tudatába.

Ezért történt meg az is,

!;togyaz illető

tegyem.

Ugy.képzel-

bele kell
olvasszam

ötvöznöm

be a mai né-

hogy olyan beállitásokat
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használtam jónéhány helyen, amelyek láttán ma már egyelsóéves
!óiskolásnak is borsódzik a háta. Például a bálterem felvételénél a Gólyabál alkalmából a zenészektol indulok el,

azután hát-

rafelé kocsizok, ami meglehet5sen elcsépelt. Néhány közhelyszerű
beállitást

szándékosan alkalmaztam,

hogy felidézzem az ötvenes

évek világát és filmstilusát.
- Csakhogy ha az 1980-as években valaki az 1960as évek élményvilágát meg akarja közeliteni, akkor nem a rossz, jellegtelen filmekhez fordul. Az
ötvenes évek magyar

filmjei sajnos elég "steril"

szemlélettel készűltek, nem egészen ugy, ahogy az
emberek átélték a valóságot. Ez az oka annak,hogy
a ZÖLDÁR rendezojének kisérlete, mondhatni aszkétikus kisérlete, hogy a kort saját filmstilusával
idézze meg,

nem válik egész világossá, m~rt ezek

az elemek sajnos, nem kerültek idézojelbe.
Én is láttam ennek a buktatóit.

Mert ezzel legfeljebb

ugy

lehet élni, hogy az ember zárójelbe teszi a dolgokat,s ezzel tökéhtesen

elválasztja saját filmstilusától, saját filmtörténeté-

tol.
- A ZÖLDÁRral kapcsolatban az is elgondolkoztató,
hogy olyan kort idéz a film, amely megköveteli a
-nyers hitelességet, ,a környezeti elemek, megjele~
nés, öltözködés stb.

korabeli jellegzetességeit.

Vannak olyan jelenetek, amelyek nagyon találóak.
viszont hiányolható bizonyos
Más részleteknél
fajta korhűség. Miért mondott le arról, hogy ezeket ugyanolyan nyerseségben adja vis~za?
Az ember, ha vászonra tesz egy embert,. mindenképpen igyek~
szik ugy öHöztetni, hogy elonyös maradjon. Én ugy.érzem ,hogy a
leheto legegyszerübben öltöztettem fel szereploimet. Más kérdés,
hogy nem voltam hajland~ olyan negativ tulzásokra, am~lyek talán
a korhUséghez tartozta\de
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már riasztóak lettek volna.

Olyan figurákra

gondolunk,

lány, akinek megjelenésében
mai csiszoltság
Az öltözködés
mét például
közben

persze a figurából

amikor a földalatti

tanársegéd-feleség

lérocskába

fejeződik

és kucsmácskába

polgárrá vál~sát
viszik álmai.

akartam

figurából kiindulva

Jutkánál

prémga~

viszont

éppen a

mert a bebörtönzött

gondoltam,

keramikus,

ruhadarabja

parvenü

idő-

Mert ezt a lányt ilyen világba

estem,

izlést tételez fel. Ruhatára
szinU, néhány

találkoznak,mivel

ezzel az o árulását,kis-

hogy MESZLÉRI

tulzásba

dolgozik,

Marci volt szerel-

lett, szántszándékkal

leségét ho si erovel biró embernek
dóan agyaggal

9zinte mai elegancia,

adódik.

öltöztettem,

a keramikus-

ki.

állomáson

jelezni.

Lehetséges,

mint

s ez

aki ráadásul

határozott

ennek ellenére

fiu feállan-

esztétikai

nem kirivó,

nem sok-

van csupán, de az harmonikus,

mert ke-

resi a szépet •
.Ez a "korszerüség"
a külsoségekre

vonatkozik,

ZÖLDÁR az ötvenes
kar mondani

probléma

méje semmiféleképpen

S ezért

évtized alatt változik

a lényeg,

Nem

hi9zen

a

is a-

a film esz-

stilusjegyekhez

a világ

nem egy-két

meg, jut elobbre.

az

ezen a problematikán

Ezt a tövist valamivel

ez bizonyoslEgyszerüen
számomra

Mert bár a

hogy ez a film nem olyan lett,. mint amilyennek

pen tul kell hogy e ssek ;
rálni,

is.

a mával v~ló kontaktust

szerettem volna, de ugy éreztem,

volt

a ruházatra,

de a mai kor számára

sem nélkUlözhette.

való szigoru ragaszkodás

nemcsak

hanem tágabb értelmü

években já·~5zódik,

valamit,

Lehetséges,

egyébként

elsodleges

szólni ~ellett
szempont~

az ember a második

filmje után

SZÖLLŐSY Andrásnak,

a zeneszerzonek

a mesterséget •••

ki kellett

tény, hogy

látja a dolgokat.

mondottam:

ugy kifejezni,

ope-

errol a témáról,ez

Kétségtelen

Éppen

eddig megtanultam

Most van itt az ideje, hogyelkezdjem

legbelsobb mondanivalómat
meg is találhassam

másképp

mindenkép-

hogy a megfelelo

sajátos,
formát

hozzá.
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• NnPISnG - MODERN FORMAKULTORA
- Részletkérdésnek tünik, de hadd kérdezzük meg:
milyen intenciót testesit meg.Zsipi néni a ZÖLDÁRban?Mit jelent ebben a filmben ez a sokszoknyás
parasztasszony, kit képvisel?
Ha Marci hármas otthonlétét nézem, akkor már
fellelhető,

a másodiknál

hogy a családban valami nincs rendjén. Jól ismerjük

azt a parasztszemléletet, hogy az asszony, mint a kotlós, mindig
figyelemmel kiséri a gyerekeit, s ha azt látja, hogy velük valami baj van, akkor az az asszony, aki életében még sohasem volt a
szomszéd v~rosban. vállalja azt, hogy életében először feljöjjön
Budapestre. S megkeresi fiát, aki közben már tanult ember lett.
hátha az meg tudja oldani a problém~at.
Zsipi néni tehát ebben
reménykedik, amikor Marcihoz menekül.
- S nem tul dekorativ ez a megjelenés?Olyan hangsulyt kap, ami,óhatatlanul bizonyos jelképességet
foglal magában.
Nem tartom dekorativnak, bár még nincs meg bennem az a bizonyos távolság a filmt6~, hogy higgadtan áttekinthetném, kUlöllÖsen ezt a részletet •.••
De én Zsipi néni
reltünését
Pesten
nyilvánvaló pszichológiai folyamatnak érzem.Talán birálható,hogy
miért nem szinésznő játssza, de a figura !eltünése és szereplése
számomra szükséges és természetes tény.
-Utolsó kérdés az lenne,. hogy mindaz, ami t hazulról hozott. amit Budapesten és Rómában tanult, és
amit magában elképzelt, hogyan kapc soLőd í.kaz eu••
r6p\llfHmmUvészet

legjobbnak tartott eredményei-

hez •.
Ez az egész beszélgetés legnehezebb kérdése.
- Ez összefügg a Zsipi néni-problémával, tehát hogyan lehet

a hazai hagyományokat az

európai mo-

dernséggel párositani?
Talán ott kezdeném, amikor Marci másodszor hazamegy.

Szánt

szándékkal rendeztem ugy, hogy Marci a bet1ehemesek közé vegyül,
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s az

o

furcsa

álarcuk

család már beleélné

mögül szólal

magát a betlehemes,

minden -semmivé foszlik

vitázik,

szerüen áb rá zoLt.am,
már elhagyott
ha igen,

a lábát

moz601ódik a

Neml,lgy,

a világból.

mint élő

ó

t

j

hivatott
világát

balladi

Tulajdonképpen

mindig az i~gat.

ható körül környezete

világáyal.A

lami módon kö Lcsönhat.ásban
meg egy nógrádi

mondjuk a taorminai
járni,

áll

táj~

függ,

ebbol a

Ő kilóg

ebbol

Ez a néni eljött,

o

Aki az

fog ad~i.

kifejezni

tájt

nem

saját

kis

amire persze

•••

amelyben az ember él,
'Mert más gondolatokat

mást egy alföldi,

mindig a témától

hogy érvényesülni

vag'J

hogy egy ember mennyire ir--

vele.

görög szinház

abban

nincs,

kifejezni

hordja.

•••

gyógyirt

nem képes •••. Ezt akartam valami nódon

kifejezése

illeti,

sz t í.kus konoksággal ,hogy meg-

a legkisebbet

bajaira

körülöt-

pedig <;túrt tartottam

ezér;~ hat dekorativnak.

használni,

a család

a

való ágot ~ han em inkább

elenlétét

aki a saját

az o "okos" fiát,

za-

mindez~ ~a 16-áp-

Ar:li pedig a kiszejárást

nén~_személyes

Tarán

problémájár~,

laltat

család:

s ott

é

mert 5 az,

merem ezt a sz

áz"tat;!a,

b.ogy semm
i.f Le j e Lképes tartalom

Zsipi

fontosnak,

keresse

bácsi

~z éppen Marci eltávolodását

ví.Lágbó Ls.

han "ulatba.

í

valóságként.

félreérthetetlen,

karácsonyi

Itkieme16" gép..oz 'ás s nc sen abban

amikor Ostoros

te veszekszik~

S amikor a

Margi t_~ak, a t stv-éI':\ek egyetlenegy

vára ••.• Ugyanakkor egyetlen
jelenetben,

meg és lép elő~

körül

vasz

s megint másfajtát

lükteto

táj •••

Ennek a

de a témát is körUl lehet

engedjük a környezet

ö-

életét.

ugy

Gondoljunk

a VÖRÖS
SIVATAGra.
DREYERvagy

BERGNA.L'f
v szon t már egé sz en másképpen épi t

táj dr-áma ságár-a ; De a régi

müvészetben is ezt

í

ja az ember.
tájat

fest

hátuljára

Nemvéletlen,

hátulra.

Ezt a furcsa
tam kifejez!l:',
ré,

t

ahhoz a bizonyos

az utolsókat
kö Lcsönha

tapasztalmilyen

meg a képsik

lovacskához

képestt

legame-

rugja·.

t.á at a SODRÁSBAN
ese t éb en ugy próbál-

nogy állandóan

nagy távoliakban,

látja,

hogy UCELLO
egyik csataképén

És mekkora arányban rajzol

egy kutyát

lyik az előtérben

a

í,

a végtelent

aní.kor z. T::"szárol

idéztem az emberek kö-:agy

II

tájról

volt

az

ó ,

?7

Ezt egyébként

igye~eztem

néha egészen

hát a táj mikrodramaturgiáját
gyakat az
mindig

orvosfiu

sikban,

alkalmaztam

szobájában

teljesen

a mikrokozmoszig

akkor is,amikor

perspektiv~

kivonva

vinni.Te-

nélkül

a tár-

mutattuk

be,

a térbel •••

Most ví.s szat ér-ve a népmüvészetre:

engem az érdekel a. népmU-

vészetben , ami saLlangmen tesen rnegnyil vánul benne ,min t egy adott
kultura

jellegzetessége,

s ezt tényleg ápolnunk

semmi közöm a folklor öncélu,dekorációt
amit pedig egyes

kritikusok

gyünk egy távoli példát:

népi kul tura alapj ai I
sztrakciés
csatkától

formában,
kezdve

de

a ZÖLDÁRban

olyan

szem.

le a Gyöngyösbokréta

~~ázva
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Mindkettőben

Ve-

kiálli-

felfedezhetők

intellektuálisan,

a ni portánkon

a

m agy ar-

fokára.

ragYogó

kielégiti.

a
abK am-

kdz éposz t Ly zül-

A jelenlegi

ne másolásban

hogy ez lenne a követendő

Talán akadhat

véltek.

iparmüvészeti

amely a mai ember igényét

turához va16 hozzájárulásunk

megnézni,

felfedezni

egészen Hongkongig.

Az igazi magya r népmüvészetet
lesztette

De nincs

szolgáló alkalmazásáhozl

itt volt a norvég

tás, most pedig a finn kiállitás.

kell.

á

európai kul-

jelentkezzék.

Nem hi-

ut, h an em az, hogy .megpróbá

tulaj donképpen

ezek között o Ly anj ame Ly mai formakul turánkkal

vonzó és eredeti

lehet az európai

Ljuk

mifaj ta értékek vannak.

izlés számára.

-

fel-

CSERMÁK TIBOR
1927-1965
I

I

Nem igy képzeltük el, nem errol vo.Lt.saö , Egyikünk sem gondolt arra, hogy egy baráti megemlékezésben, egy miniatür tanulmányban iródnak először egymás,mellé neveink. Hiszen közel egy
éve szinte minden héten együtt voltunk legalább néhány órát, elso közös f!lmünkön dolgozva, csiszolva,ujabb és ujabb ötletekkel
gazdagitva.lzgatottan vártuk a napot, amikor először jelenik meg
a vásznon Futyuri, amint a mennyezetről fejjel lefelé lógva sétál, hogy csodálatos történet~vel, min t detek tiv megh6di thassa a
gyermekek és felnőttek szivét.
tott el bennünket attól,

Valóban, alig néhány hét válasz-

hogy a film után

másodpercekre egymás

mellett felcsillanjanak a neveink: Irta V.Gy., tervezte és

ren-

dezte: CSERMÁK Tibor. Ha jól emlékszem november IB-ára kellett
volna elkészülnie az első "ml,lszter"kópiának a FUTYURlb6l,de november l4-én már halott volt.
Kaposvárott,

szülővárosában ismertem

meg CSERMÁK

Tibort,

1948 nyarán, egy volt osztálytársánál, Horváth Zsigmondnál. Szőkésbarna haju, karcsu, nyurga fiu volt, viháncolós, nevető kék
szemekkel, feltünoen pirospozsgás arccal. Harsányan harapdálta
az Hetet, és huszonegy éves kamasz csik6ságával nyihogott köröttem.! rokonszenv, a barátság árama első látásra megindult közöttünk. Azon a napon, azt hiszem egyikünk sem sejtette - én biztosanmem -)hogy hány ponton surolja még egymást kettőnk sorsa.

A

mindkettő~kben meglévő osi, gyermeki játékösztön azonnal egymá~ra talált.
kel,

Minden egyes találkozásunk labdázás volt az ötletek-

nagy-nagy viháncolások, gurgulázó kacagások között. Engem

már kamaszkorom óta vonzott a mese, féltucatnyi meseregényemet

o
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is,ismerte és szerette,

és minden alkalommal érdeklCldött, hogy

nem jelent-e meg valamilyen ujabb mesém,ami esetleg az o figyelmét

elkerUlte.
Ezzel magyarázhat6, hogy 1951-ben, amikor a K06zoru utcában

megindult az állami rajzfilmgyártás - ahová egyenesen a KépzomUvészeti

Főiskolár6l

volna-e kedve~

kerUlt -,

azonnal

egy szinopszist irni

Uzent

értem, hogy nem

a számára? Nem

mondhatom,

hogy nem volt. Bementem hozzá, és meg is irtam, ott, tUstént,
kapásb6l egy parányi vázlatot /anélkUl,hogy akár neki,akár nekem
a legcsekélyebb mesterségbeli ismeretUnk lett· volna a rajzfilm
követelményeiről, dramaturgiájár61/.
CSERMÁKnak tetszett az ötlet ~ 6. hogy tudott ~indenér~ lelkesedni, rajongani - a drama~
turgnak és a studi6akkori
vezetőjének azonban annál .kevésbé.
Nyomban azt szögezték a mellUnknek, hogy ugyan mi a tanulsága, a
mondanival6ja történetUnknek? Kukán álltunk. nem tudtunk választ
adni rá, nem tudtuk sulyos érvekkel alátámasztani a cinegécske
ötleteit. CSERMÁK Tibor is, én is. elsősorban rajzi, képi

lehe-

tőségekben gondolkodtunk, a rajzfilm látványossága érdekelt bennUnket,és nem a történet oktat6, nevelő célzatát tartottuk elsOranP.'Uanfontosnak.
Taláikozásaink ezután eléggé ritkultak.Hallottam, hogy nagy
beteg lett, hogy k6rházba kerUlt. Megdöbbentett közös orvosnonk,
Ágnes néni véleménye: "Olyan állapotban van a szive, hogy a harmincadik évét nem éri meg.Szivbaj. egy gyerekkori skarlátb61 kifoly6lag."

Huszonhét-huszonnyolc

éves lehetett akkor.
kapott még

A j6s1at

szerencsére nem teljesedett be.

Tiz éve t

- orvosai

szerint ajándékba - az élettől.
Ezt a tiz év~t, ha nem is

a leheto leggazdaságosabban, de

azért kihasználta.Ez a tiz év érlelte őt nagy mUvésszé, a magyar
rajzfilmgyártás egyik uttörőjévé és egyik legegyénibb hangu mesterévé, lirai költőjévé. Minderről sajnálatos módon én is alig
tudtam, amig egy évvel e~előtt ujra meg nem keresettr1smét azzal
a kéréssel.

hogy irjak valamit neki,

csinálunk egy gyerekrajz-

filmet közösen."Neked kétféle mesestilusod van, komám -
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magya-

rázta el barátian,majdnem
a fennhangon

oktatóan -, a meséskönyveid

való olvasásra

sok bennük a vizuális,

készültek,

Hidd el nekem,

a fül számára. Ugyanakkor

a szemmel érzékelhet6,a

elem is. Nekem a rajzfilmhez

auditivek,

erre a fantáziádra

hogy ez megvan benned,

látásra alapitott
lenne szükségem.

különben nem gyötörnélek

ennyit. Irjál nekem egy sztorit, olyat, amit egyenesen
nek képzelsz el.A vizuális
meg

beszédhang

fantáziádat

kikapcsolásával

rajzfilm-

vedd e16 ezuttal, próbálj

pusztán

képekben

elmondani

egy

történetet.

N

Másnapra

meghivott

a Pannonia

Filmstudióba,

kus sorrendben leveti tette legjobbnak
belül ugyanabban
ket,

a sorrendben,

hogy felfrissithessem

ben e kis visszapillantás
mulhatatlanul

megmaradt

ra volt szükséGem

tartott filmjeit. /Körül-

ahogy néhány napja ujra láttam 6-

egyszeri

látványukat

az emlékezetem-

számára; Nem az élmé~yt magát, mert az
bennem, csak apróbb-cseprobb

ujra, melyek

minden agy rostáján,

ahol kronológi-

mozzanatok-

sajnos, e16bb vagy utóbb

kiesnek

az ido szitáló szel~re./

_,-

l
~

-

I
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'Gyermekkorom legnagyobb
Tuskó Matyi-nak
hogy magyar

keresztelt

ANDERSEN

Pinocchio

szerzo műve

ilyen formáló,

élményei

- amiről

meséi voltak

sokáig azt hittem,

és késobb kora kamaszidőmben

alakitó hatással

és a

ugyan-

voltak rám WALT DISNEY

filmjei:

a HÁROM KIS MALAC, a Donald kacsa, Plutó kutya figurái

és törté-

netei,

Ferdinánd,

HÉRKE,

majd

gyűjtöttem,
nyeknek

a PINOCCHIO.
mint

is

- melynek

rajzfilm,

Látásukat,

hajdan

mulhatatlan

is.

birtokosa

A KISMALAC

rajzfilm,

- a

élt: trükk-film,
nevével,

sti-

sokkal

a groteszkség

eltünt volna aztán belole.A
ciója, megelevenedett
Ami rövidsége
rajzfilmes

képeskönyve
ellenére

rendezői

történetét

még szintén

aztán hirtelen

magasba

amint vigan szánkózik.

A mozgás

illusztrá-

az az utolsó,
felrugják

/Lám, milyen
MEG A

érzem CSERMÁK

a játék,

guzsbakötő

so-

FARKASOK

Ennek alakjaiban

sokáig

a

és ahogy gurul, gu-

A KISMALAC

azonban

időre

teszi,

labda lesz belőle.

kezdődik

benne a fa-

verses meséjé-

csak tapogatózásnak

Szép hóhullással

figurája,

Zsigmond

a domboldalon,

sokakat

a

mert meggyozőbb.

amikor Mehemedet

lendülő pályáján.

rosen érzodik WALT DISNEY

Mehemed

szó szerinti

is jelentossé

a labdamotivum./

tqláltam

mely mintha hosszu

MÓRICZ

ötlete,

csak sokszinű

foglalkoztatta

érzék,

film majdnem

tehenek, s kezd' lefelé guruini
rul, egyszerre

alakját.

már itt felbukkan

iránti

ismert

A TÖRÖK ÉS A TEHENEK

inkább megfogott,

groteszkek,

készült

és a kevésbé

kicsit ellentmondónak

erosen népi ihletésü

A tehenek bájosan

két meséjébol

/1957/ cimüeket.

keleti környezetében

nyarság,

ZSigmond

A TÖRÖK ÉS A TEHENEK

nagy lengo bajuszával
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A

élmé-

öntudatlanul

ahogyemlékeimben

Tibor elsonek MÓRICZ

parasztfiucska

hatása.

félig

számomra WALT DISNEY fogalomszerű

MEG A FARKASOK

stilizált

kat

az

iskolájával.

CSERMÁK

valóban

ugyanugy

- eZeknek
lenni.

HÓFE-

sokat tanultaru már az elso

félig tudatosan,

filmjét veti tette le:

nek.

akartam

ugy éreztem,

vagy hajdani nevén,

egyet' jelentett

"megnézésUket"

VERNE Gyula műveit

lehetoségeitol

meséskönyveimben

lusával,

a bika és késobb az egész estét betölto

Tibor
még e-

varázsa

a kismalacot
tul stilizált

és

látjuk.
/később

sokszor panaszkodott nekem. hogy milyen nehezen saját~totta el a
"mozgatás" mUvészetét. amit semmilyen tankönyvbol sem lehet megtanulni,

csak kikisérletezve,

saját balfogásain

rájönni, csakis a gyakorlatban.l / A mozgás

okulva tudott

esetlenségét viszont

jól elle~sulyozza a környezet mesebelisége, a háttér
szépsége.

plasztikus

/Mielott a rendezéssel megpróbálkozott~ két filmnek a

hátterét tervezte: A KISKAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA és a KÉT BORS
ÖKRÖCSKE háttereit o készitette./
Amig peregnek ezek a szines.

megelevenedett

egy-egy villanásnyi örömöt é+eztem ugyan.

de nem

MÓRICZ-mesék.
nyügözött

le

ugy, mint valaha WALT DISNEY. De ekkor már indult is a következo
filmje:

A PIROS PÖTTYÖS

LABDA. "Ez nyerte 1961-ben a

gyermekfilmfesztivál elso diját, az Aranyoroszlán~t"
még tájékoztatóul.
Ahogy megpillantottam az elso képet,

az

velencei
sugta oda

akvarellszerü,

a

nagy konturokban rajzolt fákkal - már nyoma Sém volt bennük elso
két filmje meglehetosen naturalista próbálkozásainak, utkeresé-

A DOHÁNYZÁS RÓL
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seinek - tágra nyilt a szemem. Remek volt, figyelmet
a film leütése,

nyitó képsora,

éppugy,ahogy

sorai is azok,

pontosan

ahogy egy zenemü

ugy,

már az elso taktusokban

eldol. Miközben

egy nagy vers kezdosorsa is

pergett

"rajzfilm

szinte

a film, és mikor

véget ért, azt éreztem, hogy nem is egy grafikus
ahogy o gyakran

magára vonó

ül

mellettem,

titulál ta saj á t magá t - ,nemc sak egy "tervezo"

és

rendez ő" , hanem egy költő, egy nagy lirikus. Ahogy 01-

dalvástrápislantottam,

önkéntelenül

a magyar

szeinek nevei ötlöttli!kaz eszembe,

vers olyan

mint CSOKONAI,

müvé-

DSIDA Jenő, a

fiatal WEÖRES Sándor.
A PIROS PÖTTYÖS
meg a, számat:
csillantak

meg elottem.

ketten voltunk
félhalkra
sztoritf"
Pedig

LABDA felkorbácsolt,furcsa

egy uj müvészet,

csupán,

a hangomat
van-e

s csak az áhitat pillanatai

-"ha

kapja,

mielőtt

történikI
házat-tartó

lesz idom, megpróbálok

s z t o r i j a

a Napig,

csakis

kariatida

kijön

nyek, madarak,

a rajzfilmen

megelevenedik,

tén kedvét

játszik
repülőgépek

leli abban,

ennek a nagy élménynek
a labdával.

LABDÁnak?
a labdájátF

a labdája

elszáll
vissza-

De addig mi

megvalósithat6
ok dobálják

minden

ötletf Két

a labdát, életoroszlánok,

vele, fenyők, kohók, daruk,

hogy egy picit
a kislány

gyárkémé-

eljátszogasson

is részese,
a felnottek

vele, - s

mert együtt· repül
számára mozdulatlan

amig a kukta föl nem kiált a Naphoz,

a földre

egy

- amig eljut egész a'Napig, aki szin-

vissza a Labdá t és a kislányt,
mig visszajutnak

ütögeti

elefántszobrok,

Az egész környező,

világ megelevenedik,

a boltból.

le

irni neked egy

hogy az utolsó pillanatban

re kel egy házfal on egy kukta,
egész áll~t6voda

fojtották

PIROS PÖTIYÖS

Nem sok. Egy kislány

'édesanyja

HánYt

A

bemegy a boltba vásárolni,

egész a csillagokig,

fo_rma lehetoségei

"Ha lesz idom" - sugtam oda neki, pedig

IHÁRS László történetei
és amig édesanyja

izekkel töltötte

uj kifejezési

~ogy

mert jön már a lány anyukája.
melyről

a kislány

mamája

S

mitsem

vesz észre -, a kukta sült je a.falon odaég. Mit tud érzékeltetni
egy ilyen leirás? Alig valamit.

Csak egy-egy

ötletet

tud felvil-

lantani,

de nem tudja megmagyarázni

harmóniáját,
kecses

a vonalak

egybefüzését,

lehetetlenségek,

szinte

a szinek, mozgások

zenei egybefonódását,

az álmodott

és megelevenitett

de azért lehetséges

báját és
callamos,

mindennapi

csodák varázs~t.

Azt, ami a

rajzfilmek egyedülálló

és utánozhatatlan

hogyan-ja.

Mert egy-egy

kiragadott

és még u történet

ismerete

sem tudja el-

képzeltetni

szines kép

velünk azt az

telhető büvészetet,
nek és szivének.

egyszeri mágiát,

A játszás

nyörü

amit csak a fiatalon

könnyedséggel,

CSOKONAI,

ismé-

mellett még vala:ni van a filmben,

mit inkább csak érezni lehet, de szavakkal
mikus elvágyódás,

azt a meg nem

amit maga a film egésze jelent a néző szemé-

a harmincéves

gráciával

kifejezni

meghaltak

ki~ondani:

DSIDA JenŐe

a

/CSERMÁK

nehéz:

a--

koz-

tudtak ily gyöharminckét

éves

Tibor harmincnégy

éves volt ekkor./
A DAL ÖRÖME /1962/ - Kovásznai

György öt~etéb.51 - még any-

nyira sem Le rhat.ő , mint A PIROS PÖTTYÖS
í

LABDA'. A DAL ÖRÖME egy-

A DAL ÖRÖl'IE
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ben a szem öröme is~ Hirtelenében
valakinek

ugy sikerűlt volna

ahogy CSERMÁK

Tibornak

sikerült.

részben.

Tündéri

absztrakt

szinfoltokkal,

lis megoldásnak

golyók,

indul,

is volna mondható,

sincs róla, nem esés ez a filmje,

elszállt

Szinei hidegebbek,

kalap,mely

Utolsó befejezett

jó grafikai

humor és groteszkség

ból,amire
ciója,

tudatosan

mindezeknek

e furcsa,

többsi~u

zett kombinációja.
szivvel néztem:
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lehetőség

lirája hi-

szép kisgyerek,
a földre,

A

és a

szintén

jEzt ta-

amikor ujra

stiluspróbának

fog-

filmje volt a jövőhöz,jövenvan benne: az 1492-

szép hátterek

fel benne,

bátran

jellemzik,

felvilágosító

érzékeltet

valamit

az illusztrációk

való sajátos keverése

mindeddig

jelenetét

sok

elmondhatj uk ró-

ismeretterjesztő,

Az élőfilm,

~zt a képsort,

/1965/.

tervezni,

ötlet, megoldás

a rajzfilmmel

/Egyik

topogás,előbb-

megfogalmazása

készUlt.

LABDA ötleteit

csak egyhelyben

kisérletnek,

egy egyszerU
mUvészi

jelentős

egyetemben.Szó

kezdte

hajóvá;

csillan

és

szép

elvágyódással

A DOHÁNYZÁSR6L

akkoriban

es évszám például átalakul

film. Igényessége,

tánca.

idézi.

Tulajdonképpen

hogy több,mint

a tűz-

de még nem elég groteszkek.

ta fel ezt a,megbizatást.Kisérleti

la,

izU kavargás,

a végén visszakerül

munkája:

valy még nem l~thattam,

do terveihez.Sok

zseniá-

Tibor egyik legna-

ötlettel

eszményien

LABDA poénjét

összekerUltűnk~/

egyszeri,

LABDA tiszta, nagyszerU

főhos kisfiu is még tulságosan
holdig

végse preklasz-

ha nem A PIROS PÖTTYÖS

re nem-jutás •. A PIROSPÖTTYÖS

A PIROS PÖTTYÖS

rohanó

változó-alakuló

sok kedves

a már jól ismert kozmikus

ányzik belőle.

CSERMÁK

folyton

szimfonikus

/1963/ - SZIRÁKI Judit meséje - szintén

megoldásokkal

variálná,

sa

ötlete ez a szintén kozmikus
százszinű,

zenét,

épülő ívonalfénysz9rók

áiváltozásai

tünnek a szememben.

labdabuborékok

filmnek

egymásba

való grafikai

A HOLDHORGÁSZ
grafikai

a mozgó,

a

keverednek

ezűst csillámokk~l,

közben

gótikus ablakivekké

rendezei

főleg a befejeze,

játék-állat-kompoziciók

:;zikus akkordok

~obb

nem tudok még arra példát~ogy

m e g r a j z o l n i a

ab-

animáizgatta,

eléggé ki nem kisérlete-

zakatoló,

amelyben

torkomban

megszUnik

doboló

dobogni

egy

sziv;

döbbenetes

hatásu,

kal és az ÉKG-hullámok,
ha egy felkorbác?olt
guldó vihar után.
ezt tervezte,

szinte realisztikus

-ivek elcsendesedésének

tenger hullámai
Vajon gondolt-e,

rajzolta,

MACKÓKALAND

filmjérol

tudok,

még elkészült

Egy meséskönyv:

Miklós:

cimü kötetéhez

MÉSZÖLY
készült

kivül A NAPTÁBORNOK
Egy majdani
is idejegyezhetek:

jól sikerült,

Kaposvárott

1946-ban az Iparmüvészeti
vig belso-épitészetet,

A

/1963/.
Három diafilm;

A NAGYHATALMU

SÜNDISZNÓCSKA.

Az elvarázsolt

grafikái,

filmtörténész

sem láthatt am:

"összes müvei"-be?

LAKODALMA,

szörnyübb

a halállal?/

sajnos egyiket

AZ ÉGIG ÉRŐ FA, A TÜCSÖK

tovaszá-

arra, amikor

hosszabb,

/1962/ meg a PETI ÉS A CSODAAUTÓ

Mi tartozik

..

meg a

gondolhatott-e

nemsokára

rajzok-

futamaival,mint-

nyugodnának

hogy ennél mennyivel

tusát fog vi vni az o szive is
Még két

ábrázolásu

tüzoltózenekar

szines illusztrációi,

-

ezen

vonzó cimlapja.

számára még néhány
született

Foiskolára

butortervezést

1927.

iratkozott

pontos

adatot

julius

15-én,

be,

ahol egy é-

tanult, - majd átment,

in-

•

HOLDHORGÁSZ

,"

tézetével

együtt,

1951-tol

dolgozott

évi velencei
fokozatával

a Képzőmüvészeti

a rajzfilrugyártásban

Aranyoroszlán
tüntették

dés után, de mégis
harmincnyolc

1--,

grafikai

tanszakára.

és mtiködéséért az

után 1963-biri.a Balázs

várat~anul,

1961.

Béla-dij

ki. És még annyit, hogy .bár hosszu
1965. november

első

szenve-

14-én halt meg,

as korában'.

Nem vagyok filmkritikus
volnék,

Főiskola

és nem vagyok filmtörténész.

talán tárgyilagosabban

és a helyet) amit kivivott

tudnám megitélni

magának

a magyar

Ha az

CSERMÁK

rajzfilm

Tibort

történeté-

benol
S ha most

az ő televiziós

szerint np.hány bekezdést,
ha csupán az
mintha

nyilatkozatából

azt hiszem,sokkal

emlékezetemben

megmaradt

csak azokra támaszkodnék

"

Első élményeim~t

befolyásolták

- vallotta.

szineztem,

a falra raktam.

helyezése..

szetnek igazodnia
térbeli

a sz~momra.

a figurákat,

amit
ki-

szeretnék

csinálni

én is.

a rajzfilmhez?

Folyton

izgatott

a grafika

időbe-

téma idoben való

elképzelése,

zenei sége."
elégedetlen

a Naprendszer

az ember a dolgaival.
határait

a GRIMM-

Ma, amikor az

tapogatja.

kell a kor lélegzetvételéhez.

Egyik legkedvesebb

A népmesék,

el-azt az élményt,

Lerajzolyam

is

ilyesmit

és időbeni mUvészetek

"-

tul már a mesefilmek

ha megn~vökt

A rajzolt és ~estett

emberi fantázia

vissza,

bennem az az érzés mo~

ri tmikus mozgása,
" - Mindig

idézném

Ekkor kezdett

hogy

Hogy mi vonzott

szó

minduntalan.

Sosem felejtem

~elentett

toszkálni,

szavait

a mesekönyvön

a Pinocchio

idézek itt

inkább őt adom,mint-

minden

müvé-

A mi mtifajunk a

sajátos ötvözete."
könyvem SAINT-EXUPÉRY:

KIS HERCEGe.

vagy ANDERSEN -mesék mind felnőtteknek

i .s

iródtak."
" - Egyik fő vágyam az, hogy egyszer
ülhessek,

Szüntelenül

rendezhessek.

amibe kell egy valódi helikopter!"

A DAL ÖRÖMÉt igy magyarázta

meg:

" - Ez a film zenei ihletettségü.
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egy igazi helikopterbe

azon töröm a fejem, hogy egy olyan filmet

Ezért a felépitése

is ze-

nei tételekb61 áll. A !5bb tételek: altató, cirkusz, jazz, katonazene, koncert. Minden tételben más-más rajzi megoldást választottam~ A zenének az egész világot átható erejét kivántam
keltetni."
Pénteken, november 19-én temették,

egy nappal FUTYURI ter-

vezett elkészitésének határideje után.
Azt éreztem ezekben n szomoru pillanatokban,
film dsidajenői, mozarti,
szik itt előttem,

vagy raffael-i

hogy

a rajz-

képességU alakját vi-

akiknek szintén ennyi, vagy ennyi sem adatott

években - mert csak irodalmi, zeneszerz01, festei
tudom megközeliteni a helyét
nem irja,

érzé-

mindaddig,

hogy csermáktibori -

hasonlatokkal

amig a filmtörténet le

hiszen mindenki mást61 kUlönbö-

zo, egyéni világot alkotott.
És azt éreztem, hogy bennem is csak szinkavargások és mozgástöredékek

maradtak meg egy páratlan mUvész alkotásaiból.

p-

Iig-alig felidézheto élmények. S jaj, mily hamar ellobbanó tUzijáték, gyorsan végetérő varázslat ma még a film, s hogy a

rajz-

film százszorosan az.
Azt éreztem, hogy akinek földi maradványait elvitték elattem, az aCSERMÁK

Tibor egy uj kifejezési ágnak nagy, talán ut-

töre mUvésze volt, mert hisz a rajzfilm kiterjedéseit, határait,
igazi lehetőségeit

még talán

még nem is alkalmas arra,

senki sem sejtheti,

korunk talán

hogy felmérje. Mert a filmmUvészetnek

még nincsenek évszázadai, évezredei, nem osztható oly na~yivU és
széles kt;>rszakokra, mint a zene, a mUvészet, vagy az irodalomtörténet. Azt gondoltam egy pillanatra, hogy minden valószinüség
szerint még csak a film ókorátéljUk,

ami az

irod~lomban a go-

rög-latin időszaknak felel meg.6, hány korszaka, stilusa van még
hátra I A gótika, a barokk, a reneszansz és hány mégi
És azt éreztem, ha ~indez a korszak eljön, CSERMÁK

Tibor

egy nagyszerU pásztorénekese lesz, a jövőbel visszatekintve. a
rajzfilm e hősi korszakának, egy lágyszavu bukolikus költője, 0lyasféle.mint Theokritosz, Moszkhosz, vagy

Bi6n volt a

görögök

idejében.

Végh György
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"A MI NEMZEDEKÜNK"
Tizenöt éve végeztek
a filmfőiskola első diplomásai
1946-ban
Szinház-

az Országos

Szinmüvész~ti

és Fillnroüvészeti Főiskolára.A

azt jelentette,

hogy Magyarországon

rends7.eres, álla~i filmoktatás,
kolai képzése.

KOVÁCS András,

1946-ban kezdték
Tizenöt

t.anu

ujfajta vitalitással
szeti és politikai

névváltozás

többek között

ekkor indult meg először
generáció

osztály hallgatói,
MAKK Károly

és

a

főis-

BACSÓ Pé-

NÁDASY

László

Imányaá kat ,és 1950-ben kaptak diplomát.

év telt el azóta,

tizenöt esztendő.

átkeresztelt ék

az uj filmmüvész

Az első filmrendező

ter, FEHÉR Imre,

Akadémiát

A filmfőiskola
és

sikerekkel
egykori

magabiztossággal

küzdelmekbe,

kudarcokkal

teli

"null-szériája",

és

mely

vetette

magát a müvQ-

hadat üzenve a magyar

filmgyár-

tás elavult hagyományainak,ma filmmüvészeink derékhadához tartozik. Az ut, amelyet megjártak, nagyon is egyenetlen. Jelentő9,
eredmények
Ugyanaz
az

és jelentős

a. FEHÉR

ASSZmff

Imre,aki

A TELEPEN-t

bukások

a BAKARUHÁBAN-t
is,

BOLDOGSÁGban. felismerhetok-e
nyei?

követték

rapszódikusan

ké sz t e t t e , alkotta
í

és vajon NÁDASY
a

NEGÖLTEK

egymást •.

filmjében

a

meg,

LOPOTT

EGY LÁNYT rendezői

eré-

Még mindig fiatalok,
zott mögöttük
a következo

de már nem a legfiatalabbak.

~z uj filmrendező

is. A főiskolai

nemzedék,

hallgatókból

tek, /miut MAKK Károly például!,
müvészek.
Ez a szomorkás,

évforduló adta a gondolatot,

az ambiciózus

A főiskolás

csak azért érdekesek,

forma

elso

jövő fi~mrendező
pésér l , -

oktatási

Önként adódik

távlatából,

talán nem érdektelen

folytassunk

forma

a

szinte
nem-

elso lépéseit

az uj társadalmi

a következő

kérdés is:e

hogyan látják eddigi munkásságukat,
És ha már generációként

megtudni,

nemzedék,

is meghökkent5

évek emlékei és tapasztalatai

generációjuk közös problémáit.
őket,

letismert

az alkalom

mert ezek összeestek

lépéseivel.

tizenöt esztendő

számukra

A kérdéseket

mert az uj

jelentették, de azért i~,

t~árok

kezdőkből

hOgy beszélgetést

filmfoiskola elso diplomásaival.
magától sugallta.

és jelt adott magáról
foiskolai

és mint mondották,

Felzárkó-

a jelenlegi

emlitjük

mi a véleményük

az utánuk

legfiatalabbak

szinrelé-

ő

Külön-külön
VÁCS Andrással,

beszélgettem

MAKK Károllyal

meglepo volt, legalábbis
nül, szinte ugyanazt
pen vélekedtek

BACs6 Péterrel,

számomra.

válaszolták

nemzedékük

zoltak pályafutásukról,

Lászlóval.

Egymástó~

Az eredmény

teljesen

kérdéseimre.Olyan

KO-

függetle-

hasonlókép-

problémáiról,olyan

egységes

képet raj-

hogy ugy gondoltam,

egyhangu

lenne eze-

ket a beszélgetéseketegymás
lán megbocsájtható,

és NÁDASY

FEHÉR, Imrével,

után olvasni-. Ezért kivételesen

ha vétkezünk

köré csoportositva,képzel~tbeli

a valóság

ta-

ellen, s egy-egy téma

kerekasztal-beszélgetésként

köz-

vetitjük az elmondottakat.

MEGINDUL A FILMFÖISKOLA
BACSÓ PÉTER: Amikor

mi a főiskolára

je telve volt politikával.
visszaemlékszem,tulajdonképpen

kerültünk,a

Ha életemnek

kor minden

sejt-

erre a korszakára

nem filmmüvészeti

problémák
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ju.tnak az eszembe.
gondokkal
lalva,

Olyan

voltunk elfogvajon

gy őz-e

a

kommunista: párt az országos választásokon,
rUI

~.
r
'I~'

többségbe a

ki kediákbi-

zottságban,

kik legyenek

a tanárai nk

és

mire ta-

nitsanak bennUnket.

MAKK Károly: A főiskolás
oktatás karakterben összeesett azzal a pezsgéssel, amely az egész országot mozgásba hozta.

főiskola akkor indult.
éltijnk, diákgyUlések,

Az ország is.

A

Örök szénsavasságban

tUntetések, megmozdulások

forga1;agá-

ban. Az ugynevezett főiskolai tanulás harmadrendU volt.Felálltunk és követeltUk, hogy X. tanár ne tanitson, és X. tanár ettől kezdve nem tanitott.Ma ez képtelenségnek

hangzik,

d. akkoriban természetes volt. TUneménye$ 8sszevisszaságban
éltUnk, - nem akarom anarchiának nevezni.Nemrégiben
gettem egy kubai diákkal, s az ő fegyelmezetlen

beszél-

energiákkal

teli lelkesedé séllen kissé irigykedve ismertem fel negyvenhatos önmagunkat.
FEHÉR IMRE:

Abban az időben

minden sokkal inkább

közUgy volt,

mint ma. Őszintén meg voltunk r6la gyoződve, hogy
ségUnk

belesz6lni az ország

dolgaiba. A koalici6s

kötele~
harcok

vad hullámokat vertek a főiskola életében is.
BACs6 PÉTER:

A GOBBI Hilda

alapitotta Horváth

késobb kicsinek bizonyult.

Árpád-kollégium

A Vorosilov uton volt egy lepe-

csételt ház - a jelenlegi Filmtudományi Intézet épUlete amelyet egy gazdag pesti szUcs. bérbeadott egy angol vagy amerikai követségi
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t1tkárnak.

Teherautóban vaságyakat hoz-

tunk és

betörtUk

az ajtót.

járatban

vagyunk,

f;lrreazt

Jött egy rendőr,
válaszcita:

elmcndtuk, mi

"Lenjenek

csak

be,

majd nem n~zek oda."
MAKK KÁROLY:

Amilyen jelszót reggel nyolckor

~iáltcttak

az

or-

szágban, délben mi már azt visszhangoztuk.
eLvaku lt ság a polgári

BACSÓ PÉTER: Volt valami differenciálatlan
müvészet

iránti ellen~rzésUnkben.

szer egy mUvészeti
tem:

aktiv~~)és

egy szocialista

gesztelhetetlen
~lt bennUnk.

dUh,

Én például felálltam

felszólaláscmban

s a minden áron való ujrakezdés

irókhcz.ILLYÉS

a felszabadulás

pclitikáhcz,

a foiskolára

kolán, minden cseppfclyós

a nép'i

közelvittek

gcndolkcdáshoz..

170.1 t

á

Amikor

ragadott

a

kialakul.t tanterv a főis-

állapotban

volt. Ilyennek

a régi görög filczófiai
a ligetbe sétálni,

kczás közben megszületett

TANAROK:

vcnzódott

Nem.

lendülete.
í

órákon kimentünk

volt"

majd LUKÁCS Györ~'

bf;lnnUnketis magával

Akkor ban még nem

li el az ember

dolog

természetszerüen

a marxista

kerültünk,

NÉKOSZ mozgalom
NÁDASY LÁSZLÓ:

láttuk a dolgo-

után is

Gyula, VERES Péter müveit

és RÉVAI József t~~ulmányai
kommunista

biz-

lelkesen .•

A mi életünk 45 után eldöntött

egy közi,[lUnkmár

vágya

tartunk. az valóban

nem ellentmoniáscsságában

ket, de kimcndhatatlan

En-

és határtalanul

tunk ~enne, hogy amit mi szocialistának

KOVÁCS ANDRÁS:

kijelentet-

szinésznő nem lakkozza a körmét1

Nagyon fiatalck voltWlk

az is. Egysikuan,

egy-

iskolákat.

Szakmai

és beszélgetés,

egy fcrgatókönyv

képze-

vitat-

vázlata.

BALA ZS BELA ES RADV ANYI GEZA

NÁIJASYLÁSZLÓ: Az
összefonódott.

elméleti

tanulás

NagyszerU

RADV.h.NYIGéza és a többiek.

és a mühelyszerU

tanárai nk

vcitak.

gyakorlat

BALÁZS Béla,

Hogy milyen csodálatos

élményt
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jelentett

BALÁZS Béla

tanitványának

lenni, azt valójában

csak mai fejjel tudja az ember felfogni. Én 45-ben ismertem
meg BALÁZS Bélát.

Fogtam magam és ismeretlenül felkerestem

a lakásán. Bemutatkoztam, és nyomban rátéttem javaslatomra:
készitsünk filmet BARTÓK Béláról. Marhasági - felelte. Hajd
elgondolkozott,

és egy perc mulva felkiáltott:

Zseniálisl

Feltárcsázott egy számot a telefonon, és azon,melegében eladta az ötletet

az operabarátok társ~ságának.

Még ezen az

estén elkezdtUk irni a forgatókönyvet. Másnap RADVÁNYI is
beLekapc soI ődo tt a munkába , Ez volt az igazi á.lmodozások
kora.
FEHÉR IMRE:

Sajnos,

mi is csak akkor fedeztUk fel BALÁZS

Béla

nagyságát, amikor már meghalt.Filmesztétikára tanitott ben~
nünket,de ezek az órák meglehetosen rendszertelenek voltak.
Akkoriban sokat járt külföldön,

tiszteletbeli tanára

az olasz Centro Sperimentale-nak,inkább

volt

ezekrol az élménye-

iről mesélt.Nem is emlékszem, hogyelméletét eloadta volna.
Negyedéves korunkban alakult csak ki meghittebb kapcsolat
közöttUnk, de ebben e.zidoben már sokat betegeskedett és
rövidesen meg is halt.

A főiskolán tulajdonképpen két nagy

mUvészegyéniség hatott rám: RADVÁNYI Gé~a és GELLÉRT Endre.
Ők nem

tanáraink voltak

-. mestereink.

MAKK KÁROLY: A :főiskolán akkor még nem létezett módszeres szak,.
mai oktatás, inkább látványos eredményeket akartak elérni.
Ilyen volt az IFJU GÁHDA emlékezetes előadása a HUvész
Szinházban,a foiskolás S06s Imre, Ferrari Violetta, Horváth
Teri foszereplés6vel.
FEHÉR IMRE: A szinház és film akkoriban közelebb

állott egymás-

hoz, egységesebb volt a mUvészi élet.
MAKK KÁROLY: Az uttöro-film a főiskola látványos produkciójának
készült. BACSÓ, ~'EHÉR,BA..'WVICHés jómagam irtuk a forgatókönyvét, én rendezt.em és HONT Ferenc volt a mUvészeti veze••
to. Azzal a határtalan lelkesedéssel és rettenthetetlen bátorsággal fogtunk a munkához,amellyel mindenki rendelkezik,
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amig nem iemeri a
törvényeit.

szakma

Négy forgatá-

si nap hiányzott

a befe-

jezéshez~ ,am:j.kora filmet
leállitották.

Ma már nem

tudnám megmondani,
nek lehettek
felvételek,

milye-

az elkészült
azóta is sze-

retném megnézni,

de ~ind

ez ideig nem sikerült~
kudarc ellenére,
lehetőséget

A

óriási
jelentett

számomra,

hogy három~zer

méter nyersanyagot

lefor-

gathattam~

A faiskola

film volt,

s ezzel a filmmel

megszUnt.

A Hiradó

hol azt a feladatot
vasöntés
lelkileg

szakmai oktatása

sztahanovistáiról.
alkalmatlan

voltam

Filmgyárba

hogy készitsek

egy kisfilmet

Az uttöra-film
erre a munkára,

betiltása

Öss~ehivták

bizQttságot,és

traktorosnak..

után

a főiskolán.

kitettek

a foiskolá-

Ha most '\1isszaemlékszem rá,. é-

letem egyik legérdekesebb

élménye volt ez az intermezzo.

lőször elviselhetetlennek

éreztem,-

munka,

kicsikarta

a fizikai

életösztönt,

fáradság

és megszüntek

a

huztamthalogat~

addig, amig jelentették

r61. Elmentem

is

irányitottak,a-

tam a dOlgokat,egészen
a fegyelmi

ez a

együtt a szakmai oktatás

és Dokumentum
kaptam,.

tulajdonképpen

de a mindennapi
belőlem

a

E-

kemény

természetes

lelki bajaim.

KÖZ~LETIERDEKLÖDES
BACSÓ PÉTER:
fokig

A mi nerazedékilnk
ez

különbözteti

legj eLl.emzőbb j egye - és bizonyos
meg

a fölöttUnk

és

alattunk

végző
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nemzedéktől
gantatásu

-, hogy

KOVÁCS ANDRÁS:
ez

érdeklődésünk

Ha visszagondolok

határozta

a mögöttünk

meg legmarkánsabban

Ennek vol t unk bizonyos

ket.

alapvetoen

közéleti

nergiáink

giájának

befejezése

vezetője

megfogalmazódni.

végzős növendékeknek
beleszólni

A NEHÉZ EMBEREK

gondolatra
melyeket

ugyanebből

mindegyik

épül:mennyire

magam is részt vettem

engem ért, köteles-

a közügyek

játékfilmem

biztosit,
1945 után.

is majdnem

iránti

csontosodott

melynek

létrehozásáb~

A társadalmi

A mi torzulá~unk

.kcvetkezménye
gazitottuk.
csináljunk

9-es KÓRTE-

is lett. Elképzeléseinket

meg-

dolguk van a tar-

LÁSZLÓ:

politikai

Jött egy ukáz például a politikai

én is 1953-ban

mértékig,

mi világrendben

i-

bizottságt6l,

~iagyaltam

az IFJU,SZIVVEL.

a törté-

A válságot,

mint

éltem át.

A mi bdulásunk

egy oizonyos

torzulás

nem a valósághoz

filmet az ipari tanul6król.

volt. Meg voltunk
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PARADICSOMtendenciát.

vi tára sokszor

az általános

és megszületett

annyian,
NÁDASY

szenvedély

mindig jelentkezik.A

Mindig könnyebb

a-

embereknek.

BACSÓ PÉTER:

netet,

alap-

a lehetőségekkel,

Lz ga Lom késztetett

nézet~kkel.

izgalom-

egy visszatérő

REMben,_ a MEGSZÁLLOTTAKban,
de még az ELVESZETT
ban is, amelyben pedig nem vették észre ezt a
Éppen ez a közéleti

tapaszAkkor a-

feladatomnak~

élünk azokkal

az a társadalom

MAKK filmjeiben

fiatalon,és

a kulturpolitikába.

ha ez a megbizatás

ségem minél jobban megfelelni

ból született.De

dramatu~

Ma már meg vagyok róla győződve,

talatlanul

zonban ugy éreztem,

Én például

a filmgyár

hogy nem feladatuk
nyomban

évre,

á

után egy évvel

lettem.

lévő tizenöt

szinte minden törekvésUn-

mér-t.ék
í.g Ld.oza t aj, is. A mi e-

nem tudtak filmekben

a főiskola

tozkod6

fo-

volt.

attól torzult

hogy ez

a

el

és fulladt be

hosszutávfutók

róla győződve,hogy

élünk, s a felelősség

indulása

egy szilárd, forradala mi

vállunkon

nyug-

szik, hogy azt a kort kifejezzük.De
odáig eljutott,

hogy önállóan

kezdhetett

például öt évig volt asszisztens,
tem először,

amikorra

elnyerhette/,

amikor

szolgálati

önálló munkát,

amikor már bevá1thattuk
körülöttUnk

müen szilárdnak.

A helyzet

tabbá vált, mint ahogyan
szinten bár,

hogy egyáltalán
önmagunkkal,

tékelni a dolgokat,

válságot

sokkal bonyolul-

is,ame1y

éltünk át.

El lehevivnunk,

küzdelmet

kellett

folytatni

tisztába

nem mindig

Persze hibás

ni. Csak éppen annyit akartam jelezni,
utat kellett megtennUnk,

Különböző

kellett

ci9ról, mint valami bo1dogta1an,kiégett

tenni

akik a kifejezési

légkörében

kezdtek

el dolgozni.

belőlünk,

időnként

ugyanugy

a mü-

vonta le a

lenne erről a generánemzedékről

beszél-

hogy nekünk nehezebb

szabadság

filmrendetermészetes'

Az érdeklődés

jelezni

és átér-

küzdenünk

mint a ná l.unk fiatalabb

ző korosztálynak,

hunyt k±

olyan egyérte1-

Küzdelmet

élményeivel,

ahogy mi.

tett~k az

volna a csekket -, a

és sokszor meg kellett

vészeti vezetéssel
tanulságokat,

éveink1ehetővé

ideológiailag

dolgozhassunk,

/MAKK

mig Rache1t

azt valaha is képzeltük.

előlről.

önmagunk

Lábánnál,

nem bizonyult

de valamennyien

tett kezdeni mindent

el dolgozni

~n hét év után rendezhet-

Jákob is ennyit szolgált

szilárd vi1ágre~d

ez a generáció

azonban nem

is tudjuk.

hogy tele

vagyunk mondaniva16va1.

ANONYM KORSZAK
KOVÁCS ANDRÁS:

Arra az önkéntelenül

mi nemzedékünk

problémái

tUnk a filmgyárba,
tották be.

az okai.

hogy jobbára

dramaturgiai

Talán nem szerénytelenség
segitséget

a

vajon'~

filmekben,

nem.De ennek nem

Amikor a főiskola

többségUnket

.anonym m6don i9, de komoly

kérdésre,

visszatükröződnek-e

sajnos azt kell válaszolnunk,
csupán mi vagyunk

felvetődő

után kikerülmunkára

azt állitani,
nyujtottunk

osz-

hogy ha

az akkori
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NÁDASY

filmgyártásnak.

társir6ja volt a FELTÁMADOTT A TENGER,

az

ÉLET-

JEL, a KÖRHINTA cimU filmeknek,

BACSÓ dramatur~

ként dolgozott, én mint a
dramaturgia vezetoje.

Ha

ut6lag visszatekintek ezekre az éveinkre,ugy érzem, kár volt értük.Att6l
fosztottuk

meg

gyártást

és

a

film-

magunkat

is -, amely minden uj g~
neráció legfobb
erejét
jelenti, a tájékozatlanságon alapuló friss Lá tá smődt.ől , Az
ujitások nagyon gyakran éppen a tapasztalatl~~ságból fakadnak.
BACSÓ PÉTER: A mi szerepünk akkoriban olyan volt, mint a hidépitésnél a vizalatti buvároké.
kat, de ez a viz,fel~~ne
ki

filmcime~ben.

eltékozoltam.

SegitettUnk lerakni az alapo-

fölött nem látszik, nem fejezodik

Sok keserüség van bennem,

számos évemet

Vannak rendezok, akik ezt a funkciót

nagyon

szüken képzelik el: kapnak egy témát és megrendezik. Nálunk
létezett és még mindig létezik egy dramaturgiai

.e15kész1to

konyha: a rendezonek csak be kell t~nni a forgatókönyvet

a

sütőbe és jól vagy rosszul megsUtni. Szerintem egy filmrendezonek politikusnak, moralistának,
lennie és csak azután filmrendezonek.

szociológusnak

kell

KOVÁCS ANDRÁS: A mi nemzedékünk, mint megannyi Komives Kelemenn~
épült bele a magyar filmgyártás ötvenhat előtti

épületébe,

és ma már azt sem lehet tudni, valójában hol vagyunk beleépülve. Elkeveredtünk a malterben. Egy csomó filmben még
fel sincs tüntetve a focimben, hogy ki dolgozott benne. Ta-
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lán csak

MAKKnak

jutnia,

sikerült

ebben az időben

igy is elég késon.Én

tam, elozoleg
filmgyár

hat

önálló munkához

például harminchárom

évig a

dramaturgia

akkori igazgatóhelyettese

éves vol-

vezetoje,

amikor a

megakadályozta,

hogy el-

so asszisztens

legyek a TEGNAP cimü filmben,

létraszabálya

azt irta elő, hogy az lehet első assz:j.sztens,

aki már legalább

három filmben,volt

akkor még csak kettőben
MAKK KÁROLY:
hoz,

1950 nyarán,amikor
dolgoztam,

viszonylag

nagyon

kaptam,

Félix

lalnom a KIS KATALIN

multam

álló film megrendezését.

tUnik.

önálló munká~

asszisztenskedtem.

gépállomáson

traktorosként

jÖjjek be azonnal
kapott,

asszisztensi

a filmgyárel kell vál-

munkáját.

végül lehetővé

tette egy ön-

a LILIOMFI

forga-

elrepült

éjszakának

és nappalnak

A LILIOMFI

szinte öntu-

a beidegződött

sem volt

Mai megitélésem

technikai

meg-megujuló
róla,
szerint,

hangvételét

1953 után

kezdtem hozz~.

54-ben rendeztem

szemlélet
gyengébb

lok például.

vitte a hátán.

nemcsak

az én
hogy

mondhattam

Ez a lendület más

a 9-ES KÓRTEREMre

a LILIOMFlval,
csak a

Nem akarom

a kialakult

szépiteni

helyzetért:

akkori

LILIOMFI

a dolgot,

gondo-

egészében

- az

fel ujból, hogy talán én filmmüvész

KOVÁCS ANDRÁS:

magam,

amikor a dogmati~~s

felszakadozni.

Tulajdonképpen

készitek.

meghatározta,

Igaz, van néhány jó részlete,de

sze sem lehet hasonlitani

ocsudtam

Szerencsésnek

is meglökte,

született.Fo~

lendülete

alapvetően

első munkámat,

először kezdett
müyecskémet

és a.sa-

amit valójában

a LILIOMFI

volt,

tapasztalataim

konfliktusából

mi is az,

lendületem

voltunk

filmben

Visszagondolva,

kábulatb~

ját elképzeléseim

hiszen

én

Ez még ma is igy él bennem.

datlanul,

galmam

hamarabb

szivtrombózist

HÁZASSÁGA

Hosszu beosztott

tása ~gyetlen,

sok

a szentendrei

értesitést

ba, mert MÁRIÁSSY

másodasszisztens.És

voltam.

Én azért jutottam

mert előzőleg

mert a szamár-

öszsvung

sikere után

is lehetnék.
mi is felelősek

hagy tuk magunkat

a malterba
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keverni.Elmulasztottunk
beláttuk,

amit nem

kelloldÓdnunk
~asaréten

a

önálló

klikknek

lett volna
filmgyár

meggyoztek

bizonyitotta,

határ9k

elmosódnak,

egybe.

A látszólagos

Amikor

a

törekvésünk

ká-

Pedig ez nem

lett volna. Éppen az o rész-

hogy az egyes

korosztályok

ha azonos müvészi
egységért

közötti

elképzelések

le kellett

füznek

mondanunk

clilakvesztett,

saját

mi is, a film.-

is.

Ugyanez"!;a hibát
fiataljaival.

követik

Ahelyett,

arra szoritva

oket,

hogy egy~ással

í

kellene

rivalizálniuk,

inkább egy nyelvet
meg is nehezitené
veszendőbe,
király,

el ma a

kü lönbdz

a dolgukat.

Studió

a társaságot,

versenyezzenek,

és egy-

c sopo r-t okbavNem

ő

hanem maguk között, hiszen

beszélnek.

velünk

ők sokkal

Ez megkönnyitené,

de egyben

Értékes

megy

amely pedig rendkivül

egy cigány al~pon létrejött

gossághoz

Balázs Béla

hogy együtt tartanák

mást sng t sék , szétosztják

feszitoero

hasznos

igy

lehetne. Az egy

csoportok

csak az átla-

vezethetnek.

ss ÖK

NÁDASY

LÁSZLÓ: Kérdezik

künk prOblémái
Ln t enz t.é ssaI ,
í

filmrendező

tőlünk, miképp lehet, hogy ami

nem tükrözodnek
m i.nt amilyennel

gárda igyekszik

telem, becsülöm
hetséges
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hogy fel

Fábriékkal

összetartásunkat.

egyéniségüJ}.krol•.Igy mindenki

MI

munkájában.

bennünket,hogy

csoportosulás

vételUk

gyártás

önállóságunké'rt,

szabad belátnun~,

kollektiv

bélyegezték

csupán nemzedéki

müvészi

studiót akartunk megszervezni,

és Várkonyiékkal,
ros,

megküzdeni

vissza filmjeinkben
az u t ánunk

kifejezni

Ne~ védekezésül

azzal az

megjeleno

fiatal

saját élményeit.Tisz-

GAÁL lstvánt. SZABÓ Istv~~t

fiatalembert.

nemzedé-

és a többi

szánom,é.e

ok

te-

szeren-

-

csére egészen
ben léptek

más légkör-

szinre,mint

a-

milyenben

mi annak idején

elk~zdtük

müvészi

kat.

Nekünk

munkán-

állami

fela-

datokat

kellett

vállal-

nunk,hol

őszintén

hittünk

bennük,

hol pedig önszug-

gesztióyal
gunkkal.

elhitettük
Hol

harcoltunk

mondanivalónkért,
dig

ma-

hol pe-

beletörődtünk,

nem hagyják

hogy

elmondani,

egzisztenciális
tokra

koncentráltuk

tekben

kifejezni

FEHÉR IMRE:

Egyszer

adsz mindig
müvedet

és

feladafigyelmünk~t.

a

részle-

elképzelésünket.
tréfásan

megkérdeztük

meteorológiai

épited?

Megpróbáltuk

GAÁL Istvánt.

cimet filmjeidnek?

Igen - válaszolta

félig

Miért

Talán az élet-

komolyan,

félig

tréfásan.
Irigylem
sem jutott

ilyesmire

filmrendezők
kás,

ezt a nemzedéket.

kezét,

paraszt

Az egységes

gondol~~.

5zigoruan

tárgyu

MÁRIÁSSYnál

kritika:

filmjei

Akkoriban

ilyen kategóriákban

MAKK KÁROLY:

többnyire

Az én időmben

haladó

témát,

történetet

módszert

is jelentett.

az ötvenes

éVekben

filmet

fedezte

fel

a következő
realista

tartalma
Arról

meg a

háríy mun-:késziteni.

elso izben ~
játszódtak.

volt: vegyél

egy

irót, illusztráld

és fényképezd

a világ

kell

eszébe

gondolkoztunk.

a recept

politikai

kötött~k

munkáskörnyezetben

egy szocialista

jó szinészekkel

nek nem csupán

Tématervek

megszabták,évenkérit

és értelmiségi
hangot

A mi generációnknak

volt,

sem szabad
filmmüvészete

le.Ennek

a

a recept-

de filmkészitési
elfeledkezni,

hogy

még a neorealiz-
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musnál tartott. Az utolsó tizenöt évben a filmművészet óriási átalakuláson ment keresztűl.

A mai fiatalok számára e-

zek az eredmények természetesek és ma~ától érthetődően,szinte már a,levegőből szippant ják magukba a modern
formákat~

Ráadásul egy

egészséges politikai

légkörben kezdhettek el dolgozni.

kifejezési
és művészeti

Ma, amikor ilyen általá-

nosan elterjedt az én-film, egyáltalán nem probléma valakinek én-filmet csinálni. Most ez a divat, mint ahogyan a rövid vagy a hosszu zakó.

TőlUnk egészen mást vártak. Mi vi-

torlázó repülőgéppelstartoltunk,

ők lökhajtásossal.

FEHÉR IMRE: Mondhatnák azt is. rendben van, azelőtt kűlönböző 0kok miatt nem beszéltetek generáci6tok gondjair61, de ma
már megtehetnétek~

Iga~1 kissé ad6sak

maradtunk a mi kor-

osztályunk problémáival. De husz esztendős fejjel az ember
közelebQ érzi magához a személyes lirát, mint negyvenéves
korában. A mai negyvenévesek problémáit, véleményem szerint
nem lehet ilyen lirai m6don
mondásosabbak,

megközeliteni,

sokkal ellent-

sokkal bonyolultabbak ennél.

Át kell érté-

kelnünk egész eddigi életUnket, ujrafogalmazni.mint ahogyan
az igazi müvészet mindig mindent ujrafogalmaz.
NÁDASY LÁSzLÓ: Fejezzétek ki önmagatokatlKözvetitsétek

saját él-

ményeiteketl Igy sz6l a müvészet parancsa. Igen ám, de a mi
ifjuságunk - az a korszak, amely az ember egész életre szó16 alap~lményeit meghatározza -, csupa
magában. 1~5.
kell kommentár.

"rázós"

témát rejt

1950-es évek, 1956 - a dátumokhoz nem
A mai fiatalok nem érezték saját bőrükön,

nem szenvedték meg a mult ellentmondásait, ők már olyan közegben eszméltek felnőtté, amelyről fontolgatás nélkül, magától érthetődően beszélhetnek. Félre ne értsék, ezt nem irigységgel, oszinte örömmel mondom. Talán nekünk is részünk
van benne - ha eg~szen kis mértékben is -,
zetük ma könnyebb.
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hogy az ő hely-

KOVÁCS ANDRÁS: Sokszor
nemzedék

nem

kérdéseket.

az a benyomásom.

is próbálja
Mintha

hogy ez a fiatal müvész-

fel tenni az

olyasmi t

alapvető

társadalmi

akarnának j eLezrrí, müveikben:

minket nem érdekel mi volt,

a mi életünk most kezdődik.

mult előzményeinek

nem

kö~yiti

tudomásul

a dolgukat,

vétele

de felületesebbé

természetesen

A

meg-

is teszi szemléletü-

ket.
A félrehuzódás
csak a,fiatal

az égető társadalmi

filmrendezők,de

kérdések

az egész magyar

elől

nem-

ifjuság

prob-

lémáj a. És ez nem pusz tán az ő hi báj uk. Hozzászoktak
hogy nem

osztják

meg

velük a felelősséget.

hogy vi tát rendezzUnk
ban.

Nem sikerült.

tunk - hajtogatták.

akartam,

erről :.:t2.Járól a Balázs Béla Studió-

A beszél~'e'J G csendes

ladt. Mit tehetünk mi? Nullák vagyunk.

hogy beleszólhatnak

Azt

ahhoz,

Ha pedig

ful-

Semmi sem mulik raj-

nincsenek

sorsuk alakulásába,

rezignációba

róla

meggyőződve,

mi marad más,

mint

a szemlélődés.
Filmgyártásunk
gos,

problémátlan

csak a "beleszólós"

szomoru tapasztalata,
filmekkel

bogy a másodla-

soha sincs baj.

alkotásoknál

merülnek

Konfliktusok

fel.

"AKI DUDAS AKAR LENNI .....
NÁDASY LÁSZLÓ: Bármilyen
lődés

stádiumában

számunkra
jektivek

a helyzet

furcsán,hangzik,
vagyunk.

nyét.

most

körülmények

a generációnak

A Gaál-$zabó

ra is megszivlelendőek.
az utat,

Tulajdonképpen

- az objektiv

is -,hogy ennek

beszélhessünk.

mi még mindig a készü-

nemzedék

és a

bennünk

számunk-

elő számukra

az önkifejezés

Mi nem játszhat juk most már az avantgarde-ot,

tal generációt.
Talán nem

A saját nyelvünkön

voltak hiábavalóak

szub-

igazi élményeiről

tapasztalatai

Nemcsak mi készitettük

de ők is felkeltették

érett be

kell kifejezni

az elvesztegetett

igéa fia~

mag~kat.
évek.

Aki

dudás akar lenni. pokolra Kell annak menni.
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FEHÉR IMRE: Nincs
ránkozni.

értelme

kudarcok

után is meg tud

ma~adni

az ember fogékonynak.
pedig n~m tud,
veszett~

ugyis el-

egyénenként

mit értünk el,
kevesebbel
tunk

Aki

Végeredményben

nem számit.

ha a leg-

is hozzájárul-

ahhoz,

fiatal9k

hogya

mai

életmüvet

épit-

hetnek .•

\.(~---

\ '\'---

HAKK KÁROLY:

Az életben termé-

szete sen
mereven

si-

ha a

elválasztható

szélgetésekben.

kategóriák,

A mi filmjeink

nincsenek

olyan

mint az ehhez hasonló be-

és ~ fiataloké,

nem jelente-

nek két teljesen

különálló

közös élmények,

ahogy mulik az ido7 egyre jobban összeköt-

nek bennünket.
és

az éles

Filmjeink

formai és

lasztja alkotásainkat,
ink is - áttételesen
rétebb tár~adalmi

világot. A közösen átélt évek, a

kölcsönhatásban

állnak egymással,

tartalmi elhatároltság,
mindinkább

- én-filmek,a

összefüggések,a

összemosódik.A
fiataloké

meIy elvámi filmje-

pedig a

konk-

kiegyensulyozottabb

forma

felé halad. A jól vagy kevésbé jól sikerült művek mélyén mi
is egy ~gyanazon
májár61.
követhető.
filmre
még

rögeszmérol

beszélünk,

generációnk

problé~

,Ez a törekvés JANCSÓ és KOVÁCS esetében világosan
Talán az én

vihetném

egyenesem

is

egyenesebb

azokat a forgatókönyveket,

n~m sikerült

megval6sitanom,

lenne, ha

melyeket

de amelyekről

~ddig

nem mond-

tam le.
BACSÓ PÉTER: A vallomás,jelleget
szerint értelmezni.
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nem szabad leegyszerüsitve,

szó

Köz'ifetve,minden mUvészi mü - vallomás.

Amikor. a serdülőkor,
foglalkoztat

a

f'e

Inő'tt

fílmjeimben,

éppen azokat a jegyeket

amely tőlünk megkülönbözteti
cionális gondolkoz~su

válás drámai fordulópont ja

é

datott, hogy emberséges

r-onan t i kus , ra-

ezt a kevéssé

uj nemzedéket.
légkörben,

Korosztályuknak
hazugságo~

májuk nem elszigetelt
zelik:

neozedék

Az ő problé-

vagyunk.

De ez távol-

terveik vannak.

amelyek meg-

dolgozunk. Én péld~ul CSERES Tibor Hideg

c. regényébol

készitek

zés napjaiban

játszodik.

nék beszélni

után egyesek azt kép-

képviselői

ról sincs igy. Mindannyiunknak
valósitásán

éljen,

a miénkt61.

Lehet, hogy e beszélgetések

megfáradt

mega-

nélkül

- s gyakran még sem tudnak élni helyzetükkel.
KOVÁCS.ANDRÁS:

keresem,

filmet~A

történet

És minden

a nacionalista

napok

az uj vidéki véreng-

szépités nélkül

eszmék rombolásáról

szeret-

és az egyén

felelőssé~érol.
BACSÓ PÉTER:

Van egy témám, amelyet

tak a müvészetben
azt hiszem

c:[;yanmár sokszor feldolgoz-

- a bibliai

a mi nemzedékünk

Jónás próféta
alapproblémáját

Jónás az a figura, aki bár nem akar prÓféta
re mégis vállalnia

kell a prófétasorsot.

nek is olyko)r elege van a prófétaságból,
sem tud megszabadulni
MAKK KÁROLY:

mult ját.

hogy

melyeket

feldolgozásából

danivaló.De

a mi nemzedékünk

stulságosan

szerint, nem ugy

spongyával

születhet

letörölni

- mint mondják

problémák

sokkokb61

-"megperzselt"

a jelbeszédet.

A LILIOMFI,

dult, áramló életet ábrázolta.

a

őszinte müvészi mon-

A film pedig

az~ hiszem,azért

~ert nem törekedett. ilyesmire,

ez a társadalmi

de ugy látszik,még.

mi éltünk át, csak a saját él-

megszokta

ezt nem veszi szivesen.
jó film,

lenni, egyszer-

a megrázkódtatásokból,

ményanyagunk

nemzedék

kifejezi.,

A mi nemzedékünk-

megitélésem

megpróbálja

NekUnk azokból

kell kigy6gyulnunk,

is

-,d~

tőle.

Az én generációmnak,

kell dolgoznia,

története

De ha "mer;perzsefodtUnkll

irinti

volt

magát ~ felszaba-

érdeklődésUnkből

is,

fakadt,

55

s ez még ma sem halt ki bel51Unk.
a szenvedély
valós~g

átfogóbbá

válik. Ma már a

és az általános

emberi

dekel.

Az utolsó

közügy

lett, a mai főiskolások

duláskor

tiz

évben a

a filmr51,hogy

Egészséges,

üditő

zuhany

az ember fiatalokkal

Ahogy mulnak

gyakran
ezeket

konkrét

problémák

tudnak már in~

zavarban

agyerekeket
fiatal

ér-

olyan mértékben

annyi mindent
valósággal

társadalmi

kölcsönhatása

filmmüvészet

van körülvéve,

az évek, ez

vagyok.

tanítani.És

ha

marad.

M e g j e g y z é .s:
A fent emlí tett öt r-end ez együtt
kezdte
tanulmányait és együtt végzett 1950-ben.
A teljességhez
hozzátartozik, hogy BANOVICH Tamás és SZEMES Ma~ianne elottük kezdték
tanulmányaikat,
de eloször szinházi rendezést hallgattak. Ezzel
az osztállyal párhuzamosan,
GERTLER Viktor masániskolájában
tanult HERSKÓ János,
RÉVÉSZ György
és TIMÁR István, akik késobb
szintén a főiskola hallgatói lettek. A rendezokön kivül 1950-ben
végzett
HILDEBRAND István
operator és B. MEGYERI Gabriella, a
TV munkatársa.
ő

Létay Vera

Filmográfia
Az alábbi filmográfiai összeállitásban
megkiséreltUnk
- amennyire a nyilvántartott
adatok megengedték - képet adni e nemzedék
"anonym korszakáról". Hogy valóban anonym korszakról van szó,azt
éppen az is bizonyi tj a, hogy sok esetben a f őc í.mr-e sem kerül t
fel egyikÜk-másikuk
neve, - bár nem egy ötletük,
megjegyzésük
szerepet
kapott
a film végleges kialakitásában
- ezért ez a
részletezo igényű filmográfia sem tekintheto teljesnek.

Bacsó Péter
D r a m a

t u r g

Becsület és dicsőség
Déryné /1951/
Elso fecskék /1952/
Erkel /1952/
Harag nap~a /1953/
Llliomfi /19)li./

/1951/

Fel a fejjel /1954/
Simon Menyhért szü1etése/19541
Budapesti tavasz /1955/
Dandin György /1955/
9-es kórterem /19551
Ház a sz~klák alatt /19581
Á1mat1~~ évek /i9591
Duvac. /1959/

Hosszu az ut hazáig /1960/
A Noszty fiu esete Tóth
Marival /1960/
Puskák és galambok /1961/
Megszállottak /1961/
Amig holnap lesz /1961/
Elveszett paradicsom /1962/
Nappali sötétség /1963/
Bíívds szé'k
/1954/
4cisjátékfilmí

R e n d e z 5:
Égi madár /1957/
Bakaruhában /1957/
Gyalog a mennyországba /1959/
.Kar-d és kocka /1959/
Husz évre egymástól /1962/
Asszony a telepen /1962/

Kovács András

Forgatókönyviró

D r a m a

Szabóné /1949/ /társiról
Nyugati övezet /1951/
Ifju szivvel /1953/
Mese a tizenkét találat ról
/1956/
Édes Anna /1958/ /társiró/
Gyalog a _mennyországba /1959/
rUre lépni szabad /1960/
/társiró/
Katonazene /1961/
Két félidő a pokolban /1961/

Semmelweis /1952/
Égi madár /1957/
S6bálvány /1958/
Don Juan legutolsó kalandja
/1958/
Tegnap /1959/
Merénylet /1959/
A 39-es dandár /19591
Pár lépés a határ /1959/ lés
rendezoassziszt~ns/
Virrad /1960/ lés rendez5-

Iró
és
rendezo:
Nyáron egyszerU /1963/
Szerelmes bicik1isták /1965/

Fehér Imre
Dramaturg:
Ütközet békében 11951/
Aranyfej /19631
Fotó Háber /1963/
Kószivü ember fiai li965/
Patyolat akció /1965/
Rendez5asszisztens:
Kiskrajcár /1953/ lés dra~./
Fel a fejjel /1954/
Budapesti tavasz /1955/
Dollárpapa /1956/
BUvös szék /1954/
hsj átékfillll/

t

u r gl

aasz.í sz t en.s/

Rangon alul /1960/ lés rendezDasszisztensi
R e n d e z 5
Zápor /1960/
Pesti háztet5k /1961/
Isten oszi csillaga /1962/
D o k u m e n t
f i l ro j e i :

u m -

Nehéz emberek /1964/
Két arckép /1965/

Makk Károly
R e n d e z

ő a s s z i s z -

t e n s :

Tüz /1948/
Forró mezok /1948/
~ecsület és dicsőség /1951/
Utközet békében /1951/
Gyarmat a föld alatt /1951/
Állami áruház /1952/
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"

r á r s r e n d e z (5 :
A harag napja /1953/
Simon Menyhért születése /1954/
R e n d e z ő :
Liliomfi /1954/
9-es kórterem /1955/
Mese a tizenkét találatról
/1956/
Ház a sziklák alatt /1958/
A 39-es dandár /1959/
FUre lépni szabad /1960/
Megszállottak /1961/
Elveszett paradicsom /1962/
Az utolsó előtti ember /1963/
Mi t csinál t fels>5;ed háromtól
ötig /19641

K

i s f i

lm

j e i :

Képzett beteg /1952/
Ármány és szerelem /1952/
Elkésett vőlegény /1955/
Katonabecsület /1963/

TV -

f i

Gyűrü
Öröklakás

l ~

j e i

Nádasy László
D r a m a

TUzkeresztség /1951/
Feltámadott a tenger /1953/jés
rendezőassziszt"ensl
Életjel /1954/
F o r g a t ó k ö n y v i r ó

Körhinta /1955//társszerző és
rendezoasszisztensi
A tettes ismeretlen /1957/
lés társrendez5í
R e n d e z

o :

Razzia /1958/
Megöltek egy leányt /1961/ és
társszerző
Lopott boldogság /1962/
Éva 5116 /1963/lés társszerző!
Fény a redony mögött /1965/

D o k u m e n

t u m -

filmjei:
Kövek /1963/
Tizenhét láda /1964/
Elmondom. hogy történt /1965/

TV -

f i

l m

j e :

Emberek vagyunk /1963/

A rajzckat RÓZSAHEGYI György készitette
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t ~r g :

EGY KORSZAKV ALTO FILM
- A "Szállnak a darvak" felújításához

~

szovjet filmmüvészet

második

lámvölgyet jelento - korszakában
filmek inditották
fordulatot csak

el

a szükséges

változás

Mihail KALATOZOV

1957-ben

DARVAK c. müve hozott.
mint amelyben
filmnek

a

sematizmussal

klasszikus eredmények
modern ábrázolási
szakvált6

Erre az alkotásra

egy kissé

- itthoni

VERTOV, EIZENSTEIN,

mának eredményei.
vészet rangjára

PUDOVKIN

született

SZÁLLNAK

A

tehát ugy tekinthetünk,

uj

a szovj et

törekvései,

felujitása

akár

az uj sz6,

a

akár a

A DARVAK kor-

alkalmáb61

nyujt a

-

ismét

megkezdett

uj ut

korszaka

a

20-as évekre esik,

stb. nevei j elölik.Az
a forradalom

az egyetemes
Tulajdonképpen

a filmet.

de igazi

is.

klasszikus

tartalmilag

nek - összegezodtek

folyamatát,

jelöli

m6dot

hulkészült

Igy amikor a SZÁLLNAK

ez egyszersmind

A szovjet film

ikban - amelyek

szembefordu16

igényeket.

általánosabb jellemzésére

utáni közepén

jl:llképszerüen j elennek meg

felelevenitését

szerepérol

megemlékezünk,

világháboru

az 50-es évek

o

ij

alkotása-

élményköréboI

merite-

filmmüvészet· avantgard e mozgalok emelték

Tulléptek

igazán az önál16 mU-

a korábbi

szemléleten,

amely
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főleg a képen belüli
s ehelyett
ritmikus

a képek

eszközök

tartalmat

hogy a film

oksági stb. összefüggéseket,

ne másolja

épitett.

kimunkálására,

törekedtek.E~z~1

létrejött

a valóságban

an-

meglév5

jórészt

a felszin

annak köszönhető,

alól. Ez az előrehogy a forradalom-

ban e lényegi összefüggések

pregnánsabban

ben váltak hozzáférhetővé.

Éppen ezért a szovjet filmmüvészet

következ5

fejlődési

szakaszban

érhette be azzal, hogya
gás

jelenségeivel

ábrázolásra

mutassa

jelentkeztek,

- a. 30-as

társadalmi
be,

évek

fejlődést

idején - már nem
csupán a tömegmoz-

középpontjában

az uj társadalmi

tot tüzött maga elé - a társadalmi
vizsgálatát

az egyén tudatában.

filmmüvészet
mUvészetté,
a jellemrajz

csak

ekkortájt

s ekkor került

változás

vizuálisb6l

motiváci6
nem

nem voltak képesek

árnyaltabb

a.rejtettebb
évek

KOZINtEV,

révén

lehet.

Ennek

élni az uj

belső ellentmon-

legjelentősebb

TRAUBERG,

ROMM,

16dtak, ezt folytatták

Amennyiben

Mindez

pr6bálkoztak,

az uralkod6

el5rehaladásával
mozgósitani
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nézeteket

élesedik

a szocializmus

A háboru után
hogya

ugya

kipr6bált

szovjet

tükrözte

pedig
sémák at

épitésére

a lakkozás

film hatóköre

alkalmazták:

agitativ

a

sötét képeit.

szocializmus

az osztályharc,

kapc sc--

mégis aktuális

árnyalatlanul

la

alkotáDONSZKOJ

a fo.rradalmi tematikához

hősök lakkozott és a kártevők

hogya

amelyek

stb. filmj ei - ezért elsősorban
tovább.

felada-

audio-vizuális

tudtak kel15képpen

A·30-as

sai - a VASZILJEV-testvérek,

uj

Nem szabad elfelejtenünk,
vált

az alkotók kezdetben

drámai vá szervezni.

témákkal

val6

következményeinek

oly eszközök birtokába,

és pszichol6giai

lehetoségekkel,

pozitiv

-

az egyén-

sajátosságokhoz

30-as években tehát a szovjet filmmüvészet

dásokat

a

állotto

~

ellenére

könnyeb-

hanem olyan - differenciáltabb

kellett törekednie,amelynek

nek az uj körülményekhez,
viszonya

a

hanem maga fedjen fel ilyeneket,te-

a lényegi vonásokat

lépés természetesen

eszközökre

egymás közötti viszonyán~
igénybevé~elére

nak a lehetősége,

hát kiemelhesse

megjelenit5

épitésének

példával

kell

stb.l.

tendenciája
szélesedett

- tekintettel

arra~

- még inkább eluralko-

dott, s még inkább fUgget~enné
a filmek alapjait
zetek helyett

a valósig

spekulativ

vált a valóságos

logikája

konstrukciók

keretekbe egyre szokványosabbá
kedtek ISZTÁLIN

szerint

kUlönböző

helyzettől.

alkották,

s ezekbe

váló reprezentativ

megnyilatkozásai,

is.

A sémák eluralkodása

lobogó vörös zász-

kiszoritotta

jet filmnek a filrunyelv önállósitásával
E müvekben

tehát a formanyelv

mint

elemek illesz-

lók, ar~tási ünnepek stb.l. Igy volt ez a háborus
ben

Igy

épülő drámai hely-

témáju filmek-

a klasszikus

kapcsolatos

- félretéve

szov~

eredményeit.

a tartalom

és

forma

egységének követelményét

- nem fejezte ki egyben a szemlélet

m~át

a sajátos tükrözésre

is - módot nyujtva

-.hanem

csupán il-

lusztrációs szerepet töltött be. Végül is ez a folyamat
müvészet esztétikai

lényegének

tagadását

fo~

eredményezte,

a

film-

s a hely-

zet annál sulyosabb volt, mert a fejlődés már uj követelményeket
támasztott,

egyre sürgetőbbé

zolás igénye,

amelynek

kevésbé lehetett

~z

vált a mélyebb

pedig ilyen esztétikai

mélyi kultusz oldódása,
is

az elzárkózottság

erjedési

esztétikai jellegének
matizmus tagadását,

inditottak

helyreállitására
illetve

dulást hozta magával.
az álpátosztól,

a

elvek alapján még

meg, s ez a

hazug

háboruról

szóló

stb. - a
filmalkotás

törekvést,

az ezzel való határozott

és sokszor

- a sze-

felengedése

Az ezután keletkezett

a sommázó

SZÁLLNAK A DARVAK

változások

irányuló

tól - egyre inkább az emberi viszonylatok
került sor

ábrá-

eleget tenni.

50-es évek közepe felé bekövetkező

filmmüvészetben

pszichológiai

a se-

szembefor-

müvek - elfordulva
reprezentativitás-

'iránt érdeklődtek.

Igy

nagyszámu

sematikus mü után

a

elkészitésére

- éppen a

sematizmusellenesség

ÖRÖKKÉ ÉLNEK

c. gyenge darabjában

KALATOZOV

amely a náboruellenesség

témájának

jegyében.
Viktor ROZOV

felismerte azt a lehetőséget,
pszichológiailag
borus témáju

motiváltabb

filmek

felvetésében

ugyanis

háboru szörnyü áldozatokat

elsosorban

követel.

rejlik.

A korábbi há-

azt ábrázolták,

és csak hősies harccal

hogya
lehet

61

benne gy6zni.

E tanulságot

a naturalizmus

fogalmaz ták meg, s ez is hozzájárult
gazolásához,

hogy a társadalmi

érvényesülnek

az egyén jellemében,

gazságos

volta mechanikusan

a legszélesebb

igazolja minden

is.

i-

A DARVAK viszont

a háboruellenesség

és

a

testi halál és anyagi

hanem az ember belső világára

S legyőzni nem egyszerüen

háborujának

egyes - igazságot

A SZÁLLNAK

A háboru nemcsak

i-

mechanikusan

a Szovjetunió

értelemben mutatta meg

kapcsolatát.

pusztulás,

annak a hamis látszatnak

törvényszerüségek

osztó - katona egyéni magatartását.

humanizmus

és a laKKozás nyelvén

kiható megpróbáltatás

hősiességgel

lehet,

hanem ember~

séggel - humanizmussal.
Ez a film tehát
hősiességére

n e m

koncentrált,

a katonák harcára,

hanem Veronika vétségére,

nak arra a belső folyamatára,
Borisztól Márkhoz pártol,

n e m

amelynek

a pusztulás-

során a fronton

majd a megujhodására,

Borisz

harcoló

amelyben erköl-

csi próbák árán lehet része.

J[

lyen tartalmat

csupán illusztrative

régi sémák variálásával
a film cselekménye

is eleve

lett volna egy korábbi,

i

lehetetlenné

tette:

Ez a mozzanat

a

Ezt már

Veronika meg-

elképzelhetetlen

hoseit emberfelettivel

lakkozó, semati-

Az ilyen - az ember belso világa feltárását

követelő - tartalom kibontásához
film klasszikus

anyaggal,

már nem lehetett megvalósitani.

csalja a fronton lévő vőlegényét.

kus alkotásban.

használt

meg-

vissza kellett nyulni a szovjet

hagyományaihoz,

és fel

kellett használni

azok

1

teljes gazdagságát.

Elegendo

ne tét idézni - éppen azt,

erre példaképpen

a film egyik jele-

amikor egy légitámadás

ronika enged Márk ostromának,

s hütlenné

t4rben a zongoránál

ülő Márk

megszólalásakor

bombák robbanásakor

sötét

Márknak

bák fénye,
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majd a villámlásszerü

összezárja

jfeketeruhásj

már az arca

fény és árnyék villódzik

gorázni kezd, a kezén, a zongorán,

Ve-

lesz Boriszhoz.

Az előtérben ülő Veronikát a képszerkezet

szirénák

alkalmával

alakjával.

A

is sötét, majd a

rajta. Amikor

a billentyükön

a hát-

zon-

játszik a bom-

fény játék után szemközt látjuk

Márkct, mintegy

megkettozötten,

tilltörképével.Márk j elenléte

a z.ongora nyitott

az előtérben

ülő

látszó

ily módon szin te "mennyi sé g í.Leg" is

betölti a sz.obát, s ez a követ-ezo
zooik:

tetején

beállitásban

Ver.onika mellett

még tovább fok.o-

Márk megnyult

alak-

ja tünik fel. Ekkor a bombák mozdi tják meg az egész lakást.Ablakok hullnak ki, ajtok nyilnak,

fü gönyak

lebegne.

A feleloében

Márkot o l.eLő lány arcán fény cikázik) s Márk csókjai után a
gyak dinamikáját

az iS rohanásuk

veszi át. Ver.onika küzd Nárk fel-

támadó vágya ellen, saját énjéért,

hogy az maradjon,

hUséges B.oriszhoz.Küzd,h.ogy legyőzze
tálta osszeom Lá s t ,

menekülni

hangulatból, d.e akarata
és l1árk makacsságán.

ö~agában

próbál

eboől az

"özönviz

előtti"

környezet

hatásán

viszi

Veronikát.

fényképezett,

Fej e

felnagyit.ott fejen Márk

ERMLER A

cÁR
p l.é-

nem felismerni

tehát a szevjet film .olyan - elsós.orban

redményeit,

amelyek

valóban fel lehet

cselekvésekhez
kell megemliteni
KALA~OZOV

segitségével,

legalábbis

De nyilvánvalóan

bizenyes

a SZALLNAK
filmje

ennek
külső

mutatkezik

meg. S éppen itt

A DARVAK másik fentes vonását.

a filmmüvészet

esztétikai

integritásának

klasszikus hagyemányait,

de nem maradt meg ezeknél,

filmmüvészet

mozgás finemabb

Iohe t ővé ,

a szevjet

pszichelogizálása

vala~i fer~ai játék követelte

tudati konfliktusok

mé-

amely a kifejezett

felelevenitette

so

fekig-

és a külvilág

helyreállitása érdekében

tett a modern

- e-

nem lehet eltekinteni

kötöttségét51,

valÓ kapcsoltságban

vizuális

bizonyes

tárni az emberi pszichikum

lyebb kapcselatát.
a hagyemánynak

tünnek fel.

c. filmj ének Ka t h e KOLLrlITZra emlékeztető

em lehet ebben a jelenetben

nozását,

üveg-

há t r-ahanyat.Ld.k

befelé halad6 léptei és Borisz kifelé tartó csizmái

1'r

volt-

Márk r.omokon - lehull.ott vakolaton,

s a hátulról

UTOLS6 ALATTVALÓJA

aki

a külső erők dik-

negtörik a felbolydult

cserepeken - keresztül
Márk karján,

tár-

filmmüvészet
hanem

lépést

felé is.

Ezt nem

meg a filmcüvészettől,hanem

a bel-

ábrázolására
rejtettsége

való törekvés,
és

árnyalatnyi

amelyet

v szon t a
í

vonásai

Az a jel'ne·~ pé:r::.aul, a elyben Verenikának

tettek

meghezzák

Borisz halálhiré~,
szült, kijelölve
A

éppen e pszichologizáló
a lélektani

halálhirt

megkapaszkodik

hallva

Veronika

a ruhában,

rakk másik helyiségének
sen és tehetetlenül

tény, amelyben

lóság &ltal sűrgetett
törekvésrel

maszkodva

nemcsak

megjelölte

szerűségnek

tragikum

törekvése

a SZÁLLNAK

imen-

jelentő-

uj,a társadalmi

va-

jelentkezik.

A DARVAK

jelzi, de amely a haladó

filmje

tehát mintegy

tett eleget,

OlyM

csak a

kezd~

hagyományokra

tá-

ellen, hanem

esetében.

komplexumon

belső /saját

A szovjet

belül viszont

láz és a barakk

bonyolultsága,

SZÁL~

iS!llerésnek bizonysága,

tragikus

vétséget

révén tisztul

világosan
visszatalált

Ve ron í.ka jellemrajza

és

követ el,

meg /a kór-

Márknak

való ki-

hős jellemének

érzékelteti,

nemcsak

ol-

hogy

az emberábrázolás

hogy az emberábrázolás

a
i-

annak a fel-

nem

feledkezhet

, hanem annak is, hogy az eruberábrá-

eredményei ért

delmet kell folytatnia.

külső /háboru/

a jellemtelen

viszonya

meg az emberi gyengeségekről
zolás mind igazabb

Veronika

való - csak drámai folyamatban

szovjet film a papirfiguráktól
gazi probléraáihoz.Mert

a vigjáték

előtérbe.A

Itt tehát a tragikus

környezetével

dódó - ellentmondásos

al~otásai

a

a hősies kerűlt

vezeklés

stb./.

esztétikum

tragi-

szürke világában

szolgáltatottságával

az emberi vi-

helyett,.a

folytán

bizonyos

szűkség-

a szatirikus

más az alaphelyzet:

gyengesége/okok

hatolt

egy bonyolult

film sematikus

hangsulyozták

s ettől a vétségtel

művészettörténeti

amikor mélyebbre

megr-agadé sában , például

NAK A DARVAKban
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meg,

viharát

művészettörténeti

meghirdette. a harcot a.sematizmus

terén az idillikust
kus

érzelmi

a további utját is.

~ALATOZOV

szonylatok

a ba-

ilyen deklarálástól

filmmüvészet

és kiérlelt

tét, és nem a csucsát

összerándul,

ezt a kezet csóxolja

érzékelteti,

van szó, amelynek

~é-

előjön, keze már űre~

Veron~ka

formálta,

a szovjet

görcsösen

Mikor

a hirthozó

képsorrá

jegyében

uj utját is.

éppen mos, majd eltünik

e jelenetben

tes,. apró mozzanatokkal
ségü

amelyet

csűng,s

törekvés

stilusának

keze

sötétjében.

Az, hogy KALATOZOV
lyen intim hangulatu

ábrázolás

a müvészetnek

szüntelenűl

küz-

Nemes Károly

MI LESZn&"A~,[XLA
SlUUIV.JAL

?

FAZEKAS LAJOS:
A pALYAKEZDÖK
SZEMbVEL
A Balázs Béla
FILMKULTURA

Studió

munkájával

előző számaiban

a Balázs Béla Studióval?
tanulságban,

kapcsolatos

megegyeznek

t.agságá t is élénken

az utó~bi időben valami nincs rendjén Studiónk
A Studió,

megalakulása

lapvető tényezők
ra,

szerencsés

konstellációja

fiatal müvészeknek

a filmkészités

gészséges versenyt

teremtve

lehetőséget
gyakorlati

megmozgatta

í

alkotás világvisszhangot
hatott

talán, a Balázs
azt állitani,

a magyar

Bélás elsOfilmesek

kezdetben

sem emelkedett

mada rendező volt,
mérnökök

a-

biztositott

a

elsajátitásara,

e-

a fil~szakma

alkotókea.-

filmek kő ziiI néhány

keltett,

a Studió

rövidfilmgyártásra,

munkája

- s ma

már

játék:'ilrr:jeiután, nem tulzás

hogy az egész magyar filmgyártásra

A S"tuö.iólétszáma
ző években

foglalkoztatja:
munkájában.

révénj képes volt ar-

vét és a közönség érdeklődését.
A fiatal
:ilmmüvészek ál tal ké sz tett

termékenyltően

egy olyan

után néhány évig /létrejöttekor,

hogy eleget tegyen hivatásának:

kiemelkedő

a

joggal vetik fel a kérdést: mi lesz

Következtetéseik

me ly a Studió

vitacikkek

Jelentősen.

az egyharmada

és dramaturgok

is.
20 fő körül volt,és a követkeA tagok több mint kéthar-

oszlott meg operatőrök,

között. Mivel rendezőink

általában

hangmaguk

65

irják a forgatókönyveket, a Studió tqgsága nagyobbrészt aktiv és
kisebb részben passziv tagból állott1bár ez a passzivitás képletes, mert közUlük látták el a filmek operatőri, gyakran hangmérnöki. vágói, asszisztensi funkcióit is.
A kisérletezés, amely elvileg máig a Studió egyik
jellemvonása,
fOlyt.

kezdetben

,a kifejezés

Egyrészt a külföldön

alapvet~

eszközeinek birtoklásáért

elfogadott alkotói módszerek hazai

alkalmazása, mésrészt speciálisan a mi viszonyainkra,állapotunkra, érettségünkre- jellemzo kifejezésmódok, formanyelvi fordulatok felfedezése, megfogalmazása volt a cél.
Rendelkezésre állott egy vitakész,
talokból álló
sok

alkotó mUhely.

lelkes, tehetséges fia~

Hangsulyoznunk kell ,.hogy valóban

tehetséges egyéniség lépett föl egyszerre.

és azt is, hogy

maga a társulás is életrevaló volt.
kesen

A hazai közvélemény, a kritika, a szakma és a közönség lelfogadta a friss. egészséges hang jelentkezését, amely op-

timizmusával,
tisztaságával

lendületével

és formai

ujszerüségév~l -

olyko~

hatásosan és világosan fejezte ki a fiatal film-

alkotógeneráció politikai és müvészi magatartását.
M~i helyzetünk azonban
nekkel.
Jelenleg a Studiónak

korántsem festhető ilyen derUs szimintegy 70 tagja van.

A nagy létszám

miatt a vi ták formálissá 'váltak, nem tudjuk egymás munkáját minden fázisban nyomonkövetni, figyelemmel kisérni. Elfoglaltságunk
s a kUlönbözo időben

végzett osztályok

egymástól eltérő felké-

szültsége miatt 'egyrenehezebb' megfogalmazni. hogy mi az, amiben
valamennyien egyetér~ünk azon kivül, hogy mindannyian szeretnénk
jó filmeket csinálni.

A létszám emelkedés ével

viszont nem tartott lépést a film-

készités mennyisé~i lehetőségeinek növekedése.
lehetőségre nagyon

sok igény jut, és

Igy minden egyes

emiatt a Studió tagjainak

egy része eleve lemond a próbálkozásról, passzivitásba vonul.
Ebbol következik, hogy nem érzi sajátjának a ~tudió munkáját.nem
mond véleményt - akár ellenvélemény t - eihangzó vitatható álláspontokról, forgatókönyvekrol. filmekrol.
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A Balázs

Béla

Studióban

munkájának kisérleti
eleve kétségesek.A

jellegéből

Studió

A közönség önkénytelen
vánéhoz hason~ó
ben hiányzó,

sa a minket

körülvevo

világ spontán

sok,a torz jelenségek,

formakészséggel,
mint a korábbi
Hogyan

elemzésének

a fiatal

filmmüvészek

tagjai

fog megfelelni

irá-

elemzésé-

szándékára

utal.

felébreszti

a Studió

vagy

is elsőrendü
s - valljuk

fel-

meg - a

sem olyan

a filmkészités

kisfilmjeinek

aa

az ellentmondá-

nem rendelkeznek

sem olyan biztonsággal
évek sikeres

formai

ut jában álló akadályok

azonban nehéz,

fiatalabb

ido-

István

légköre

az ország ügyei iránt:

A feladat

Balázs Béla Studió

ZSUGÁN

a bizalom

az eredmények

tendenciák leleplezését

Ist-

hogy a cinéma-véri té alkalmazá-

nyiltsága,

emberek felelosségérzetét

ZSUGÁN

az utóbbi

A kezdetben

váltak.

az a gondolat,

A tájékoztatás

adatuknak érzik.

pótolni

elemzo ~ühelymunka.

A StudiÓ

mind bemutatásra.

a filmkritikusok

lenne hivatva

igényüvé

bukni.

hogy az eredménye~

nem kerülnek

kritikáját,

tartalmi

ben is megj elenik

.következik,

filmjei

elemzéseit

belső,

nyu kisérletek

nem lehet nagyot

terén,

alkotói.

.,.'

a várakozásnak?

Mik az e:kö-

vetkező idő feladatai?
A teljes
két

tagság aktivizálására,

előadás-sorozatot

világnézeti

ismereteink,

A tartalmi
meg, ezekhez
tartalmilag

pontos

elemzést

jó müvek

eddigi

lenlegi nehéz perióduson
zönsé~. mind a kritika,
sebbjei az eddigi~ez
eredményeinket

kisérleteket

és próbálunk

létrehozásához

mind

és

biztositani.
talán az elkészit-

is szükségünk

ugy hiszem,rászolgáit

is csak akkor juthat

hasonlóan

nem szüntet jUk
esztétikailag

kéne.

amire továbbra

eredményeivel,

egyet pedig

szélesitésére.

hanem pártos,

kérünk

számát is emelni

És még vala~itt
A Studió

irányuló

türelmet,

továbbképzésére

egyet a szakmai,

tájékozódásunk

megujitásra

nem elnézo

Az egyenletesen
heto filmek

szervezünk,

elméleti

fölötteseink.
sajátjuknak

van:bizalomra.
erre. A je-

tul, ha mind a kös a filmszakma

érzik gondjainkat

időis,

is.
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z.
A .~ILM_ÉS
"KOZONSEGE
Buda Béla
AFILMHATAS
SZOCIALpSZICHOLOGIAJAHOZ
Nyilvánvaló és kUlön bizonyitásra nem szoruló ténYt

hogya

filmnek nagy hatása van az emberi pszichére és·azon· keresztül ~
egész társadalomra. A hatás ténye és nagysága kétségtelen,· azonban mértéke; minősége, mechanizmusa. iránya. tartama, egyéni és
kollektiv értéke, és még sok más lényeges· tulajdonsága kevéssé
ismeretes.

Éppen ezért igen sok

spekuláci6 tárgya,

szinten pedig izgalmas kutatási problémát kinál,

tudományol$

amelynek vizs-

gálatában több társadalomtudományi ág is részt vesz. E tudományágak közül a legfiatalabb és a legroodernebb: a szociálpszichol6gia igéri talán

a legnagyobb perspektivát.

a legtöbb fontos uj

megismerést.
A szociálpszichol6gián belUI a filmhatás·kutatása nagyjából
két vonalban halad előre.Az ~gyik az egy-egy részletkérdésre beállitott. de módszertanilag gondosan előkészitett és a tudományos követelményeket kielégitő vizsgálatok tipusa. Ilyen vizsgálat a filmmel kapcsolatban nagyon sok történt. Ei a kutatási vonal azonban szükségszerüen csak ismeret-mozaikokat azolgáltat.amelyek
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a tudományos kutatásban

járatlanok számára

rendszerint

kevés érdekességet

kinálnak,

mindennapi tapasztalat
nak meg adatszerüen

és bizonyitanak

különböző vizsgálati

elméletek

kutatási irány csak látszólag
szorosan és dialektikusan
dományos teoretizálás

A filmhatás
arcu; egyfelől

összefügg,

merész

elméletek

teoretizálás

jóval

rébol, amelyben

ez az elméleti

amely a szociálpszichológiai
teti.

Kiemelt

kérdéseink

mechanizmusokon

ségre,

igényeket

az igy létrejövő
ge;

kommunikációs

eszköznek

e-

másrészről

aprólékos

jóval nagyobb

távlatokat

vizsgálatanyag.

ösztönzés

Janus-

különösen

A követ-

problémakQ-

szembetün5,és

távlatait

jól érzékel-

arra vonatkoznak,

hogy milyen

keresztül

hat

a film a személyi-

elégit abban ki, mit munkál benne és mi

pszichológiai

azaz mi a filmnek

is ilyen

eme Liírik ki a filmhatás

főleg

a tu-

hogy itt a tudományos

megközelités

pszichológiai
milyen

rendszere,

az empirikus

olyan kérdést

Hiszen

pedig a teóriáktól

kutatása

előrehaladottabb,

kezőkben néhány

a valóságban

hipothéziseket.

a sajátossággal,

mutat, mint a maga vonalán

folyik. A két

apró és pontos vizsgálatok

és kiinduló

a

és uj problémákra

egymásrautalt.

szociálpszichológiai

vizsgálatok halmaza,azzal

A

során

kategóriák.

el egymástól,

fel, a konkrét kutatások

irányitást

módszerekkel.

való ellenőrzése

a türelmes,

redményeit használja

kidolgozása

különül

ragad-

amelynek

elvonatkoztatott

uj viszonyokon

kapnak szemléleti

tudományos

í

területekről

is sejtett,

vált összefüggést

t.eor-e t zé Ié.s vonala,

absztrakt

való alkalmazása,

már egyébként

során evidenssé

másik vonal a tudományos

kulcsfogalmak,

többnyire

változások

mint komplex
társadalmi

társadalmi

szociális

jelentősé-

intézménynek

és

szerepe.

Z AZ EMBERI FIGYELEM TERMESZETE
Mielőtt

tulajdonképpeni

kell szólni a film

kérdéseinkre

és az egyéni

figyelem

rátérnénk,

viszonyáról.

közismert tény, hogy a film veti tése a nézőkben
talan pszichológiai

odafordulást,

néhány

szót

Szintén

csaknem maradék-

teljes figyelemkötődést

ered-

ményez.

A film megszületésének

problémává

pillanatától

vált ez a jelenség,

ig sem sikerült.

kezdve

amelynek kielégitő

fojtva figyel a filmre,

mint ahogyan nagyapja
alkotás

Különös dolog,
viszonylag

tudunk.

pszichofiziológiai

ben a vászon hatalmas

A fontosabb
A

aláfestik

mozgáseleme,

filmből társadalmi-gazdasági

zettebben

is legjelentősebb
képsoraiban

motivumok

a társadalmilag

filmfajtáb~~

jeientkeznek.

mindannyiunk

strukturákon
érdek-

legkifeje-

Az ember a film

lép,

olyan esemé-

életének szerves részei.

és intenzitásukban

Az emberi történések

filmen kivül, a mindennapi
nyire re gukhoz láncolják

a

és. pszichológiailag

emberi viszonyulásokba

változatoktél.

és

__ej Le sz t en.í , A!I1ia fi-

szociális

A filmen ezek c5ak kombináci6ikban
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nem lenne

teremte~i

kapcsolódnak.

lebilincselő

bonyolult

figyeleL1 problémája

KUlönösen

szükségletet

amelyek a szeoélyíségbe:o. már kiépült

nyek sodrába kerül,amelyek

az átélt

szociá-

lekötésére,hosz-

az azokon az emocionális

a játékfilmben

csak

az értelemteljes

időleges

intézményt

lődéshez és jelent5ségtudathoz
A figyelmet

feltehetőleg

aligha telne hatásából.

történik,

zajló változás.

szociális jellegüek.

tartalmakat,

is a figyelem

hat,

a filmtar-

Maga a fény és a mozgás talán ele-

iránt pszichés

elsosorban

A sötét-

amelyek összetettségükben,

hatnak.

szu órákra azonban
elég a filmnézés

keresztül

valószínü

a szociális

gendő ok volna önmagában

gyelemre

Leköti a figyelmet

a kép~en állandóan

és történéseket,

lis szimbolikájukban

hogy e9ben elemi

a fény és az árnyék kont-

vonzó fény- és mozgásjelenségek

és kiemelik

eseményeket

okairól és tényez5iről

perg~se - bár ez a nézoben nem tuda-

tényezők itt azonban

tekintetet

lélegzetvissza-

okok is közrejátszanak.

tosul - fokozhat ja a kontraszto~.
talom számtalan

má-

tette A VONAT ÉR-

Bizonyos,

erővel világit,

rasztja 6riási, a képkockák

és

láttán.

hogy e nagy figyelem

kevés megfoghatót

érzékelési,

megfejtése

A mai néző éppenugy feszülten,

KEZÉSE vagy más korabeli

feltünt

térnek

el

és viszonylatok

a

életben is eleven erővel birnak,több-

a figyelmet..

tehát jels:1tos

A.film iránti nagymértékU

részben visszavezethet5

az

emberi relációkkal
lődésre.

kapcsolatos

természetes

A film ugyanis összesüritve

jelenségek

lényegét,

elnyujtva

zajlanak,

zi távolság

pl.

gyorsan

szinte

és intenzitásbeli

játos minoségi

problémái

A film lényegében

hatásos

viszonylatok

feltételül

jellem~őivel

a f.igyelelll

tényezői,

és az emberi

sa~

szolgálja
kapcsolatok

tulajdonképpeni
perspektiva

megkivánva,

személyiségek

és .pszichológiai

a-

meg.

a szociálpszichológiai

tást ennek az interperszonális.

amilyennel

Ez a sürités

eszközökkel

érdeklodést •.A filmhatás

ismereteket,

·halmazát kap-

és h~án

ezzel nem oldódtak

és elégiti ki a szociális

végkifej-

magyarázat.

szociális

rendkivül

lemzése itt kezdodik,

la valóság-

és érzéki minőségükben,

és megtartásának

iránti pszichológiai

olyan

sohasem találkozhatunk.

csak mennyiségi

gér ujszerü

emberi törmeg. időben

közeledik

tehát a képek és összefüggések

megragadásának

désnek

szakitják

a veti t.ővászon négyszögében

juk teljes életszerüségükben

azonban

érdek-

elénk az emlitett

a mindennapi

intermezzók

ban lassan éro szerelmi viszony

a való életben

és

addig a filmen minden gyors, idő és földraj-

összpontosul

lése felél,

tálalja

f.ontos elemeit.Mig

ténések vontatottak,érdektelen

figyelemre

hogya

e-

itt ifilmha-

közötti

érdeklő-

mechanizmusaival

együtt

kell vizsgálni.

::I:

HAROM ELMELETI MAGYAUZAT
Az emberi érdeklődés

zé9ére több különálló

bonyolult,

gondolatrendszert

ni. Általában

egy-egy gondolatrendszer

nyos oldalait

világit ja meg jól,

ja.

A pszichológiai

pl. a személyiség
re, fizikai

fejlődés

is segitségül

értelme-

lehet hiv-

a jelenségnek

csak bizo-

a többit figyelmen

kivül hagy-

t a n u l á s - e l m é l e t e k

egyéni fejlődése

és pszichés biztonságára

sek és információk

sokrétü jelenség,

alatt megtanul ta, hogy életénézve a legfontosabb

ebből a jelenségvilágból

során a személyiség

szerint

várhatók.

képessé vált, mintegy

jelzé-

Az egyéni

kondicionál6-
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dott

az ilyen jelzések

ennek mindennapi
rái,

amelyek

megfelelo

lebonyolitására

állandóan

te.rperszonális

és szociális

lodés a pszichés

mUk9dés
un.

néven:

mint dinamikus,
szonyulási

s a s j á t é k o t,
hetőségek,

értelmezni

a szociális

tében részt venni,
előre törni.
másik

A te6ria

ezer. belül

éli meg;mint

modellj e,

eredményes

Az emberi kultura
sossága

nyerhet

és le-

hajtja

végre,s

ződik ki.
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kerülhet

ismerni

játéka,

dinamikus,

:násik ember,

játékfel

C:elhez,

életszerU,
akinek

szükséges.

rituáléja,

szabály-

a

ezért a

kell; már csak azért,is,

azt mindig

minden

más - elonyö-

végigjátszásához

komplex

a játék-

stb. - poziciókba,

a társasjátékte6ria

az ember,

ban valamilyen

kelt,hiszen

j6 magyarázatot

az ember csinál,

motorja

számtalan

végiggon-

hogya

eltéro

alaposan

magát a

a szabályok

mindenki

helyzeteket

beleélni

következik,

változnak:

lehetséges

küz~eni,

belelátni

ban a poziciók

mert ez a saját szerep

cselekedni,

mene-

természetéből
érdeklodést

jellegében

le-

próbálj a

- társasjáték

annak helyzetébol

poziciója

sebb, hátrányosabb,

kötött

az ember elementáris

méretü
között

próbaképpen

vi-

t á r-

Az e Lmé Le t a társasjá-

az ember képes

A játék

irányitott
hatalmas

analógiáj a szerint

vagy nagyobb

a szo-

saját életét

és eroviszonyokhoz

másik ember játékbeli
mindig

érdek-

e l m é l e -

-

és tudat által

a játszmát,

szövevényébe.

It

szisztémát

s7.erint

dolni és végigképzelni

tehát ki tünte-

folytonos

tükröződő

annak feltételei

ember poziciójába,

hetőségek

és

viselkedést.Szerinte

ilyen - kisebb

Az in-

az emberi psziché

és célok hálózatát.

tékok törv·ényszeroségének

törekvése

szférája

szerint

poziciókhoz

szabályok

figyelnek.

á r s a s j á t é k

összefüggéseket
tudatban

erostruktu-

egyik alaptevékenysége.

"t

és cselekvési

értékelésére,

pszichés

a felé irányuló

game theoryl

ciális-kulturális

és

érdeklődnek,

kapcsolatok

ingerrendszer,

A viselkedés

kiépültek

mUködnek,

tett jelentoségü

t e langol

felfogására

sz

és

szertartárévén.

Amit

célrendszerben

fontos "társasjáték"
í.nt e minden

szabályhoz

v aLó

mozdulatá..-

ilc.zodás feje-

A magatartás

p s z i c h o a n a l i t i k u s

szerint az emberi személ~iség
zója.

amelyeknek

tárgya~

vágyak kielégülése,

olyan vágyak

eszköze

a törekvések

oröm keresése

és az öröm

rossz érzésnek

- kerülése

vágyak és törekvések

vések kiélésére
lődésnek

kerülőutak

bizonyos

különböző viszonylataira,
lis viszonylataira
dalmi tilalom

lósitó másik

különböző

meg.

az érdeklődés

járója,

korlátai

közé

az ember iránti érdekkisugároztak

interperszonális

az

ember

és szociá-

olyan eros társa-

csak többszörösen

révén akár valóságos.
történik

lét~t azonban

A mi szempontunkból

természetének

rete. Elfogadhatjuk
érdeklődés

ki.

gondolatrendszert

az emberi' érdeklődés
meg.

között folyikl

át-

akár

az un. érzelmi

képaao-

•.

Több más tudományos

magyarázza

szabály-

Igy pl. az adott vágyat megva-

zelt /p!.. kép. film stb./ formában

teni,

az ál-

és ösz-

viselkedés

vágy és törekvés

ember megfigyelése

nosulás /identifikáció/

hatalmas

normák

hogy ~ielégülése

valósulhat

félelemnek,

során az ily'en vágyak és törek-

komponensei

is. Némely

jár. az

ember az egész

körülmények

elsősorban

alatt van,

tételes formában

az emberi

alakultak

biológiai

A másik

elsődleges,

társadalmi

szoru Inak, A személyiségfejlődés

örömökkel

az emQeri lés általában

Mivel azonban

szerüen és szükségszerüen

hor~o-

a másik ember. A

- a kinnak,

r-egul.át
or-a,

humán szervezetre

szetett stimulus.

a különbözo

megvalósulása

viszont

lati/ or-ganLznrusnak alapvető
biopszichológiai

és törekvések

és feltétele

ellentétének

elmélete

tökéletesen

tulajdonságainak

szinte biológiai

az ember egymásra-

lehetne még emliegyik

ez nem is fontos.

kiindulópontként,.

az embernek

is

sem

elegendő

és formáinak

isme-

hogy a másik ember. iránti
létéből

következő

és társadalomrautaltságának

vele-

megnyil-

vánulása.
A filmre vonatkoztatva
~zt jolenti,

hogyafilmnézés

ri érdeklodésen
alkalmas

ezeknek az elméleteknek
pszichológiai

belül levezetődési,

erre különösen.

társasjátéktermészetü

kiélési

igény,s

mert benne a centrum

bonyolult

sorsa.

a

motivációja

'tanulsága
az embe-

a film azért

az ember, az ember

társadalmi

és

interper-
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szonális

viszonyrendszere.

kalmas a kiélésre,
seménye,

amelyben

A film cselekménye

egyrészt

mert benne lezajlik a való élet
szivesen

részt veszUnk;

azért al-

számtalan

mint komplex,

e-

beleélé-

ses megi smerésre méltó társasj á tékrendszerben , °amelyet szenvedélyes vagy éppen nevetséges
részt viszont

azért,

kivánságok

szive sen követünk:

mert a tilalmas vágyak - vagy a

energiája

filmhősök~el

fordulataiban

a filmcselekmény

va16 érzelmi azonosulás

más-

lehetetlen

megfigyelésével

révén szublimált

és

a

felhaszná-

lást nyer.
A pszichológiai
kapcsolatos

tanuláselmélet

szokáselemeket,

gyakorolva

érthetővé

és annak kiélő effektusát

tura és igényrendszer

is bizonyos

sz~kifejezéssel

dicióvá emel. Egy szempontból

támaszkodik,
gyasztási

eszköz.

hogy a filmnézést
motivációstruk_

amely azután társaugyan-

módon kiszolgál,szo-

intézményesit,

a film is ilyen

kondicionált,

meghatározott

filmnézéssel

válik. A társadalom

szervezett

élva:

a

tapasztalva

lehetőséggé

kiélési törekvéseket

feszUltséglevezető

teszi,

épUl ki a film iránt,

dalmi szinten megengedett

ciológiai

magyarázza

kulturális

tra-

intézményesitett

eltanult motivációkra

gazdaságpszichológiai

értelemben

fo-

és élvezeti cikk, konzum.

Zi AZ AZONOSULAS
Amit azonban ezek az elméletek
e g y é n °i p~zicho16giai
k ö z

szerepe. Miközben

is van.

cho16giai

elmélet

lényege,

kell igazán a

magában

a film

e s z -

hatása

szociálpszichol6giai

az előbb tárgyalt három pszi-

és fogalmait-is.

a pszichoanalitikus

A szociálpszichol6-

a z o n o s u l á s -

indul oki.

Az azonosulás

hogy az ember képes időlegesen

azt a távolságot,
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tételeit

gondolatáb61

az csak

az csak a film

a film betölti ezt a funkcióját,

amelyegyesiti

giai szemlélet
tifikáci6

funkci6ja,

E hatás elemzéséhez

szemlélet,

értelmeznek,

iden-

jelenségének

és jelképesen

áthidalni

amely közte és a másik ember pszichéje

között

van.

Az azonosulás

állapota

foleg

az emocionális

mozgatja meg,

az értele~ viszonylag

dul csak elo,

hogy az azonosulás

szabott határokon
zelmi hullámai
ját,

szétfeszitik

gednek utat.

Az azonosulás

nem ~ tó
többnyire

bizonyos viselkedéselemekre
vagy ru~nak teljes

váltanak

ki

a személyiség

:elszinre

marad. Néha for-

emóciói az értelem által meg-

belül cselekvést

és egyébként

érintetlen

~Uködéseket

vagy döntést

racionális

kontroll-

cse_e~véskésztetésnek

en-

csak részleges - azaz csak

és nem az egész másik

magatartására

ér-

vonatkozik

személyiségre

-) és rövid

ideig

tart.
A különbözo

szimpátiamegnyilvánulásokban

dig szerepet játszik. A már tárgyalt,
érdeklődés általában

azonosulásokkal

hogy minden emberi kapcsolatban

az azonosulás

min-

a másik ember iránti nagy
jár. Valószinünek

bizonyos mértékig

mondható,

részleges

azo-

nosulás is v~~, ill. benne időről időre felbukkan.
Pszichológiai
s z i v

szaknyelven

á l l a p o t n a k

a felnőtt
vissza,

ember

pszichéje

amely a

gyermekkori

nevezi

szerint az azonosulás

olyan állapotba

a gyermeki

nizmusa. Azonosuláson

keTesztül

viselkedés

és kivánatos

szabályait

szövevényét

vánul

általában

pszichében

megfigyelések
szokványos muntartós igények,

szerint a

gyermek

az egyik legfontosabb

mecha-

tanulja meg a gyerek a szociális
formáit.

lehetoségek~kellemes

adja át a gyermeknek.

teiben többnyire

korábbi

A megfigyelések

az azonosulás

z -

vagy gyakori.Pszicho-

a fejlődő gyermeki psziché

lesznek.

6

zökken idolegesen

szociálpszichológiai

szociális tanulásának

dell szabályok,

egy

volt természetes

Az azonosulásból

vágyak, törekvések

r e g r e

• ezzel azt fejezik ki,hogy

személyiségfejlődés

- szakaszában

analit~kus és ettal független

kamódja.

az azonosulást

Egy-egy beépül ő mo-

emocionális

A gyermekkor

egész

utánzási kisérle-

egy-egy ilyen modell dinamikus

meg a komplex magatartásforma

állapotok

hajtóereje

megvalósitására

és

nyilátélé-

sére.
A modellek
a környezet

kivitelezéseinek

kisérI etei

szembetal~lkoznak

és a nevelés. uja b differenciál ó hatásával.

a

Itt nem
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részletezendő

interperszonális

sok közbelépése

bizonyos

bUntető

és jutalmaz6

modellviselkedések~t

mechanizmu"

elnyom~ másokat

e-

lőnyben ré szesi t.•
A pszichén
si alkalmakkor
ban olyan
sokból,

belUl a már kialakult
bizonyos

u j a b b

vannak.

hát fokozatosan

redékesebb

az irányokba

A modellek

szerveződése,

amelynek

re bonyolódik,
re bomlik,

A tudományos

amerre a kultura

a személyiség

való viszonyulás

már nem elsősorban

tapasztalatok

összetevő~

irányulnak.

szerint az azonosulás

szinte az egész életen át megmarad,

nott korban

lényegesen

minél fejlettebb

veszit erejéből,

egy

mint kész-

igaz, hogy

a pubertás

mint valaha volt.

és szervezettebb

egy-

a globális helyze-

ség azonban

szont szinte hevesebb,

fel-

korában

Az azonosulás
személyiség

annál

hatást fejt ki, annál inkább az öntörvényü

ső szervezettség

mentén képes csak beépülést

lyos pszichés

lyozott megélése

un.

bonyolult

és kifejezése.

mint

vonatkoztatási

által felbontott
információkra

lesz.

Feltehető,

továbbá érését felnőtt korban is
sokon át beépülő modellviszonylatok
körrel kapcsolatban
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r é s z l eg

eredetti,

Bezugssystem/

személyiség

munkálják.

a külvilág-

szociális

és szimbolikus

hogya

ér-

által szabá-

Iframe of reference,

tudati kategóriákra

reagál~

normák

beépült,

szabá-

mód~ az

Az érett személyiség

a személyiségbe
rendszer

emberben

reagálási

társadalmi

bel-

elérni. és végül an-

A felnőtt

állapot a tUdati-gondolati

zelmek standardizált,

ra tulnyomóan

jelenség

vi-

azonban

kisebb maradandó

nál inkább regressziv

is

egyre tö-

elorehaladó

egyre több jelentőségteljes

tekre, hanem a lényeges összetev0kre

te-

szemben a kora gyermekkor

során a külvilághoz

a külvilág

azokkal

egyre reálisabb,

válik,

Ennek oka

és a reakciók

be az azonosulá-

és a személyiségépülés
halad,

beépülése

lesz, részlegesebbé

azonosulásaival.

épülnek

a már előzőleg beépültekhez,

Az azonosulás

azokba

engedi, kivánja.

ujabb azonosuláfejt ki. Elsősor-

tevékenységet

m o d e l l e k

amelyek hasonlóak

közös vonásaik

globális

válogató

struktura

e s

vagy

direkt

változását,
azonosulá-

Ezzel a probléma-

azonban a szociálpszichológia

tudományán

be-

IUl is sok vita van,
vázolt kép azonban
nositását61

a dolgok nem ·teijesen tisztázottak, az it~
bár 6vakodnunk kell ennek tulzott által~-.

-

- elméletileg

nagy vonalaiban

-erősen val6szinü

ma-

rad.

s: SZEREP ES STATUS
AZ

azonosulás

li. lényegében

jelenségét

eddig főleg a személyiségen

pszichológiai

ség azonban mindig
interperszonális
rális vetülete

vonatkozásaiban

folyamat,

van tehát fontos

Nem tulzás

i d e n t i f i k á c i ó k o
előirt és jóváhagyott
élést,

szociális

életében

- társadalmi,

a célokat

előre hajtják.

feltétele

Érdekes

azokat

objektiv

A személyiség

kérdés,

a

értelemteljes,

Az ilyen szabályszerU
szokták nevezni,

sadalmi viselkedésben

érésé-

összefog-

egyik legfőbb

személyiség

pszf-

modellt
többnyire

internalizált
képező

kölcsönhatásba
előirja,

a rend láthatatlan,

spontán

igazodnak,

személyiség

kölcsönös

lépő

r e

szerkezetben

egyéni fejlődésük

a.

s z e r e p -

ft

hogyatár-

d.

személyiségek

elvárásokkal

rend, a személyiségek

egy-

egy-egy

viselkedésformáj

ezzel kifejezni,

van egy magasszintü

dolgoz-

modell

a társadalmi

szabályszerU

azt akarván

modellként

feleletet

viselkedéskomplexumot

tását, cselekvését

tudattalanul

szociális
szoktuk

a következő

azonosulással

fázisban

egymással társadalmi

amelyek

hogy mi az tulajdonképpen

szinten - amit a

elfoglalt pozici őhoz kötött.

n e k

által

és alapja.

ta ki erre a kérdésre:az

kulturálisan

a kultura

és igényeket,

tehát a szocializáció

és sokat vizsgált

azonosulási

és kultu-

meg az emberi együtt-

kifejezésévef

magába épit. A szociálpszichológia

egy

I

hogy a személyiség

fejlődik

igy tanulja

a szocializáci6

lalni,.. Az azonosulás
cho16giai

á t

jelen-

k ö z ö t t i

társadalmi

azt állitani,
rt

formába,

igy gyüjti magába

nek folyamatát

szemléltük.A

s z e m é l Y i s é g e k

is.

belü-

amely

az

magatar-

irányit ja. Ez
ebbe nagyrészt

során a számukra

elő-
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irt viselkedésmintákat,

a szerepeket

nosulásokon

keresztül

chológiában

e viselkedésmintákat

minták között

tanulják.

kölcsönösség,

viselkedésminta

szerepnek,

az összes többivel

együtt értelmes

saikban,

a személyiség

szabályelemeikben,

ban, pszichés
személyhez

kielégülési

tartozó

ci6t - unA

S

váltja ki, egy-egy

tehát szerepek
számára,

kialakul

nemcsak

tékes dolgokat

a

is.Több,

körülir

z a t o k k á

a személyiségben

amelyek

rendeződnek,
k á

zott formálásával

pszicho16giai

re~d feltételeit,a

az

az egyének

A szocializáció

pozi-

megismerésé-

egy kép a

társadalom

A kellemes

é r t é k

a személyiség

válnak,

erőt jelentenek.

azonos kulcs-

egy szociális

az értékes.

szociálpszichológia

i d e á lok

eloirá-

a szerepek megismeréséboi,

a kivánatos,

fogja össze. Az értékek,

vál-

hanem a vele jár6 érzelmi állapotok-

tisztázódik

mi a jó, mi a rossz,

szerep csak

viszonylatai

mégpedig

lehetőségeikben

szerepviszonylat

szabályrendszerérol,

más ilyen

és érthető.

t á t u s t • A státus és szerepeinek

vel párhuzamosan

töltésü

van; meghatározott

szintén meghatározott

próbálkozását

keresztül

a szociálpszi-

mert az egyes ilyen

komplementaritás

minták kivitelezési

nak ismeretessé

éppen az azo-

Azért is nevezik

a másik emberben

Sok azonosuláson

öntudatlanul,

hogy
és ér-

fogalmában

szintjén a l a k-

számára nagy, motiváci6s

amelyek

az élet során hajtó-

tehát a személyiség

meghatáro-

szinten biztosit ja a társadalmi

szocializáci6nak

pedig az azonosulás

az alap-

ja.

CI: A FILM HA TAS OSSZETEVÖI
Talán már sejthető,
a filmhez,
állapitottuk
eszköz,

egy oldalról

emberi érde~lődés

lis kiélési
benne kinált
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hogy gondolatmenetünk

és mit akar kifejteni.A

formája.

nézve konzum,

és meghiusult

Kellemességet

identifikáci6s

hogyan tér vissza

film - mint az előzoekben

feszUltséglevezeto

belso törekvések

feszUltséglevezetése

lehetőségekbol

me~

származik.

szociáfőleg ~

Az identi-

fikáci6 lehetőségeit
mindennapi,

technikai

szokványos

szinház, könyv,

szereplőknél

segitségével

az emberközpontuság

den érzéki kvalitásának

viszonyok

kiemelése,

/hang,

az

gresszi6t megkönnyiti.

és szociális

pedig

sem mulnak el nyom nélkUl,

ha nem is okoznak

sokat. mint gyermekkorban.

Az azonosulások

ahogyan gyermekeknél

sem

nem egy-egy

hasonló tipusu és tárgyu

esemé-

stb./ felhas~álása,

'

érdeklodésé

szUkséges

Az azonosulások

is a

csaknem min-

egés~ személyiség

azonosuláshoz

történé-

belUl

a valóság

szin, mozgás

és még sok egyéb. A figyelemnek.az
odakötése

képes tenni.Ilyen

és a sUritéseken

az interperszonális

a

emberi kapcsolatok,

- mint már szó volt róla - a

nyek érzelmi kifejeződéseinek

nek nagyfoku

- pl.

stb. - jóval nagyobb mértékUvé

technikai jellegzetessége
sek sllritése,

jellegzetességei

lehetőségeknél

érzelmi

felnőtt

re-

embernél

olyan nagy változá-

hatása azonban

- mint

ilyen alkalomb61,

azonosulássorozatok

után

hanem

figyelhető

Illeg 

Itt vagyunk

tehát a film

kifejlődött.

hallatlanul

alig mérheto,

filmek sorozata

több ember ~letében

hatásánál..

bonyolult

szervezettségU

viszont,

szokásszerU

Egy film hatása a már
személyiségre

és az ismételt,sot

filmnézés

a leg-

már érzékelhető

befo-

lyáss.l van •.
Mi ez a befolyás?
repviszonyokat

él meg,

összefUggéseket

és

tovább fejlődő

tosságainál

értékszempontokat

törvényszerUségeket

kori azonosulásaiban.
ton

A filmen keresztUl

A film azonban
- személyiségre

fogva válogat

zokat az lngeralakzatokat

hatnak,
is megélt,

repviszonyok,

azok az

amelyek amugyis

sze-

szociális

ismer meg, mint gyerm~
a már kialakult

hat,

- bár <foly-

amely szerkezeti

fogadja be, amelyeknek

sajá-

és főleg a-

megfelelo

szer-

Ez annyit jelent, hogy főleg azok ~

~elyek

napi életében

éppugy

sajátit el~

az ot ért ingerek között,

kezeti elemei már megvoltake
szerepviszonyok

az ember

alapvonalaikban

gyakorolt

vagy közelről

é r t é k e k

sok más társadalmi

vUlőben vannak az egyén motivációi

a nézők mindentapasztalt

sze-

válnak még kivánatosabbá,
folyamat

között,hogy

nyomán

lassan szer-

fokozatosan

szán-

79

iékok,

vágya~ töltései

meglév5

személyiségszerkezeti

kedési mintáknak,
azonosulási
ad,

legyenek.

elemeknek,

azaz a meglév5

lehetoségein

viszonyulási

szerepviselkedési

és tartalmain

azokat a korszellemhez,

állapotokhoz

A film tehát ugy hat,

át

profilt

társadalmi

igazit ja.

roben uj vágyakat.

Eredeti

désprofiliroz6

és finoman

ujat,

tendenciáival

dig szinte soha sem forditja

világossá

a személyiséget.

formá16 hatását

igyelvontan

nézzük,

vizsgáljuk,nagy

je-

tudatos mondanivaezek

kevéssé hat,

viszonylag

egészében

irányba pe-

Ha a film viselke-

válik. A film meséjével,

tanulságaival

ritkán kelt me-

ellentétes

a tétel keveset mond, ha azonban közelebbrol

l6jával,

készségeknek

az'aktuális

A film tehát ritkán tanit gyökeresen

lentosége

és visel-

h~tározottabb

adivathoz,

hogya

mélyen és viszonylag

inkább az intellektuális szférát érintik;
tart6san az egyes humán részletek, az azonosulásra
replok szerepviselkedései
sosorban - mégpedig
együttvéve.

ujszerübb

foleg több film hason16

és értékek ~odelljei

prof:lt kapnak az egyénekben.

a film mégis a társada~mi

MégiS többnyire

olyan szerepelemek

olyan oldalai válnak kivánatossá
vagy minoségi,

vagy mennyis~gi

mint a korábban

divatosak.

Hosszu id5tartamo~at
tő a változás

eltanulása

sok a filmben
szerepekben
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megnyilvánuló

és

runelyek

kicsit mások,

évek filmjei sok szemférfias,

és értékjelleg

vol~, az

között, más pl. az érzelmek kifeje-

és észrevé"lenül

tUkrözodo

be,

Még jobban látszik az ellentét a szá-

és a modernek

elfogadott

értékeknek,

mert ami bennük akkor

akkor ideális vagy vor.z6 viselkedésforma

zodésének

következik

szemlélve magán a fl1men is észrevehe-

pontból éppen azér~ avultak el,

zadelo filmjei

látszó-

egyik mozgatója.

összefüggéseikben

nagysága. A huszas-harmincas

ma már sokkal kevésbé az.

hatá-

Bár társadal-

eredménye

változás

bizonyos

el-

elemei összeolvadva,

mi méretey.ben az ilyen modellpro:iliroz6dások
lag kicsi,

sze-

és &zoknak érték szempont jai hatnak

Ezeknek nyomán a szerepek

rozottabb,

készteto

viselkedések
erkölcsi

kodifiká16dott

m6dja, má-

értékszempontjai,
és világképbeli

mások a

felfogások

stb. A film a v~ltczást
maga is segitett.

nemcsak

Példáinkban

egymástól

litettünk, ezek között azonban
káztathatjuk azt az állitást,
dései és értékszempontjai

tükrözi,

hanem létrehozásában

távoleső

korszakokat

az átmenet hiánytalan,
hogy a filmek

em-

és megkoc-

ilyen szerepviselke-

mindig kissé előremutattak,

a követke-

ző évek tipikus formái t hd rd e t t.ék ,
A film

elsősorban', tehát az emberek

dalmi normák által szabályozott
repmintáit tanit ja főleg.
megekhez a nemhez kötött

ményt -

való

be.A filmsztorik

és

nőiesség

viselkedésmodelljei

szer, pl. a becsületesség
tipusos

lés tegyük hozzá:a

adnak az azonosulásokon
és

eltörekvés

és megoldáSi

kozóan. Tanit ja a film - éppen az értékviszonyok
sének leheteségén

á~ - a szociálisan

dolgok belso sajátosságait,ezáltal

cimü olasz

film nagyobb

kapcsolatos

érzelmi

momentumok

forma bemutatásával,

módjaira

pl., hogy az ELŐZÉS

gyakorolt

és a nagyvárosias,

kivánó - ezért

élvezetes

irányuló mo-

az autózás sal
könnyed

mint egész mondanivalójával.

nehéz szakmai ter~inológiát

vonat-

érzelmi megélé-

a megszerzésUkre

tartós hatást

vágyrend-

vágya közötti

kellemes,hasznos,

tivációkat éleszti még jobban fel. Valószinü

át a min-

ellentétei-

legy időben két nagyerejü

lefolyására

épülnek

szerepkonfliktusai-

bar-af és par anc snok stb.

igénye és a

- a

és alak-

a közvéle-

"igazi"

és értékellentéteinek

feszültségneki

előirásai,

válnak,

révén az

szerephelyzeteinek

nak Ip!. anya és szer-et.ő,
ne~1

ideális

kecivel~ sztárokká

utmutatásokat

dennapi élet gyakori

sze-

jutnak el nag~ tö-

tul is eresen foglalkoztatja

azonosulás

"korszerü"1 férfiasság

keresztül

szerepek mode~n,

szerepeiken

társa-

vagy spont~~ kapcsolatainak

Filmeken

filmhősökkel - akik többnyire
juk filmbeli

eg'Jlliás
közötti,

élet-

Bonyolult

most mellozendő

és

- e-

lemzéssel bizonyitani

lehetne, hogy még a komikus

filmek is hat-

nak a szerepviszonyok

és értékelemek

irányában,

szen a komikum

is

valam:lyen

szembeni feszültségbol,
semény is feltételezi

tanitásának

konve!lcionális

elvárásrendszerrel

elle!l~étbol táplálkozik,
a szokványos,

hi-

és a komikus

e-

komoly hátteret.
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3: A FILMHATAS MECHANIZMUSA
Azért sem
személyiség
dalmi

tanit a film gyökeresen

belső szelekciós

tényező

szociális

jelenik meg,

folyamatok

vevő tényezők
visszacsatoló
a következő
társadalmi

modellel
minőségi

hatások

A szerkezet
gadására

kölcsönhatását
lehetne

társadalmi

szinten.a
is.

lanak bizonyos

folyamatok,

amelyek

az uj viszonylatok

egyes viselkedésformákat

githetnek

ezeknek

eszközök

társadalom

egésszel

szembeni

általános

jelen eszmefuttatásunkban
terjeszteni

eljut a nézőkig,
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szok-

lehetnek.
a film - szintén

se-

- esetleg mo-

meg,

operatőr

már él

hiszen

a film al-

- de maga a

szinész

ideál-jelleg~nek.

viselkedésformák
előkészitett

a film "jó".

megfelel

a filmmel

igényeknek

- ezt a

faktort

állandónak

vehetjük/,

és értékszempontokat.

szintén társadalmi

A

iránt a

befogadási

imint

azonban

a film is haté-

kezdi az adott viselkedé;;formákban

nuló szerepviszonyokat

elfogad-

inspirálhat ják a filmek alkotó-

s ha az ábrázolt

gény lés ha természetesen

előké-

csoportokban

terjesztésében.Ilyen

rendező,

rétegeiben

az

csoportok

maguk között

ki vannak téve a viselkedésforma

széles

zaj-

növelik

egyes társadalmi

ezeket valósitsák

Iforgatókönyiró,

az életkor

és ezzel mintegy

- tehát nemcsak

a formáknak

film eljut a nézőig,

konyan

számára:

számító viselkedésformák

isI szintén

iránt,

befo-

életben

mértékig

azután más társadalmi

it, hogy történetükben
kotói

bizonyos

azonosulGirl. modellek

Más tömegközlo

és értékelemek

rétegződés,

kifejlesztenek,

nak: e viselkedésformák

amely csak a sa-

Ezen tul a társadalmi

szitik a talajt a filmhatás

dernnek

szociális

személyiségében

fogad be uj dolgokat.

uj szerepviszonyok

függvénye

ványos, mindennapi

mentén

jellegű

A modell nagyjából

a nézők

differenciáltak,

és erővonalai

és a müveltség

érzékenységet

áll:

részt-

.kibernetikai

érzékeltetni.

szerkezetet

érzékenysége

2

még átfogóbb

alatt áll.A filmhatásban

összetevőkből

ját törvényszerüségei

mert hatásában

amely a maga részéről

ellenőrzése

dinamikus

ujat,

erőin kivül is sok más olyan társa-

megnyilvá-

Az, ahogyan

differenciálásokon

a film

át törté-

nik~

általában

azok néznek meg rendszeresen

aaono su l sr-a és az

akik az

egy-egy film természete

reposztásáb61,
megitélhető

rendezője:nevéb51

olyan fOkig,

vagy nem; másrészt
group" - ahogyan
~ak

internalizáci6ra

á

nyak, hiszen

ajánlja,

kor az izlések

ember eldöntse,
ő

kikből

megragad

részleges

elott játsszák

azok hatnak

csábit,

a nézok előké-

leginkább,

internalizáci6kat

támaszt~

szereploit

gai - más filmekre

tékony és eros azonosulásokat

lassan

olyan

méretekben

l y e k

lesznek,

Ily

uj viselkedésaspe~tusok

ujszerU

m6don

-

azaz

finomsá-

szaporodnak

kelte filmek,hatásuk

a ha-

egyre nagyobb

sajátos viselkedésformák

a filmgyártás

kezdenek

utánzásra

fordulatai

internalizá16dnak,

- valahol

a filmgyártás

készitésénél

és értékszempcntjainak

tömegekre terjed ki, a bennük megjeleno

gazdasági-

sokáig és nagy közönség

szerzodtetik,

is átterjednek.

azonosulás-

keltenek,

ujabb filmek

gyakrabban

szerepviszonylatainak

véletlen

hason16ak.

őket. A siker egyben visszajelentés

keresletet

ot

a filmet

majd, - nem

megfelelnek

társadalmi szinten. pedig sikert aratnak,

felé,

megj elölil

többnyire

azután a legjobban

szitett befogad6képességének,
ra késztetnek,

érdekli-e

tevodik össze baráti köre. ilyen-

és az értékszempontok

Amely filmek

is

la "reference

ő

ezt

sze-

kitett képeibol

és j í.smer sok köre

akit feltehetőleg

fogéko-

részben hirdetéseiból,

szociálpszicho16gia

ugyanis, hogy vala~inek

különösen

és reklámnak

hogy az

a j 6barátok

a

egy-egy filmtipust.

hogy

k ö z h e-

nagy intézményében

megjelenni

filmeken. és

már

magukra

vonni a figyelmet.
A társadalom

sok-sok,

eltérő minoségü

sáb61 összetevodo

változási

játos körforgásba

lép: társadalom-film-nézó-társadalom-film

magába visszatéro,

de mindig

sito köre áll elő.Ennek
gazdasági

selkedését

folytán

életet

is farmá16 változás

felerősödik,

szintre lépő

elmoridhatjuk~ hogya
és számtalan

és az emberek

saön-

önero-

társadalmi-

tényezőrendszeren
egymás közötti

a filmben mint szociális

kissé hason16an

hatá-

tehát a filmbe kerülve

kissé magasabb

alapok felől elindu16

át az egész társadalmi

ményben

tendencia

és nagyságrendU

viintéz-

ahhoz, ahogyan az elektron-
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sugár felerősödik

és felgyorsul

ben ••
, Igy a film a társadalmi

a ciklotron

változás

szociális

végzi.

Ilyen hatásában

vesz a viselkedés
csoportoktól
rális

legutolsó

értékrendszer

függő különbségeinek

bizonyos.

motiváció~eli

gusok "mass culture"-nek
leg ott figyelhető
pok nagyarányu

pológiai

neveznek.

és gyorsütemü

adatok.

amelyet

rohamosan

már

rég elavultnak

gyorsasággal

kedésbeli

az inte~perszonális

Ismét hangsulyozni

kell,

alkalmazásának

ismert és a közvetlen
Jelentőségük
hogy

&.

jelenségeket

tokba és ellenőrzött
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és gyengének
keltenek,

formáit,

in-

meg safőleg a

hogy ez a néhány kiragadott
jórészt

rejlik,

ez ak,

hanem abban,

tudomány koncepció-

m'eg, amely koncepciórendszer

megfigyelésekbe

Többnyir~

nem idegen szempontok

egy empirikus

szem-

a szociálpszicho-

terméke, azaz teória.

tapasztalatnak

fogalmazzák

gyors az

szerelmi reláció visel-

nem gyökeres ujszerüségükben

tárgyalt

rendszerében

gyarma-

elemeit.

pont tárgyát nem kivánta kimeriteni,és
lógiai szemlélet

szervezi át a

változtatják

kapcsolatok

és ezen belül is a

és motivációs

főala-

filmek - azok is.

ternalizált

kapcsolatot

befolyása

rendkivül

a nyugati

mély ~zonosulásokat

ját képmásukra

és

szocioló-

afrikai - volt

itélnek - nagyon hatnak,nagyon

férfi-nő

tö-

Vannak érdekes kulturanthro-

életbe,

viharos

nagy

amerikai

A film hatalmas

iparosodó

a fejlett országokban

és

mintegy kultu-

hatására

ahol a törzsi életformából

modelljeik

rétegtől

arányu viselkedésbeli

válto~ása

hogy gyorsan

ti - országokban,

részt

ahol a társadalmi-gazdasági

felépitményt.

átmenet a m~dern nagyvárosi
amelyeket

végez,

leginkább

erőteljesen

csökkentésében,

alakul ki,

meg élesen,

tudati-viselkedésbeli

mé~

formálását

társadalmi

eddig nem tapasztalt

egyformaság

és a tudat

társadalmakban

h o m o g e n i z á l á s t

megekben

és többnyire

a viselkedés

fejlett

és az

eddig nem tapasztalt

átalakulásaiért.

A film azonban a változás
lemaradó fázisát munkálja,

körmezői-

fontos eszköze lesz,és nem

kis részben felelős az utolsó évtizedek
retU és sebességü

mágneses

vizsgála-

tehető át. Nagyon sok ilyen

vizsgálatra lenne szükség,
összefüggések mennyiségi
pontos feltárására,
té~éret

esetleg

ra. Remélhetőleg
lőbb fellendül
telné,
film
szik/

ellenőrzésére,
a filmhatás

majd.

hat~s tényezoit

is mily~n irányba visznek,

szociális

kutatása

jelenségét,

megismerésekhez,

a nyugati

reálisak-e

amelybol

még tovább növekte-

probléma

filmek hatásai

kutatás

vis~onylag

p l ,,
végül

szempont-

nem utolsósorban

és int~rperszonális

kapcsolatQan,

bele a

és irányát nem ismer-

és a szociológiat

az emberrel

érdek is köve-

a filmbehozatal

vizsgálatát

mie-

spontaneitásába,

Ilyen természetü

fejlodésének

kutatása

amely nem nyugodhat

a televizióban

társadalomban

megerősi-

vagy korrekciójá-

többféle

teljes társadalmi

jai stb. De a film intenziv

mint olyan

érdeke,

/amely

csaknem

hogy a szocialista

geinek tudományos

arányainak

kiegészitésére

tudjuk szabályozni.

beri psziché

dinamikus

szociálpszichológiai

a közösség

hát abba, hogy a tényleges
jük és nem

az emlitett

és

Ezt a fellendülést

hatásának

jelenlegi,

viszonyainak

hivatottak

szinte minden mondat unk vizsgálati

elsosorban
óriási

ezek lennének

az emjelensé-

is igényli,

könnyen juthat

a~inél SOPHOKLES

uj
szép

sora szerint nincs semmi csodálatosabb.
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Almási Miklós
A PHAEDRA

REJTELYE
Nyilván

közhely lenne

arra hivatkozni,

/Nagy és Kis Enigmák/ közös tulajdonsága
hatóság:

eltelik egy kis idő,

bántóbban és

hagyja magát megoldani

/legalábbis

több

hipotézis

kérdés,

jelentkeztével

mint ah~gy

mondani szoká s
állunk a Rejtély

"kitárgyalták
elott:hogyan

mekmü, Olyrul emberek szemében
san

tudták meghuzni

ha valóban az/.

lefolyt eszmecseréinK

A piramisok

az

egész

is - ahogy

a pr ob Lémát.", és mo st mégis

és főként miért

itt

lett a PHAEDRA

re-

is, akik annak idején olyan ponto-

a határokat

a banális és az igazán

divatot csinált, a "jó társaságban"
valahol

nem

vélték, és ma egyszerre

között.Ez a film valahogy kivétel lett, feltünést

kvalitásait

a rejtély

ujra összekuszálódott

a giccsrol

megold-

ujra, ha lehet még

jelentkezik:

épitésének titkát már régen megoldottnak

Rejtélyek

a látszólagos

és megoldásuk

pimaszabb nyiltsággal

hogya

.müvészi

keltett,

aztán

is illett róla beszélni,

Henry MOORE és DUBUFFET

és

után emlegették.

A Rejtély tehát röviden abban áll ,hogy ennek a képnek szinte minden porciká~án

felismerhető

a bestsellerek

mechanizmusa

és
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mégis összhatásában

a nagy müvészet

vel - mint emlitettük
mi sem a megfejtést
néhány

rétegét

- a rejtély~k

szeretnénk

adni tehát,

teni a

felhántani,

hanem valahogy

f i l m e t

é s

lépett elő.Mi-

megoldhatatlanok-

csupán

ennek a képletnek

hátha valamivel

Nem is annyira müvészi

tisztábban

elemzést

ugy kiséreljük

ki-

meg megközeli-

n é z ő j é t , mint szimptomát.

ezzel is oszlik némi köd a rejtély

ZA

elvileg

akarjuk megtalálni,

látunk ebben a fura ügyben.
vánunk

kategóriáaába

Hátha

körül.

KELEPCE

,A filmnek
terfoku

is van saját szemantikája,

tudása,miként

ven beszélni

a

nézőhöz,

t u d a t á,v a l,
reagálja

le.

ugy~ hogy

a másikat

Ez a két nyelv

hogy az egyiket

észreveszi

érzi, az egyikről
a másikról

lehet egyszerre

pontosabban

két egymástól
a publikum

pedig csak

különbözik

csevegést

csak

é r z e l m e i vel

aztán abban

csupán mélylélektani

idegen nyel-

az egyiket

a néző, mig a másiknak

társaságbeli

annak mes-

egymástól,

csupán hatását

is lehet folytatni,

mig

benyomásai

lehetnek.

A legfonto~

azonban,hogy

ez a két nyelv

egymással

homlokegye-

nest ellenkező

gondolatokat

sugall, melyeket

mégis

tud szinkronizálni.

sabb különbség

egymásra

Ennek a módszernek
száz kilométeres

iskolapéldája

sebességgel

és a fiatalember

sirva,

énekelve,

dühödten,

a befejező

száguldó

dülő BACH-kantáta

ez a filmszemantika

halálra

tombolva

készülődése.

vezeti kocsiját

valóságos,

befejezés

zo nyelven
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PERKINS

képsorból

szól,

tartalma

tulságosan

lenne, ha az intellektuálisan

nem emelné - legalábbis
kus lét magasságába.

átélhető

a nézo tudatában

A banális

két-

a halálba

-, és közben maga is énekli BACH csodálatos

sait. A jelenet
és banális

a

spider rádiójában,felcsen-

- amit a néző a már fél órával előbb megmutatot~
megsejthetett

képsor:

és az intellektuális

és mégis az a benyomásunk

taktuegyszerü

előkelő

- ezt a képet a

előre

zene
tragi-

két különbö-

támad, kogy ugyanar-

pÓ1 van szó: ti. a BACH áttal

jelzett magasrendü

emberi tragikum

régióiba jutottunk.
Vagy:

Az asszony

termében találkoznak.

és a fiatalember
Aphrodité

művészet ifjukorának

a British Museum

és Juno szobra elott. Az európai

atmoszférája

veszi körül a jelenetet,

nek poénja megint vég te lenu l banális

é

s direkt:

roskad" ,mikor meglátj a a fiu szépségét.
dot idéző gesztus még elcsépelt
mert a jelenet

jezéseiben fogalmazódik

szellemi

atmoszféra

szerü felfedezése,
szinkronizálni,

nyerneko

a nézőt,

Erre a fogásra

de mégis rendkivül

Megadná,

és a szen~

és
mes-

épül

is: adva van egy unatkozó

és egy kamaszkorból

már
és

akinek lelk~ is van,vavonzó férfi, aki viszont
éppen kilépett

ifju,

aki

de mégis "olyan gyerek".

Ez a három

megadná már a hagyományos

euklideszi

ha a nézőnek nem kellene

két férfi apa és fia, hogy az asszony
hOgy a szerelem

szerelmi háromszög.

hogy felfe-

a,naiv tuljátszásokat,a

és fordulatokat.

pont nyilván

bünével játszik,

észrevegye,

nem fedi egymást,

/40 éves kor határánl!,

sajnos csak férj,

háromszöget.

magában

tudja

résen kell lennie,

kettévágja

ugyan már meglett felnőtt,
dramaturgiai

igencsak

mert a film ügyesen

és alapkonfliktus

lamint egy brutális,

óha-

egymásra

emelkedettséget

terkélt beállitásokat

-

És a film nagy-

egy látszatszerU

nem engedi hogy tudatositsa

szép milliomosno

nyelvezetet

különbséget

dezze, hogy a látható és kimondható

maga az alapötlet

Amit lát, és amit

ebből meg tud fogalmazni

ugy, hogy a nézőnek

Résen kell lennie,

tulját-

nem veszi édzre, mert a megfogal-

hogy ezt a két

timentális fordulatok

kife-

hogy a felsobb-

adják szájába a szavakat.

hogy ezt a megfogalmazásbeli

reak-

mtívé sz eb" stb.

ejtette foglyul.

a banálist

mazáshoz más nyelven

19. száza-

Bár a nézőt a 6zivfacsaró

tud, amit átél, és amit magának
tatlanul szétválik:

a:

sem szurhat szemet,

szottságu kép hatja meg, mégis azt kell hinnie,
rendü

ez

"le_

a nézo intellektuális

a "magasrendü

meg.

mely-

az as szony

Csakhogy

változatában

t u d a t o s a n,

clóiban a görög szobrászat,

Elgin-

Természetesen

igy már-már

tudnia,
a

hogya

vérfertőzés

igy nyilván ,"egészen más", mint
DAS SIN kitUno rendezői

fogás-

sal ezt

a nézőtéri

szintjén:

"tudást"

megtartja

a publikum a szerelmi jeleneteket

délytől elragadott

embernek

már-már

szerelemről

vérfertőző

gusztustalan
réteget,

ez a viszony.

van szó,

mor'kábulatát

egy pinanatra

nézo

gondolkozni

az jut eszébe, hogy

sem zavarja

lat: a film látható-átélhető

amikor minden hagyományos
nézoben valamiféle

illuzióval

ez a

ez az utalás.Csak

filmgiccs

rossz lelkiismeretet

teli má-

valósze-

a veti tés

után,

után fel szokott ébredni
- miért is dőltem be

a
i-

-, akkor itt más lesz a reakció:eszünkbe

hogy itt gorog sorstragédiáról
EURIPIDÉSZ

len a nézo józanul megitélni

élményei, melyeket

van szó,

a történet látszatszerüségét

és mü-

skizofrénia

a hazug vagy banális

rában látja viszont az olcsó fogásokat

révülete,

nomenklatu-

és ezzel a giccs-fordula-

a nagytőke

a költői lelkületü ifju kedvessége

gyon nehezen

tud ráébredni arra, hogy az élmények

stb. S csak

- hogy ezek csak

különböző, másodrendü

pompája,

brutalitásának

leleplezése,

nem ezek az eszközök nyujtották,

keriti

fordulatok

is válnak. Marad a Pheidiasz-szobrok

valami ezektől lényegileg

a

képte-

keltettek benne, más nevet kapnak: egy megnemesitett

csodál~os

és

szelleme üzi el,és máris

A nézőt tehát egy időszakos

a Bach-i muzsika

sza-

családi viszony-

rétegeit illetően annyira

"rossz lelkiismeret"

lyen naiv hazugságoknak

tok láthatatlanná

"micsoda

embert a családi konvenció

a giccsre jellemző

rütlen és annyira elhanyagolt

hatalmába:

ha a

és konvenciót,

De ez a gondolat csak utólag ébred a nézőben,

révületét,

vészi gyengéit.

hogy itt

még azt sem, hogy kissé

Viszont

akkor azonnal

az együttélés

jutnia,

látja, a két szenve-

kellene a szenvedélyt

végzet", ime ezt a két szerelmes
kitja el egymástól.

közlemény

drukkol, és seholsem érzi,

és az izlést.

kezd a történeten,

egyszerü

Nem érzi, mert a film elkerüli azt a

ahol szembesiteni

a lelkiisme~etet

k e l l

az

nagy
nevet

na-

részét
~dtak

tartalomnak.

3: JATBK A LEHETETLENNEL
A szemantikai
külsőlegesebb
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fogás, a közlésmód

kelepce,

kétnyelvüsége

csupán a leg-

talán azt is roondhatnánk:a film hatásának

előcsarnoka.

Ezt még egy sor fogás egésziti ki, melyek aztán e-

gyüttesen teremtik meg a kép e l v
zik az a dramaturgiai
hat évtizedek

t vonzerejé~

Ide

tarto-

sablon is, mely oly biztos hatásra

számit-

Q II

óta:az öregedő nő és a fiatal kamasz szerelme.

lönösen igy van ez nálunk, mivel valami sajátos véletlen

Kij-

folytán

ebből a ma is eléggé divatos áramlatb ól az utóbbi években szinte
semmit sem láthattunk,
dát szinte

személyes

pedig a felnőtt publikum
kiváncsiság

jelentős hánya-

füti az ilyen téma iránt. S ez

a film éppen ezt hozta,totálplánban,

direkt közvetlenségben.

tán

hogy a hősnő az a f e m m

még az is növelte az esélyeket,

f a t a l e,

akinek tipusa utóljára valamikor

mekben volt látható, és fénykorát
valami olyasmit

a régi "végzetes

a tipusét, aki az idősebb generáció
A teenagerekrol

a film

emlékeiből

szóló filmdömping

juk - már ez is kikapcsolódásnak
mény is meghuzza

asszony"

HAYWORTH-fil-

már f i l m -

figuráját,.

azét

I
i

most végre feltáidején - ha

számit. Ez a demográfiai

iránti érdeklődés

e

élte:a PHAEDRA,

ültetett át modern környezetbe,ami

t ö r t é n e l em,

madhatott.

a

a némafilmekben

Az-

körét,

akarkörül-

de mint emli-

tettem, ugy hiszem, inkább csak "e l öc sar-noká t" épiti a hatásnak.
Mert tul a gerontológiai
valami önkénytelenül
lehetőség:

az elszalasztott

tudja sugallani.
oldódnak meg,

kiváncsiságon,

belevetithető,

A hétköznapi

élet szomoruságával

s jóllehet

lem~ek képtelenségét

való kibékülést

rá kell ébredniök

semmiféle

a film hangsulyozza

és lehetetlenségét

nek.A né~ő tehát azzal a tudattal

A filmén

tekintetben

nem il-

ennek a szere-l

is

- mégis

ugy

életük lezá-

az értékek szétfoszlására' stb.

viszont ez a két ember _; jóllehet
lik egymáshoz,

mély tartalmi

életben az ilyen konfliktusok

hogy az embereknek

rulására, az öregségre,

van ebben a .témában

látszólagosan

boldogok

lehet ..•

szabadul meg saját gondjaitól,

hogy az életet sohasem lehet elszalasztani ,és minden lehetetlenségben van még Leh e t sé'g a , ,
Önmagával,
életével való elégedető

lenségét nem kell érezni~, megbékülhet
hetetlenség

oly közelrőt

A lehetetlenséggel

érintkezik

kudarcaival,

his~en a le-

a lehetőséggel.

való játék az az intelle~tuális

mely ezt az egyébként banális

történetet

- tul,a

párlat,

demográfiai

és
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gerontológiai
rendező,

kiváncsiságokon

- vonzóvá teheti.

s ebben a filmjében

DASSIN jelentős

is sikerült valami ujjal meglepnie

a néz6t: egy uj

f i l m b e s t s e l l e r :stilust teremtett.

A mai hollywoodi

iskola már ugy épiti a giccs szerkezetét,

elemei

felisrnerhetetlenek

legyenek:

egy kicsit a banális fordulatokat,
nézőre.

DASSIN

láthatóvá

megforditotta

tette az érzelmes

nem még jobban hangsulyozza
ja, hanem harsányitja
filmgiccs

ironizálja,
hogyannál

nyilvánvalóvá

és

nem elrejti,

a hatásos beállitásokat,

~z irónia, a humor enyhe adagolásával
előnyt,

érzelgős

dialógusok

elleplezi

durvitja,
bukkannak

inkább azért,

ezeket

és szándékosan

lengi át.

fel. Nemcsak

hanem sokkal
sőt a képte-

Amit itt látni, az valótlan mese,

filmjátékstilustól

messze elütő, szinházi gesztusok

fil~szempontból

valami képtelen,

s z i

11

durva utalásokból,hogy
vége

h á z

pedig ugyanennek

a

és játékesz-

ki tünik az olyan

a történet

a Phaedra nevü

a hajónak

pusztulásával

a nézovel megérezteti,

nem-va.lóságos históriáról,

hogy itt most

valami

csudálatos

van szó.

De ahogyan a szinpad képes arra,hogy
rütlen jelenetek

mögött megsejtesse

nek hangsulyozásával

elaltatja

a közvetlenül

a valóságo~t,

akar, ugy teszi ezt DASSIN fil:nje is:

valósze-

melyre

utalni

a történet meseszerüségé-

a nézo kritikai

fogadtat ja vele d~rekt-szentirnentáli5

megjegyzéseit,el-

fogásait:a

szabad. Majd csavar egyet a világitáson,
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/ erre utalnak

az í.r-od a Imí, izü mese

jelenik meg. A meseszerüség

történetrol

azért teheti

a direkt fogásokat,

legalábbis

hajó avatásával,

for-

légkör, modern kör-

ógörög monda vagy

közök/. A mondaszerüség,

azokat a

ahol melodramatikus

mert a film egészét a lehetetlenség,

lenség atmoszférája

néző-

foglya

ezt, mert az elobb emlitett álintellektuális
stb.

a

nevet rajta, de mégis

szakit ezzel a törekvéssel
már-már

megadja

tul van

marad. DASSIN

élesiti,

A modern

hogy azt higyje,

hatások vonzáskörén:

jeleneteket

ha-

nem tompít-

"rájátszásokat".

már a,giccses

nyezet

a

fogásait,

a szentimentális

nek azt a hamis intellektuális

dulatok,

inkább hassanak

ezt a módszert:

jelenetek

hogy

megmosolyogja

mesében mindent

és ugyanezek

a meseoel~

f·

i'

elemek máris valóságosak
a story mégis
tanu, hanem

csak igy zajlott

az itt látható

paradoxonját

tek és fordulatok

valószerüvé

láthatóak, mert a meseszerü

jának misztikumára/,

dern autó stb.

használja

mert "élethü"

közelségbel

képek.Mig

a társalkodóne

rajtakapni: kétnyelvü

tárgyalások,

az egyik kép-

És ez a mesébel

valóságra

utaló,

meg azt a látszólag

az egész filmet átlengi,
rajtakapni: valótlansága

s melyet

poétikus

a meselégkörbe

idéze képsqro~

nem lehet
játéká-

mesét varázsló

hangulatot,

mely

látszatmivoltában

burkolódzik,

leplezik.

mo-

el.

valóságból

igen nehéz

a ha-

a száguldó

marad a lehete ség és lehetetlenség
is. Ezért hisszük

a

vagy dajka alak-

ezzel éri el, hogy a történetet

ban is: mese is és valóság

is.

helyze-

addig a következ e már nyers valóság:

DASSIN

rüségét a valóságot

realitása

~

mögé, közé el vannak hintve

a gyár képe, az üzleti

hangvétel teremti

EURIPIDÉSZ

ki: a lehetetlen

válnak,

/gondoljunk

meseszerüségü~

kézzelfogható

módon dokumentumszerü

sor szinte meseszerü

talmas hajó,

le,

mellé,

eltünik

s erre nemcsak

történet

A film jólismert

szinte neorealista

máris

lesznek.

látszats·ze-

És az okos nézo meg

,'),'~:,~~~,

is nyugodhat:

minden

pillanatban'meggyozodhet
't~.
'

itt meséroJ. és nem való világról

azért olyan ravasz,

errol meggyőződni.

Sot:

azt kivánja,

szerepének

hogy

van szó , tehát csupán játékról.

De a film kelepcéje

legyen. Saját drukker

- ha akar -,

mert a néző már nem akar
hogy ez a mese

kelepcéjébe

valóságos

esik bele.
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Kűlön-világu művész.
De a "kUlön" csak az érzékelés erosen
átható és
arr~.

egységes voltára vonatkozik,

szubjektiv, mindent

és természetszerűen nem

hogy ez a zárt egység elszakad a kortól. Éppen ellenkező-

leg.
Olyan értelemben kUlön világ az övé. hogy kűlönbözik attól
a felületi valóságtól.amelyben közlekedUnk: nála egy adott életérzés optikája vagy még inkább: mikroszkópja

bontja meg a felü-

letet, és hozza létre a látomást, amelynek már önálló törvényei,
önálló jelzésrendszere van. Stilizálás ez? Nem fontos az elnevezés. a döntő,hogy olyan uj kapcsolatok, a térnek és időnek olyan
dimenziói,

a közönségesen érzékelhető jelenségeknek olyan sajá-

tos illeszkedése s értékváltása jön létre nála,
seli

ennek a zárt,

jegyeit.
EmlékezzUnk csak

a szemlélettől determinált

amely magán virendszernek a

AZ ÉJSZAKÁban a dusgazdag gyáros estélyé-

re: valójában minden résztvevo okkal-indittatással volt jelen,
kellemes estét akart szerezni magának, egzisztenciális érdekei
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hozták,

sznob ságbó I , kiváncsiságból

nem ábr'zolja

a felUleti

Al TO!amn azonban

érkezett.

oko at, ~cm látt tja,és 5 oa~

sem lát-

ja ezeket a pr ak t í.kus kapc soka t , sct. IoIva sz t j a oket az ábrázoOLyan ke rt.I ~ uLat ságo t, t.er-ent ,

lás veretéb51.
lézengeneK,

érvényességi

~örü ből ~is . itott banális

radásai t és apályaita

sz őr-ako z snak ,

rarendezett

kirajzolódik

valóságban

a

a falkában

szorongató

mi roszkópja

m.:.naz, an
jelenti,

í

is szorongató

• a társas

magány.

avatja ilyenné:

Mindezt

értékelődik

át

viziój a.

é

sürgés-foroása;

akváriumban

{roteszkk'

válik

a

halak

itt, ebben az ANTONIONI

éppen forditva,

a céltudatos

te-

látszat mögül

k a c lt.aLan valóság.
é

A SZORONGAS
De másutt

is, nemcsak

AZ ÉJSZAKÁban,hosei

ni indulna.~. nem e~iik helyről
kUlönfélébb

h~lyszineken

len önmagukat.

a másikra

át cipelik

A praktikus

egy, hogy Giovanni

és Corrado

szorongó-bizonytalan

lakitják

tesznek,

sát akarják
cselekszenek;

elfedni,

bármit

erre keresik

a választ.

szen filmrol

Lévén

sz

átrendeződnek

ö

képte-

szinte mind-

miért van éppen

önmagukho z

létUk alapvető

küzd en ek '3l1a:19,vagy éppen

bár~it condanak,

a leg-

megnyilni

hvgy éppen mit mondanak

vagy tesznl?!':;
bárhol vannak,
a helyszint,

sétál-

igyekeznek,hanem

"mié::-t"-ek elsikkadnak:

az is közömbös.

KEpEI

egyszerüen

tehetetlen,

és Li 'ia. Giuliana

)tt, ahol va , többnyire

lelmesen

a

ennek a látás-

megfogal:naz6dj le e céltalanság

előtt állva furcsán

na yon is céltudatos

í

a közö hetetl~ns'

alatt válik le, tünik el,

hogy hely4ben

remtette

ér-:r,c7-etlená-

eg-yébKé t kon enc.í.oná Lá aan egy i:i.yenestély értelmét

Az akvárium

e Lőh.í vőd

alapélmény

,

fél onda-

ebben a f eLbonco t t, és uj-

á

élet lehetetlensége,

nak

í

E..éptelc:J.né
vá Lő :.:cva:-:'as:
cdá scka t

tokat hallunk,

nagy-nagy.

aae ybea ember-ek

ezt próbálják

a-

abszurditá-

"sugallatára"

megfogalmazni,

vagy

A látszat persze azért nem tünik el, hi,

a pohá!' pohár ma ad; de azonnal
itt a ·olgok, kiszakadnak

terUkbol

és

féés i-
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dejükből,

s belekp.rülnek a zárt törvényü világ érték- és jelkép-

rendszerébe.

Hogy önmaguk maradjanak,

mássá is vá~janak
telmezésben.

egyuttal,

tolakszanak

törnek a helyszinekre;
be: először messziről,
katolással

persze nem primitiv,

A VÖRÖS SIVATAG

lehetetlenséggel

és önmagukon

hajói is hajók,
a képbe,

tul

szimbulikus
de milyen

milyen

a KALAND vonat a is vonat, de miként
elegánsan

kanyarodik,

lyosók, az utcák, az autók forgataga,de
szorongás,

A felület megmarad,

majd észveszto

praxis-valóság
közegében

mozgó

jólberendezettségét
emberek

lép
za-

Igen, a fo-

akár a legapróbb

a bizonytalanság

de vagy raffinált

ér-

furcsa

agresszivitással

gázol Sandro és Claudia kamaradrámájába!

is a magányosság,a

valami

atomjaivá

tárgy~
válnak.

ellenponttá

lesz,

a

növelve

az ürt

a

hordozza,

érzelmi elsivárosodása

és

a

felüiet

szépsége kö~ött, vagy szerves részévé válik a boncolt pszichikai
folyamatnak.
"Elég

nyitvatartani

latkoztatással

telitodik,

hogy

interpretáljuk"

szó,

aki nem egyszerüen

müvész

szemével

beleirni

szemünket:

lát,

a lényeget,

hanem az alapérzését

minden azt követeli,

- mondja

ANTONIONI.

is egyuttal.

logikus pozicióját

tört cserép" ,a szétbomlott
élményeit

irott cikkében,

a jelenségnek

de a legapróbb
foglalja

t

van

hanem egy nagy

jelenségbe

A szorongás

is képes

a lény~gétr

ezernyi képét. Lé-

tárgyi részlet is ön-

el;a részlet külön is

lan értelmet nyer, a "csak részekben

tatlanság

S ez áruló! Róla

aki a legmegszokottabb
nemcsak magának

kinyi-

hogy megmutassuk

egy ember szemével néz,

lektan, "nagy fordulatok",
maga

minden jelentéssel,

hallat-

lobbanó láng"" a "darabokra

eg~sz minden darabja az összeállitha-

közvetiti.

Erre utal MORAVIA

is ANTO~IONrról

amikor a málló házfal jelentéstanát

fejti ki.

A FORRASNAL
Ha a forráshoz
nyi terjedelmet
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akarunk eljutni, vállalni

kivánó ágas-bogas,

kell,hogy

sokfelől közelithető

e kötetproblé-

mát elsematizáljuk,

és ami ennek következménye,a

együtt óhatatlanul

a legáltalánosabbat

képpeni az őseredetet,
nyerte dimenziót,

és a többieké

a mélyén

Magát a jelenséget
jUk Benedetto

CROCE

amiről min-

ők a "krónikásai"

- nevezhet-

a

"hi t vá Lsé.gának'",de

nevezhetjük

teremtett

változások,

és a felgyorsult,

mára kiismerhetetlenné
cia tömegméretekben

számukra,

alkalmazkodás,
fogalmak

egyértelmU

lett:általános

persze maguk

a dolgok mér-

szemben is

egy

szerelem

pszichol6gIai
lehetősége,

a tUnetek tucatjai
is ambivalens

okosság

és magány

során át,

lett,

felfedezések

ténye azonban

vált.Az

ambivalen-

tapasztalat

és butaság,

törte-

s tovább a legalapve-

felismerhetetlenné

problémákat

tünetek,

';égte-

vet fel: elvész az

a magányosságtÓl
meg.

kör-

vált profil-

és az egyén számára a

értéküek;

sze-

hüség és

olyan fantasztikus

jelennek

el-

sokak szá-

jóság és gonoszság,

és tudatosság,

hogy e forgásban

cselekvés

tartó skálán

hitük oly

mechaniz~us

és ellenőrizhetetlenné

hosszu-hosszu

elemezheto

ezernyi

a konturjait.A

A mérce bizonytalanná

lenségig

amelyben

szkepsziseivel

valóság

alapélménnyé

ösztönösség

táncba kezdtek,
juk.

volt.

hogy a dolgok végleges

csak ido kérdése:

rint az erkölcs és erkölcstelenség,

tőbb

harmónia

a természettudományos

megváltozott

ennek a valóságnak

tés és

századi raci7

tulajdonképpen

és ugy gondolták,

itt kez-

valóság állt.

A szociális

hütlenség,

valÓjában

hivei és a tizenkilencedik

Még a kétel~edők

szilárd-konturu

kérdés, hogy

a fontos.

teljes megismerése

hetőkké váltak.

a rendszerez o "koor-

tünik itt kezdeni,de

Hittek az ész erejében,

mosta

Hiszen ez az,

homloka mögött

koordináta-renqszert

-, de FELLINIé,

Szinte csak terminolágiai

Talán nevetségesnek

onalisták barázdált

meg tulajdon-

az ő külön világa

és másként

"elidegenedésnek",

a jelenség

bi~tokbavétele,

nemcsak

is.

- amelynek

dináták széthullásának" •

dodik: a felvilágosodás

fogalmazzuk

szó van.

nyomán

divatos szóhasználattal

minek nevezzük:

már

hanem - bár máské~t

BERGMANé, RESNAISé
dig és mindennek

ahonnan

legalapvetőbb el

a neur6zisig

Tünetek,

amelyek

amelyek gyakorta
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éppen a "legjobbakat",

a legokosabbak~t,

kat,. a legérzékenyebbeket
A fizikában
lut értékUek,

kisértik

félévszázada

hanem mindig

függvényei

őket; anélkül,

dalom dolgaira

mechanikusan

kétségtelen,

karakteréhez

lehetne

meglehetosen

de elképzeL~i

pr6bál szétmál16

bravurokba
közegébe

val pr6bálkozik~

ANTONIONI

kUliség,
ösztön;

a semmiben

a megváltozott

kedéseikbe,

igazán



de amelyet

ugy van"-t

is,

sulykolja

léma lekottázására
nem értékitéletként,
ijesztő

természetes

á~lapotának4

körUlirásánál.
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ti

ré~ek

S valóban

5ket

ANTONIONI

ösztönösen

bizonyos-

mU!;lkáj
a innen
Az árnya-

Öllcsalások és látsza-

a fogalmak

átértékelését,. ~ "nem

belénk.A

olyanfajta

tartani.

a tet-

éreznek#

itt kezd5dik.

de mégis kicseng:

nem szabad

tett értékemagát61

folyton-fOlyvást

akarva-akaratlanul

vállalkozik,

a

Ez az, amit ne~ tu,dnak

pontossággal,

tolja odébb;

tétova élet-

és elválásu.kba, ,vélt

hogy valóban

el hihetetlen

spanyolfalát

az iránytüné~~

bele szerelmeikbe,. vesze~

ez csak az alap •.a közérzet

latokat mondja

formál belole.

vákuum kinozza

lopakodik

aszkézi&-

a mechani~usá-

viss0~iadás

tudott bizonytalanságaikba.

ered,. olyan értelemben

tok

szigoru

fel nem ismerése;

kihUlt

tudatosabban,

néven nevezni,

. Persze

BERGMAN
lélektanának

fakad6

egymást keresésükbe

és

és lirai kapaszkod6kat

fontos figurájának:

helyzet

től; a hit hiánya miatt

$ágaikba

alapélménye.

va16 kötéltánc,. a kiu.tat kereső

nek.kiszámithatatlanságáb61

vagy valamivel

intellektus

jöhet a segitségére.

leirja és látomást

Igen~ ez a "baja" minden

té-

sok koordináta-rendszert

csomagolja,

RESNAIS

az ilyenfajta

mindannyiuk

elhelyezni.

sel néz vele farkasszemet,

társa-

mindene6etre:következés~ép-

Ez a mérce nélküli bizonytalanság
látványos

vagy a

és differenciált

pen csak nagyon kevés "abszolu,t igazság"

FELLINI

nem abszo~

annak a rendszernek,amely-

alkalmazni

tartozik,hogy

a törvények

hogy a pszichológia

hogy a modern

tud, ha nem is átfogni

álmod6-

meg.

ismert,hogy

ben szemléljUk

teleket,

a legmerészebb

az

hanem

A konstatálásnál
itt kell kezdenie,

szétágaz6

felhanggal,

prob-

amelyb51

ellentmondásosságot
sokkal

inkább

kezdi.

a

létUnk

jelenségek

akkor is, ha azt hi-

szi,

hogy a körülirt

lehetnek épitőkövei,

uolguk

a·jövőben

alább azért, mert a dolgoknak
te~inthetetlennek

egy másfajta

szintázi3nck

és akkor is, ha nem hisz ebben.
sajátossága,hogy

tünnek is, részleteikben

Akkor leg-

ha egészUkben

át-

mégis meghatározható-

ak.
De nem mentem-e
megfogalmazott

messzire?

pedagógikusságot?

annyi kétségtelen,hogy
templatív jellege

és egy

Valóban makacsul
jellemezheti-e

a

ellenkezik

pesszimistának?

aki a tulvilág

a földi megsemmisülés
egyszerUen

figyelmeztet,

felt~rképezéséhez
szó+ is -

ugyanigy

hogy az illuziók

nak a problémáktól,

aki
-

kon-

ut jainak

őt, akit olyan

optimizmusát"

sokszor
gondolko-

földi értékekre

kináló ábrándjával

hangsulyozta,bizonyára
nem pesszimista

olyan racionális

a kor teremtette

szemben
nem volt

ő sem, aki arra

nem közelitenek,

mégha gyakran

amellyel

boldogulás"

Az a felvilágosult

menedéket

realitását

pesszimista;

nem is,

vizió eredendően

egymással.

optimizmusa

aki annak idején az "istenhit

szállitotta,

előzőekben

ezt az utat. De ismét egy kérdőjel:

makacsság

neveznek végletesen

alkotott

"nem metafizikus

keresi

az

Ha a pedagógikusságot

a világról

keresése nem szükségszerUen

dó,

Vajon vállalná-e

hanem távolita-

hittel kezd

a dolgok

feltérképezhetetlenségükről
helyzet

felismerésében

se-

git.
Optimistább-e
süket - csupán
menekülve

mondjuk

FELLINI - nehéz

mert az általa ábrázolt

végUI is romantikus

ANTON IONI
zottsága

kUlön világa

ellenére

mai elhalványodnak,
egyre teljesebben
sát a kifejezés

próbál fogózni?

VILAG DIALEKTIKA JA

természetesen

sem statikus;

összeveté-

világ konzekvenciáitól

kapaszkodókba

A KüLON

elkerülni

alapvető

változik,fejlődik,

meghatáro-

egyes motivu-

mások előre törnek. A müve~ tanusága
képes önmaga meghatározására.

pontosabbá

válása okozza,

szerint

Vajon dinamizmu-

a konvenciótól

való
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elszakadás,

a többi törekvéstől

ténylegesen

a mögötte

Első filmje az

EGY SZERELEM

KRÓNIKÁJA

nemcsak

vajon a teljes látomás

alapokon

vergodi~-e

abban külön-

hogy széttöri

számüzött

ő

polgári

és

a lényegi egymás mellett

él;

a

miliot

iktatja vissza jo-

itt a konvenció

matt jában vagy a látomás nem teljes még~A BARÁTNŐKben
valóság

vagy

fakad?

szabvány-gyakorlatától,

hanem abban is, hogya

ujra és a ko r-ább itól telj esen eLt.ér
gaiba:

folyamata,

álló ember változásaiból

bözik a kor neorealista
sztori-keretet,

való izolálódás

sakk-

a látszat-

vajon a szerzőben

is

együtt élt-e, vagy még nem találta meg a kettő igazi elegyét?
A ketto nyilván
kotó, érlelődik

elszakithatatlan

a külön világ~

szakithatatlanok,

teljesebbé

de nem okvetlenül

A BARÁTNŐK

jelenti

egymástóll

életmüvében

lép,

jon rajta. A választás
zolva törvényszerü,
~ük, va~óban

válik ?z ábrázolás.El-

az utkereszteződést,
konstatálható

Ez az a pont, amely után a szerteágazó
az egyikre

az al-

párhuzamosak.

lasztás minden - persze csak utólag

tározott~

változik

a vá-;-

- izgalmávalA

utak között ANTONIONI

hogy azután szinte töretlenül

az o szempontjából

ha azonban

halad-

és a későbbiektől

a BARÁTNŐKet

hihető, hogy innen még többfelé

ha-

iga-

csak önmaggbaninéz-.
is kinálkozott

le-

hetőség.
Ennek a mÜDek
sajátossága:
annyival

amennyivel

teljesebb

lentmondásossága,
epizódikusságba

kevesebb

a lehetőségek

az érett

komplex

melyeket

el akar mo~dani

m e n t;

a társad~lmi

- mindezek

igény, a csaknem-érzelmesség,
szolid neorealista

hit, a szereplők
rokonszenv-sorrend

ambivalenciákat,

mert
a-

a m e r r e

felvetése,

a

körkép-

de érezheto

bonyolult,

mutatják,

az

tengerparti

annak a jelzoi,

közötti

el-

a szinhe-

a hires

a meg nem fogalmazott,

soron kiolvasható
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A szereplők

a nok felé fordult,

erőteljes

_

tekintve,

a lélekállapot~

érzi azokat az

háttér

ANTONIONIt

a reg~ értékrendbe,

együtthangzása,

hogy a figyelme

mérhetobbnek

talán természetes?

aspektusábólo

bujt differenciáltság,

és főként az,

ösztönösségükön

furcsa - vagy

beilleszthetetlensége

lyek, az atmoszféra
jelenet

van egy

de végsőa m e r r e

m e h e t e t t

vol

Mindennek

más cé Lj a ,

démikus.;. nincs is
kettősségét,

n a.

mint hogy

persze

érzékeljük

aka-

a BARÁTNŐK

az életmü utkeresztezodését.

A külön világ a KIÁLTÁSban'
"vegytisztán" ,
~bivalencia

jelentkezik

hiven az alapélményhez

megfogalmazásával:

dogság tragikus

hálója,

Aldo még "neorealista
ta hagyománynak

a függoség

országutra"

a továbbélése,

emelkedve

eloször már csaknem

azonnal

egy nagy érzelmi

a beteljesült

hogy

a bol-

a host.

IgaZt

ennek a neor.ealis-

munkáskörnyezetben

főszerepIo

szembeszáll

szerelem.

ejti csapdába

kényszerül:

dik a dráma és talán az is, hogya
magaslatár~

a felvetése

a görög

játszótragédiák

- sokkal inkább, mint utódai _

végzetével.
A KALANDban,

AZ ÉJSZAKÁban

tü nélküli. érzelmek
ról beszél;szilárd

és a NAPFOGYATKOZÁSban

tévedéséről,
erkölcsi

összetörésérol.

kategóriák

jai többé már nem tudnak konzekvensek
mot adni t.et.t.e
í.kr-ő l , Az ösztönök
kitörési kisérletek

szándékuk egy-egy illuzió
hat m~nedéket,
t e Le

í

,

széttörését

mert önmagukban

Illuzórikussá

a szeretkezések

kietlensége

szétszakítja
magányuk.

a közöttük

A modern lét

együtt valóban

mond el,

a munka,a

a szerelemb5l

vándorai

rendre csak
i~-

meglazitja

és

oldhatatlan

o~, s a szerzovel

igazábÓl

még mélyebben,.

jutva a probléma

forrásához

kisérlet
n e m

a zárt
m

á

s

t

még tökéletesebben.

Nem

togy az ipari környezetben

el-

is ,ljutotti- az üzemek és a termékek

szinteréhez.

alakjainak,

barát-

a munka a szellemi

kötelékeit

közölhetetlens~St

szánta;

amikor ugy'érzi,

ahonnan korábbi

felté-

a VÖRÖS SIVATAGhoz.

téved az alkotó,

válságot kirobbantó

szánalmas

a megmenekülés

és nem az a kitörési

ANTONIONI

hanem ugyanazt

kezdodik"

a szerelem,

sivatagjának

Ez a mü összefoglalás
világból, amelynek

szá-

semmi sem nyujt-

a barátság

el is érkeznek

nem képesek

jelenti:

marad bennük,

feszülő

alak-

minden menekülési

lehetősége:

terhes,

hiányában

élik át,

megszüntek

vál t számukra

ság, mint életük megoldási

potencia árnyékától

kalózkodása

zátonyra-futását

elsivárosodásá-

kényszerü
maradni,

az irány-

Ott játszat ja most történei;ét,

Aldonak,

Giovanninak;

Sandronak

és a
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többieknek

a problémája

tételeken

keresztül

ered,hogy

eljusson

mindenhová.

so világ is: Giuliana nemcsak
idegenedett

is.

vábbfejlődés;
helyszinét,

az

itélkezve

a szintechnikát6l
alkalmat

kékségü

voltak,

el-

hanem valóban

hanem logikus to-

megkapta

legva16dibb

hogy legfeljebb

ez is roppant

lényeges:

a konfliktusnak

csak

a szines-

igazi dramatikussá

amely a felületi

tévelygő

vil~g szépsége

ember között feszül.

olasz ég, az üzem konstruktiv

len küszködő
mélyito

figurák

azt is mondhatnánk,

ad neki annak

neinek varázsa,

s z á m u n k r a

.hazaér~ezett,

ujult meg,de

közepette

válik a bel-

lélektanát.

és megfogalmazására,

a szépségek

Telje~ebbé

azonban nem u·itás,

életérzés

legteljesebb

Mereven

tételére

Mindez

rejtett át-

és kevésbé

egyszerüen

többé. mint a korábbi

önmaga számára

ség

rejtett

káprázata,

az otthon szi-

mintha csak a skizoid - belső szintelenségük

- lelkek

paradox

igyekezetéboi

kárpótlás

lenne

fakadna,

a

és

A klasszikus

a válságot

el-

tovább

feltartóztathatatlan

faku-

lásért.
Sorra visszatérnek
megkeseredett

izü,

itt a

szörnyen

télyére és a KALAND-beli
sése és törvényszerüen
és a gyároslány
változata~

a BARÁTNŐKben

ünnepségre

jében a kék

tenger,

rimel;

Giuliana

rátalálása

találkozásának
mulatság

felvonultatott

a tengerparti

kunyhó

végződő "édes élete" AZ ÉJSZAKA

sikertelen

abszurd

a kunyhóbeli

motivumok:

asszonyai

no-tipusok

a r6zsaszin

Giovanni

szereposztásu

alapképletükben

vonásait:

homok,

sóvár kere-

Corradora,

felcserélt

az

es-

őrzik

Giuliana

mesé-

emberformáju,

harcnak

lágbeli kompenzációját

adják. amit az elődök is éreztek és láza-

san kutattak,
De éppen

de amely csak a mese közegében

ennek a mesének

már nemcsak

költői megfogalmazását,

dalt

zengo sziklák annak a

egyszerüen

a példája másra is

az eligazodni

ról van szó, hanem - s ez megintcsak
galmilag
gáról,

is körUlhatárolhat6an
konzervativizmusáról,

pette ezek az érzelmek
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képtelen

tud alakot

az adott érzelmek

vergődni

nyerni?

figyelmeztet:
érzelmek

nem egyszerüen

arról, hogya?

álomvi-

itt

drámájá-

ujitás - fo-

rugalmatlansá-

uj feltételek

kénytelenek •. Nem tudnak

közeeleget

,
Michelangelo

Antoniani

Ka/al/d

Az éjs::aka

1Mol/ica ViII i

Vörös sivatag

tenni a kor feltételeinek " Gi uli ana képtelen
Nem kegyetlenség-e
gyek kietlen

értékrendünkben

sorvadásáról

beszélni?

lág, ame lyben éppen Giuliana
mus és antihumanizmus
gok és a jel~nségek

izgalmas

zióra szorul. A mérnök-férj
nyos értelmezés

szerint

joggal sirathatjuk,
nások, amelyeknek

Humaniz-

bonyolultságábqn

feltétlenül

lenne;

L"

éné

lirai értelemben
kivesztek

olyan szivesen

hogy mindenfajta
tüzeket?

azok a

változás

kellemetlen

hogy rugalmassága,

illeszkedése

a kialakult

válhat - sokkal inkább talán, mint

mely pedig létfenntartásunk

vesztee-

konzerváló

éppen ANTONIONI

válsága

vo-

kiolt ~elege-

Ki ne tudná, hogya

nosztalgiánk

véve

azokt unk uj erőre

kapcsolatban

és "emberi"

revi-

hagyomá-

Figurájával

hez garanciává
mantikus

halálraité'i t?

tartása például mindenfajta

dést kináló apróbb-nagyobb

meztet,

ez a külön vi-

Nem kegyetlen

hogy ebbol a tartásból

ségek miatt érzett költoi

tartott je-

is - mint a többi fogalom - a dol-

elutasitó

"me Leg

kapni; de ki ne tudná,

rové is válhat?

humánusnak

a leginkább

fogalma

az alk~lmazkodásra.

figyel-

feltételek-

Giuliana

ro-

- az életben való eligaz.odáshoz., a...
és ember-voltunk

sine qua non-ja.

A TEL]ESS.BG PARADOXONA
A KIÁLTÁSt,
VÖRÖS SIVATAGot

a KALANDot,

AZ ÉJSZAKÁt,

egyetlen nagy összefügge

hatjuk fel, amelyben

variálv~

annak a megfog~lmazására

tör.

a NAPFOGYATKOZÁSt
és impozáns

ugyan, de lényegében
Ugyanannak,

és a

ivként fog-

mindig ugyan-

egyre mélJ~bb

és

mé-

lyebb rétegben.
A kiteljesedés
lenkezőjét

azonban_-

is hozza: a leszükitést.

hogy egy-egy kiteljesedett
és a feltételek
törvénye

mint,minden

alapján

zárt törvényü

változása

miatt,

önmaga el-

hanem a müvészeti

a szituáció
pelso mozgás

képes a megujulásra.Nincs

világ - szélesedjék

sá - amely önmaga tökéletes

-

Ez az egyik belso oka annak,

életmü után - és nemcsak

is - a müvészet

müvészi

folyamat

bár "teljes"

érvényrejuttatásával

olyan

látomás-

ne vonná meg a105

zoknak a jelenségeknek
ANTONIONI

körét,

példája

amelyek beleférnek.

azt tanusitja:

hatja, a világ teljességét

gében mindig

ugyanazt

ismételget

lényeges

életmU a

nyitva
körnél,

kockáztatni,
séról

kiköt

van

ennél

azért sem,

a végsokig

sz6,

beszélo

saját sulyától

"állandóan

ugyanan-

mert logilj:ai sikra visszavetitve
Még azt is meg

álland6an

közhelyek

fedeződnek

Igen, ANTONIONI
ambivalens

konstans

irá-

utaló sztik

merném

felfedezé-

csak az, hogy ezek a közhelyek,

a fogalmak

ezekbe a zárt kateg6riákba:

föl-

mert csaknem minden

m i n d e n r e

milyen. bonyolultságban

ezek külön-világának

tosabban

a

sematizálhat60

a kérdés

ábrázolódnak.

zölhetetlenség,

ad-

hogy lénye-

egy közhely-értékU

követve,

hogy tulajdonképpen

let alapkérdései
minoségben

méghozzá

e g é s z r (5 l

másrészt

lelemény

mondja,és

maga törvényét

ennél az

nál". de
minden

akik azzal vádolják,

- nincs igaza, egyrészt,

6hatatlanul

lényegét

azonban nem.

Nincs tehát igazuk azoknak

fedezést

saját világa

fel,

az émilyen

az elidegenedés,

voltának

a kö-

hangsulyozója-

értékei -, de mennyi árnyalat

miként

tör müvek

fér

során át egyre pon-

kifejezésükrel

A megval6sultat,árnyékként

kiséri a megval6sitatlan;

ha.t számon kérni való. De ezek már

ANTONIONI

akad-

zárt világán

kivül

esnek.

A NEzö LECKBJE
Filmjeivel

keményen

ni ~bben a csatában,
A legkönnyebb
értelmezésével

meg kell küzdeni:aki

magát ANTONIONIt
elvesziteni

hogy szembeszáll

vánvalónak

tartja a dolgo

fogalmakb61
Sohasem
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igyekszik

vitatja

ilyen felfogásával;

és jelenségek

ambivalens

az értékitéleti

Lidia vagy Giovanni,

konvencionális

hiszen külön világának

a fogalmak

kivonni

akar győz-

el.

ot, ha a fogalmak

ülUnk be a moziba,

törvénye,

veszti

könnyen

Claudia

alapnyil-

voltát,

és ~

töltet puskaporát.
vagy Sandro

igazát,

hanem követi

röppályájukat.

Azt vizsgálja,

~an közel~dnek

és távolodnak,~iként

fogni helyzetük

konzekvenciáit.

Filmnézési
lyásolják,

gyakorlatunkat

megkövetel.

teszi a másfajta

dásnak ugyanazt
az iparositott

beszél, hogy milyen

válságot

veszik a megváltozott
az uj

"leos~tásra"

a moziban

kénytelen

és ez

amelyet

él át. Persze a kettő
kezdett,

jelent a giulianák
a "lapot".

kell figyelnie

változtak,

m~gvivni,

átértékeléséhez

helyzetben

kö-

látás-

A nézo az alkalmazko-

élet dzsQllgeljében Giuliana
a fogalmak

ha dresszurájuk

A felt~telek

a kis kamaradrámáját

befo-·

ahhoz a másfajta

megjelenését.

összefügg:ANTONIONI

mozi-élmények

nem csoda,

tudQllk alkalmazkodni

hoz, amelyet ANTONIONI
szükségessé

tQdják vagy nem tudják fel-

többévtizedes

igy hát egyáltalában

vetkeztében nehezen

hogy adott ponton ho-

és arról

számára,

A nézőnek

az életben

és

ha

nem

Qgyanerre

természetesen

iso

N~zzUk

filmjeit

és valljuk

be, először

igazáno Valami mindig félrevezet
lóban igényes
lényegrol,

alkotásokban

tett filmcsinálás

legyenek"itt

viszont

Az események

történései,

minden

- olyan alapvető,

veinek, amely kritikailag

nak" nevez - éppen

kényszeri-

rendkivül

igényesek

helyzetekkel
a felületi

számit.Innen

az izgalmakat

szerint.Kénye-kedve

inkább arról van szó ,hogy ezek a látszatok
Bullyal szerepelnel$:~ ahogy a szereplők

tavilág

a az er-e pI ő': lelki köez

mü-

ered, hogy

ő maga a "detektivfilmek

a nyomozást,

hagyja ott kénye-kedve

még hajla-

meghatározó.axiomája

már közhelynek

például - amelyet

a

azt az igényt ül-

sztereotip

a belso körön,

va-

olykor zava-

ráadásul

nála csak látszatok,

lényeges

hogya

Asztoriba

és helyzet~k

csaknem mindig

lálkozunk.

a KALANDban

helyett

megj árva a maga paraboláját,

hogy a történetek

nem értjük

át értesUljünk

be, amelyeket

is azonositani.

tette belénk~

zegében játsz6dik

indirektségek

ugranak

mosak vagyQllk a lényeggel

megszoktuk,

finom áttételeken

itt pedig elegáns

róan durva direktségek

mink&t:

többnyire

visszájá-

kináló történést

szerint?

Nem egészen:

csak annyira

adott pillanatnyi

és olyan
valósá-

gában jelentkeznek.
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De tovább:
hordani.a

az egyes epizódok

"következő

lépést",

pizódok

egyszerU

Természetesen:

kiderül,

amelyeket

ép~en mert az eseményeket
ezekbelJ.az
- hogya

Ures

lesz az e-

csődöt mond a jelenekonstruált

szerint folynak a do lgokr

lassuaknak

megakasztó

"történik

a

"holt idők-

és vontatottaknak

nem gyürüztetik

járatokban

érzünk,

tovább - kiderül,

a legtöbb".

hogy

Szótárában

jel.enségnek egy másik mellékhaj tását em litsem - nem lé-

tezik az epizódista

fogalma,

be kisebb vagy nagyobb
pi~lanatra

hiszen nem a bonyodalomba

funkci6val

a figurák,

segitenek

hanem az egyetlen

létező alak is önmaga egyetlen komplex pillanatát

ja. De hogyan is épithetne
egészen másfajta

te - helyett

a

bonyodalomra,

kapcsolatát

"miért"-ekkel?

A cselekmény

vallja,

nem magyarázó,

megold6,

ad-

amikor ok és okozat

s nem törődik a praktikus

egyetlen rétege - a valóság felüle-

olyan összetettséget

lekmény ny í.Lvánve Lőan csak

szükséges

hiábavaló

hogy a cselekményt

gyakorta

a KA-

irányba indu-

hiszen nem valruniféle

j6-rossz játékszabályai

későbbiekben
ben" -

elképzelésUnkre,

szokták

nemcsak

is - bármilyen

egymásra vonatkoztatása,

tek értékelése.
bonyodalom

rácáfol

magukban

itt pedig - persze

LANDban, hanem a többi alkotásában
lunk, a folytatás

általában

ábrázol,

meghatározott
a dolgok és

amelyen belUl a csetartamu

rész-elem

jelenségek

és

ábrázolásához

egész.

És még tovább:
dráma bizonyos

praxisunk

pontján

alapján

szavakban megfogalmaz6djék

lyett a kapott megfogalmázásokr61
nem azonositható
adott szereplő

velük,

és

egy 9izonyos

magát megfogalmazni~

azt is elvárj uk, hogy

a lényeg, ehe-

rendre kiderül,

nem jelentenek
pillanatban

a

hogya

szerzo

többet, mint hogy

az

igy é~ nem másként képes

Ebből eredően azután

ANTONIONI

filmjeinek

mindig van egy banális k~rge, amely lépre csalhat minket.Ujfajta
nézoi aktivitást
ja a nézőre,

követel.

amelynek

terhével

talajba hullva hallatlan
hat,

a szabadságnak

ő maga

hatásu lehet,

ha a néző nem válik partnerré.

elgondolkodtathatt
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Ugyanannak

más alkalommal

dolgozik.

a terhét róA mti alkalmas

de azonnal el is sorvad-

A törekvést

tekintve mindez

talán kritikailag

is elemezhe-

to

sajátosságnak

·felvetheto,
nehezen

hiszen

szükiti

hogy éppen a filmmüvészet,

vészeli

beérését,

tarthat juk,

át, s amelynek

igazolja-e

ANTONIONI

az értok

amely a pillanatot

aligha van ideje bevárni

az ilyen alkotói

tá~orát;
csak

az izlés

tartást.

számára azonban nincs más választás.

Maár Gyula

Ars poeticája
A neorealizmusról
A háboru utáni
kapcsolatra

hivta fel a figyelmet,

lóság annyira
nünket.

neorealizmus

forrongó

ez a kapcsolat

szituáció

érdekesebbnek
emberekben

tartom,

jól-rosszul

teremtette

ha azt vizsgáljuk,

nem ugyanaz,mint

sokkal

legelevenebbé.

ilyen vagy

hogy a film

töml5jébe

részt vállalni

személyes jellege

irni.FLAUBERT

azt

az o mestersége

a~

ezzel szemben maga az élet. Legalábbis

annak, hogy
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regényt

életem nem szünik meg ~ film forgatása

pen akkor válik a

letet?

Ezzel

hogy mi maradt meg az

hogy az élet nem az o mestersége:

irás. A filmalkotás

szándékaink

meg.

a mult tapasztalataib61.

Filmet késziteni

Személyes

ben-

amely igy az

normalizálódott,

A mú
mondotta,

érintett

volt fontos,

filmmüvészetét

szemben ma, amikor a valóság

közötti

abban az idoben, amikor a va-

volt és annyira közvetlenül

Akkor valóban

adott történelmi

az ember és a valóság

olyan módon a magunk
önt jük

az életben,

szerinti,

minden borunkat,

hozzátenni

amelynek

közben,

Ez az oszinteség,

valami

nekem.
sot ép-

ez a módj~

életra,jzát irjuk,
mi más ez, mint
jót

Ilegalábbis

értéke f~l51 mások mondanak

ité-

Mivel

a film nyilvános

tala magánügyeink
ban nem

követhetne

események

el

közepette,

koznék~ amelyek

látványosság,

is közügyekké

méltatlanabb

Ugy érzem,

dolgot

mint ha továbbra

könnyedén

veszik

hogy valamit

kell védeni

az intellektus

csatlakozni

a többség szellemi

természetes,

hogy ál-

válnak ••• Egy entellektüel
a világot

való-

felkavaró

is olyan t~mákkal

foglal-

a ma nehézségeit.

feltétlenül

méltóságát

meg kell tennünk:

a mai

restségéhez

valóságban

meg

és ne~

konf'or'md zmu sához ,

és

e Nero. 1958/

/Bianco

Modern világ Világunkban

sulyos törés mutatkozik:

teljesen a jövő felé veti tekintetét.
azt, amit este állitottt~a.ez
töredékének meghóditásához •••
Másfelol
tiszt~ban
magát.

vagyunk

anélkül,

Az embernek
szabadulnia
nyomására

a jöv5

irányt

erkölcs,

továbbra

az érzelmek

bármennyire

is szilárdan

sulyos

szabnak anélk~l,

gyülöl,

valók .• ez ,puszta képtelenség

de teljesen

Az elmu.lt években

Olyan

szenved,

sem sikerül meg-

erak és erkölcsi
amelyek

a m.! időnkben,

s(;lk~rzelmet

a végkimerülésig.

azonban

már nem voltunk

szándékozom,

hogy segitenének,meg-

mitoszok

Homérosz

a Hold

korából

meghódi tása

igy vanl

egészen

sot a probléma

tartja

terhét hordozzuk.

- ugy látszik ~ ennek ellenére

cselekszik,
Mégis

is

hogy kiutat mutatnának.

ettől az örökségtol.

előestéjén.

tudomány

ftkárcsak egy

azt, hogy ezek öregek vagy tulhaladottak,

használhatatlanok;
kötnek.

kezdve

a

és reggel képes megtagadni

elavult

természetével,

SzületésUnktől
Nem mondom

egyfelől

hozzásegiti

a megmere.vedett,

régi erkölcsök

Ez volt
képesek,

megOldására

vizsgáltunk,tanulmányoztunk,
minden,

amit tehettünk.

hogy ujakat

találjunk

sem tudtunk javaslatot

nem is tudom megtalálni

közöttük.

te~ni. Nem

ezt a megoldást.

ArrIil

is

Nem vagyok

moralista.
ll:

Filmem /a KALAND/ se nem vádirat. se nem prédikáció.
képeken keresztül elbeszélt. történet.
lem szUletésétakartam

hanem

Nem egy megtéveszto. érze-

megmutatni benne, ~anem azt a módot,ahogy

tévedésbe eshetünk érzelmeinket
erkölcsök. elavult mitoszok,

illetően.

Mert ismétlem,

régi

idejét multa konvenciók szerint é-

lUnka És mí.ndennek teljes tudatában vagyunk.

miért

tartjuk

tiszteletben ezt az erkölcsöt?
Az a konkluzió, amelyhez ~ film szereploi végül

is

hát

eljut-

nak, nem az ru;tarchistaerkölcs. Inkább valami kölcsönös szánalom
ébred bennUnk. Azt mondaná valaki, hogy ez is régi. De mi marad
ené l kUl?
Van egy szertefoszlóban lévo mitosz. nevezetesen az az illuzió. hogy elég ha ismerjük magunkat, s ~légl ha lelkUnk legw
rejtettebb szögletéig ana:).izálj
uk magunkat.
Nem" ez nem elegendo. Mindennap "ka Iando t," élUnk át, legyen
az érzelmi, erkölcsi vagy ideológiai kaland.
De ha tudjuk~hogy a régi törvénytáblák már csak nehezen kibetüzhető igéket nyujtanak, miért. maradunk hüségesek
törvénytáblákhoz? Az az ember.aki nem fél .a t~omány

.

ezekhez a
ismeretlen-

jétol,. Visszariad az erkölcs ismeretlenj étől.•/Les Lettres Franfiaises. 1960. május 26./

Színész és rendező
.é.

film.szinésznek nem megértenie, hanem megélnie kell a sze-

repet.•A szerepével kapcsolatos reflexiók,

amelyeknek a közfel-

fogás szerint a szóban forgó szerep jellegének pontos körülhatárolásához kellene vezetniök, ·végül is akadályozzák munkáját,
természetességétol fosztják meg ~t.
Iilég"állapotában ke11

A filmszinés~ek

a forgatás helyére érkeznie.

és

a "szüzesAz eredmény

annáL inkább spontán lesz, minél intuitivabb erofeszités van mCigötte.
A filmszinésznek
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nem a lélektan,

hanem a képzelet

sikján

kell dolgoznia. A képzelet spontán módon lobban fel, nem rendelkezik olyan áramkapcsoló berendezéssel~

ami megindithatná mUk~

dését.
Nem igaz, hogy a szinész és a r.endezoközött szoros együttmUködés jöhet létre.

Két kUlönbözo

sikon dolgoznak.

A rendezo

semmiféle magyarázl;!.totnem adhat a szinésznel,c, mindössze a hos
.ésa film általános jellemzésére szoritkozhat~ A részletezés veszélyes~
MegtörténhetF hogy egy szinész elég intelligens saját

kO~

láta! széttöréséhez, és hogy egyedUl is megtalálja a jó utat •.•.•
Ez azonban a~t jelenti1 hogy az ilyen szinésznek rendezoi képességei vannak. /LIExpresBF

1961./

A látás művészete
A látás ne~Unk életszUkséglet, A festonek is a látás a legfobb prOblémája" A fest5nek azonban a statikus valóságot •.illetve ha tetszik:. ritmust kell felfedeznieF de olyan r-í tmus t ; amely
jellé válik.

A rendezonek viszont az a problémája, hogy egy ál-

landóan érlelodo és pusztul 6 valóságot kell megragadnia, és

ezt

a mozgást, ezt az éppen megval6sulót egy uj percepc.ió igényével
kell követnie. Ez

a

zaj •.a lIIuzsika; nem

valóság

nem pusztán a hang: a beszéd, a

is csupán a kép:

a táj,

gesztus. Hanem olyan megbonthatatlan egész,

a magatartás,

a

amely a tartamra is

kiterjed, sot a lényegét éppen ez az idobeliség határozza meg.És
itt kezdMik

az ido dimen~i6ján.ak játéka, a fogalmat a szó

leg-

modernebb értelmében véve. A film az emlitett intui~~0k jegyébeu
uj arcot ölthet, s ez már nem pusztán figurativ természetü lesz.
Azok az emberek,

akikkel találkozunk.

azok a helyek, amelyeket

felkeresUnk. azok az események, amelyekben részt veszUnkF

tehát

mindazok a dolgok, amelyeknek értelme van ma számunkra, mind térbeli qpcsolatok, amelyek kUlönbözo feszültségeket hordoznak magukban ••
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Azt hiszem,

ez a kapcsolat

maga is különös valóság.
csolat~ak

a valósággal

Ha elveszitjük

ezt a sajátos módját,

nagyon sajátos,

ezt a kapcsolatot,a

ebből csak terméketlenség

sot
kap-

szár-

mazhat.
A filmrendezo,
zett az erkölcsi

talán minden más müvésznél

rend iránt...

arra kell törekednie,

A rendezonek

hogy a személyes

tudja hozni az általánosabb

ma:ától

értetodoen

tapasztalatait

összhangba

tapasztalatokkal,

az individuális~

átélt ido is titokzatos

kozmikus

De ez az

idővel.

erőfeszités

nem tudj,tk oszintén igazolni
lére az élet kényszeriteni

jobban elkötele-

valahogy

ugy ,ahogy

kapcsolatot

tart

is terméketlen

a~t a választást,

fog. /Cinema

a

lesz, ha

~elynek

megtéte-

64, 1964./

A "Vörös sivatag" -ról
GODARD: Három eloző filmje, a KALAND, AZ ÉJSZAKA
KOZÁS, egyetlen iv benyomását

kelti.

és a NAPFOGYAT-

Most uj vidékre

érke-

zett, amelynek tal~~ VÖRÖS SIVATAG a neve. Ez talán sivatag
az asszony sz~ára;

de az Ön számára,ellenkezőleg,

film

az

egész világról.
ANTONION~:
még.

Nehéz errol a filmrol
Ugy vélem,

szerüen érzelmekről
filmjeimben

most beszélnem,

már tulhaladottak,

A szándék is egészen más volt. Előzőleg
érdekelt.

dalmi környezetével
kezelem

Tulságos

szándékom,
nak a
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szereplő társa-

leegyszerüsités

lenne

iparositott

az egyént és neurózist

okoz.

azt
világ
Az én

éppen ellenkezőleg,

az volt, hogy ennek a világ-

az ép ségé t kdz ve t t sem ,

ahol még az üzemek is nagyon

í,

szépek lehetnek...
nyeinek

egymás-

ezért egészen más módon

hogy vádat emelek az embertelen,

ellen. amely összezuzza

~

elavultak.

a szereplok

Itt a központi

kerül szembe,

a történetet.

mondani,

van

ez nem egy-

szóló film. Az előzo - jó vagy rossz

elért eredmények

hoz való viszonya

tul közel

annyit mégis elmondhatok,hogy

A gyárak

formái, vonalai,

épületeinek,

gépeinek,

kémé-

ivei talán szebbek, mint bármilyen

fa, amelyet
termékeny

emberi s~em valaha is látott.

ez a világ.

Az a fajta
szerintem

Gazdag,

neurózis,

amely a VÖRÖS

SIVATAGb~

látható,

probléma,

Vannak olyan emberek, akik alkalmazkodnak,

~ég nem alkalm~zkodtak.
az élet tulh~ladott

mert tulságosan

strukturáihoz

ana esete is. Érzékenysége,
kolt életritmus

mindenekelőtt

eleven,

intelligenciája,

v~lságba

nem csupán a világgal

/nevelés,

támad, és az összeütkö-

va16 érintkezés

erkölcs, hit/r

hogy megujuljon,

amely

felületére

film az erre irányu16

hézségek
ANTONIONI:

látsz6lagos

is...

nehézségeit,

Ellenkezőleg,

Bizpnyos

érzi,

értelemben

a

a története.

s nem bizonyit ja-e a ne-

voltát?

ember sincs talán.

dern világ szépsége

elveszti érvé-

ez a szépsége nem oldja-e meg az

Nem szabad lebecsijlnUnk

nélkül

is kiterjed

~lkerülhetetlennek

erőfeszjtésnek

GODARD: Vajon a modern világnak

szoritko-

lévő emberek hideg-

ilyenformán

ot többé.

asszonyként

emberek pszichológiai

és a ráerosza-

hanem az értékrendszerre

nyét és nem támogatja

Ez Giuli-

sodorja. Olyan válság ez, amely

zik, a zajok, a szinek, a környezetében
ségének érzékelésére,

mások

erősen kötodnek még

és ritmusaihoz.

között diszharmónia

zés ki~életlensége

alkalmazkodási

az emberek drámáját.

egymagában

képes megoldani

drámáinkat.

ugy vélem, hogy ha majd alkalmazkodunk

let uj techni~ájához,akkor

Dráma

Nem hiszek abban sem, hogy a mo~

esetleg uj megoldásokat

az

é-

.

találunk
\

problémáinkra.

Vallomások a rendezői munkár61
Véle~ényem
ról és ~űveirol
értését,

szerint az, amit valamelyik
elmond,egyáltalán

filmrendezo

nem könnyiti

önmagá~

meg műveinek meg-

A saját esetemben az önmagamr61 alkotott képet illetően

szavaim csupán arra szolgálhatnak~

hogy kifejezzék

különös

lel-
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kiállapotomat,

homályos

a legszivesebben

tudatomat.

igy válaszolnék:

történt a világban,

abban az' ido szakban

ez és ez

én magam ilyen és ilyen embereket

lyen és ilyen könyveket
meg, s~erettem

Vagyis az effajta kérdésekre

olvastam,

X-et, gyülöltem

ilyen és ilyen

láttam, i-

képeket néztem

y-t, nem volt pénzem,

keveset

a-

ludtam.
+
Azt hiszem,
félsze~Ukkel

a filmrendezoknek

saját lelküket,

gyelik. Egy bizonyos

félszemUkkel

pillanatban

hoz, majd fedi egymást,

van egy

pedig a külvilágot

a két látomás közeledik

akár két élesre állitott

és agynak, a szemnek és az ösztönnek,
az egybehangzás~

közös tulajdonságuk:

a szemnek és a tudatnak

illeti, én mindig valamilyen

rét elembel indulok ki.

Nem fogalomból,

som mindig kissé zavaros.
varbóI születik meg.

egymás-

kép. A szemnek

birja rá az embert, hogy beszéljen,

ket mutasson be.
Ami saját munkámat

fi-

képe-

~ülse konk-

nem tételbel. Kiindulá-

Lehet, hogy a film

A n~hézségeket

hogy

ez

éppen ebbol a za-

az okozza, hogy a zürzavar-

ban rendet kell teremteni.

Biztos vagyok benne, hogy a film szü-

letése nemcsak

attitüdjétől

a képzelet

gyakorlottságától
Nagyon
lapötlete.

hanem a

képzelet

is.

jól emlékszem
Barátaimmal

elsőnek ébredtem.

függ,

rá, hogyan keletkezett

az AVVENTURA

egy jachton hajókáztunk,

a-

a~ egyik reggel

és egyedül kiUltem a haj6 orrába.

Egyszercsak

azon kaptam magamat,

hogy egy lányra gondolok,

előtt eltUnt, az6ta

semmit sem

mindenfelé

de nem találtuk ~eg. A jacht Ponza felé ha-

kerestük,

hallottunk

józott~ már közel voltunk a kiköt5höz.
találjuk az eltUnt lányt? Mindössze
Számomra
vagyok

csábit6

a hirtelen

gyorsan kialakitani

nem törődöm,. nem gondolok
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Több napon át

Arra gondoltam:

~átha ott

ennyi volt az egész.
szület~tt

elgondolá~omat.
rá,

ati egy évvel az-

róla.

várok.

ötlet, de
Ötletemmel

képtelen
általában

Lehet,. hogy hónapok,

évek

telnek el. Arra van szükségem,
jon fel a dolgok
sze: ilyenkor

óceánjában,

hogy elgondolásom
amelyet

magától

az élet ~ozgása

eredeti ötletem biztosan

bukkan-

gyüjt ösz-

jó volt.

+

Azok a gondolatok.

amelyekből

zonosak az életben felhasználható
akkor a filmrendező
módszerével~
lektuális

életmódja

gyakorlati

filmet

azonosak

Alkothatunk

gü mtiveket, azonban mindig kö~belép
megyáltoztatja

nem a-

Ha igy

volna,

azonos lenne a film megalkotásának

t~pasztalatai

tapasztalataival.

lehet,csinálni,

gondolatokkal.

a nyersanyagot.De

volnának

intel-

ugyan önéletrajzi

a képzeletünk,és

jelle-

átformálja,

hát ezzel semmi ujat sem

mond-

tam.
Alakj ainkkal
abban a filmben,
tük mindig

annyiban
amelyet

azo~osakt

éppen forgatunk.

amennyire

De köztünk

ott van a film, ott van ez a konkrét,

tény, ott van akaratunknak
értelmUen

vagyunk

kifejez

bennünket,amely

hogy lábunk szilárdan
letárokból

és eronknek

álljon

átváltozunk
elidegenedett

szélget~i

szeretnének

és e közöt-

pontos, világo~

ez az aktusa, amely

meg~zabadit

egy-

az elvontságoktól,

a földön. Igy azután, mondjuk,

polgárokká,

magányos,

hiszünk

pesszimistákból

emberekbel

optimistákká,

olyan egyéniségekké,

embertársaikkal,

közölni

pro-

akik be-

szeretnének

velük

valamit.
Sohasem
meghatározzam

léptem fel

filmmüvészeti

az "elidegenedés"
filozófia

azzal az igénnyel.

szót.

apparátusához

ságos jelenségét,

Tehát nem utasitom
jeim. a szó irodalmi

filozófiailag

Nem én találtam

hisz már évek óta az európai kritika
tartozik.

konkrét

években határozottabban

tevékenységemet~

hogy

Tehát az emberiség

problémáját,fejezi

nyilv~ul

és

egyik való-

ki, amely az utóbbi

meg.

el ezt a problémakört:ott

értelmében

ki

vannak a film-

csakis ok beszélhetnek

róla. Ta-

lán nem vettem észre rögtön, hogy milyen utra léptem, de egy dolog biztos:

nyomban

arra törekedtem,

hogy ne emlékezzem

rá~ sót,

ll?

hogyelfelejtsem.
idegenedés"

Ha viszont

vádját,

Aminthogy~
gálatában

ad personam

ha filmet forgatok,

élek át egy idoszakot,

közben tudatában

a történetnek,

és

ellenem az

"el_

vele, és legyozzem,

szol-

tárgyi formába

oket.

öltöztetem

vagyok önmagamnak,
idegenedem

az elidegenedéstol,

miközben

élmény

prob-

olyan mértékben

teszi, hogy szenvedjek

ha egy bizonyos

nem vetem fel valamennyi

lémámat1 nem is oldom meg,csupán
De forgatás

amelik

azt elutasitom.

környezetemneks
el~

ami lehetővé

hogy l;tarcbaszálljak

megcsinál om a filmet.

+
A háboru után nagy
gesnek látszott
ság azonban

az is, hogy utcasarkokat

a neorealizmus

hogy mindenki
rium a

igyekszik

dokumentumfilm

egyaránt

érvényes,

tározott

elgondolások

szolgálatában,
Ugyanezt
is. Érzésem

szUkség volt az igazságra,

kialakit~~i
jellegU

saját igazságát.

hosszu filmekre

szerint

készUl.

Ez a krité-

és ahiradókra

hanem az igazság

Nem a film ál~ az igazság

a film szolgálatábar.9

tapasztaljuk

a játékfilmek

szerint az a lényeg, hogy a filmnek
minden

cselekvésének

az irány, amely magában
szabadsága

cselekvése
van

igy aztán kialakul

az elmondott

intenzitásában

allego-

módon összhangban

irányával,

foglalja

esetében

bizonyos

egyes szereplőnek

eszmei irányba hat, irracionális

megoldások

Manap-

sot az effajta fi~mek nagy része eleve megha-

a tendenciát

a többi szereplok

filmre.

már idejét multa abban az értelemben,

rikus tónust adjunk. Vagyis:
bizonyos

vegyUnk

és lehetsé-

mindezt

történet~tf

de

az
a

felUlmulja9

+
Ha a filmet

laborálás

meit is láthat6vá
sok esetén

lesznek.
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tehetjük,

láthatatlanok

gyenge fényével

során tulhivjuk,
amelyek

maradtak

megvilágitott

a képnek olyan

a normális
volna:

utcasarok

elohivási

például
részletei

az

ele-

eljárá-

utcalámpa

is láthatókká

Ez a jelenség mindig megdöbbentett.
támadt róla: "Ez azt jelenti,
amelyeket

hogy a tulhivott

azo~ a dolgok

is,

meg. Konkrét

formában vannak meg."

gondolatmenetet,
zékenyebb

az

~tcalámpa

lehet, hogy a film mindent

regisztrál,

csak elméletben,mert
megfontolásokat/~

éspedig bármilyen megvi.

éppugy, mint a macska szeme,

mint egy katonai

célokra szolgáló készülék,

technikai

elmaradottságunk

akadályoz

Tehát tudjuk,hogy

meg cennUnket

és

csakis

abbany hogya

tegyük.

az előhivott

kép alatt van egy másik kép

amely hivebb a valósághoz,

az alatt megint e~

egy másik rejtozik,egészen

a legutolsó képig. Folytathatnánk

titokZat9s,
meglátni.

abszolut valóság
Vagyis eljuthatunk

féle valóságot

a

a fotocella

épp ugy,

láthatóvá

világit

jutunk, hogy a film ér-

el egyéb

akár éjszaka is,

fénykép minden részletét

megvannak

gyenge fénye

tovább Ide

terén nem hanyagolhatunk

lágitás mellett,

filmen

ilyen megvilágitásra

mutatója nem mozdul meg. Menjünk

gondolatom

Ha tovább foly tat juk ezt

arra a következtetésre

a fotocellánál,hiszen

a gyakorlat

A következo

másik,majd

megint
a

képééig, ame~yet soha senki se fog
odái.g~ hogy bármiféle

képet, bármi-

szét tudunk bontani.

Az ~bsztrakt

filmmüvészetnek

tehát megvan a maga

létjogo-

sultsága,

+
Amikor az IL DE~ERTO ROSSO-ról
a következőket
eléggé gonosz."
"Mielott

mondtam Monica VITTlnekl
Tulajdonképpen

elkezdtem

a következoket

Ezt az ellenőrzést

ugy anugy kell bánni a történettel~

anyaggal bánunk, amikor érintkezésbe
aktorával,

hogy "leleplezzük"f

ugy emléksze~

"Lehet, hogy nem

a filmet, nem próbáltam

hogy eléggé gonosz-e."
ni:

beszélgettünk,

akartam

voltam
mondani

I

ki, nem ellenoriztem,
mindig el kell Yége~-

ahogy valamilyen

vegyi

hozzuk saját természetes

hogy föltárjuk

összetételét,

rei-

gazságát~
Amikor befejezUnk

egy filmet, mindig marad bennünk

~alami
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ki nem fejezett
arra kényszerit

indulat,

hulladékanyag,

bennünket,

helyrol

a másikra,

illanóbb

dolgokról

hulladékgonoszság,

hogy ujra kezdjük

hogy lássunk,

kérdezzünk,

és közben következő

amely

a kóborlást

egyik

képzelődjünk

egyre

film~~kre

gondolunk.

Eletrajza
19l2-ben
született Ferrarában. A közelfekvő Bolognáb~~ tanul. Eleinte az épitészet
és a festészet érdekli.
"Klasszikus
tanulmányokkal kezdtem - vallja később -(de szerelmes lettem egy
lányba,
aki a technikai
főiskolára járt, és én is beiratkoztam
oda." Kereskedelmi és gazdasági diplomát szerez~érdekl6dése
azonban másfelé vonzza:
ujságiró lesz. Elso írásai a helyi lapban, az Il Carriere Padano-ban jelennek creg.
1939-ben Rómába költözik~
rövid ideig a Cine~a munkatársa,
ir a Bianco e Neroba is.A Cinema-t azonban politikai okokból hamarosan ott kell hagynia. Erről az időszakról irja: "Egyedül kellett :negoldanom problémámat:
Róma ne?léz elleaséoes város.
Ke.:.
gyetlen hónapokat él tem meg.Kifej ezetten sz en ved t.em az éhségtől."
Ezután végleg a film mellett dönt. Forgatókönyvet ir. CAI\NET
asszisztense a LES VISITEURS DU SOIR forgatásánál: és 30 éves
korában dok~~entumfilmet
készit a Pó-vidék embereinek életérol.
A kialakuló neorealizmus őt is megérinti. Számos sikeres
rövidfilmet forgat, majd 1950-ben - 38 éves korában - hozzákezd
elso
játékfilmjéhez,
az EGY SZERELEM KRÓNIKÁJÁhoz. Az elso
jelentős
játékfilm-sikert
az öt évvel késobb készitet~ BARÁTN6K hozza meg
számára; ettől kezdve'a legis~ertebb és legtöbbet vitatott filmalkotók közé tartozik.

Filmográfia
Forgatókönyvíró,

társiró;

r

DUE FOSCARl /1942/; UN PILO~A RITORNA /Egy pilóta visszatér, 1942/;
CACCIA
TRAGICA
/A tragikus hajsza,1947/,
LD
SCEICCO BlANCO/
A fehér sejk,
1952./
Dokumentumfil~et
készit a Póvidék embereir01 /GENTE DEL PO,
1942-47/,
a római uttisztitók

120
j.

hajnali munkájáról
/NETTEZZA
URBAl-rA,1948/ ,a "képregények"
szereploi~ek életérel /L'AMOROSA MENZOGNA ,1948/ ta babonák
továbbélésérői /SUPERSTIZIONE,
1948/, a Monte Faloria és a
Cortina
d'Ampezzo
között~
drótkötélpályáról
/LAFUNIVIA
DEL FALORIA,' 1950/, a Triest
~e11etti ~arviscosa
m~se1yem
gyártásár61 /SETTE CANNE.
UN

VESTITO~1949/, a villa Orsini
embernagyságu szobrairól
/LA
VILLA DEI MOSTRI. 19~O/. az 0laszor~zági tulnépesedésről ~s
kivándorlásról /UOMINI IN PIU,
1955/.
Játékfilmjei:
CRONICA Dl UN .&J10REIEgy szerelem krónikája, 19501, fénykép: Enzo SERAFIN, zene: Giovanni FUSCO. szerep16k: Lucia
BOSE. Massimo GIROTTI.
I VINTI ILegyőzöttek. 1952/.
fénykép: Enzo SERAFIN, zene:
Giovanni FUSCO, szereplők: Anna Maria FERRERO,Fr~~co INTERLENGHI, Peter REYNOLDS, Henry
POIRIER.
LA SIGNORA SENZA CAMELIE lA
kaméliátlan hölgy. 1953/,fénykép: Enzo SERAFIN, zene: Giovanni FUSCO, szereplők: Lucia
BOSE, Andrea CHECCHI,
Gino
CERVI.
TENTATO SUICIDIO IÖngyilkossági kisérlet, 1953/, a L'AMORE
IN CITTA ISzerelcm a városban/
cimü film egyik részleté.Fénykép: Gianni di VENANZO. Zene:
Mario NASCIMBENE.
LE AMICE lA barátnak, 1955/,
fénykép: Gianni di' VENANZO.
zene: Giovanni FUSCO. szereplők: Eleonora ROSSI DRAGO, Valentina CORTESE. Gabriele FERZETTI, Franco FABRIZI.

IL GRIDO/A
kiáltás. 1957/..
fénykép: Gianni di VENANZP,zene: Giovanni FUSCO. szereplők:
Steve COCHRAN, Alida
VALLI,
Betsy BLAIR.
L'AVVENTURA lA kaland, 1959/,
fénykép: Aldo SCAVARDA, zene:
Giovanni FUSCO, szereplők:Gabriele FERZETTI, Monica VITTI,
Lea MASSARI.
LA NOTTE IA~ éjszaka. 1960/,
fénykép: Gianni di VENANZO,zene: Giorgio GASLINI.szereplők:
Jeanne MOREAU, Marcello MASTROIANNI, Monica VITTI, Bernhard WICKI.
L'ECLISSE
/Napfogyatkozás,
1962/, fénykép: Gianni di VENANZO, zene: Giovanni FUSCO.
szereplők: Alain DELON. Monica
VITTI, Francisco RABAL.
IL DESERTO ROSSO IVarös sivatag, 1964, szinesi, fénykép:
Gianni VENANZO. zene: Giovanni
FUSCO, szereplők:Monica VITTI.
Richard HARRIS.
Valamennyi
filmjének témája
a BARÁTNÓK kivételével,amely
PAVESE TRA DONNE SOLE cimU regényén alapszik - saját,a forgatókönyv és a dialógusok kidolgozásában társirói vannak.
Filmjei számos hazai és
zetközi dijat nyertekA

nem-

M.Gy.
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FI LM

KOLTÖI

A

PIER PAOLO PASOLINI ELÖADASA
A PESAROI
KONFERENClAN
Azok a roppant változások, amelyeken a film formanyelve az utóbbi két évtizedben ment át, számos esztétikai kérdést vetnek fel. A fejlődés során felmerült
problémák elemzése nemcsak a filmmüvészet, hanem az egyetemes kul tura szempontjából is igen nagy jelentőségü. Ezért örömmel kell üdvözölnünk minden olyan kezdeményezést, amely igyekszik hozzájárulni e feladat megoldásához.
Különös figyelmet érdemel,
ha a filmnyelv
elméleti kérdéseivel
kapcsolatban
alkotó
film~üvész
foglal állást,
aki nemcsak érti és magyarázza,
hanem
beszéli is ezt az idiómát.
Pier Paolo PASOLINI,
napjaink egyik legeredetibb
és legsokoldalubb müvész-egyénisége,
ezen a téren is
uttörő munkát végez.
A pesarói konferencián elmondott
vitanyitó
referátumában,
amely minden
bizonnyal
a
marxi sta esztétikai
elemzés egyik időtálló reilleAe,a
költői filmnyelv kialakulásának
problematikáját
tárja
fel.

a kéfji jel dialektikája
PASOLINI
ki,

hogy a tudomány

el,mivel
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a klasszikus

szemiotikának

abból a tételéből

csak a nyelvi jelek létjo'gosultságát

csakis ezek a magasrendü

kulturális

eszközök

indul
ismeri

alkalmasak

tudattartalmak

közlésére. Nyomban bebizonyitja,

szet léte eleve rácáfol erre a tételre,
ki tudja fejezni mondanivalóját.
ság két nagy tartományában
séro

á

tárgyaiban,

filmmüvé-

mivel képi jelekkel

is

A képi jelek ostipusai a való-

jönnek létre, egyrészt a beszédet ki-

vagy helyettesi to mimikában

nyezetünk

hogya

alakjaiban

és gesztusokban,

valamint kör-

és azok mozgásában,

másrészt az

Lomban és az emlékezés folyamatában.
A nyelvi jelek rendszere részletesen ki van dolgozva,a képi

jelek viszont nyersek, szinte állatiak,pregra~lliatikális, premorfológikus állapotban vannak,
de egyszersmind

tehát irracionálisak;

álomszerüek,

tárgyi ak.

A nyelvi jelek gyako rlac Lag teljes szótárban vann ak
í

szerezve; az iró mintegy kikölcsönzi

oket,

felhasználásuk

pedig gyarapitja jelentésüket.

Ezért az

g y e t l e n

a jelek jel~ntésének

müveletbol

áll:

iró tevékenysége

rendsorán
e-

feldolgozá-

sáb L,
ó

A filmmüvász
nincsenek

tevékenysége

szótárba gyüjtve,

sokkal bonyolultabb:

illetve végtelen,

a képi jelek

kaotikus szótárt

alkotnak, minden esetben eloször is ki kell emelni őket a káoszból.

II

Tehát a filmrendező

k é t

kiemeli a káoszból a jelet,

e t e t

és a felhasználásra

végez

el:

alkalmassá

21 ezután végzi el azt a feladatot, amit az iró is elvé-

teszi;
gez,

m ü vel

- a tisztán morfologikus

jelet az egyéni

kifejezés

mino-

ségéve1 gazdagitja.
A mozgókép feltalálása
kul t va Lam

í,

szótár-féle,

ris elemként jöttek létre,
z an a t t

á

óta eltelt ötven

esztendőben kiala-

amelyet az jellemez , hogy .l elei st.á l

é-

csak késobb alakultak át nyelvi moz-

,

Egyébként

a képi jelek igen rövid életüek:a fejlOdés ugyan-

is tulhalad a tárgyak történelmi jelentésén Idivat stb.l, csak a
tárgyaknak megfelelő

szavak rendszere tud lépést tartani vele. A

tárgyakban egyérteImüség,
Másrészt

determinizmus

azonban a képi jelek,mint

közös kincsét alkotják, bár jelentésüket

rejlik.
szimbólumok az emberiség
a nézo osztályszemléle-

12;

te átszinezheti.

Nyelvtani

mult juk nincs ugyan, pregrammatikális

mult juk azonban igen nagy és jelentős.
szerü jellegük mellett

is álom-

szól.

A képi jelek között nincsen

helye absztrakt

képek mindig konkrétek.Parabolikus
de fogalmi közlésre nem.
szerü, alapvetően

E tulajdonságuk

kifejezésre

Mindez ugyancsak

metaforikus

jellegét

fogalmaknak:

alkalmasak

a

ugyan,

a film müvészi,

álom-

bizonyit ja.

mű és kőzőnség dialektikája
A képi jelek természetének
meretében

meglepőnek

tünik,

elemzéséből
hogy a film

mégsem vált költői nyelvvé.Ennek
a film nemcsak
uj látványos

uj kifejezési

szórakozási

adódó tanulságok

is-

nyelve évtizedeken

át

okát abban kell keresnünk,

eszközt jelent,

lehetőséget

közt. A fogyasztók

tudatában

zönség

dialektikája

irracionális

próza hagyományai.

ebben az esetben

né-

esz-

racionális

A mü és a kö-

nyugtalanitó

létre: a nyelvi elemeit tekintve
film a próza

la

eddigi kifejező

viszont hallatlru~ul erősen éltek és

élnek a szinpad és az elbeszélő

dást hozott

hanem egyszersmind

is, amely fogyasztói

zők/ számát tekintve messze tulhalad minden

hogy

ellentmon-

gyermeki

nyelvén

és mitikus

volt kénytelen

be-

szélni.
Természetes,

sa.]át anyagának

vészet sem helyezhette
igényesebb,

hatályon

kommerciális

vetén átüt valamiféle

alapvető .törvényeit a

kivül:

filmekben

költészet

fi Immü-

minden filmben - még

is - a történet

csillogása.

az

látható szö-

Sőt, már a két hábo-

ru között is akadt igazi költői film,BUNUEL

LE CHIEN ANDALOU-ja,

IAndaluziai

a szürrealista

mek tartalmi

kutya!

amely messze kimagaslik

törekvésektől

költői irányzatáról

eltorzitott

azonban elsősorban

tömegéből.
ROSSELLINI

fil-

A filmnyelv
fellépése

óta

beszélhetünk.
A költői film kérdése tehát idaszerüvé
igazolható,

és

nyelv a filmben?"
124

gyakorlatilag

hogyan

vált.

valósitható

"Vajon hogyan
meg a költai

a ..közvetett szabad beszéd"
PASOLINI

a regény felől közeliti meg a problémát,és

lásként azt a kérdést teszi fel,
elbeszélő

irodalomban

a

kiindu-

hogy miként valósitható

"~k ö z v e t e t t

meg az

s z a b a d

b e -

s z é d n:a szerzőnek a szereplő. lelkivilágában

való elmerülése.

amikor is nemcsak a szereplő pszichológiájával,

hanem nyelvi ap-

parátusával
vetelménye

is azonositja
az, hogya

magát. Ennek a technikának

szerző otthonosan

sadalmi környezetében,

mozogjon

hiszen az alapvetően

gyén nyelvét.

Éppen ebben

különbözik

a

l ó g t ó l,

ahol a szerző és a szereplő

állandó kö-

a szereplő

meghatározza

b e l s ő

táraz e-

m o n o -

társadalmi

helyzete

I PASOLINI distinkciója nyomban magától értetődőnek tUha a CABIRIA-ra, illetve a NYOLC ÉS FÉ1-re gondolunk. lAz

azonos.
nik,

utóbbi esetben a szereplő

lélektani

és tárgyi

megszemélyesitése

ezek a technikák

a filmművészetben?

sem nyelvi, hanem stiláris feladat.
Vajon felhasználhatók-e
A belső mono16g

semmiképpen

absztrakt nyelvi eszközök,

sem,

hiszen alapvető kellékei,

a képi jelek tartományában

meg. A szabad közvetett

beszéd ugyancsak

szen eredeti alakjában

a nyelv társadalmi

az

nincsenek

nem valósitható

meg,hi-

differenciáltsága

jel-

lemzi, a képi nyelv pedig osztály és nemzet fölötti.

a "közvetett szabad szubjektiválódás"
A szereplő
eszközökkel

szemléletének

utánképzése

giáj a a f5.lmmüvészetben
s z u b j e k t i

a

"k ö z vet

á l ó d á s

V

dalmilag differenciálatlanl,
nológra

emlékeztet,

galmi, filozófiai
A közvetett,
lehetőségeket

n.

csakis stiláris
t echua.kák

e t t.

ana Ló-

s z a b a d ,

Alapja stilisztikai

Itársa-

nem nyelvi, vagyis olyan belső

amely mentes a kifejezetten

absztrakt,

mofo-

e Lemekt.ő l ,'
szabad szubjektivá16dás

rejt magában,

az elbeszélő hagyomány
eredeti,

tehát

haj tható végre. A vizsgál t irodalmi

álomszerü,

felszabaditja

nyüge alól,
barbár.

sokrétű, stilisztikai
a kifejezési

föleleveniti

szabálytalan

formákat

a filmmUvészet

természetét,

vagyis
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Pt\S01INI

szavaival:

lia közvetett

vetheti a filmmüvészetben

szabad szubjektiválódás

a költői nyelvtechni~a

meg•.

alapjait~1I

a "Vörös sivatag" költészete
PASOLINI

fejtegetéseit

sével illusztrálja.
kiemel két állandó

ANTONIONI

A VÖRÖS SIVATAG
és jellemzo

legujabb

filmjének

gazdag költői

elemzé-

eszköztárából

mozzanatot:

l.' A tárgyak két egymástól

nagyon kevéssé

különböző

beálli-

tásból való bemutatását,
2/ a hosszu
rán a szereplők
Ezekben

időtartamu
bemennek

beállitások

a képmezőbe,

a mozzanatokban

1/ A tárgyak autonóm

technikáját,
illetve

az ember behatol

fölszabaditja

A fölszabadi-

hogy a rendező megteremti

~zabad

szubjektiválódáshoz

szükséges

kással,

azonositja

helyettesiti.

szabadságot

Ugyanez

biztositson

a technika

LUZIONE-jában

natkozása.
munkás/

A társadalmi

és a képi nyelv

lentmondását

talános emberi

költői gondolatainak
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mámoros

szabad szubjektiválódás

PRIMA DELLA RIVO-

nagy részében

is. Azonban mind-

és

szwkségszerü

differenciáltság

rende~ok

tipus jellegét

vel alakitják ki.
A vizsgált
filmek

mun-

BERTOLUCCI

társadalmi

az emlitett

egy neurotikus

magának.

kimutatható

érdekes

feltételeket.

csak azért él vele, hogy maximális

és GOD ARD müveinek

három esetben van egy

a közvetett

saját esztétizmustól

A közvetett

tehát csupán ürügy, a rendező
költői

stilisztikai

magát hosével,

de annak beteg szemléletét

szemléletével

ugyan,

meg.

a költészetet.

az ad lehetoséget,

ugyanis

belőle.

rejlik:

tás ra

ANTONIONI

so-

szépsége,

hozzá, nem szentségteleniti

Ez a formalizmus

kijönnek

két költői gondolat

2/ a tiszta szépség mitosza,amelybe
de alkalmazkodik

amelyek

szociológiai

/pl. ANTONIONI

differenciálatlanságának

vo-

főhőse
el-

ugy oldják meg, hogy hősük ál-

a betegség,

hátterében

képi jelekkel,

egy

a neurózis

segitségé-

másik film - a

mint stiluselemekkel

szerzők
való

kifejezése

- pereg le. PASOLINI

GODARD példája,
bizonyit ja,

szerint ANTO IONI, BERTOLUCCI

és

de számos más - keleti és nyugati - példa is azt

hogy uj közös film~üvés~eti

hagyo ány, kö:tői filmegyik

nyelv van

kialakulóban.

A

jellemzője

- a klasszikus

hagyománnyal

költői nyelvhasználat

legfőbb

szemben - a kamera szere-

pének tudatos kdhang suIyo aá sa és érzékeltetése.
Az uj technikai
lánossá válni.

kód exn ek már számos

PASOLINI

a következőket

lönféle lencsék váltogatása
séges alkalmazása,

mozgatása,

300-asig/,

megduzzasztják

volnának,

véletlenséggel

folytonos

villannak

hosszunak

feltüntetett

tetsző bemutatá

a zoom igen bő-

tulságosan

ellenfények,

bele a kamerába,

meg-

amelyek szinlelt

a kézi kamera imbolygó

a kifejezés

montázsok,

a kü-

amelyek szinte rá-

őket,mintha

ké1.ségbeesett kocsizások,

dékosan hibásnak

emeli ki közülük:

éspeá.ig nagy lencsékkel,

tapadnak a tárgyakra,
kelt kenyerek

/25-östől

ás eLene is kezá. ál ta-

érdekében

szán-

egy-egy tárgy végtelen

a stb.

új formalizmus felé
PASOLINI
..<etvon le.
tartalmi
dését,

az elmondottakból

nagy jelru1tőségü következtetése-

Mivel a legutóbbi negyed században

és formai ujitásai megelőzték
és kijelölték

kialakulásából
vezeti le.

a müvészetek

Szerinte

van: a ~eokapitalista
ződik beLne,
hóditását

utját,

általános

hogy szabadok,

hat a

müvészetekre,

tendenciáját

sajátos osztály tartalma

kulturális

alJlellyela tőkés uralkodó

fejlő-

formalizmusának

formalista

ennek a folyamatnak
burzsoázia

filmmüvészet

a többi müvészetek

a költői filmnyelv

szeretné visszaszoritani.

megtévesztően

a

ellentámadása

osztályamarxizmus

Ráadásul

az egész

abba a tévedésbe

pedig csupán a formai eszközök

tükrötérfolyamat

ejti őket,

szabad felhaszná-

lására kaptak jogot. De szerencsér
va"! még egy alternativa, nevezetesen az, hogy - PASOLINI szavaiva:'..
élve - lia költő - többek
között e formalizmus

segits' ;ével - visszanyeri

től ez ido szerint $eg va"

hivatását,amely-

o?~tva."
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KLAUS~~:
TALÁI.J(OZi\S .
GRETA GARB()\A!J
Thomas MANN fia,Klaus MANN, az excentrikus tehetségü iró öngyilkossággal
befejezett élete utolsó müveként adta ki DER
WENDEPUNKT cimü önéletirását.
Az alábbi
részletben - melyet Greta GARBO születésének 60. évfordulója alkalmával
közlünk - Erika novérével együtt
tett világkörüli ut jának egyik emlékezetes epizódját eleveniti fel •
•••• Hosszu volt az ut.
nagynak

képzeltük,

kontinenst

de nem

óriásinak

vége ezeknek

a hőség.

nünket:

ezeknek

üres pusztaságban

két óceán közti

Már négy

A Pullmann-kocsiban
az amerikai

Homoksivatag

haladtunk

Igaz,

találtuk. Hát sohasem lesz

az utunk.

volt./

ország I

a gabonaföldeknek?

/A légkondicionálás

ismeretlen

A

nagynak.

és egyben üresnek

a sztyeppéknek,

ez idő tájt még

mérhetetlen

i l Y e n

nap és négy éjszaka tartott
növekedett

Micsoda

előre.

egyre

vonatokban

vett körül ben-

Vajon mikor

ér már

véget ez az utazás?
A negyedik

éjszakát

ütésre megváltozott
ta el az egyhangu
szikrázó

sik ság helyét.Az

köszöntött

Maga Los ~~geles

gó embertömegek
vezethez

hasonló,

növekvő

területeit.
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érkeztünk,

tobzódásába,

és dusvirágu

narancs,

villák közé. A

jutalmát:

utunk vé-

bennünket.

azonban

csalódást

okozott.

és dinamiKus

csupán utcák, ~pületek,

monstruózus

varázs-

kertek világa foglal-

végül is meghozta

lan és sivár volt New York kemény
nem is város,

mintegy

uj igéret földjére

pálmafasorok

négy hosszu nap és éjszaka

Angeles

azonban

szinek és gyümölcsök

büszke

gén a paradicsom

reggelre

a táj. Buja,növényzetü

napsütésben,

ciprus, fügefa,

követő

tömkelege.Minden

,melynek lüktető
Los Angelesnek

szive,

Milyen

szépsége
jármüvek

formátután.Los

és tolon-

más város élő szera központja

táplálja

azonban nincs központja.Nincs

alkata, nincs
burjánzott

lényege, nincs arca: duzzadó

meduzához,

rányi tva nyulkál

raga~ozó

poliphoz,

gombához hasonló,tulme ly vak ösztönéto1

szanaszét.·

A polipkarokhoz

hasonló

külyarosok

a tengerparton,

és ugyanakkor

gyike Hollywood.

Ide.igyeke7cünk:

zott mi kettonket
Hollywoodot

vég nélkül

be a szárazföld
Hollywood

/perr~e

a késői huszas

város· ,il, mely kétségbeesetten
kelteni.

A vonatról

fénylő gyümölcsök,

a kirakatok,

ahol lia sztárok nézik

a szállodák,

lány és becsvágyó
venc sztárotok

mint az a Hollywood,

fiu álmában

villáit,

minden egyéb kellékkel.
Lilian GISH,
valamennyi

többi kedvenc

Emil JANNINGS
Joviális

volt,

huskolosszus,

sot maga a nap-

akinek otthonába

fogadott

és nézzétek

Ugye

csinos

lliegked-

saját bárral

Charlie CHAPLIN

ért

a véletlen

és

és

bejuttatott,

éppen a hirnév csucsára.

ez a faragatlan

inast tartott,

szép

harsogná:

otthona!

arcvonásu,

tevékenységét

dolláros napi gázsi jutalmazta.Gyönyörü

kezett velünk,

'lIholly-

mely minden

pool"-lal,

akinek fáradhatatlan

pool" , saját bári,

a mozipa-

csak öt dollár! Megtekinthető

Ramon NOVARRO,

aki akkoriban

barátsággal

Jöjjetek

"swimming
Városnézés

Mary PICKFORD,

Az első kedvenc,

él?

a szinte

oly nevetségesen

woodin volt, müvi: nem valódi.Miritha egyfolytában
olyan vagyok,

több-

Hollywood

pálmák,

saját filmjeiket",

í

van

sem láthattuk
igyekszik

ugy megcsodált

nyugta is, tulzó az nha tá sad va l , minden

pontosan

von-

évek Ho11ywoodjáról

nem arró). amivé azóta fejlődött/

loták,

A karok e-

is.

nek vidéki

zsirosan

terjeszkednek

felé.

neve mágnesként

most szó,

látszatát

i-

házban

ekkortájt

ezer

lakott /"swimming

aki előkelően

oroszlánfejü

vidám

suttogva

csau-kutyájának

érint-

kékesfekete

nyelve és álnokul

csillogó

vakat rikácsol t,

de aki megbo t.ránkozo t t raj ta, többé nem kapott

meghivást
kellemes

a

Jannings-villába.

A háznépet

fiatal leánya és különösen

lesége egészitette
szinésznő

kis szeme volt. Papagájuk

ki,

aki előzőleg

volt Berlinben.Gussy

JANNINGS

szórakoztató,
Gussy HOLL

disznó

sza-

jóindulatu,
szellemes

fe-

néven népszerű

elso férje Conrad VEIDT volt: eb-
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ben az időben

szintén az amerikai

sze mindennapos
megismertessen

vendég

JANNINGSéknál,

bennünket

az Universal

hol megcsodálhattuk

A NEVETŐ

íínnepe I t sztárja.Per-

némafilm

készségesen
City

EMBERhez

arra,

formált,megdöbbento

ját. Igaz, hogy Connie VEIDT az ilyen maszk nélkül
moni" hatást

tett,

len, egyszerU,

viszont

jólelkű

NINGS maga is maszkot
kez o módon.Ha
kelteni,

Emil viszont

so mög0tt

az is igaz,

viselt

a külvilág

rejtőzo

arany szivet.

pillantásunk

kellett

ványa mögött

számitó ravaszságot

is elég "déigényte-

fickó volt.

felé,

játszotta

igyekezett

meg, a nyers kül-

A mi, pszichológiailag

hozzá, hogya

JAN-

csak éppen elle~-

miatt démoni hatást

a nyárspolgárt

a-

maszk-

hogy valójában

és -amellett tehetséges

Connie a szerepköre

hogy

filmbirodalmával,

képzett

"becsületes

német ember" lát-

és gátlástalan

önzést fedezhes-

sUnk fel.
Eredetileg

tulajdonképpen

zeltük el a hollywoodi
kes tévedésUnk.
tásosság

vedelmet.
JANNINGS
lye,

ugyanis

központ,

volt, a német kolónia
zártabbnak

bizonyult

akinek a heti jövedelme
meghivásra.

/Erikát

elviseltek,

de nem vettek komolyan./

a költő-rendezo

ember,

lénye nem volt
Ernst
mesebb

indokolatlan

LUBITSCH /akinek
termékei

komédiái

közé számitanak/

Lya de PUTTI /Emil partnere
néhány más hasonló
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ekkortájt

félhivatalos

bármilyen

rangbéli.

találkozóhe-

arisztokrata

Az állandó

átutazóként

vendégek

Hans MÜLLER

MURNAU

- bőhu_

az ismert

ember, akinek fö~llenszenves

máig az amerikai

sem/,

film legszelle-

a már kissé hanyatlani

a felejthetetlen

közé

megbarátkoztunk

tehetséges

éppen ezért

sza-

az ezer dolláron,nem

akivel szivből

és

kö-

mint amilyen

és engem csodabogár

rendkivül

szertar-

azonos jö-

Ludwig BERGER fivérével,továbbá

rendező /magas,hallgatag,

gyere-

a nagyjából

VEID'l'enkivül az osztrák drámairó,

moru és temperamentumu

azonban

kép-

azonos nemzetbeliek

alulmaradt

számithatott

vidámnak

kinai merevségü

amely csak ritkán,

Egy olyan társasági

valójában

tartozott

kiderült

fel, de ott is feltételezve

otthona

lónnál:

kötetlenül

életet. Hamarosan

A filmszakmában

uralkodott,

zött oldódott

valahogy

VARIETÉben/

kezdő
és még

Gre/a Garba -

Krisztina királynő

.If kameltás

hölgy

Walewska gró(iró
Inspiráció

Megjelent
bejelentés
ság

kÖ:t.öttükn8ha egy furcsa fiatal nő is,

nélkül

vacsora

és még hozzá a késő éjszakai

után a terraszon

kor tünt fel hirtelen,
sötét hátteréből

üldögélt

lélegzetállitó

jelenségként,

lépésekkel

lap nélkül,nyitott

esőkabátban,

sarok nélküli

zalmassan

vagyok!"

helyett

zengő mély hangon,

f á r a d t /müde/

- kiáltott
különös

biggyesztette

és pálinkát

Oroszlánsörénnyel
ugy tünt,
benyomásaim

szoló istennőé
borotvált,
munkával

volt,

gondosan
elmélyitve,

zu halvány,

Mély,zengő

egyébként

a fejét,

arca

hangja mintha

szélét

le-

l"

szép volt,

és e nézetemet

Márványhomloka

uj

egy gyá-

teli. Szemöldöke

~ermészetesen:
látszott.

édesen-sötét

megkapó

Fejedelmien

még száj-

Mesteri

merészen

változott önmagává.
Dörgő Pythia-hangon
kijelentette,

arcának

raj-

formált.

tekintetét

filmszerepéről.Ne-

soká tartott, míg moés szájának b~szke voaz

a tragika ujra vissza-

whiskyt kért,

hogy táncolni

csak rit-

És csak rövid idore:

kialudt,és

még-egy

akar.

lépésekkel,

ajku fehér arcát érezhetően

Nagy, nemes formáju

rejtett vol-

mintha nagy megerőlte-

érezhetően

egy tangó t , eroteljes

tásban, összezárt

legujabb

fájdalmasan.

idegenül ható mosoly hamarosan

titkokat

volt, igaz, hogy nevetni

bánatos

borongós

nalát, lassan, vonakodva,

nerétől.

szája

arcon.

megváltoztatta

kával táncolt

nyujtva meg a

szeme körül a kék árnyék müvészi
azonban

tést okozott volna földerülnie:

meglepetésre

"Borr-

köszönés

megdöbbentően

meg.

beszélt bár az időjárásról,vagy

kán láttuk.

Ka-

Majd közénk érkezve bele-

amiért arca sápadtnak

vetése leirhatatlanul

solya

dallamossággal

nagy dacos száj egy sápadt, nagy,

dacosan-mélabus
na,

szandálban.

szeme aranyI ó sötétséggel
kirajzolva,

ruzst sem használt,

felénk tartott.

amit valaha is láttam,

azóta sem változtatták

ilyen-

amint a kert

kért. "De sokat, Emill Duplát

keretezett

a legszebb,

A társa-

rá a társaságra

szó magánhangzóit.

roskadt egy kerti székbe. Elforditva

órákban.

whisky je mellett:

büszke,vontatott

fáááradt

többnyire

keze szilárdan

majd általános
A Jannings-lánykissé merev tar-

távol tartva part-

tartotta

a leánykát.
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Erős csuklójával,
atal férfiideál

hosszu

lábával

benyomását

A tánc után

ünnepélyesség

büszke,

vontatott

ta Hollywoodba.
halt,

védence

megdöbbentő

boorrzasztóan

jól van. Táncoltam

előzőleg

Stiller
viszont

szépségével

STILLER,az

később visszatért
itt maradt

szakmai

tisztelettel.-

tok csak! Két-három
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su-

jelenségként,

aki nemrégen

tünt

ismert rendezo hozés meg

partjain

is

egyedül,

hirnevével.

Rövidesen

év mulva világhirU

A leány Greta Garbo volt.

ittam.

éjszaka

hazájába,

Kalifornia

és eljövendo

fáá-

elottünk.

IIBombasikere lesz ennek a lánynak - jósolta
érezheto

és

lélegzetelállitó

megjelent

Mauritz

hogy

mindnyáj atoknak I - szól t nem

hogy ez egy svéd szinésznő,

fel Európában.Honfitársa,

közölte,

Avval eltünt a kaliforniai

lépésekkel

Emil mondta,

hangon

- Amikor jöttemj

radt voltam,. de most már minden

lyos sötétjében,amelybol

panaszos

"Köszönöm

nélkül.

Thank you ever so much!"

az antik fi-

tette rám.

messzehangzóan

sokkal j obban érzi magát.
minden

és széles vállával

Emil, már ekkor

be fog törni,

lesz."

várja-

XÖ~Y'Y~~

Az álom megva16sitása

••••••

mint

ahogy

történni

az

szokott - nem

olyan egy-

szerU és könnyU,a legnagyobb j6akarat és igyekezet mellett sem, s éppen ezért az ebben az irányban tett
első

próbálkozások

sem mentesek az

uttörők tiszteletremélt6

l'ANKONYVEK A FILMESZTETIKA
OKTATASAHOZ
OL~ASÓKÖNYV

SZERTANI UTMUTATÓ I.
TANÁROK SZÁMÁRA.
KESZTETTE,

KÖZÉPISKOLAI

VÁLOGATTA,

BP. 1965.

INTÉZET

SZER-

A BEVEZETÉST ÉS A

SZERTANI FEJEZETET IRTA
vÁN

És MÓD-

BÖLCS IST-

AZ ORSZ. PEDAGOGIAJ

KIADÁSA.

FILMESZTÉTIKA

MÓD-

A

76 p.,

32 t.

KÖZÉPISKOLÁK

I.

tévedései-

től.
Mindenekelott
oktatást a

FILMESZTÉTIKAI

azonban

már az álmokkal

a filmesztétikai

tantervbe beiktató ren-

delkezés váltja ki a kritikát abban
a tekintetben,hogy
csoportok

az egyes tanu16-

mindössze

évi

keretben foglalkoznak
tikával,

a

6-8 6rás
filmeszté-

att61 függően, hogy van-e

az osztályban gyakorlati

foglalko-

zás. Az évi 6, illetve 8 6rás "tantárgy"-on

belUl az

egyes film6rák

OSZTÁLYA SZÁMÁRA. IRTA BÖLCS ISTVÁN

6-8 hetes időközökben

BP •. 1965.

mást, ami már eleve problematikussá
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TANKÖNYVKIADÓ

VÁLLALAT.

p.

teszi
BALÁZS Bála

negyven áv előtti

álmát váltotta valóra az az

intéz-

a filmesztétika

eredményességét.
lósithatatlan

lák elso osztályába

lyamatosság

esztétikájának

kötelező

tárgyként

tanitásának

Az órák egymást61

való távolsága következtében

kedés, amely bevezette a középiskoa filmmUvészet

követik egy-

megva-

a rendszeresség,a
és a

fo-

fokozatosság di-

daktikai alapelve.

való tanitását.
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BÖLCS István két könyve e

hi-

centráció tekintetében.

Tulzottnak

bás tantervi elképzelés alapján ké-

érezzük azonban

szült, s aszükreszabott

táshoz való :kapcsolás kiemeIt hang-

folyó

hiányokért

vonni nem is

~t

keretekből
felelősségre

iehet.

A két könyv a

sulyozását,

az

írodalom-okta-

helyesnek

inkább

azt

gondolnánk, ha a koncentráció vala-

megadott lehetőségek határain belül

mennyi

müvészet irányában érvénye-

lelkiismeretesen

sülne.

beleértve azt

késziti

elő

a

a müvészetet

filmesztétika

tanitását:

Az egyik

is, amely a film gyermekkorában oly

FILMESZTÉTIKAI

OLVASÓKÖNYV

ÉS MÓD-

döntő szerepet játszott, s amelynek

SZERTANI UTMUTATÓ a
re,

a másik

tanárok részé-

a FILMESZTÉTIKA

TAN-

KÖNYVE a tanulók használatára.
A

FILMESZTÉTIKAI

lyes meggondolásból

született, hogy
tanitásához min-

denekelőtt a tanárokat
sziteni.

Éppen ezért

volna

könyv

a

kell felkéhelyes

elején

legalább a magyar

lett

a

színészre

A szerzo helyesen

hangsulyoz-

za, hogy a filmoktatás csak filmvetitéssel együtt képzelhető el.
gyük föl,

hogy

részletek

beszerzését

Filmintézet

a

Te-

filmek és ~ilmaz

valóban

Iskolai

biztosi tani

vagy végén

tudja,ezzel még a szemléltetés egy-

nyelvü szakköny-

általán nincs eiintézve, mert veti-

veket röviden annotált bibliográfia
formájában közölni.
Az

különösen

a szinházat.

OLVASÓKÖNYV

ÉS MÓDSZERTANI UTMUTATÓ abból a heaz uj diszciplina

rokonsága,

való tekintettel, ma sem tagadható:

tőgépről, vetitőhelyiségról,
zelő

OLVASÓKÖNYV

szöveggyüjte-

gépke-

személyzetrol, magnetofonról,

lemezjátszóról,

epidiaszkópról

és

mény. amely a tanterv eloirás~it és

zenei anyagr ól a tanárnak kell gon-

a tankönyv tematikáját követi. Sze-

doskodnia. Nem szeretnék ünneprontó

melvényeit

tulnyomórészt BALÁZS Bé-

la A FILM.

BIRÓ Yvette A FILM FOR-

MANYELVE.

NEMES Károly HOGYAN NÉZ-

ZÜNK FILMET?

és NEMESKÜRTY István

l MOZGÓKÉPTÓL A FILMMÜVÉSZETIG

cimü

munkákból meriti. Ez a válogatás igen hasznos,
segitséget

jól átgondolt és nagy
nyujt a tárgyat

tanitó

tanároknak.
Az

tudnivalókat

foglalja

magába.

Az itt kifejtett elvek ál-

talában

helytállók,

elsősorban

konkrét filmélményekhez
oktatás.a gyakorlatiasság
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a

"mellékkörülményekben"

filmesztétika

a

kapcsolódó
és a kon-

tanitásának

a
komoly

buktatói rejtőznek.
Az

OLVASÓKÖNYV

végén 32

jól

választott kép es értelmes magyarázat egésziti ki a

szöveggyüjtemény

mondani valóját.
A TANKÖNYVnek

OLVASÓKÖNYV IX. fejezete a

módszertani

lenni, de az az érzésem, hogy ezekben

lati sikon

ezek után gyakor-

kellene

megvalósitani

mindazt, ami az OLYASÓKÖNYVben
megalapozást nyert.

elvi

Ez azonban va-

lójában nem történik meg.Sok helyen
a TANKÖNYV

szembekerül

KÖNYV helyes elméleti

az OLVASÓmegállapitá-

Csak ezután

sa1val,s az anyago t egés~ más szem-

kerülhetne

sor a

plánok tárgyalására, de itt is arra

pontok szerint tárgyalj a'. :
Az OLVASÓKÖNYV például hangsu-

kellene ügyelni, hogy mindig a nézo

lyozza,hogy az oktatásnak a konkrét

szemléletéből induljanak ki, ne pe-

filmélményhez kell kapcsolódnia.Ez-

dig

zel szemben az elso óra jegy a hét-

állit be,

bOl/

tografál. Nem,filmrendezők

'~ltalános esztetizálással te-

abból,

hogy a rendező

hogyan

s az operatőr hogyan foképzésé-

lik el. Filmvetitésről ezen az órán

ről van szó, hanem 14 éves középis-

szó sincs,

kolásokkal

tétikai

helyette általános eszfogalmaz tatnak

törvények

meg.
Nem az volna-e helyes eljárás,
ha az első órát
téssel

mindjárt filmveti-

kezdenénk,

és

élményboI kiindulva

a közvetlen

próbálnánk le-

tás

Ezt az elvet kö-

elemzésérol.

a "hogyan készül" kérdést csak kiegészitésképpen,

osztályban

alkalmazásuk

,

cimet

kapta.

és

Már az

csak

mellékesen

volna szabad felvetni, s az egészet

szerüségeket?
képsikok

mUalko-

vetkezetesen kellene végigvinni, és

egy késobbi

A

esztétikai

k é s z

vonni fokozatosan bizonyos törvényA második óra

folytatott

megbeszélésről, a

lásra

esetleg a következő
magasabbfoku tárgya-

tartalékolni.

gyeznünk,

/Meg kell je-

hogy a premier plan és a

ELEKTRA film kiválasztását sem tud-

szekond plan nem angol, hanem fran-

juk helyeselni. Bármennyire iS,erre

cia kifejezések!/

csábit az irodalmi koncentráció, ez
a nagyszerü
és

film a maga

komplikált

rafinált

képszerkesztésével

semmiképpen sem alka1mas
kon

elemi fo-

filmesztétikai ismeretek mega-

lapozására.

Ennél

azonban

sokkal

sulyosabb tévedésnek érzem,

hogy a

szerző a képsikokkal kezdi a
esztétika tárgyalását.
resebb

megoldásként

film-

Nem módszekinálkoznék-e

Amit tudni illik

hogy illik tudni a forgatókönyv
róját.

és irodalmi

dolgozása esetén a

i-

mUalkotás feltémaadó regény-

vagy drámai ró nevét is. Ha pedig az
irodalom-

és

müvészettörténetben

ragaszkodunk hozzá,itt sem árt megjegyezni"

hogy mi kJ, keletkezett a

müalkotás.
A harmadik óra a megvilágitás,

elobb a film tartalmi elemzése, hiszen a t'anárnak mindenekelőtt arról

kamera,

kell meggyőződnie,

problémáival

hogy nö~endékei

minden film-

ről cimü szakaszhoz hozzátehetnénk.

kameraállás,

kameramozgás

foglalkozik. Ebben az

megértették-e a müvet? Ebből önként

esetben is

adódik a filmmese,

elsosorban a képet kell elemezni, s

lása,

a story tárgya-

a terjedelem,

folyamatosság /szemben

a

tagolatlan
a

szinházi

az a

vélemányünk, hogy

csak akkor szabad kitérni a
teli technikára,

eloadás tagoltságával/,a mese belso

lenül

szükséges.

szerkezete stb.

képzomüvészeti

felvé-

amikor ez feltétA
példái

megvilágitás
közül

nem
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tartjuk alkalmasnak a kérdés

tisz-

indokolatlan

fordulattal egyszerre

tázására sem CSONTV ÁRY. sem PICASSO

csak

képeit,

egyszeriségérol

rális

ahol a fénynek ilyen natuértelmezéséről

beszélni sem

lehet.

a

müalkotás

zártságáról

kezd

és

beszélni, és

ennek illusztrál4sára a

Szeptember

végén c. költemény Végh ,György-féle

A

montázs

14.-5.

tárgyalása

óra! sem a filmalkotásból indul ki,
hanem a montázs-készités

átirását idézi. aminek a filmesztétikához vajmi kevés köze van.

folyamatá-

ból. Azt kellene vizsgálni.

hogyan

A tankönyvnek
legü

munkafüzet jel-

beosztásával,

az

olvasmány-

beállitásával

és a kis-

kapcsolódnak. egymáshoz a képek, mi-

részletek

lyen sorrendben

lexikon fejezetenkénti adatközlésé-

látja oket a néző,

a képek egymásutánjában milyen tör-

vel egyetértünk.

A hiányosságok az

vényszerüségek nyilatkoznak meg.ho-

egész

gyan függ össze a képkapcsolással a

keznek,

tempó és.a ritmus stb.

nyos természetes didaktikai

A 6. óra cime: Filmelemzés. Ez
azért

hat

különösnek, mert az em-

bernek az az elképzelése.
egész könyv

hogy

a filmelemzéssel

az
fog-

könyvben mindig

ott jelent-

ahol a szerzo

eltér bizoés me-

todikai eljárásoktól, az esztétikai
elemzés következetességétol,

és en-

ged

hogy a

annak

a

filmkészités

csábitásnak,

munkafolyamatának

e-

lalkozik. Hát eddig nem filmet ele-

gyes

meztünk?

rendező, operat6r tevékenységei he-

Vagy csak itt kerülne sor

arra a tartalmi
a könyv

elején

hisszük,
kellene

hogy
az

elemzésre, amelyet
hiányoltunk?
ezzel

egészet

Azt

a fejezettel

érdekes

lyettesitse

mozzanatai val /'filma müalkotás

közvetlen

szemléletén alapuló boncolgatást.
Egyébként az

egész kisérletet

kezdeni, csak

örömmel

üdvözöljük,

egy sokkal egyszerübb filmen mint a

iskolai

izlésnevelés

mint a modern
fontos lépé-

VARIÁCIÓK EGY TÉMÁRA. Általában nem

sét.A kisérleti tankönyv hibái nyo-

érezzük

mán támadt viták fogják majd

sehol a fokozatosság érvé-

nyesitését

az egyszerübbol a komp-

tisz-

tázni a középiskolai filmesztétikai

likáltabb, a könnyebbtől a nehezebb

oktatás

felé. A 14 éves gyerek mást lát ér-

módszertani

dekesnek és szépnek, mint a felnőtt

maj~ lehetóvé, hogy a végleges tan-

s éppen

ezért a pedagógusnak nem a

könyvben

felnott

igényességéből

hassunk.

kell kiin-

dulnia, hanem a tanulók szemléletébOI.
Az utolsó

óra

a kép

és hang

szerepével és kapcsolatával fcglalkozik.
fejezet
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érdekesen és módszeresen. A
végén

azonban váratlan és

didaktikai

problémáit

kérdéseit,

s

és

teszik

egy lépéssel elobbre jut-

Sraud Géza

tulzottan a racionalitás

terUleté~

keresték a komikum alapfeltételeit.
A

A KOMIKUMROL

legnépszerUbb

mindannyian

meghatározások

olyanféle formula

GOTTFRIED MÜLLER~ THEORIE DER KOKIK
WÜRZBURG.
KON~D TRILTSCH VERLAGr

észszerünek

tünő

ésszerütlen

meghatározásnak

tése kiván lenni drámaelméleti

musa ellen veszi fel a

s

igy

egyike

1e-

leplezését fogalmaz ták meg. Ennek a

1964-.
MÜLLER müve egészében kiegészikájának,

felé

tartottak, mely a komikumot mint az

mun-

szerző.

azoknak a

tulzott racionalizküzdelmet a

Megmutatja azt, hogy léte-

könyveknek~ melyek főként a komédia

zik a

felől közelitik meg a komikum prob-

létezik a tárgyak komikuma is,anél-

lémáját. Látókörében felmerUlnek u-

kül hogy akár a test,

I~an lirára,

továbbá epikára is u-

tárgya~

lényegileg azonban a

ződnék. A könyv a hagyományos komi-

taló elemek,

test

komikuma is,

valamint

akár pedig a

ésszerütlensége

igyekszik ,meghatá-

kum-elméletek

rozni a komikum mibenlétét. Szemben

tartja fenn,

a hasonló

a komikum lényege valamiféle megle-

játékstilusból

jellegU

magyar kisérle-

egyetlen

leleple-

tekkel, mint amilyen például SZALAI

petésen alapszik.

Károly könyve,

he. az é5szerütlennek'

lozófia- és

anyaga - főként fi-

esztétika történeti

nyaga - sokkal bővebb,
sos,

a-

mint szoká-

és szerepel benne

LÉSZtól kezdve a latin

derUlése
ről.

moti vumát

nevezetesen azt, hogy

valami

A meglepetés lehirtelen ki-

ésszerUnek

tUnő-

De ugyani gy meglepően hat bi-

zonyos tárgyak vagy bizonpos tipusu

ARISZTOTE-

embereknek a megjelenése, meg1epően

komédiairók

elméleti és gyakorlati müvein át e-

hatn~

gészen HEGELig, JEAN PAULig,

zások.

SCHO-

bizonyos
Ebből

szójátékok és cé1azonban

PENHAUERig és FREUDig mindenki, aki
a

Könyve azonban

létre. MÜLLER szerint ugyanis a ko-

és száraz is-

mikum definiciója igy hangzikl "ko-

mertetés.
Miben több? Elsősorban az a fő

mikus valami meglepő, ami várakozá-

érték KÜLJ,ER könyvében. hogy megki-

után csak azt kellene

sérli a komikumot nem pusztán a mü-

hogy mit tarthatunk meglepőnek, mit

vészi alkotásokban megvizsgálni,hanem igyekszik a mindennapi élet ko-

tarthatunk kellemesnek stb.
semmitmondó
Amennyire tág és

mikumához is visszanyulni " Ebben

ez az általános meghatározás,

komikum ról

irt.

több ~int fölsorolás

tekintetben

BERGSON

jobb könyveire
rinte

és FREUD leg-

támaszkodhat.

minden eddigi

letnek alapvető hibája

a

Sze-

komikum-elmévolt,

hogy

tág

elméletileg

rendkivül

megfogalmazás

jön

sunktól kellemes módon eltér". Ezek
megkérdezni,

any-

nyira érdekes az a gyüjtemény, amelyet a szerzo különbözo komikus hatásokról ad.
nyegesebb

Számunkra

itt leglé-

a filmkomikumnak a hatá139

sa.

Mindenek

előtt

a filmviccet,

ahhoz. hogy a filmbeli komikumot is

vagyis a gegget ábrázolja, és hang-

kidolgozza.

sulyozza a különbözo geggek

vázlatos marad, és pozitiv megálla-

csoportjai

kidolgozásának

szüksé-

gességét. Megkülönbözteti
mi,

az

eltéro

optikai

és

a tartal-

az akusztikus

geggeket. Ezen

kivül

trükkfelvételek

kérdését is.S talán

tárgyalja

éppen e téren mo~dja
sebbet számunkra.
ja,

a

a leglényege-

Ugyanis kimutat-

hogyatrükkfilm

a legprimiti-

pitá~

Ez ~ azonban

rendkivül

e téren két dologra

szorit-

kozik. Az egyik az, hogy a filmbeli
megvilágitás,
pes arra,

valamint a kamera ké-

hogy a testnek és a tár-

gyaknak val6ságos komikumát, amelyre az ember értelmileg
érvényre
nat,

juttassa.

nem figyel,

A másik mozza-

amely szintén igen érdekes, a

ko-

test és különösen a női szexualitás

mikumot, mert mindig az ellenkezője

komikumára vonatkozik. A szerző vé-

vebb alapjaira vezeti vissza a

történik annak, mint aminek logika-

leménye szerint elsosorban a keblek

ilag

hatnak bizonyos

történnie

CHAUVET

kellene.

könyve

Azután

alapján ILe porte-

fényképezések

ese-

tén komikusan, s ezt a következővel

plume et la caméral külön kis feje-

támasztja alá:

zetet szentel CHAPLINnek,

szinésznoknek egy tipusa,mely a női

sulyozza,
CH~PLINnél

hogy

a

és hang-

komikus

hatás

négy mozzanatb61 áll e-

a film-

bájait kimondottan a komikus

hatás

szempontjáb6l

Clara

Az első

mozzanat a rendkivüli

BOW, Mae

gyorsasággal

véghezvitt cselekvés,

Jean

lő.

"Kialakult

hangsulyozta:

WEST és a kebelszépségek,

HARLOW

és

Jane RUSSEL." Ide

a második a kivitelezés biztonsága,

sorolja a továbbiakban Silvana PAM-

a

PANINIt és Martine CAROLt. Fejtege-

harmadik

jellege és

a játék
a

~egyedik

intelligenciája.Erre
da az, amikor
a p6stára,

néma pantomim
a börleszk

vonatkoz6 pél-

CHAPLIN levelet visz

s megkér valakit,

öltse ki a nyelvét.
vel megnedvesiti

hogy

Ezzel a nyelv-

a bélyeget, az il-

tése

ebbol a

szempontb6l

mert kétségtelen,hogy
xuális

érdekes,

bizonyos sze-

mozzanatok tulhangsulyozása

nevetést vált ki.

A

valóságban a-

zonban a nevetésnek a komikumhoz és
a humorhoz semmi köze nincs, sokkal

hogy

inkább az ingerhatás anal6giája az,

továbbra is ki16gatja a nyelvét.Ez-

ami itt nevetést vált ki. Ez termé-

után

szetesen

lető annyira meg
CHAPLIN

van

bedobja

lepve,
a

levelet,

visszajön, a ki16g6 nyelvet

betol-

ja és a szájat összekattantja.
A könyv

szerzője

észreveszi,

hogy va16jában a film egész techni-

nem

azt

test bármely r sze ,
é

jelenti, hogy a
s igy a keblek

nem válthatnak ki komikus hatást,de
ezeknek

komikuma éppen

aszexuális

jellegü. Ebben az értelemben tudni-

káját meg kell vizsgálni a filmbeli

illik

tértől és időtől kezdve

kamera-

egy testrész másra használhat6,mint

technikán át egészen a sminkelésig,

ami a testrész normális rendelteté-

a

se.
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a

meglepetés

ott van, ahol

Hason16képpen
akkor,

mikor

téved a

Buster

CHAPLIN kellékeinek

KEATON: vagy

- ahogyan o ne-

vezi, attributumainaknésszel és a film
függésben,
szeként
tévedések

mint központi

is.Nem szükséges
példálózni,

menetével

össze-

lesz megemliteni

ré-

Ezek a

hosszasabban

tor-beli

CHAPLIN

mint

ra végzi

munkáját,

láz-beli

CHAPLIN

got tárgyalja

és elfeledkezik

a ko-

társadalmi sá-

borbély

BRAHMS Magyar táncok-jának

abból fa-

mikum ,par excellence

dallamá-

vagy az Aranytársát

hirtelen

nézi.

Ugyanigy

6riási

baromfinak

modern

példa a NYOLC ÉS FÉL

elso képsora,

elég

azt, hogy a Diktá-

MÜLLER a komikumot mint
lévo, tehát objektiv dol-

funkcionálás

kateg6ria jellemzi a

itt

komikussá.

A

filmbeli komikumot

a sz i-

nyilvánvalóan

kadnak,hogy

sági funkci6jával.

csak

tehát egy totalitás

'válnak

önmagában

szerzo

amikor

a

egyik

betegek a

gár61. S noha igaza van abban, hogy

WalkUrok lovaglása dallamára vonul-

a fölény érzete,amelyet

nak ivókurára.

mikum-elmélet

minden

ko-

ki szokot t ,emelni,nem

minden komikus szituációra vonatkozik, mégis akár fölényérzetünk

van,

Kétségtelen

hogy

a

börleszk,valamint

a trükkfilm

ezek-

nek az elemeknek,

vagyis a

"más"

funkci6j u és "más"

funkci6ban

sze-

akár nincs, a komikum csupán a tár-

repeltetett

sadalmi viszonyokkal

összefüggésben

egész tárházát nyujtja. Ezért lehe-

összefüggéü~

a dolgok és a szituációk funkci6já-

tptlenség a komikumot

áll elo.
Ha a

társadalmi

elhanyagoljuk~
kapcsolatos

hogya

a

akkor

a komikummal

meglátásai~k

letmeglátások
tegeti

BERGSON alapján,

mechanizáltság

az ember ese-

igaz, ha végeredményben
megragadás

felsorolásra

takar.
De az

elméletileg

csak

szituációk

funkciój ával ,

inkább gyUjto és részletér-

tékei vannak,
tékei.

Ezért mond-

MÜLLER könyvének

mintsem elméleti ér-

Végso meghatározása

semmit-

mond6 anyagához képest - hogy a komikum kateg6riáinál

maradva

fejez-

zUk ki magunkat - olyan,mintha

fil-

men látnánk egy 6riási gyárat,

ha-

ez a,

j6 részlet-

Igy van ez más
egész prob~émát
akkor

füzhetné

a komikum e-

nevezetesen

mikum összefüggését

sokkal

hiján.

hogy

csupán

ha észrevenné

gyik sajátságát,

el-

nak bemutatása
hatjuk azt,

meghatározni

A filmbeli ko-

helyen~ént

esetben is.

vekr

valódi

mint láttuk,

megoldások~t

össze,

önmagában

helyett

képes.

mikum esetében,
felsorolás

csak rész-

lehetnek.S hiába fej-

szerzo

tében komikusan hat, ami
méleti

dolgoknak és embereknek

tárgyak,
stb.

a ko-

talmas

gépeket mozgasban,

laboránst és munkást

rengeteg

serényen dol-

gozni, s az egész 6riás mechanizmus
terméke egy villamosjegy
sze a mechanizmust,

volna.Per-

ha már megvan,

vagyis MÜLLER anyagát lehet~e.

sot

kellene jobban hasznositani.

szer-

társadalmi

Hermann István

illetve használhat6141

PÁNCZÉL Lajos összefoglalása
tura világá-ban,

a Kul-

KN~UR Filmtörténe-

te, SADOUL müve stb.;A szerző azon-

FILMTORTENET VAGY MOZAIK?

ban. -

bár ez utóbbi könyvet több-

ször részletesen használja, illetve
HORVÁTH

CAMERA

ÁRPÁD:

ÉS A

A FÉNYKÉPEZÉS

OBSCURA

FILM TÖRTÉNET~

TÁNCSICS KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 1965.
Azt az
szaporodó

örömünket,
magyar

megjelenésekor

a

film-szakkönyvek

mutattunk,

szik,mérsékelnUnk
erre int a

amelyet

kell,

és a film tör-

ténete" al cimet viselő
részre
illetve

tagolódik,
"Pergő

kötet

két

s "Álló képek",

képek"

cim

alatt

koncepciót,
vala-

megemlitett

ada-

HORVÁTH Árpád filmtörténetének
lansága.

hibája éppen

arányta-

A száz oldalból, amelynek

rövidségével
tődzik,

Árpád.
" A fényképezés

a kello

tok gyUjteményénél.
legkirivóbb

szerzője HORVÁTH

sem é-

Filmtörténete

és nem több néhány anekdota,

legalábbis

CAI1ERA OBSCURA cimU

kiadv~ny, melynek

igy nélkülözi

mint ötletszerüen

ugy lát-

Táncsics-könyvkiadónál

most megj elent

idézi - egyik forr~smunkára
pit következetesen.

többször is

több mint

mentege-

féloldalt

ki a

filmtörténetben

ként

szereplő

már

JÓKAI-idézet,

PÁSZTORMihály-ujs~gcikk
majdnem egy

tesz

közhely-

egész

egy

részlete

oldalt, FREESE~

tárgyalja elObb a fototechnika,majd

GREENE története szinte két oldalt.

a film

MELI~Ssel

történetét.

Az első rész a

három oldalon foglalkozik

terjedelem kétharmadát foglalja el.

/ a százból/.

Nyilvánvalóan

GARBÓról mindössze három sor olvas-

a szerző e tárgykör-

ben járatos, és közvetlen célja en-

ható.

nek feldolgozása

lentóségérol

volt. Kritikát ir-

ni róla nem a mi feladatunk.

ám

ugyanakkor Greta

PSYLANDER filmtörténeti
sajnálatosan

sem olvashatunk.Arról

Komolyan kell foglalkoznunk

a-

letesen tudósit,

jesemmit

viszont rész-

hogy Robert TEIDL

zonban a könyv második, mintegy 100

humorista xilofonon játszott, pedig

oldalt kitevo részével.

nem is tudott xilofonozni:

Elismerjük,
között

nem

ilyen szük keretek

könnyü

megrajzolni

a

film hetvenéves

történetét, de kel-

10 mondanivaló

birtokában

még igy

is fel lehet vázolni annak fo
denciáit. arányos utalással
tosabb eseményekre
ló mondanivaló
már

meglévo

a fon-

és müvekre. Kel-

hiányában

viszont a

müvekre kellett volna

támaszkodni, / A
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ten-

Film

kí.s Lexí.kon ,

hangsze-

re néma volt,

a függöny mögött pe-

dig

egy valódi

helyette

muzsikus

produkáita magát.
A TÁNC cimü magyar
neti filmdokumentációt

tánctörtétévesen

első magyar játékfilm"-ként

"az

emliti,

szerzoi közül KERN

Aurélnak szüle-

tési és halálozási

dátumát is köz-

li, valamint, hogy az Opera igazgatója vo lt ,

és ó

forditotta a SÁBA

t , PEKÁR Gyu-

KIRÁLYNŐJE szövegkdnyvé
lár6l

pedig

megtudjuk

/évszámok

filmjérol

Nyilvánval6,

nélküli, hogy <5volt modellje az Arany-szobor Toldi-alakjának.

Arr6l

viszont, hogy a TÁNCnak, az

Uránia

filmvetitéseinek

és

kezdeti magyar
volt~k a

általában

filmgyártásnak

jellegzetességei,

a
mik

sz6 sem

HORVÁTH Árpád filmtörténetében
helyet kapnak

jelentéktelen

semmi-

ségek, de az olvasó ugyanakkor telmarad a
film
vonalai t illeto..,.

jesen tájékozatlan
főbb

en. Rendszerezésnek
PATHÉr6l

nyoma

vasárnap

pőt, de munkásságának

emlitése nélkül.

keresztül

nevet sorol fel,

Olda-

kialakulását.

"Egész Berlin

az

megbízhatóságát

a filmtörténetben.
hová nyulunk,
Lunk ,

Ures

"A film

története"

viselo könyv például a
dését képviselo

GAD, a svéd

a dán

Mauritz STILLER

SJÖSTRÖM,

a

német

LU-

BITSCH, Joe MAY,MURNAU, Fritz LANG,
DUPONT.

a francia René CLAIR, FEY-

DER, CARNÉ, DUVIVIER, RENOIR, az olasz de SICA,

ROSSELLINI stb. nevét,

de SANTIS, VISCONTI,

mindig közönyös maradt.

valamint

segitette

alcimet

film fejlo-

rendezők közül meg

INCE kivételével

később o

mint
mar-

sem emliti - többek között -

csodár6l beszélt, de a,filmipar még

lapja,

levegot

I-

Lokalanzeiger, HUGENBERG titkos ta-

reméljUk~

Itt sajnos, bár-

uj

A Berliner

a foto-

hogy ezen a téren. hitelesebb,

és Victor

tárgyalja a német

hangosfilmtechnika

nácsos

munkásságának

A szerzo

történeti részben va16ban számtalan

Urban

ban marad előttünk. /286.1./

lyeneket ir:

hogy a film tör-

emelkedobb személyek

csupán külsőhomály-

sort

ténetének elemzése lehetetlen a ki-

huzhatott ci-

ségeir<5l értesülün~,lénYege
lakon

sincs.

megtudjuk, hogy gyerekko-

rában csak

tizenkét

nem tudjuk ellenőrizni,de

esik. /276.1./

fejlődésének

Qsszesen

olvashatunk.

rol

sz6

az

GRIFFITH és
amerikaiakat.

sem esik a modernek-

ANTO IONIt61

CSUHRAJig, BERG-

MANig, RESNAIS-ig.

Az egyetlen ki-

Hi tlert hatalomra,

a következokben

vétel FELLINI, akirí5l ennyit ir: liA

kommentálta az

csodát ••• stb."

háboru után Olaszország és Francia-

fontosnak

Itt még azt is

/305.1./
tartja.

uj
ki

hogy

volt "HUGENBERG

ország rendezői sokszor

elle~állási mozgalom, mint filmtéma

titkos tan&.cflos",viszont a hangos-

után.

filmet ténylegesen

ÉDES

merikai

filmet

megjelenteto

a-

felszines

néhány

nyultak a7

FeltUnik FELLINI,
ÉLET

filmjeí

és

akinek az

NYOLC ÉS FÉL

felejthetetlen

cimU
élményt

sorral intézi el, a DON JUANt köze-

nyujtottak a mai embernek és világ-

pes sikerü hangosfilmnek

szerte sok-sok

és
meg,

az

áttérés okának
hogy

azt

evvel csupán

költsé~eit kivánták
/300.1./

jellemzi,

A

huszas

jelöli

a zenekar

megtakaritani.
évek

~rancia

vitát

el." /322.1./Evvel

índitottak

a bekezdéssel e-

gyébként elintézettnek véli a szerzo az ,egés7.neorealizmus

tárgyalá-

sát is. Viszont a következokben vi-

'szony'lagterjedelmesen
lent6ségét.

je-

Nem derUl ki,hogy miért

éppen ezt. Persze a rendez6khöz
so~16

teleiket, de a m~odik

hangsulyoz-

za egy film,az ÖRDÖGI TALÁLMÁNY

sorsra jutottak

ha-

a szinészek

A könyv

emlités nélkül hagyja

BUNUlLt, DREYEit,

VAJDÁt,

KOt. TRUFFAUT-t,

ROGOSINt

re pal viszont benne
cia pré~eresked6
ból, hOQ

stb.,sze-

REVILLO~

Sz.erepel

aert 6 volt a
rendez6k

a

HAllIK

l4:S.sU,

Sol

TARZAN-filmek

cere /311-312.1./,

prodU-

a kimaradt német

Hans

képviseletében

SCHNEEBlRGER

fran-

abból az alkalom-

finanszirozta

15

forgatá_t.

valamint

DOVZSEli-

/ aki operatőr volt/,

CORELL "ndező.

szUleté.i

n6met

egy-két filmjét ~,ndezte
Pboebu&-vtllalatnál.

k6nt

BERTINln

kivtil

hogy

csupán

avval

"Kussolini

16re~g~6

a

a

Egyéb-

az olasz fllmszinészeket

képviseli

zsi

világltiÁlll tás

"MACISTE"

me~jegyzéssel.

álli t61ag az

erélyes 'lIát

jába

tartoznak

l) ~

utánozta."

harmadik
azok

a

tárgyi hibák.amelyeket
nálatosan

csoportközvetlen

szintén saj-

nagy számban fedezhetttink

fel a könyvben.

Hogy az ismert ma-

gyarországi

vándormozist,

Martensnek

em1iti /272.1.1,

lehet sajt6hiba.de
EDISON munkatársát,

az még

DICKSONt

Dickinson-nak

/302.1./

Tévedés. hogy:

világháboruban

NARTENt

az már nem. hogy

szer is

tették

tatvbyának

ké~

nevezi.
"az

elso

még amatőrök készi-

hihetetlenül

ft

eineorimá"- j ,-

rESZTY-körképUnk
a kor divatos muezek a kör-

SZÚ11tottak

képek, történeti
lis-panorámlkus
lyek egyike.

események

teátrá-

rekonstrukció1.

me-

de nem az elseje volt

a miénk. /232.1./ FREESE-GREEnE
lete nem

"filmre kivinkoz6

ismert angol játékfilm

é-

story":

készült

be~

161e. Robert DONAT főszereplésével.

1252.1,./

tévedés az

lJuancsak

" •••az ela~ vllágháboru

hogy:
hegedUs

került a zongora

11'

általánQsitásokat

i b.

után
mel_

érdekes felvé-

el

kellett volna

kerülni.
A német film

a

CALIGAiIt

1s,

Vázolj a

a baj azonban az,

hogy egy másfél évtizeddel
h ango &-ltz1nes, amerikai,
PANOPTIKUM

eimen

veszti össze:
juk meg

propa-

Paul L&NI PANOP-

tkr"ki bővebben.

tartaimát

során

A vele egy-

neve~i.

koru filmek közül
TIKUMj'ra

tárgyalása

·háboruellenes

gandari~"-nek

a

Kifogásaink

a mi

adta az öt.l~tet:

AL-

/292.1./

144

csak tévedés, hogy az 19OO-a5 pári-

lé ••••• 275.1./ ,t az ilyen kö~el!1lU

~Ysztmá'ial' eQ:~U~ aki 'L~c1~.A1rBEBTIiI

ke-

1~3'.a./ TJgyan-

retek kti'i&ttt;eJ4't.1f

hoz esetleg

is.

világháboru-

ban a •••filmezés l1ár hivatalos

kés6bb~.
ugyane sak

ment filmmel té-

ennek tartalmát

LEN!

tud~

fllmjéé helyett.

/297.1.1
A 302 •.oldalon ez olvasható:"Ekkoriban ••• Itehát
tek elterjedni

191D-ben/ •••kezd-

az-addigi

nagyméretU

filmek után a mai 24 mm széles normálfllmek."

J. mondatot

nem értjük:

a film ugyanis LUMIÉRE-ékt6l

napja-

inkig mindig J5 u-es

U~an-

vol t.

itt elég könnyelmü
hogy:
és

megállapítás,

"A Lemezr L játszott
ő

hang

közönségsikere

dett •••"

beszéd
növeke-

Helyesebb lett volna ehe-

néhány

mozaikszemet

zes évek

cime, hogy

szükségszerU csődjére kitérnie.
A

309.

egy

alfejezetnek is az

elégitik ki ezek a mozaikszemek, a~

juk: "/A MESE A BENZINKUTRÓL/ ••íor-

mikor filmtörténetet akar

gatása

KUlönösen

a

gazdasági válság

szorongatott mindenütt;
tag-választások

a

Reichs-

során négy és fél-

akkor,

ben hatmilli6

munkát jeleznek.

forduljon."

SADOUL, a

hanem

Szerettük volna,

be.Mintha a töneg még, habozott volmerre

olvasni.

felfigyel

OBSCURÁ-val

a

jegy-

zékére és a névmutat6ra,amelyek
mozaikszemeket,

náci szavazat futott

ha

könyv végén lévo forrásmüvek

milli6 kommunista szavazattal szem-

na,

a

"Még néhány mozaikszem"

/320.1./. az olvas6t azonban aligha

oldalon ezt olvashat-

idején

mit

igaz, hogy az emlitett mondaton kivUl még

hangosfilmjeinek

akkor

jelent a cimoldal bejelentése? Mert

lyett éppen az ellenkezőjére, a tilemezes

pillanthatunk

meg." /299.1./ De vajon

nem

tudományos
ha

a CAMERA

kapcsolatban

jobb im-

szerző egyik forrása viszont ugyan-

presszi6nkról

erről igy ir,

266.o1da-

be,de saj~os ilyenformán ez nem áll

gazdasági válságot álland6

m6dunkban. Bizonyára a gondatlan e-

lán: "A

könyvének

számolhattunk

volna

politikai válság kisérte. A Reichs-

lokészitést is hibáztathatjuk a ku-

tag-választásokon több mint hatmil-

darcért. A cimlap belso oldala fel-

li6 hitlerista s négy és

tüntet ugyan szaklektort, de az il-

kommunista

Mintha Németország

félmilli9
le.

leto nyilván fototechnikus, legjobb

egy ideig habo-

esetben fototörténész: filmtörténe-

szavazatot

adtak

zott volna:a fasízmus vagy a forra-

ti

dalom utjára lépjen-e?"

vetkeztetve nem lehet.

Kifogásaink közU'l megemli thetnénk még a könyv
tékosságait.
példák helyett

stilusának fogya-

segitségért a

Filmtudományi

vonatkoz6

zetnek is;

inkább a

szerzőnek

formális segitségrol

te=szUk

szóvá. Maga is

kö-

Szerzo a mU

végén udvariasan köszönetet mond

de az erre

saját mUvével szemben elfoglalt álláspontját

járatossága az eredményboi

nyilvánva16an

a

Inté-

itt csak

lehetett sz6,

bár~it megilleto könyvtárhasználatr61.

Amennyiben ugyanis megmutatta

érzi ugyanis fogyatékosságait,ezért

volna kéziratát a kiadás elott,bár-

egy helyen

ki felvilágositotta volna a

a következőket

mond~a:

"Lehetetlen teljes egészében ismer-tetni a n~mafilm hosszu

gyöke-

res átdolgozás szUkségességéről.-

és ragyog6

korszakát.Ez a filmtörténészek fel-

Magyar Bálint

adata, itt csupán néhány villanást,
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mikor aztán a hős végre

cselekedni

kezd, rájön, hogy másképp kell néznie a világot,

s tisztáznia

kell,

mi is a hivatása.
Előző
NAIS

L

filmjeirol

elháritotta

zást,

szólva RES-

azt a meghatároközéppontjában

hogy ezek

emlékezés állna.

az

Szerinte ezek in-

kább a lelkiismeret

filmjeinek ne-

vezhetők', bármennyire

is

közhely

számba megy a modern ember lelkiismeretét emlegetni.

Nem szabad

felejteni azonban,

hogy pl. a san-

el-

zonb~~ meglehetősen

klasszikus téma

ez, a film pedig sokszor nagyon kö-

ALAIN

RESNAIS

or

FILMJE

zel áll

a népszerü sanzon roman ti-

kájához.

Ezért mondhatta RESNAIS a

HIROSIMA rendezése
lommal

Az elmult év őszén Alain

RE&-

NAI S uj film forgatásába kezdett LA
GUERRE EST FINI

/VÉGE A HÁBORUNAK/

eimmel. Ebből az alkalomból az Arts

guerite

a forgatókönyvirónak , }IarDURASnak,

voltaképpen egy
csinálnak.
az irónő

során egy alkahogy

Ezzel a megállapitással
is

egyetértett,

cimU francia müvészeti hetilap mun-

film egy sereg

katársa

interjut készitett

mondott el a fájdalomról.

dezővel

és

a

a ren-

forgatókönyv irójá-

val, Jorge SEMPRUNnel.
RESNAIS

szerint uj

Arra a kérdé sre, hogy a VÉG,EA
ak, nehezen
nek-e,

természetének

RESNAIS kijelentette,

elemzése. A főhős, aállandóan

elmosodó-

megragadhatóak

"elszánás", az emberi elhatározások
kit Yves MONTAND alakit,

mivel a

jólismert igazságot

HÁBORUNAK hősei éppolyan
filmje az

e filmmel

Edith PIAF-sanzont

mint pl.

lesz-

a MURIEL alakjai,
hogy a főhős

alakjában éppen az az érdekes,meny-

a nagy tettekre készülődés lelkiál-

nyire fegyelmezett

lapotában él, s a film ennek az em-

nem izgága alkat. Tetteink hatékony-

bernek három napját mutatja be.

sága ugyanis mindenekelőtt
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A-

és egyáltalában
tUrel-

münktol
függ,

és

fegyelmezettségünktol

s a türelmetlenek

csakhamar

lesz,

álmodozókká válnak.MONTAND teljesen
megfelel

ennek

tökéletesen

az

elképzelésnek,

kifejezi a

figurát. A

MURIEL esetében más volt a rennezoi

de bizonyos benne,

hogy nem

lesz kiábrándult.
A

film

forgatókönyvirójától,

Jorge SEMPRUNtől - A NAGY UTAZÁS c.
Formentor-dijas
től - az uj

regény

szerzőjé-

RESNAIS-film meséjéről

célkitüzés, az, hogy sohasem lehes-

érdeklődött

a

sen eleget tudni

elmondotta,

hogy a főhős hivatásos

állandóan

a szereplokrol, s

meglepetést

okozzanak.

riporter,

forradalmár, bár nem derül ki, hogy

Bár a VÉGE A HÁBORUNAKban jó tucat-

közelebbről

milyen

nyi szereplovel találkozunk,

szervezethez

tartozik.

mégis

SEMPRUN

forradalmi
Egy~bkéIlt

jelentősen többet tudunk meg róluk,

spanyol

mint a MURIEL esetében.

él, itt van családja, gyermeke, ál-

Egy

másik

emigráns,

aki

Párizsban

fontos különbség az előző filmekkel

lása és baráti köre. Évenként több-

szemben az,

ször hosszabb "üzleti" utra

illetve

hogyadialógusoknak,

a dialógusok

zeneiségének

most nem lesz olyan jelentős szerepe, mint

pl. a MARIENBADban,

ROBBE-GRILLET-t

csak a

ahol

sokat és
ti,

ki. Hősünk Spanyolországból Párizs-

e mozgalmas élet három napját emeli

talál-

a fényképezés is egycsak

a legjelentősebb

mozzanatok bemutatása a cél.
fi lmjéhez

hogy csak

ille-

az uj filmben

kevés technikai kisérlettel

minden

ugy

a megszokott

rint

kell valakit, akinek az életét spanyol földön

ha oda visszatér

veszély fenyegeti.
rülik

egymást,

Párizsban elke-

mert

a

másik már

visszautazott Spanyolországba. Ami-

eszközöket

főhes
szágba,

megfogalmazásával

összevetve

figyelmeztetnie

kor néhány izgalmas fordulat után a

RESNAIS

adós maradt az interjuban.A MURIELlel

s itt

kezd hozzá,

A VÉGE A HÁBORUNAK végso tanul-

dott róla,

ba érkezik,

Igaz,

fogja használni.
ságának

s

szerkezeti megoldá-

montázskisérleteket

szerü lesz,

zó forradalmárokkal találkozzék,

nev~lje a mozgalom uj hiveit.A film

RESNAIS szerint

kozunk majd,

uta-

zik, hogy ott a csoportj ához tarto-

szavak mu-

zsikája érdekelte.
Ami az uj

indul,

azaz titokban Spanyolországba

csupán annyit 14on-

ismét

visszatér

s megmenti

Spanyolor-

pártfogOltját,

maga kerül halálos veszedelembe,
ekkor egy másik

forradalmár

indul

utnak az o megmentésére.
A

film

cimével

kapcsolatban

hogy bár ez

sokak sze-

SEMPRUN azt fejtegette, hogya

keserü film volt,

a forgató-

ilyol polgárháboru óta

kön~viró CAYROL és ő a gyengédséget

s

gyedszázad alatt

eltelt

spane-

Spanyolország so-

kivánták ábrázolni; nem hiszi, hogy

kat változott,

a

mák is másként jelentkeznek, mint a

VÉGE

AHÁBORUNAK

szomoru fil~

a politikai problé-

szabadságharc idején.

Kérdés, hogy
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a spanyol

forradalmárok,

akik hu-

szonöt évvel ezelőtt hagyták el hazájukat, eleget tudnak-e Spanyolország mai életéről.

A szabadságharc

tás magatartásuak,

bár a

film nem kiván

élet

ilyen "küldetést"

mai

csak

értékein

könyvekb6l

jórészt

már

ismerik, s még a szemta-

nuk jelentős része is meghasonlott.
Ezekre
utal

a

emberek.

SEMPRUN végül leszögezi,

problémáit a spanyol politikai
résztvevői

egészében aZOll-

ban rendkivül rokons~enves

tul

hogy

kifejezetten

végezni,

politikai

I!lüvészi
téren

hasznos vitát indithat el.-

is

/Arts

1965. okt./

kUlönleges körülményekre

a film

RESNAIS által válasz-

tott cime, a VÉGE AHÁBORUNAK.
SEHPRUN az interju
vet

az előbbiekkel

során fel-

összefüggésben

egy másik problémát is:
zerötszáz k~lométer
s

lehet-e

vameg-

megkövetelni

egy olyan terv végrehajtását,

amely

forgatókönyviró

Olaszországban

összesen

mintegy ezer oldal szöveget irt ehhez a filmhez.

Egyes

jelenetekből

több változatot

is készitett,

hogy

nyáron

nem

szoktak uj filmet bemutatni,

tehát

májustól

film-

szeptemberig

a régi

sikereken kivül legfeljebb az elmaradhatatlan

talán csak homokra épült.
A

K~T

lehet-e e-

távolságból

lamilyen politikai akciót jól
tervezni,

AZ OLASZ FILMGyARTAS
EVADA

ELFUJTA A SZÉ L-t

lát~

hatják a nézok. Az olasz filmkritikusok szövetsége viszont mindig áprilisban dönt az előző naptári
ben bemutatott

év-

filmek dijazásáról,

a rendezo kedve szerint válogathas-

az "Ezüst szalag" odaitéléséről.

son bel6le.

a különös átfedés

hogy RESNAISt
kinti

SEMPRUN

hangsulyozta,

társszerzőjének

a forgatókönyv

te-

megirásában,

nyujtott

séget Giacomo GAHBETTlnek,
E NERa munkatársának,hogy

bár a rendező egyetlen szót, egyet-

szalag"-dijak

len

szersmind az olasz

vesszőt

munka

sem irt

folyamán

b~lőle', de a

állandóan

j elen

A

VÉGE A HÁBORUNAKot

szerint nem lehet
lista
filmnek

értelemben
nevezni,

SARTRE-i értelmében

SEMPRUN

szocialista

rea-

"elkötelezett"
de

a

fogalom

igen. Főszerep-

lője nem hibátlan ember,

nem a po-

litikai harcosok eszményképe.

Csak

a BlANCO
az "Ezüst

birálata kapcsán egyfilmmUvészetnek

csaknem két teljes évadjáról
átfogó,

volt.

eleven,

helyenként

adjon
drámai

körképet.
A dijazott.

filmek

többsége

csakugyan értékes alkotás. PASOLINI
IL VANGELO SECONDO MATTEO-ja,
SEDOTTA E ABBANDONATA-ja,

DESERTO ROSSO-ja, COMENCINI
GAZZA Dl BUBE-je,

Germi

ANTONIONI
LA

RA-

Harco FERRERI LA

a mások hibáit látja meg, a magáéit

DONNA SCIMHIA-ja

nem. Társai is olykor csaknem szek-

ezUst szalagos müvek között,
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Ez

lehető-

méltán szerepel az
Fran-

cesco MASELLI

GLI INDIFFERENTI-jé-

nek kitüntetését
solni,

bár ez a

sem lehet

kifogá-

MORA IA-regényből

tetik,

ugyanazokat

szerepelteti~

megnyíl vánu Lá sa

emberéről a ma

erkölcsi

Bob RO-

BERTSOl, !e!'edeti olasz !lcvén:Sergio
izléste-

és

legfobb

a l.ko t j á~,

í,

állásfoglalás,

minden
szatira,

vagy elfogadható meseszövés nélkül.
Értneto,

LEONE! PER UN PUG110 Dl DOLLARI cimü
olcs6 pénzen előállitott,

szin~~zeket

téoájukat a neilliség legprimitivebb

készült film aligha ~ond sokat a ma
emberének.

a

bennük,

no~y ez a

Olaszországban

tendencia

őszinte aggodalommal

leli, se:lmi';~ondóvadnyugati filmjé-

tölt el minden igényesebb kritikust

nek dijazása azonban méltán keltett

és müvészt. A producerek válasza a-

felháborodást
körében.
kell

az igényes

közönség

Sajnálatos m6don ugyanezt

elmonda_~i Vit';orio de

SICA

~IATRHlONIO ALL'ITALIANA-járól
bár

csak

egyik

is,

mellékszereplőjét

Ugyanakkor kimara~t a ~ijazott
közUl

néhány

igen jelen';ős

cinikus szemhu-

közepette,

egyszerUen

a közönségre háritják a
get, mondván, hogya
filmek

anyagilag

nem kellenek

tüntette ki a zsüri.
müvek

zonban megdöbbentő:
nyorgatások

felelőssé-

müvészi értékU
nem kifizetődők,

a nézőnek.

Némelyek,

például Carlo PO TI ,szinte felháborodottan tiltakoznak az ellen, hogy

alkotás, mint például Bernardo BER-

a filmnek

más

értékméroje

TOLUCCI PRIMA DELLA RIVOLUZIONE-ja,

gyen, mint a b~vétel.

amely a legkorszerübb müfaj, a köl-

lyan tőkés,

is le-

Alig akad o-

aki hajlandó volna j6-

tői fi lm területén uttörő münek te-

zanul gondolkozni a kérdésről)és i-

kinthető,

~Jekezne

Tino RISI

IL GAUCHO-ja,

amely példa:lutató bátorsággal számol le

az

érzelmes,

olasz-Iatinamerikai
Az

hazafiaskod6

"Ezüst szalag" odaitélésé-

ben elkövetett fel tUnő hibák mögött
lyos

válsága

huzódik meg.A

tagjainak állásfo~lalásában
donképpen

a

valóságos okait

feltárni. Alfredo BINI, az IL BELL'
ANTONIO és az

IL

VANGELO

SECONDO

MATTEO producere, kollégáinak fele-

retorikával.

napjaink olasz filmmUvészetének

a válság

su-

zsüri
tulaj-

jelenleg érvényes di-

nyerészkedésében,

lóüen
vészek

lustaságában,

a filmmUeszmei

sze-

génységében, a rossz hitelrendszerben látja a bajok forrását.
GAMBETTI

egyetért

jal, aki mélyrehatóan

Nanni LOY-

elemzi, a vál-

vat,a kasszasikert biztosit6 izlés-

ság okait.

telen sablonok divat'a tükröződik.

legkényelmesebb utat választják,en-

A legutóbbi

hónapokb~~ az iz-

gednek

Szerinte a producerek a

a forgalmaz6k

és a mozisok

léstelenségben az epizódf'ilmek jár-

"alulrÓl jövő" nyomásának, a közön-

nak

séget kiáltják ki bUnbaknak, holott

az

jellemzi,

élen.

Ezeket általában az

hogy ueyanazokkal a ren-

dezőkkel !mindenekelőtt

CASTELLANI-

val, ROSSIval, GUERRINIvel/ készit-

a nézok nagy tömegeinek

igényes sé-

géról komoly bizonyitékot ny~jt az,
hogy az olasz

televizióban bemuta-
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tott, igen magas szinvonalu produk-

szitéssel igyekszik képességei

cióknak általában nagy sikerük van.

javát nyujtani. Müveik még egyenet-

A néző izlése mindmáig
fel nem tárt tényező,
tudományos

titokzatos,
ezért alapos

elemzésnek kellene alá-

vetni.Persze

a forgalmazók

és a mo-

zisok müveletlenségUk,primitiv
tócs-szemléletük
nok erre

miatt

a munkára.

sza-

lenek,

Nagymértékben

elősegitené a problémák megoldását,

tisztaság és naivitás,

dÜlet és felületesség,
különcködés

bennük, de

jellemző a friss an-

tikomformizmus,
GAMBETTI

a bátor ujit6 kedv.
mindenekelőtt

SPINOLA ILA FUGAI
beri,

len-

önállóság és

váltakozik

valamennyiükre

alkalmatla-

leg-

Paolo

müvészetének

drámai erejét,

em-

mértéktartá-

ha a producerek a közvetlen haszon-

sát, tapintatát emeli ki.Nem kevés-

szerzésben

bé komoly igéretnek

úem

érdekelt tényezők-

I

től, elsősorban az álla~tól kaphat-

fredo

nának jelentős összegü hitelt.

PRESTITOI, aki a kommerciális

Sajnos

Nanni LOY álláspontját

nem sok filmmüvész

teszi

nap-nap után hallani

magáévá,

azt az érvet,

hogy élni akkor is kell,

ha a tőke

nem hajlandó amüvészetre

pénzt ad-

ni.

Ez a felfogás,mérhetetlen

er-

GIANNETTI

mutatkozik AILA RAGAZZA

IN
ol~sz

filmek egyik közkedvelt hazug figuráját,

a kedélyes, bőbeszédü r6mai

átlag polgárt leplezi

le ellenáll-

hatatlan szatirával.
A fiatalok
rio COTTAFAVI

közül talán Vittoa

legjelentősebb

e-

rop-

gyéniség. A francia kritika már ré-

pant kárt okoz az olasz filmnek, a-

gebben felfigyelt COTT~FAVI kaland-

kölcstelenségétől
mely

a

eltekintve,

neorealizmus

révén világ-

filmjeire,legujabb

müve, az I CENTO

szerte fényes nevet vivott ki magá-

CAVALIERI azonban az olasz közönsé-

nak,

get is meghóditotta.

A neorealizmus

reménytelen

feltámasztása

vállalkozás

volna, de

eredményeinek megőrzése,

tanulsága-

inak felhasználása
előfeltétele

nélkülözhetetlen

az olasz filmművészet

ellen. harcol6 spanyol

lovagok ka-

landjait mondja el igazi drámai
rővel, korszerü,fölényes

A kép sivárságát enyhiti, hogy
tehetséges és

nehéz körülmények

bátor fiatal

között is becsü-

erkölcsi-társadalmi

e-

ir6niával,

hiteles, bővérű alakokat mutat

megujulásának.
néhány

Az ezres évek

táján lejátszód6 történet az arabok

be,

állásfoglalása

világos, és a mának szól. COTTAFAVI
müvészete bizonyit ja, hogy lehet e-

letes munkát végez. Uj nevek tűnnek

lőre haladni, csak az a fontos,hogy

fel

filmvilágbar. ILina

a rendező ne a divatot kövesse, ha-

Tinto BRASS, Sergio CA-

nem belső igényeit juttassa érvény-

az

olasz

WERTMŰLLER,
POGNA,

Alfredo GIANNETTI, Pasquale

Festa CAMPANILE,
mindegyikük
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Paolo

SPINOLAI ,

tisztelp.treméltő erőfe-

re,és ne feledkezzék meg a mult ta~
nulságai~6l.
jul.-aug.1

IBianco

e

Nero 1965.

GIAMMATTEO

GERMI VITAlA A KRITIKUSOKKAL
Az olasz

közönség nem szereti

a groteszk filmet,

az a véleménye,

hogya

rendező vagy szórakoztassa a

nézőt,

vagy késztesse gondolkozás-

szerint

GERMI őszintén

igyekszik feltárni az

olasz társa-

dalom fájó sebeit, de látóköre nem
elég széles, a problémák, amelyeket
felvet,

nem alapvető

laszországnak,

problémái 0-

csupán

jelentkeznek

azzal

Sziciliában

az intenzitás-

ra. GERMI müvei, nemzetközi sikerük

sal, amellyel a DIVORZIO AL'ITALIA-

ellenére,

NA vagy a SEDOTTA E ABBANDONATA né-

Olaszországban

sokakban

ellenérzést támasztanak, bár rende-

zője

zőjük kétségtelenül a világ legere-

ket.

kénytelen

A hozzász6lók

detibb filmmüvésze. Érdemei elévülhetetlenek

az

tulhaladott,

olasz

fi lmmüvé szet

szentimentális hagyo-

mányainak szétrombolásában.
antikomformizmusát

kritika nem ismeri el.
tikusok

Uttörő

azonban az olasz
A tucatkri-

tulságosan intellektuális-

tudomásul venni ő-

Di

GIAMMATTEO

lást,

kivé"el

nélkül

ellen foglaltak ál-

ami az olasz kritika föntebb

vázolt

eddigi

megnyilvánulásainak

ismeretében legalábbis különös. LUCIGNANI

például

következetes

és

hallatlanul őszinte müvésznek neve-

elkötelezettnek ta-

zi GERMIt, aki a saját maga alkotta

lálják, az ugynevezett igényesebbek

képet nyujtja a valóságr61, amelyet

nak, hidegnek,

pedig azt vetik a szemére,hogy tel-

igaznak tart,

jesen átadja magát a kép és a

pályatársával, akik

ténet

varázsának,

tör-

erkölcsi állás-

foglalása nem eléggé határozott.
GERMI maga is
kritikusokkal.

hadilábon áll a

Azzal vádolja őket,

hogy alkalmi jellegü

társadalmi és

ideológiai i,gényeik a

müvész

sza-

ellentétben nem

egy

körülnéznek u-

gyan a világban, de utána nem a maguk

élményeiről,

Györgyről
GERMI

és

az ár

hanem

LUKÁCS

BRECHTről beszélnek.
ellenében haled,

nem

tézisekből indul ki, de hiszen akik
ezt teszik, azokat egyhamar elmossa

badságát, magát a müvészetet veszé-

az idő.

lyeztetik.
A Centro Sperimentale több ne-

nek

ves kritiku~ részvételével a közel-

GERMI

multban

gyik forrása volt, az elragadtatott

GERMI

nyilvános

vitát rendezett

müvészetéről.

A vita elnöke

LOSCHIAVO birósági elnök, akiPiccola

pretura

cimü

könyve

Maffia-ellenes filmjeinek e-

lelkesedés

hangján

nyilatkozott

Fernaldo di GIAMMATTEO megnyitó be-

harcostársár6l a .nagy

szédében

eléggé

élesen

biráita a

RINAUDO pedig egyenesen akadémikus-

rendezőt.

Igen

érdekes,

hogy nem

nak

rendezőről,

bélyegezte Di GIAMMATTEO szem-

szükebb értelemben vett müvészi,ha-

pontjait,

nera társadalmi, mondhatnánk szocio-

a felfogást,

és hevesen ellenezte azt

lógiai kifogásokat emelt ellene. Di

volna; szerinte nagyon is korszerU,

hogy

GERMI

régimódi
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hiszen megvan benne a modern müvész

tető

legfontosabb

vonulniok,

~s hivatásuk volna hogy

reformokat

kényszeritsenek

erénye,

az egyszerü-

ség, a világos állásfoglalás.
De SANTIS is elismeréssel nyilatkozott GERMI értékei ről ,
fogásolta,hogy

de ki-

lüktetően eleven me-

menetként

kellene

az utcára
ki.

A

filmnek csupán az lehet a feladata,
hogy

behatoljon

a nézo

tudatába,

meginditsa, elősegitse azt a folya-

seszövésével tulságosan lebilincse-

matot,

li nézoit,és amiatt nem veszik ész-

változt~tására ve~et. /Bianco e Ne-

re filmjeinek erkölcsi mondanivaló-

ro 1965. jul.-aug./

amely gondo.lkodásának meg-

ját.
A rendezo felszólalásában meggyőzo bizo~yitékokkal
ról/

szolgált ar-

amit a világ amugy is tud, és

eddig

csak

az

olasz

vett tUdomásul/,

kritika nem

hogy müvészetével

or

VALOSAGLATAS
C. FILMBEN

a lehető legáltalánosabb emberi valóságot igyekszik kifejezni.
abból indult ki,
ABBANDONATA
szól,
arról,

hogyaSEDOTTA

az

vagyis

GERMI
E

elidegenedésről

az o

értelmezésében

hogy a becsület mitosza el-

Jevgenyij

AZ

SZURKOV

ELNÖK

az

Isz-

kussztvo Kinoban irott kritikájában
három

problémakört ragad ki az EL-

NÖK cimü szovjet filmbol:a film helyét és jelenteségét a szovjet film
irányzatai

között,

a főhős, Trub-

idegeniti az embert önmagától, éle-

nyikov jellemét és a film két része

te valóságos értékeitől. Ez a prob-

közötti müvészi szintkülönség

lémafelvetés

it.

a

család-törvény
provinciális,
pán olasz,

férfi-nő-becsületösszefüggésben

nem

még csak nem is csu-

hanem

általános emberi

A film alkotói,
:orgatókönyviró

oka-

Jurij NAGIBIN

és Alekszej SZALTI-

KOV rendező nem jártak töretlen

u-

érvényü kérdés. LUCIGNANI közbeszó-

ton. Emlékezzünk azokra a szindara-

lásában igen

bokra,

érdekes

párhuzamot

filmekre,

vont PIRANDELLO és GERMI között.Hi-

lyek ugyanarra

szen a valóság

mint

és a látszat viszo-

nyának eltorzulásában, amelyet GER-

az

ELNÖK: uj

egy felbomlott

regényekre, ame-

a mesére

épültek,

vezető érkezik

kollektivába,

és a

~H a férfi-nő kapcsolat sikján fe-

legjobbak

jez ki, a nagy drámai ró fedezte fel

müvek némelyikéval SZALTIKOV és NA-

elsonek

az olasz

társadalom egyik

legsulyosabb betegségét.
társadalmi

hatóerejének

kérdésével foglalkozott.

filmje

emeli.

Elvetette

azt a nézetet,hogy a filmeknek tün-

rokonságban van,

a-

törekvését,addig más müvektől alapvetoen

különbözik,

alkotók
rétegeit,

a filmben

ame~~iben

az

az élet mélyetb

bonyolultabb csszefüggé-

,eit kivánják feltárni.
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De mig e

mennyiben folytatja azok ábrázolási

Végezetül GElliXIa ~ilmmüvészet
konkrét

GIBIN

sorába

Jurij NAGIBIN a szovjet falvak
háboru utáni

életének azokat az é-

veit idézi fel,

aJ1Iikora mezők :nég

rozsdás fegyvermaradványoktól
téliettek,
kat,

ac

a férfi

ol,az üszkös

natemetők

között

feke-

nélküli falvar-omok

és kat.o-

lassan megindult

az élet.' A film

elso

cselekményrétegét

az uj élet csirá-

és alapvető

lern; tul éles, szenvedélyes, tulságo san mérlegelő, 'litRZÓ.
j61elkü hiszékenységét

emlékek,

pótolhatatlan

veszteségek és félénk

renények kö-

tüzben,

hanem

gondolkodott is, s i-

gyekezétt a dolgok nélyére látni.És
ezekből a töprengésekből fogant mohó iGazságkeresése

A mü
szül,

és tettvágya'.

mélyeben az a kérdés fe-

hogy milyen

a kommunista i-

gazság, s milyen utat jár be.milyen

zött bontakoznak ki. Itt j eLen t kez-e

árat fizet az az emb~r.

nek először azok a motivunok is, a-

ennek az

~elyeket a film második fele dolgoz

li.

ki:

a személyi kultusz következmé-

nyeinek

elemzését

a

mezőgazdaság

~ezetési módszereiben.
Ez az analizis
torságot,

emberi és müvészi érett-

ULJANOV

eltér a forgatókönyvir.ót6l és némiA változtatás
nos:

lesebbé teszi
tossá~át

beszél

a

az alak

lényege

rajzát.

mindig azo-

ULJANOV még aktivabbá, még é_

séget követel meg. NAGIBIN forgatónyilt~~

szente-

azonban néhány helyen

könyve

élesen,

aki életét

igazságkeresésnek

leg megváltoztatja

magasrendü bá-

is, nem csu-

pán rohamra ment az ellenségre sor-

zásának eseményei alkotják, amelyek
nyomasztó

A fronton

nc:ncsa,;:
fél karját hagyta el, hanem

és

Trubnyikov

állhata-

szenvedélyességét/

ég

felszini eredmények

hajSZOlásáról.

ebben a régi értelemben vett "pozi-

a parasztok

érdekei iránti

tiv hős" igénye kisért.

valódi

közömbösségről
nyáról,

de emellett felidézi az e-

gészséges

párt-elem összeütközését

a bürokratizmussal
A forgatókönyv
dik

mind a

uj,

eszmei és történelmi szempont-

ból

fontos

szenzációkat

hajszol6

sajtóban a központi hős, frubnyikov
,a~akjának felfogása. Jegor Tru~nyia

sok

ULJANOV alúitásábanl
pozitiv hos,

kritikus

nem

akinek alakj~t

évtizedek során meg-

S70okta, és az ujabb

old meg

motivumot vet

fel, és

az els5höz, hasr~16 igényli

valóságkö~elitéssel.
Az els5 részben nincs egye t.Leri

Sok vitát váltott ki a szovjet

az

gesztivitása elmarad az elsőtői,annak ellenére, hogy ez a rész is sok

és parádézással.

kat takargat 6 alszenteskedéstől.

IM.

második részének szug-

egyformán tartózko-

leleplezésektől, mind pedig a hibá-

kov

A film

és a lelkesedés hiá-

müvektől ma is

negköveteli., Nem "r.lC5nyu;:;tató"
j 01-

fölösleges méter sem,
len olyan epizód,
di thetnénk

vagy

nincs egyet-

amelyet megrövielhagyhatnánk-. A

cselekmény meredeken és

feltartóz-

hatatl~~ul halad a befejező kolhoztaggyUlés felé, amelyen Jegor Trubnyikov

mélyból

igéri ~eJ

feltörő indulattal

földijeinek.

hogy velük
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marad "életre-halálra.

a kommuniz-

musig".

SZALTIKOV.

csakugy • mint NAGIBIl'.

megértette, hogy csakis abban az e-

A második részben
tUnnek fel.

üresjáratok

sőt megjelenik

a mes-

setben győzhet,

ha bátran vág bele

témájába. És pa mint müvésznek joga

terkéltség. az illusztrativ ábrázo-

volt

lás is.

istállót, ahol a csontvázzá fagyott

Ilyen9k például azok az e-

pizódok.amelyekben

az iró és a ren-

dező a Trud ~olhoz

gazdag termését

demonstrálja.

arra,

tehenek

büzős

azt az

trágyalébe

kornyadoztak,
férfiak

Didaktikus hangvétel rontja el

hogy bemutassa

hogy

nélkül

gürcölő,

parasztasszonyok

merülve

elénk tárja

a

gyötrődő

alakját, és a k~-

a film befejezését.

Az irók a kol-

ráto ahol a hitvány Kalojev kihall-

hoz felemelkedéséről

szóló elbeszé-

gatást tart. ezt a jogot azzal sze-

lésUket

a~

állattenyésztő

brigád

rezte. hogy filmje nem elkenni, ha-

önfeláldozó vezetőjének temetésével

nem legyőzni

fejezik be.

ket. SZALTIKOV ugy fogott hozzá té-

A rendező nem találván

eléggé opti~istának
ellenpontként

e

befejezést.

a kolhoz hatalreas, e-

rőtől duzzadó marhacsordáját

mutat-

májához.

kivánja

mint

a nehézsége-

aki rohamra

leselkednek rá,

~ert

meggyőződése

ja be. De még ezt is kevésnek érzi.

volt, hogy nézői megértik a

A temetési

feszitő i~dulatokat.

menet után világosszőke

falusi kislány szalad a ~irrel: Li-

indul:

nem félt,. hogy valahol orvlövészek
szivét

jlszkussztvo

Kino 1965. 2.1

zának kislánya született.
Ezek a
tőleg

stilustörések feltehe-

abból

jelleme

eredtek. hogy a főhős

az

első

rész

végére már

teljesen kialakult, a második részben

pedig

a

forgatókönyviró

semmit sem tudott hozzáadni
nyikov alakjáboz.
mesterkélt.

Igy

születtek a

"filmet megemel<5" meg-

SzUl<5városát,
totta

Charlie

tán

e

- irja az Arts.

nyoma
idegen

CHAPLIN. a némafilm

nek szinhelyéül,
eltekintve azonban

sincs annak az. ingadozáSnak.
befolyások

kenyssgnek.

iránti

engedé-

amellyel a fiatalo knál

Londont válasz-

legendás alakja annak a bejelentés-

Az ELNÖK rendezői koncepci6járésztől

SAJTOKON-

már
Trub-

oldások.
ban

CHAPLIN LONDONI
FERENCIAJA

ujabb

hogy kilenc év u-

film

forgatásába
A cikkir6,

alkalomból interjut készitett a még
mindig fiatalos energiáju,
lenül tevékeny,_egyébként

szUnteváltozat-

oly gyakran találkozunk. A film nagy

lanul Svájcban élő müvésszel,

része

mo s

szigoru

egyszerUséggel

ké-

pikantériával

megtUzdelt

szUlt. A rendező pontosan tudta,mit

port jában előrebocsát ja,

akar filmjével a nézőknek

donban nagy

154

mondani.

kezd
aki ez

szári-

hogy Lon-

érdeklodést váltott ki

CHAPLIN megjelenése,
ez az esemény

annyir~, hogy

"mintha elfelédtette

számára

"uj és

izgalmas

hogy őket rendezheti.

kaland",

Ez az együt-

volna néhány napra,.hogy a beatlesek .

tes - tette

éppen most kapták meg az egyik leg-

ahhoz,

magasabb

milyen rendez6t,a legjobbat is. Ki-

királyi

pikantériák

kitUntetést."

közé

tartozik

felemlegetése,

hogy a pletykák

rint

nagy

CHAPLIN

visszaemlékezéseit

E

annak
sze-

sikert aratott
állit6lag

Graham

GRE EN , a neves halad6 ir6 javitotta.

illetve irta volna át.

Mindez

jelentette.

hogy

nagy

ja szinpadi

Sophia LOREN egyé-

niségét izgalmasnak nevezte.reméli.
hogy a közönség örömmel veszi tudomásul választását,és

Char lie CHAPLIN

népszerüségének,

dálhatja

az 1956-ban, az Egyesült Államokkal
évében készült,

KIRÁLY NEW YORKBAN

cimü

filmje után változatlan
veszi

körül a

nagy

érdeklődés

müvész

ujabb

terveit.

e

ismét

filmben

megcse-

is humorát és

megragadó báját.

EGY

legut6bbi

szinésznek

alaki tásainak és film-

szerepléseinek.

szerint nem ártott

val6 szakitás

tudjon bár_

tartja MarIon BRANDOt. régi bámuló-

azonban a jelek

s

megkap6

hozzá - elég

hogy inspirálni

- Az a
nagy

lehetőség,

szinészekkel

hogy ilyen

dolgozhatom

nem.

Már csak

azért is siettetném

az idot.hogy hozzákezdhessek

CHAPLIN

családjával

szállt meg a

~gyütt

Savoy-hotelben,

ahol

e-

gyütt. nagy remériyeket ébreszt ben-

gatáshoz,amelynek

a for-

elso napját

nuár 17-re tüztük ki.

ja-

Talán tulsá-

az interju készült: feleségén kivül

gosan korai még erről beszélni.

itt volt Sidney fia,

nagyon sokat várok ettől a filmt6l.

aki ugyancsak

szinész, s apjának uj filmjében
rajztanár
dine,

egy

E16ször

fordul e16 pályámon,

szerepét alakit ja, GeraI-

nem én.

hanem valaki

aki az apai tilalom ellenére

ugyancsak

nek forgatása,
lánya,
haj,

egyik filmjé-

s végül

Vikt6ria és
a becsületrend

két kisebb

Josephine.

tétkék ruha gomblyukában.
g6

mosoly

Ősz

szalagja a sö-

és apr6ra

felragyo-

más a filmem

- A HONG-KONG-I

GRÓFNŐ roman-

tikus. realista és komikai vigjáték
lesz egyszerre.

Magát

könyvet azonban.amely
és

amelyen hosszu

a

már elkészült,
időn át dolgoz-

- Kevéssel azután. hogy a

mek ••• ez a külső vajmi keveset em-

rodalom fegyverletétele

lékeztet a némafilm

ra hullott első atombombák

a csavarg6nak

alakjára.

Az interju

során

HONG-KONG-I

Sophia

LOREN

GRÓFNŐ.
és

Bi-

és a Japánrobbaná-

sai véget vetettek a második világCHAPLIN el-

mondotta. hogy uj filmjének
A

forgat6-

tam. teljesen realizmus hatja át.

szükülő szeChar lot-j ának.

hogy

producere.

ezt a pályát választotta,

s most fejeződött be

de

acime:

főszereplő

MarIan BRANDO. s

hábcr unak ,

Hong-Kong

egy oceánjá.r6 igyekszik

felé.

Kiköt

Honoluluban

és Kobében. Fedélzetén van egy amerikai

diplomata - MarIan

BRANDO-
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Egy

és egy orosz ál-grófno, aki valójában

szovjet

kémno.

Természetesen

foglalkoztat,

valami

nyugtalanit állandóan:az embe~. Ugy

szerelmesek lesznek egymásba, és ez

gondolom, a mozi nézői is osztoznak

a legkülönbözobb drámai,és börleszk

ebben,

helyzetekbe keveri oket.

játékról van szó.

Óriási

munka

forgatókönyvvel

árán ezzel a

pontosan azt sike-

rült megcsinálnom, amit akartam: olyan

ellenállhatatlan

akár tragédiáról, akár vigEgyébként ez

emberire vonatkozó érdeklődés
den filmemben megtalálható,

az

minhiszen

ezek többé-kevésbé szimbolikusak.
Negyvenkét

bohózati

év

óta eloször

helyzetekbe viszem szereploimet, a-

történik meg ,hogy olyan filmet ren-

melyek a farce-ra emlékeztetnek, e-

dezek,

zeket a helyzeteket azonban a való-

főszerep~t.

ság igazolja. Ebben a filmben nincs

alkalmas annak aludtalpas,

tortakrém, gáncsvetés,

kalapos,

ennek elle-

amelyben

nem én

Ez a film

sétapálcás,

játszom a
ugyanis nem
kemény-

bajuszos kis

nére - és ebben biztos vagyok - lé-

csavargónak a számára,

legzetfogytáig nevetnek majd

rajta

szor alakitottam. Ennek ellenére a-

tart a forgatás

pet, egy stewardét vagy egy bárpin-

lakitok

az emberek'.
- Hét hónapig

benne

akit annyi-

majd egy kis szere-

Londonban, ezenkivül néhány képsort

cérét,

aki Sophia LOREN és

veszek fel

BRANDO

között néhány

Hawai szigetén és Hong-

talán majd felkelti a nézők figyel-

Kong kikötőjében.
Ha sikerül
GRÓFNŐ,

a

HONG-KONG-I

mét.
- A HONG-KONG-I GRÓFNŐ lesz az

senki sem lesz nálam büsz-

kébb és elégedettebb.

Ha

kudarcot

első szines filmem.

Először fordul

vallok vele, egyedül magamat okolom

elő az is,

hogy nem

érte.

gyártásra.

Végre egyszer

A forgatókönyvön egyébként a

DIKTÁTOR óta dolgozom. s ez azt jelenti,

hogy

most

már olyan, mint

A

gyártás 'ügyeit

teljesen rajtam

sem be még egyszer, hogy én jegyzem

hiteles

a forgatókönyvet is, a dialógust is

tekbe.

szereplőket

helyezek

és nem összefüggő helyzeSzeretnék

tény,

megkérdez-

hogy egy amerikai

cég ,nevezetesen az Universal-Inter-

jóval mulatságosabb egy o-

történelmi

amelyik reális, sőt

környezetben játszódik,
teljes

világot hozunk
kedvéért.

az a

national lesz a film producere,arra

lyan vigjáték,
ha

A riporter a végén
te,

Én azt

amilyet eddig láttak tőlem.
hiszem,

és a zenét is.

néhány szokatlan

dolgot müvelni, olyat, ami más,mint
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nem fog-

lalnak le a költségvetés problémái.

- Ez az elso eset, hogy teljeirreális

mint

lesz gondom a

kivül intézik, viszont hadd jelent-

egy preciziós ör-amíí,

sen

MarIon

másodpercre

egészében képzelt
létre

konfliktusai

enged-e következtetni, hogy közel a
kibékülés Hollywood és CHAPLIN
zött,

kö-

CHAPLIN szerint inkább lehet

kibékülésről beszélni,mint az Egye-

sült Államokba

való visszatérésről.

- Bizonyosan

visszamegyek

de csak ha a film igénye,

még,

ügye ki-

vánja igy, - kizárólag

ezért mennék

vissza.

még most

nagy a

Tudom,

népszerüségem

Állanokban.
~elegen

hogy

az

Egyesült

Öné~etrajzomat

fogadták.
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