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KÖZGYŰLÉSÉN
A magyar filmművészet az elmúlt két esztendőben olyan fellendülésről tett tanúságot, amilyet a magyar filmművészetnek legoptimistább "szurkolója" sem mert volna remélni. Amikor két évvel
ezelőtt közgyűlésünkön szóba került az, hogy az adott pillanatban
- annak ellenére, hogya kritika még hullámvölgyről beszélt megvannak a feltételei nemcsak a kibontakozásnak, hanem még az
erőteljes fejlődésnek is, akkor minden oldalról kétkedően nyilatkoztak vagy "hallgattak".
Úgy gondolom, nem kell itt ma sem a nemzetközi díjakat, sem
a különböző belső díjakat, szemléket, sem az újságokban megjelent
összefoglaló kritikákat felsorolni annak igazolására, hogy ez a fellendülés bekövetkezett. A feladatunk most elsősorban nem az elért
eredmények ünneplése, és nem is csak annak keresése, hogyan lehet
az egyes alkotóknál elért színvonalat továbbra is biztosítani vagy
mások fejlődését előbbre vinni, hanem hogy a jövő érdekében azt
vizsgáljuk, melyek a fejlődés fő vonásai, - hogy azokat tovább erősíthessük, - és milyen akadályok kal állunk még ma is szemben,
hogy azokat leküzdhessük.
A fejlődés egyik jellemző vonása az, hogy nem egy műfajban
jött létre. Igaz, a rövidfilm-műfajok már két évvel ezelőtt is eredményeket mutattak fel, és ezek a játékfilmgyártás egészére is
hatottak. Hiszen a dokumentalitás nemcsak a Nehéz emberek ereje,
hanem a legtöbb igazán jó játékfilmünké is, akár a Húsz óráról,
akár az Almodozások koráról, akár a Szegénylegényekről van is szó.
Mindemellett a kisfilm-műfajok sem engedtek eredményeikből, a
dokumentum- és népszerű-tudományos filmek mellé a rajzfilm is
felsorakozott, nem beszélve most a televízióról, melyre majd később
szeretnék kitérni.
A fejlődés másik jellegzetessége az, hogy - ellentétben a két év
előtti helyes vagy helytelen hiedelmekkel, melyek elsősorban csupán
5

egyik vagy másik generációtól, vagy csupán egyik vagy másik csoportosulástól várták a filmművészet és filmgyártás fellendülését -,
ez az eredmény minden nemzedéknél és valamennyi csoportosulásnál jelentkezett, és e fejlődésnek nem az egymás elleni harc a fő
vonása, hanem az egymás jellemvonásainak a kiegészítése.
Van ezen a téren egy másik jelenség is, mely igen fontos a két
évvel ezelőtti állapothoz képest, amikor úgy látszott, hogy a közönség nagymértékben elfordul a magyar filmektől. A fejlődésnek
egészséges vonása, hogy megfelelő arány van kialakulóban a jó értelemben vett szórakoztató film és a kísérleti bb, problematikusabb talán így nevezhetnénk - kutatói film között. Ennek eredménye a
filmek látogatottságának stabilizálódásában, sőt viszonylagos emelkedésében is lemérhető. Ez annál örvendetesebb, mert ezt az eredményt nem úgy értük el - mint néhány évvel ezelőtt -, hogy közönségfilmjeink színvonala néha bizony szégyellni való volt, hanem
úgy, hogy sikerült ezen a téren is döntő tartalmi és formai változást
elérnünk, - gondolok itt olyan filmekre, mint A tizedes meg a többiek, A kőszívű ember fiai, a Tilos a szerelem, vagy aButaságom
története.
Örülhetünk annak is, hogy a játékfilm műfajában és az egyéb
műfajokban is a fejlődés nem egy vagy két stílusirányban következett be, hanem úgy, hogy különböző egyéniségek, stílusok tűntek
fel, és ezek nemcsak az egymással való harcban, hanem egymást támogatva is fejlődtek. A bennünket ért kritikák sokszor hangoztatták, hogy hiányzik filmművészetünkből az egyéni arculat, az egyéni
stílus. Ma már senki sem mondhatja azt, hogy Fábritól nem különböztethető meg Jancsó, hogy Szabótól nem különböztethető meg
Gaál, hogy nem alakult ki Kollányi Agoston mellett például Takács
Gábornak bizonyos arculata, vagy hogy például Szemes Mariann
dokumentumfilmjeinek nincs meg a maga egyéni sajátossága.
Álljunk itt meg egy pillanatra. Úgy érzem, a Szövetség egyik
döntő és mindmáig megoldatlan funkciój ához érkeztünk, egy olyan
kérdéshez, mely közéletünkben általában nagyon fájdalmasan van
jelen. Úgy nevezhetnénk ezt: bizonyos demokratikus reflex hiánya.
Arról a jelenségről van szó - és ez nemcsak a filmelméletben van
így -, hogy nálunk gyakran nem azért hangzanak el a vélemények,
hogy azokat kicseréljük; nálunk mindegyik vélemény rögtön jogot
formál arra, hogy ítéletként kezeljük, és már csupán mint egyetlen
vélemény, azaz egyetlen ítélet létezzék. Művészetünk gyakorlatában
ez sokáig úgy jelentkezett, hogy évenkint vagy kétévenkint kerestük azt a "mintafilmet", melyhez - kimondatlanul vagy kimondva
- a többinek igazodnia illett vagy illett volna. Ez aztán rengeteg
sértődöttséget és félreértést okozott, és akadályozta nemcsak azoknak
a kibontakozását, akiknek nem sikerült ilyen "mintafilmet" készíteni, hanem még azét is, aki véletlenül ilyen "mintafilmet" készített,
akár [ogosan, akár jogtalanul tartották azt annak. Mindannyiunkban, igen gyakran kisért az előbb említett rossz gyakorlat következtében az a félelem, hogy hátha csak egyfajta jó filmet ismert el közéletünk, hátha csak egyfajta módszer és mondanivaló van, ami igazán sikerhez vezet. Ez akadályozta éveken keresztül vitáink őszinteségét, és ami még ennél is fontosabb, az alkotói egyéniségek kibontakozását.
Ma már bizonyos fokig túl vagyunk ezen a helyzeten. Elvileg
azonban még mindig nem néztünk szembe vele, még mindig nem
alakítottuk ki azt a demokratikus reflexet, mely a művészi egymás
6

mellett élés feltétele, és melynek az az alapja, hogy mindenkinek a
mondanivalóját és eszközeit szuverén alkotói megnyilvánulásként
kezeljük, és erényeit vagy hibáit a saját világán belül vizsgáljuk. Ez
volt az oka annak is, hogy ha egyáltalán vitáztunk, akkor mindig
tartalmi-ideológiai harcot folytattunk, és nem jutottunk el soha a
tartalmi-ideológiai viták legdöntőbb pontj ához, a kifejező eszközök,
a művészi megvalósítás vitájához. Úgy gondolom éppen azért, hogy
az újonnan megválasztandó vezetőségek és az Elnökség egyik legfőbb feladata a következő két évben az lesz, hogy kihasználva a fejlődés adta lehetőséget, felszámolja a véleményharcok szubjektivitását, és megteremtse a viták valóban demokratikus légkörét,
Ehhez azonban az kell, hogy megpróbáljuk tisztázni, mi az a
döntő jellemvonás - a szervezeti lehetőségek, az egyéni tehetség,
mondanivalóbeli gazdagodás, a stílusok kifejlődése mellett -, mely
a mostani fejlődés alapjait képezi.
Az a véleményem, hogy ennek lényege abban a dokumentalitásban van - a szónak nem egyszerű és köznapi értelmében véve
-, melyről már az előbb beszéltem. A magyar filmművészetnek az
utóbbi néhány évben ugyanis sikerült a filmet minden műfajban
olyan művészeti és kifejezőeszközként használni, mely tudósít, informál életünk valódi kérdéseiről. Itt nem pusztán valami statisztikai, politikai vagy publicisztikai információról van szó, hanem a társadalom pillanatnyi életének hangulati, pszichológiai, konfliktuózus
bemutatásáról is. Ha külföldiekkel beszélünk filmjeinkről és sikereinkről, akkor mindjárt az első mondatokban filmjeinknek épp ezt az
informatív erényét dícsérik és hangsúlyozzák, szemben az olyan filmekkel, melyek az ő véleményük szerint elsősorban csak azzal hivalkodnak, hogy a modern eszközök felhasználásával "világszínvonalra" kerültek.
Természetesen a mi fejlődésünk sem független ezeknek a modern eszközöknek a használatától, sőt az a helyes "információ", melyet mi nyújtunk életünkről, világunkról, problémáinkról, talán még
jobban megkövetelheti az új eszközök kipróbálás át vagy kikísérletezését is. A művészet számomra - ha szabad ezt a hasonlatot használnom - bizonyos fokig kibernetikai teljesítmény, mely megfelelő
számú és' megfelelő hitelességű információ ból a valóság viszonylatait tükröző, annak lényeg ét kifejező modelleket épít. A megfelelő
és hiteles információkból való modellépítés nagy művészet, és nem
mindenkinek a képessége olyan biztos ebben, mint ahogy biztos
modellépítő képességről tett tanúságot legutóbb például Jancsó
Miklós a Szegénylegényekben. A modell alapját képező hiteles információt én azonban mindenkire kötelezőnek tartom és döntő ismérvéül annak, hogy az illető film alapjaiban, igazán - a szó jó értelmében - érdekes tud lenni számomra, illetve a közönség számára.
A dokumentatív-informatív
műfajok iránt óriási az érdeklődés
az emberekben. Ezzel viszont szemben áll az a tény, hogy az ilyenfajta kisfilmeket vagy nagyfilmeket, például a Nehéz embereket
nagyon kevesen nézik meg.
És itt, azt hiszem, elértünk a kérdés lényegéhez, mely egyben
szövetségi ügy is. Ha ugyanis egyetértünk abban, hogy minden művészet alapja a pontos információkon alapuló szerkezet, akkor olyan
közvéleményt kell kialakítanunk, mely minden műfajban kiharcolja
ennek a jogát mindazoknál, akik ezt akár művészi, akár politikai
okokból lenézik. Ha szocialista realizmusról beszélünk, akkor nem
mehetünk el szó nélkül e mellett a döntő kérdés mellett. A szoci7

alista realizmus számomra elsősorban a dialektikus materializmus
módszerének a művészetben való alkalmazását jelenti, ez pedig nem
más, mint a valóság feltárása - a mi esetünkben - egy olyan eszközzel, mely a művészetek történetében először tudja a mozgást térben és időben egyszerre ábrázolni. Szinte kultúrpolitika i szükségességnek tartanám - ha megfelelő anyagi keret állna rendelkezésre
-, hogya filmmel való informáltság mértékét szélesebb körben növeljük, még akkor is, ha ezekből a film-információkból nem mindig
születnek művészi alkotások. Hiszen gondoljunk a 19. század végi és
a 20. század eleji újságírásnak és publicisztikának az akkori irodalom fellendítésében játszott szerepére és jelentőségére, és vegyük
ehhez hozzá, hogya film mint kifejezőeszköz precízebb és pontosabb
kutatást tesz lehetővé az írásnál is. A feltárt valóság ellentmondásai
nem mindig kellemesek, de ha komolyan vesszük azt, hogy marxisták vagyunk, akkor mégiscsak ez Fl7. egy út áll előttünk, szemben
a néha még mindig kísértő, veszélyes gyakorlattal, mely felületes
információk alapján próbál meg művészi modellt építeni, legyen az
kellemes vagy kellemetlen, sematikus vagyellensematikus.
Hogy ennek a szabálynak a be nem tartása objektíve és szubjektíve is milyen nehéz helyzetet tud előidézni, arra mindnyájan
tudnánk példát mondani elmúlt vagy közelmúlt gyakorlatunkból is.
de talán a legjobb példa erre az a sok személyes és közös megrázkodtatással járó ügy volt, mely Kósa Ferenc Tízezer nap című filmje
körül alakult ki. Sem filmművészetünlmek, sem a most kezdő fiatal
rendezőnek nem tettünk jó szolgálatot, amikor egyfelől eleinte a paraszti problematika teljes és hiteles ábrázolását vártuk el tőle, másfelől, amikor ez neki csak részleteiben sikerült, akkor még ezeket FI.
részleteredményeket is megpróbáltuk tőle elvitatni. Úgy gondolom,
hogy ha egy-egy probléma ábrázolásának gondjai nagyobb nyilvánosságot kapnak a jövőben a Szövetségben is, és nemcsak egy-egy
film, hanem több film alapján, akkor a nyílt vita jó módszer lehet
arra, hogy az ilyen eseteket elkerüljük.
Nyilvánvaló azonban, hogy adott anyagi körülményeink között
egyedül a filmművészet ezt a feladatot ma nálunk ellátni nem tudja.
Az a nagymennyiségű dokumentatív munka, mely a valódi művészi
ábrázolás megalapozásához szükséges, nem biztosítható csupán a
filmgyártás eszközeivel. Ugyanakkor pedig itt van a televízió, melynek az ilyenfajta munkákból nagyobb műsorigénye van, sőt amelyről kiderül, hogy a nézők érdeklődve s még bizonyos várakozással is
nézik az ilyenfajta alkotásokat.
Mindebből az következik, hogy Szövetségünknek az elkövetkezendő időkben egyik döntő feladata az, hogy ezt a művészi munkát
megalapozó-felderítő tevékenységet a filmesek és a tévések összhangoltabban és együttesebben végezzék. Annak az igénynek a kielégítési lehetősége - mely az elmúlt évek folyamán rengeteg alkotóban
felmerült, hogy tudniillik mondanivalóját ki-ki kisebb műfajokban
tudja kikísérletezni -, most itt áll előttünk a televízió segítségével;
egyben azonban azt a lehetőséget is meg kell teremteni, hogy ha a
televízió a munkájában felgyűlt anyag alapján eljutott a művészi
modellépítés lehetőségéig. akkor ezt a lehetőséget valóban meg is
kapja.
A beszámoló további részében Herskó János a Szövetség szervezeti kérdéseivel
foglalkozott.
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HEVESYIVÁN
ÉS A MAGYAR FILMELMÉLET
1925 januárjában jelent meg A filmjáték esztétikája és dramaturgiája címen az első átfogó igényű és a szélesebb, művelt közönséghez szóló magyar nyelvű filmelméleti munka. Korábban is jelent
már meg néhány figyelemre méltó szakkönyv, ezek azonban a szorosabban vett szakmát érdekelték csupán, s az irodalom és az egyetemes magyar kultúra felé nemigen tekintettek ki. (Körmendy-Ékes
Lajos; Wolfram Elemér és mások). Az 1925 januárjában megjelent
mű szerzője Hevesy Iván, harminckét éves műkritikus, aki 1922 óta
írja filmkritikáit a legelőkelőbb irodalmi folyóirat, a Nyugat felkérésére. Az igényes magyar irodalmi közvéleménnyel tehát Hevesy Iván
fogadtatta el a filmet, ezt az új és meghökkentő kifejezési formát, a
művészi ábrázolásnak ezt az új lehetőségét. Ami elemzéseiben esztétikai vezérfonalként fel-felbukkan, azt foglalja most össze: a filmjáték esztétikáját. Pontosan megfigyelhető, hogyan bontakozik ki a
kritikából egy rendszeres esztétika. Hogyan épül lassan, téglaról téglára, éppen a szerves, átgondolt építkezés folytán, egy terjedelmes
kötetre való kritika-halmaz helyett: filmesztétikai könyv. A szerző
kritíkáiban a résszel együtt mindig az egészet is kereste és találta
meg, így tehát már a Nyugatban írott kritikáinak megállapításai is
általános érvényű esztétikai elvek.
A könyvet' kedvező kritika fogadta; a szerzőre a közvélemény
felfigyelt, amit az is mutat, hogy fél esztendővel e munkája megjelenése után, 1925 októberében Hevesy Iván már lapot is indít Filmjáték címen, mely - ahogya borítólapon olvasható - "A független filmkritika egyetlen orgánuma" . A szerzőt meghívják egy filmszinészképző magániskola tanárának; előadásait sokan hallgatják.
Megszületett tehát a magyar nyelvű filmelmélet első alapvető könyve, méghozzá olyan munka, melyet nem utólag kell a kutatónak a
feledés homályából kitapogatnia, mert már a maga korában is hatott.
A könyv megjelenési éve azonban további vizsgálódásra is kötelez: volt-e Hevesy Iván filmesztétikájának nemzetközi jelentősége? Ezt a kérdést még akkor is fel kell tennünk, ha arra számítunk,
. ami gyakorlatilag bizonyos, hogy ezt a magyar nyelvű munkát határainkon kívül nemigen ismerték és ma sem ismerik.
9

A filmjáték megjelenési éve Eizenstein Patyomkinjának is diadalmas esztendeje. Chaplin kkor forgatja az Aranylázat. Murnau
befejezte Az utolsó embert, s az 1958-as besorolás szerinti tizenkét
legjobb filmből hat már elkészült. Ez az elgondolkoztató, szinte
meghökkentő szám - (hogy ti. egy 1958-as tudománvos ,rangsorolás" listájának a fele 1925 előtt készült filmekből áll!) - világos bizonysága, hogy aszó legszorosabb értelmében vett klasszikus filmművészet megszületett és létezik. Számol-e mindezzel a harminckét éves
műkritikus? Nemcsak hogy számol, de maga is már akkor alapvető
filmeknek tartja ezeket. De van itt még egy megfontolandó szempont.
Hevesy könyve előtt pontosan egy esztendővel jelent meg német
nyelven Balázs Béla A látható ember című alapvető és világhatású
munkája. Mire Hevesy magyar nyelvű könyve megjelenik, Balázs
Bélával már Eizenstein vitatkozik. Akár ismerte a szerző ezt a munkát, akár nem, filológusi kötelességünk, hogy a kettőt összevessük.
Egyébként az szinte bizonyos, hogy Hevesy Iván Balázs Béla könyvét
nem ismerte, hiszen, mint említettük, 1922 óta írott kritikái alapján
fogalmazta művét 1924 folyamán, éppen akkor, amikor A látható ember a német nyelvterület határain túl terjedni kezdett. De mégis: éppen ez a tény adhatja meg Hevesy könyvének fontosságát. Vannak-e
művének olyan megállapításai, melyek Balázson, s a kor ·más, ekkor
már működő, jeles filmesztétáin (Delluc) túlmutatnak?
Nem is kétséges, hogy vannak ilyen megállapításai. Ma már hahatározottan és teljes bizonyossággal állíthatjuk, a húszas évek legfontosabb filmelméleti munkáinak ismeretében, hogy Hevesy Iván világviszonylatban
is jelentős filmelméleti
megállapításokat
tett.
Hevesy Istvánnak a montázs-elmélet továbbfejlesztése, valamint a
legfontosabb rendezői eljárások történeti fejlődéselemzése révén a
világ filmtörténete szempontjából is maradandó érdemei vannak.
Balázs Béla és Pudovkinék könyvei között Hevesy Iván munkája el
nem hanyagolható láncszem.
A mozgóképtől a filmművészetigcímű könyvemben részletesen kifejtettem Hevesy megállapításainak jelentőségét. E helyen talán elég, ha néhány fontosabb mozzanatot emelünk ki az 1925-ös
Hevesy-tanulmányból. Fontos mozzanat, hogy Hevesy világosan látja ennek az új kifejezési formának a létrejöttét, el tudja szakítani
figyelm ét az akkor annyira kötelezően szokásos részlet-találmányok
leírásától,
és a Jényegre tapint: "Technikai módszer sem lehet véletlen. A film keletkezésében technikai találmány volt, kísérlet a jelenségek külső mozgásképének rögzítésére. Technikai, fizikai probléma a lényege és a célja. Technikai mivoltán kívül éppen olyan jellemző a tizenkilencedik századra ennek a mozgás-megörökítésnek :-\
módszere. A jelenség elemekre bontása és ezeknek az elemeknek
egy illuzió-egységbe újra egyesítése: a mögöttünk hagyott fél század
lelke nyilvánul meg ebben, ugyanúgy, mint az impresszionista művészetben, a modern tudományok módszereiben, a relativista filozófiában és a demokrácia gondolatában. A film tehát mechanikai találmányokon született, minden művészi célzat és ambíció nélkül.
Majdnem egy évtized múlott el, mikor végre elárulta és sejtette
ez irányú lehetöségeít.:?
Igen fontos ezután a művészetté válás folyamatának megfigyelése. Ezt ilyen szellemesen Hevesy egyetlen kortársa sem figyelte
meg; ők általában adottnak veszik a filmet, mint jelentős művészi
lehetőséget. Hevesy felismeri, hogy milyen fontos és kultúrtörténetileg is figyelemre méltó mozzanat volt a találmányból áruvá vált
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mulattató ipar művészetté formálódásában a nevetés: "Az ember
nevetett, és a megmozdult kép igéző varázsa abban a pillanatban
megsemmisült. Ebben a nevetésben benne volt abból a nevetésből,
amely az ember torkán önerejét érzőn kiszakadt, amikor először vette észre, hogy
a mammut beleesik abba a gödörbe, amit ő ásott
neki. Nevetett,
és új, másik korszak kezdődött a film életében.i"
Hevesyt annyira érdekelte ez a felismerése, hogy élete végéig
foglalkoztatta: számos kisebb-nagyobb tanulmányt írt a korai vígjátékok lés a filmburleszkek műfajáról: "Emlékezés a burleszkre"
(Filmvilág 1960. 23. szám), "A rajzos film ősei és elődei" (Filmvilág
1961. 1. szám) és így tovább.
Alapvető fontosságú a némafilmek felirataival kapcsolatos vizsgálata is. Megállapította,
hogyaközhittel
ellentétben a képfeliratok
nem a dialógust helyettesítették, tehát nem a hangosfilmek afféle
türelmetlen szöveges előfutárai voltak, hanem sokkal inkább a képsorok közötti időbeli és gondolati változás tényére hívják fel a néző
figyelmét, vagyis tulajdonképpen egy tökéletlen montázsszerkesztés következményei. Ehhez fűződnek a filmjáték szerkezete és képalkotása című fejezet megállapításai is. Mint mondja, igen fontos "a
jelenetek egymás után kötését is elemezni"; ez a film alapja. Vagyis
Hevesy bár a montázs szót természetesen nem használja, e fogalom
tartaimát ismeri, vagyis joggal sorolhatjuk a montázs-elmélet megalkotói közé: "a filmjáték akár ötezer részre is felbonthatja a cselekményt, a tér és idő szempontjából, és akár öt másodpercenként is
új jelenetet adhat. Ez teszi lehetővé a filmjátéknak azt a jellegzetes
eljárást, hogy egyidejűleg, szimultán lefolyó történés-motívumok
hatásának szimultán egyesítését kísérelje meg."! Még a párhuzamos
és ellentétes montázs fogalmát is felismeri és leírja: 45-46. lap.
Magától értetődik, hogy vannak olyan megállapításai, melyek
Balázs Béla megállapításaival kisértetiesen egyeznek. Szinte természetes, hogy ez előfordul, de semmi esetre sem afféle plágiumként,
hanem minden fontos találmány vagy felismerés közös ismertetőjeleként. Ugyanazt a jelenséget egyszerre többen is megfigyelik és leírják azonos időpontban. Ezekre az azonosságokra A mozgóképtől a
filmművészetig című könyvemben részletesen rámutattam. (Például: Hevesy: "a néző figyeimét kényszerítően tudja irányítani" a rendező; Balázs Béla: "a rendező irányítja a látást".)
A filmjáték esztétikája és dramaturgiája című könyv ritka és
szép sikere több volt, mint személyi siker. Az egész filmművészet
ekkor és ezáltal vonult be végérvényesen a fontosabb magyar irodalmi folyóiratok rovatai közé. Ekkor vált ismét divatossá Chaplinről, Murnauról, Eizensteinről beszélgetni, mint annak idején 1910
körül az akkori filmekről. Szinte természetes tehát, hogya Győző
Andor féle Színészeti Lexikon az elismert szerzőt kérte fel a filmre
vonatkozó címszó-anyag szerkesztésére (1930.). Mintaszerűen pontos
és tömör a filmszínészek és filmrendezők életrajza; kiválóak az elviesztétikai cikkek. Sajnálatos, hogy az 1942-es filmlexikon nem használhatta fel Hevesy értékes eredményeit. A filmművészet címszó
- 221-222. lap - rámutat a Griffith-i iskola jelentőségére, és tömören értékeli a szovjet filmművészet eredményeit is: "Uj abban, 1924től kezdve, váratlan előretörést mutat az orosz film és azt Igéri,
hogy döntő tényezője lesz a filmstílus elmélyülésének és tisztulásának." Érdemes egy pillanatra megállnunk az évszámnál. Általában
ugyanis 1925-től számítják, tehát a Patyomkintól a szovjet filmművészet nagy korszakát; mire vonatkozik ez az egy évvel korábbi dáII

tum? Hevesynél ez nem lehet véletlen. Nem is az. A 182. lapon
Szergiusz Mihajlovics Eizenstein "Orosz szcenikus és filmrendező"
címszavánál méltatja az 1924-ben rendezett A sztrájkot, amiről azóta
valóban tudjuk, hogy nagyon fontos film, de amiről napjainkban
szinte egyáltalán nem esett szó. Mindez tehát nem csak világos ítéletet, hanem az egykori filmművészet alapos ismeretét bizonyítja.
A harmincas években a filmtörténet új korszaka kezdődik. Megjelent és elterjedt a hangosfilm. A hangosfilm, mint ez ma már köztudomású, sok kiváló művészt, kritikust és filmesztétát zavarba hozott. Közismert Chaplin habozása: a nagy diktátorig nem volt hajlandó megszólalni. Hevesy Iván sem tudta magát túltenni a hangosfilm okozta művészi zürzavar hatásán. Ez érthető. A harmincas évek
elején a beszéd mámorát éppen úgy kihasználták a filmkereskedők
és filmgyártók, mint annak idején, a század elején a mozgás primér
élményét. Nehéz volt felfedezni a sok fecsegő, Broadway-ról Hollywoodba plántált színdarab-film és zenés rev ű között az igazi értéket. Hevesy Ivánnak ez nem sikerült, s ez emberileg több mint érthető. A hangosfilm tulajdonképpen soha többé nem érdekelte, összes
többi későbbi munkái, haláláig írott cikkei, mind a némafilm korszakára vonatkoznak. Tudományos kutatási területe pedig még korábbra tevődött, a fényképezés kialakulásának történetét tanulmányozta
(erről 1958-ban könyvet is írt). Tény azonban, hogy más kortársainak ezt a válságot könnyebben sikerült átvészelniök: Balázs Béla
már 1930-ban könyvet ír a hangosfilmről (A film szelleme) s esztétikai megállapításainak nagy része napjainkig érvényes. Ez a tény
természetesen a Hevesy-életmű semmiféle elítélésre vagy bírálatára nem szabad hogy vezessen; de azt sem tehetjük meg, hogy ezt
az érdekes jelenséget egyszerűen nem véve tudomásul, elfeledjük, és
úgy tegyünk, mintha nem is lenne. Marad tehát a tény, hogy ez a
kiváló kritikus sok hozzá hasonló nagy szellem és feltaláló sorsában
osztozva, a rohanó idővel mit sem törődve, megmaradt annál 'a korszaknál, melyhez legfontosabb megállapításai fűződnek.
Azért is szembe kell néznünk ezzel a ténnyel, mert ha nem
tesszük, Hevesy Iván életének és munkásságának e második szakasza érthetetlenül tragikussá válna, mint ahogy azt néhány újabb róla
szóló tanulmány és megemlékezés máris sejteni engedi. Mintha nem
kapott volna kellő méltánylást ennek a kiváló tudósnak a munkássága, mintha meg sem jelenhetett volna napjainkban, mintha egy fiatalabb generáció értetlenül ment volna el eredményei mellett. Holott egyszerűen egy jelenségről van szó, arról, hogy a hangosfilm immár több
mint harmincöt éves korszakában egy kiváló filmtudós szinte egyáltalán nem írt a hangosfilmről. Amiről nem írt, arról mások sem
emlékezhetnek meg; amiről viszont írt, az a lassan születő és a kibontakozni kezdő magyar filmtudomány általánosan megbecsült közkincse. A fiatalabb generáció tisztelettel hódol előtte. Bíró Yvette a
Filmvilág 1963. 24. számában 70. születésnapján köszöntötte. Magyar
Bálint még arra is módot talált, hogy A filmjáték esztétikája és dramaturgiája című könyv megjelenésének negyvenedik évfordulóját
megünnepelje a Filmkultúra 1965. 3. számában; a Mokép, tehát a
filmforgalmazási vállalat előadások tartására kérte fel, ugyanígy
filmklubok és más társadalmi szervek". E sorok írója két könyvében
is méltatta és elemezte munkásságát. 6 A Filmvilág megindulásának
első évétől kezdve tizenegy cikket publikált Hevesy Ivántól, tehát
rendszeresen foglalkoztatta, a Filmkultúra pedig Adalékok a némafilm történetéhez címen filmtörténeti tanulmányát közölte.
12

Mint mondottuk, valamennyi 1930 óta írott cikkének, a Filmvilág cikkeinek is, 1943-ban kiadott könyvének is tárgya: a némafilm. 1943-as könyve - A film életrajza - egyik részében a korábban kiadott A filmjáték esztétikája és dramaturgiája című könyvét
közli némi változtatással, valamint A film őskora és hőskora című
filmtörténeti tanulmányt. A film őskorára vonatkozó megállapításai
nélkülözhetetlenné váltak; a mű megjelenési évében, 1943-ban, a
hangosfilm tobzódásakor felhívta a figyelmet a szinte végérvényesen
elfelejtett némafilmre, filmtörténeti áttekintést adott az addig magyarul megjelent írásoknál sokkal részletesebben, s általában megkísérelte megalapozni a filmtörténeti kutatómunkát. Ezt a nagyon
fontos feladatot azonban annyira nem kapcsolta össze az akkori olvasóközönség által ismert hangosfilm esztétikai eredményeivel, hogy
munkája óhatatlanul a szűkebb szakközönséget érdeklő tudós dolgozattá vált, lemondott a jelennel való szoros kapcsolatról, ami első,
1925-ös könyvét olyan friss é és nagyhatásúvá tette. Ugyanígy a
Filmvilágba írott cikkei is. Valamennyi korábbi munkáinak egy-egy
gondolatát ismétli vagy variálja népszerűsítő szándékkal. Már utaltunk a burleszkkel kapcsolatos cikkeire; más ilyen írásai: A kép
megmozdul, Filmvilág 1958. 9. szám; A szovjet filmrealizmus kibontakozása, Filmvilág 1960. 2L szám; Emlékezés a Patyomkin cirkálóra. Filmvilág 1963. 7. szám: Ürhajózás filmképzelettel, Filmvilág
1961. 7. szám; Emlékezés Asta Nielsenre, Filmvilág 1961. 10. szám;
Az expresszionista film és a film expresszionizmusa, Filmvilág 1961.
22. szám.?
Azért érdemes ezt a cikkírói tevékenységet áttekinteni, mert
nyilvánvaló, hogy ugyanígy napjainkban bemutatott filmek kritikáit
is közölhette volna a szerző, őt azonban ezek kevésbé érdekelték. Lehet, hogy így kontaktusa az olvasókkal szorosabbá vált volna. Van
azért ennek mégis egy nagyon fontos tanulsága, amit éppen a modern filmművészet, külöriösen a francia új hullám nagy lelkendezéssei fogadott filmjei kapcsán kell megszívlelni. Hevesy Ivánnak
ebben a különböző divatos hangosfilmek üdvözlésétől való tartózkodásában az a nagyon fontos felismerés is ott rejlik, hogy számos, ma
már elfelejtett rendezői megoldást nagyszerűen, sőt jobban alkalmaztak már a húszas éveben. Akármelyik nagy öreggel találkozunk
is a szakmában, Hevesy Ivánnal vagy a szovjet Lebegyevvel, (aki
Hevesyhez hasonlóan szintén a némafilm szakkörében dolgozik
mindmáig), Jay Leydával, vagy anémet Kracauerrel: mindegyikük
irónikus mosollyal buzdít a némafilm nagy korszakának tüzetesebb
és konkrétabb tanulmányozására. Tagadhatatlan, hogy egy Jules és
Jim, egy Iván gyermekkora, egy Negyvenegyedik elképzelhetetlen
a némafilmek eredményei nélkül.
De így vagy úgy: csupán régen megfogalmazott eredményeinek
népszerűsítő újrafogalmazása semmiképpen sem lenne egy Hevesy
Ivánhoz hasonló tudóshoz méltó feladat. Hevesy azonban maga választotta témakörével messzebb lépett. Pár évvel halála előtt is tudott alapvetően érdekeset és újat mondani kiváló tanulmányában,
melyet a Filmkultúra 1961. 9. száma közölt: Adalékok a magyar némafilm történetéhez.
Érdekes és fontos megállapítása például, hogy a részben francia
vállalkozásban készült Sárga csikó és Sárga liliom feltűnően különbözött a többi akkori magyar filmek rendezési stílusától, mégpedig,
mint Hevesy írja, a franciák javára (134. lap). A Bánk Bánnal viszont, melyről általában igen kedvező kritikák olvashatók, elégedet13

len (137. lap). Figyelemre méltó
Janovich Jenő munkásságának
elemző méltatása (135. lap); Csortos Gyulával kapcsolatban az a
megállapítása, hogy ő volt az első magyar színész, aki felismerte a
színészi és fimszínészi játék közöttí különbséget: "Neki a felvevőgépnek kell játszania ... és mozdulatait ehhez a géphelyzethez idomítani" (138. lap). Amit pedig az egységes játékstílus hiányának
okairól mond, hivatkozva a színházaktól függő agyonhajszolt művészek és a filmgyári munka közötti egyeztetési problémákra, az
napjainkig is érvényes (149. lap).
A magyar filmelmélet megteremtője tehát haláláig újat tudott
nyújtani a maga választotta szűkebb témakörben; s ha van hagyatékával szemben kötelességünk, akkor kétségtelenül az, hogy az általa
személyesen is átélt magyar némafilmkorszakra vonatkozó dolgozatait és jegyzeteit kiadjuk, mert hiszen ilyenek létezésére már ebben
az említett tanulmányban is célzást tesz. A hetvenhárom éves korában, napjainkban meghalt tudós egész életműve így közkinccsé válhatna, és eddig már megjelent műveivel együtt bizonyíthatná, hogy
valóban csak fizikai jelenléte az, ami távozott közülünk, mert munkásságára eljövendő korok kutatói fognak támaszkodni.
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A mozgókép tál a filmművészetig 298. lap
Hevesy Iván: A filmjáték esztétikája és dramaturgiája,
1. m. 8. lap
I. m. 42. lap

Budapest, 1925. 6. lap

Hevesy Iván ezekre az előadásaira az Adalékok a magyar némafilm történetéhez című tanulmányában
hivatkozik. Filmkultúra,
1961. 9. szám, 139. lap
A mozgóképtől
a filmművészatíg, Budapest 1961. 226-230.; 246-249.;
281-298. - A meseautó utasai. Budapest 1965. 230-235. lap
Erre a cikkére válaszolt, s azzal vitázott Keresztury Dezső a Filmvilág
következő számában, 1961. 23 szám.
Hevesy Iván filmtárgyú könyvei és tanulmányai:
A mozidráma. Tanulmány. 1913.
A filmjáték formája. Tanulmány. Nyugat, 1924.
A filmjáték esztétikája és dramaturgiája.
Athenaeum Kiadó. 1925.
Expresszionizmus a rnozidarabok felirásaiban. Tanulmány. Filmjáték. 1925.
Az amerikai film és a német film. Tanulmány. Filmjáték. 1925.
Chaplin. Tanulmány. Korunk. 1926.
Buster Keaton Tanulmány. Horizont. 1927.
A filmesztétika népszerű kérdései. Tanulmány. Filmkultúra.
1928.
A film kulisszatitkai. (Dévai Bélával közösen) Budapest, 1928.
Az amerikai filmburleszk. Tanulmány. Nyugat. 1928.
Hogyan készül a film? Alfa Kiadó 1928.
Elisabeth Bergner a filmen. Star Kiadó. 1928.
A hangos film rnérlege. Tanulmány. 1935.
A film életrajza. A film őskora és hőskora. Hafa. 1943.
A némafilm története, 1960. Kézirat.
A felsorolt könyveken és tanulmányokon kívül filmkritikákat
írt a Filmjáték c. 1925-ben általa szerkesztett filmfolyóiratba, a Filmkultúra 192829-es számaiba és a Nyugatba. Cikkeit közölte a Filmvilág és a Filmtudományi Intézet által kiadott Filmkultúra.
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SZENVTELEN STílUSSZENVEDÉLYES IGAZSÁG
-

Beszélgetés

Jancsó

Miklóssal

-

JANCSO: Nemrégen Zsugán Istvánnal beszélgettem. Annyi mindent
megtárgyaltunk, megvitattunk. Egyik kérdése az volt, miért indult
olyan nehezen a pályám. Én is, mint nemzedékem legtöbb tagja,
későn kezdtem megtanulni a filmkészítés technikáját. Olyan filmeket, mint a Sodrásban, az Almodozások kora, a Gyermekbetegségek
és a Tizezer nap, az én nemzedékemből senki sem tudott rendezni,
és talán ma sem tudna készíteni ... Mi hosszan, s azt hiszem, néha
tétován jártuk végig a kezdő filmrendezők útját. Talán nem olyan
tudatosan, mint a mai fiatalok.
Amikor az Oldás és kötés-t csináltuk Hernádi Gyulával, nem
láttuk előre: mi minden van benne a filmben, de még inkább, menynyi minden hiányzik ... Hogy például a főhőst világosabban kellett
volna formálni.
FILMKULTÚRA: A főhős céljait vagy tétlenségének indokait akartad volna világosabban?
JANCSO: Több pszichológiával ... Mi alapjában véve Hemingway
technikáját használtuk: a hidegen ábrázolt jelenségek mögé látni ésláttatni. A dolgokat kevés beszéddel, inkább szituációkban ábrázolni
úgy, hogy azok túlmutassanak önmagukon. A magyarázkodás nélküli
ábrázolásmód
a filmben azonban nehezebb, mint az irodalomban.
A filmen nem lehet visszalapozni. A film vetítésének időtartama is
egyforma mindenki számára, nem így a könyvolvasóé, aki lassabban
vagy gyorsabban olvashat. Ezért nagyon el kell találni a szituációkat,
az atmoszférát, hogy egy "hideg" technikával készült film mégis
közenséget találjon. Az Oldás és kötés-ben ezt mi különböző stíluselemek vegyítésével akartuk elérni. Alapjában véve három kisfilmet
készítettünk, így könnyebb volt szelektálni a gondolati anyagot, s
úgy véltük, a közönség is könnyebben érti így meg.
FILMKULTÚRA: Utólag mi erről a véleményed?
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JANCSO: Ha most erre meg az elmúlt évekre visszagondolok, tanulságképpen csak azt tudom, hogy mit nem akarok csinálni. Nem akarok expresszionista lenni (ellentétben Goldman-filmemmel, a Halhatatlansággal), el akarom kerülni a túlhajtott antonionizmust. Érzelmileg pedig a nosztalgiákat, amikből még az Igy jöttem-be is jutott
bőven.
Hogy mi hogyan sikerül majd, nem tudom, ez annyi külső és
belső körülménytől függ.

A PASSZÁZSOK

TECHNIKÁJA

...

FILMKULTÚRA: Mit értesz azon a túlzott antonionizmuson?
JANCSO: Felületes fogalmazással: talán a hosszú passzázsok technikáját ...
FILMKULTÚRA: De hiszen éppen a Szegénylegények-ben bizonyítottad be, hogy nálad a passzázs nem valami technikai fogás, pszichológiai trükk a várakozás ébrentartás ára, hanem egy lényegre törő
szemléletmód filmbeli alkalmazása.
.
JANCSO: Lehet, detalánezacinémascope miatt is van ... A Szegénylegények ezzel az eljárással készült. A cinémascope-ban nincsen lényeges különbség a közeli és 'távoli között, és ugyanakkor míndíg
benne van a képben az egész film atmoszférája. Ha normál képkivágással dolgozom, és kocsizok, akkor még a mozgás is drámaibbnak
hat, mert a gép mindig észrevehetően, érzékelhetően hagy ki valamilyen motívumot. A régi kompozíciós eljárással még a képmozgás
is expresszív. A cinémascope-ban a mozgás életfolyamatnak hat, levegősebb. Somló Tamás barátommal, akivel első játékfilmemtől
kezdve, sőt talán még azelőtt is, hosszú házasságban élek, négy filmünkben állandóan a mozgás, s ezen belül az életfolyamat természetessé tételét kerestük.
Nálam a film technika is. Mindig az izgat utólag, hogy milyen
technikai, dramaturgiai stb. feladatot nem tudtam megoldani. Például a Szegénylegények-nél úgy érzem, a passzázsok egy részét nem
tudtam maradéktalanul megoldani. Eizensteinnek "könnyebb" volt,
mert ő montázzsal dolgozott. A montázs pedig mindig közérthető,
emocionális hatású. Az Antonioni-féle passzázsra korántsem figyel
annyira a néző. A feszültséget a passzázs sem nélkülözheti. Az Igy
jöttem-ben például bizonyos részleteket csak az oroszok értettek
meg. Amikor a kopasz dombok között megy a dzsipp, a fogoly őrizetlenül hátul ül. Különös szituáció egy háborús filmben ... A fiatal
katonatiszt olyan dalt énekel, amely minden oroszt a szíve mélyén
érint meg. A magyar nézőnek mit jelent mindez? Hajnali ködben
egy kozák dal? Talán megérti a szöveget, de nem érzi mögötte a történelmi sorsot. Lehet, hogy tévedtem: megmaradtam "provinciálisnak" az oroszok javára, holott általánosabbá kellett volna az egészet
tennem.
FILMKULTÚRA : Ha már visszalépünk az előzőfilmhez, hadd mondjuk
el, hogyaSzegénylegények
után vált érthetővé sok minden, az Igy
jöttem-mel kapcsolatban is, az, hogy mit akartál elmondani, és főleg,
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Jancsó Mikíós - a Seegénylegények forgatása

Szegénytegények:

közben

Szegénylegények

Szegénylegények

'"

Szegénytegények

hogy miért ilyen formát választottál? Mai napig úgy tűnik, hogy ott
nem sikerült maradéktalanul mezvalósítani az eredeti mondanivalót.
Már csak azért sem, mert az előző film gondolati magja nem volt
ennyire drámai.
JANCSÓ: Biztos, hogy csak drámai lehetőségek adódnak a film számára? Például az Igy jöttem-ben szereplő nosztalgiák nem jelentenek, vagy nem jelenthetnek művészi kategóriát?
FILMKULTÚRA: Talán, de itt valamiért ez a nosztalgia nem válik költőiségetteremtő elemmé. Ha ez a bizonyos nosztalgia az Igy jöttem-nél
mint egy sajátos lírai tónus megvalósulása jelentkeznék, akkor biztos elfogadható lett volna, de így nehéz volt a film gondolati anyagát kibogozni és főleg átélni. .
JANCSÓ: Sajnos, ez a film tényleg kevéssé volt racionális. Eloldott
téma volt, sokféle életrajzi elemmel. Talán emiatt nem sikerült teljesen megoldanunk Hernádi Gyulával, a forgatókönyvíróval. A kritikában "robinsonádnak" nevezték a két fiú viszonyát a pusztán,
miután különösen drámai és erőteljes epizódot nem kínált a történet. A mi célunk valóban az volt, hogy ebben a kötetlen, emlékezőfelidéző tónusban szóljunk élményeinkről, a szokványos drámai
konstrukciók helyett.
FILMKULTÚRA: De nem válaszoltál arra a kérdésre, hogy mit jelentenek számodra a passzázs ok?
JANCSÓ: Antonioni hosszú passzázsok közé rejti a nagy jeleneteket.
Egy figurát kísér végig. Hosszan ellenzői szerint: unalmasan.
Minden filmjében azonban van egy "alaptrükk", ami ébren tartja
a figyelmet a passzázsokban is. A Vörös sivatag-nál a Iegnyilvánvalóbb ez. A főszereplő idegbeteg. A néző nem tudja, hogy egyik percről a másikra mi történik majd vele. Minden lehetséges, hiszen idegbeteg. Ha például fél órán keresztül sétálna nyugodtan, és semmit
se tenne, akkor is állandó izgalomban lennék, mert minden pillanatban várhatok valami újat, váratlant, ellentmondót .

... ÉS AMI MÖGÖTTE

VAN

FILMKULTÚRA: Úgy beszélsz a passzázsról, mintha csak technikai
probléma volna.
JANCSÓ: Tényleg csak technikai kérdés az egész ... Persze itt technikán egyszerre sok mindent kell érteni. Dramaturgiát is és feldelgozásmódot is. Vegyünk egy példát: Talán emlékeztek a Szegénylegények-nek arra a jelenetére, amikor Veszelkát keresik. Éjjel van,
abefogottakat
kiállít ják a sáncudvarra. Körbejárnak és az arcukba
világítanak: klasszikus passzázs. Lehet hatásos és kevésbé hatásos.
Hogyan? Nézzük egyszer a dolgot az ún. filmeszközök oldaláróL Ha
montázst alkalmazok, vagyis ha végig megyek az arcokon, a befogottakén, az árulóén, a zsandárokén, zaklatottságot, félelmet, szorongást idézek elő. Igy a filmművészet hagyományos eszközeivel váltok
17

ki pszichológiai hatást a nézőben. Ma már a legtöbb néző megszokta,
átérzi, hogy ezek az eszközök milyen célra irányulnak.
Mí a jelenetek többségénél nem használtuk ezeket a montázseszközöket. Ennél sem. Ha megfigyelitek, ez az éjszakai keresés
egyetlen beállítás, egyetlen kocsizás. Mintha abefogottak
sorától
kissé távolabb álló néző oldalt, lassú sétálással kísérné és nézné végig a jelenetet. Míg a montázs itt szubjektív lenne, ez a megoldás
objektív. "Hidegebb". És a néző számára még kevéssé ismert technika. Ezt a "hideg" szemszöget ritkán használják. A rendezők egy
része s a közönség többsége unalmasnak tartja, mi végig ezt a megoldást választottuk. Miért? Nenevessetek: egyszerűen azért, mert ez
nehezebb, számunkra szebb és érdekesebb feladat volt. Másfelől
azért, mert ezt a megoldást követelte a film egész stílusa. A száraz,
"elemeIt" előadásmód. Mégis hogyan véltünk hatást elérni? Elképzelésünk az volt, hogya zsandárra hasonlító Veszelka drámai szituációja önmagában is érdekes, mert rejtélyes. Tehát az a passzázs,
mely ezt a rejtélyt - akár a leghidegebb módszerrel is - segít feltárni, mindenképpen leköti a néző figyeimét. Remélem, sikerült.
FILMKULTÚRA: Állandóan keressük
kapcsolatban Hemingway-t említetted.

a "ható"

tényezőket, ezzel

JANCSÓ: Hemingway novelláinak világában minden dialógus mögött
több réteg van. Teljesen szárazon ír le mindent, és a leírás mögött
mégis félelmes dolgok feszülnek. Hemingway egy ízben azt mondta
saját dialógusairól, hogy nem azt írja meg, amit az emberek éreznek,
hanem ami érzéseik mögött van. Hogy ebből mit tudtam hasznosítani általában? Erre nem tudok kimerítő választ adni. Amit mégis
mondhatok, az, hogy a realizmust érzem igazán közel magamhoz,
közelebb, mint más, izgalmasnak látszó stíluskalandokat. Azt a technikát például, amit az új regény használ, vagy amit a filmben Resnais alkalmaz, én nem tudom követni. Pedig nagy híve vagyok Resnais-nek, A Marienbad szerintem zseniális film. Irigylem is, csodálom is, de idegen tőlem ... Szóval, marad számomra a realizmus, az
a többrétegű realizmus, amit Hemingway novellái képviselnek; és
amit tulajdonképpen Antonioni csinál modern összetettséggel.
FILMKULTÚRA : A beszélgetés során nem először bukkan fel a dialógus problémája. Éppen a Szegénylegények-ben úgy hat, mintha a
dialógus megszerkesztetlenül, rögtönzésekből adódna. De ennek az
"odavetett" dialógus nak is bizonyára megvan a technikája.
JANCSÓ: Igen, de ez összefügg a színészi játékkal, a színészek mozgatásának stílusával. Az ún. "lezser" játék éppen ellentétes a régi,
megszokott színházi beszéd- és játékstílussal, amellyel magyar filmben oly gyakran találkozunk. De újabb filmekben, így Szabó István
az Álmodozások korá-ban, Gaál a Sodrásban esetében ezt a dialógustechnikát alkalmazzák, csak mai környezetben. És ez sokkal nehezebb. Ez a játék másféle dialógot is követel. Érdekes módon két
szélső lehetőséget; vagy ugyancsak nagyon "lezsert", tehát naturálist, vagy nagyon megszerkesztett tömöret. Ez a játékstílus alig
tűri a tényközlő dialógust és egyáltalán nem a fellengzőset. Igy mindenképpen adódik egy áttétel, és ezt a Szegénylegények esetében
különösen ki tudtuk használni, mert a film egész drámai anyaga
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"elemeIt", aminek hatásába belejátszik
atmoszféra.

a kosztüm és a történelmi

FILMKULTÚRA: A Szegénylegények dialógusa egyáltalán nem naturális a szó előbbi értelmében. Ellenkezőleg, szinte ridegen megszerkesztett. A képekbe fonódó ritmus viszi, különös szépsége van.
JANCSÖ: Az a véleményem általában, hogyadialógusokat
oda kell
dobni ... Hacsak nem az a célom, hogy dialógusokra épülő filmet
készítek, de ez inkább tv-műfaj ... A dialógusoknak is atmoszférában kell elhelyezkedniük. Maguk a szituációk és figurák hordozzák
a mondanivalót, ne pedig külön a dialógusok ...
FILMKULTÚRA : De van ennek aszi tuációnak egy dramaturgiai következménye: az alkotó kiszakít ja hőseit a köznapi megszokottból,
mintegy szembeállítja őket puszta létükkel. Te említetted a történelmi atmoszférát, kosztümöt, mint az "elemelés" eszközeit. De vajon a mai témánál hogyan valósítható ez meg? Elképzelhető-e, hogy
egy mai film hőseit a rendező kiszakítsa környezetéből? És ami a
leglényegesebb: mégis az emberi realitás határain belül maradjon?
JANCSÖ: Hogyanleheteztmegvalósítani?
.. Nemrégiben egy témán
dolgoztunk Hernádi Gyulával. (A novella megjelent az ÉS-ben.) Ez
is mesterségesen "elemelt" téma volt. Arról szólt, hogy egy mi korunkbeli orvos - gyógyíthatalan beteg - elmegy egy lánnyal a
pusztára. .. A puszta általában jól ismert világ, épp annyira távol
van a hétköznapoktól, mint a történelmi múlt. Egy érdekes társaság
él ott: festők, képzőművészek, két fiú és három lány ... Ezekkel barátkoznak ... Az orvosnak és a lánynak volt egy romantikus fogadalma: ha valamelyiknek baja támad, mindketten
öngyilkosok
lesznek, egyik sem éli túl a másikat. . . A férfi rá akarja venni a
lányt: maradjon életben, s ezért próbálja "eladni" a lányt ennek a
társaságnak ... A lány rá is döbben: tudna élni a férfi nélkül tovább.
Ekkor elmegy, eltűnik, meghal ... Ennyi a történet. "Elemelt", kiszakított. De kiszakítani csak mesterségesen lehet embereket az életből. Valahogy így, valahogy ilyenformán, amikor külön kell megkeresni a dolog t.echnikáját. De ha nem szakítottuk így ki: ez már
egy másik technika. Akkor viszont mi lesz, ami átfűti az egészet? ...
Feltehetően az igazság ... Bár az igazság nem esztétikai kritérium,
mégis az igazság az első lépés. Vagyis - magyarul mondva - ami
nem igaz és nem tisztességes, az tulajdonképpen nem lehet esztétikai élmény sem.
A legnagyobb hatást az igazság egyszerű feltárása jelenti. Persze
ez lehet szociográfla is. Van ugyan példa arra, hogy ez nemcsak szocicgráfia. Az alapfoknál újfajta neorealizmus van születőben. Az,
amit pl. Rosi csinál. Éles és kemény. Lehet lírikus is: mint Olmi. És
Germi szatirikus neorealizmusa . .. Ha szerencsésebb helyzetben
lennénk, a Szegénylegények stílusában tovább niehetnénk. De a
magyar filmművészetben az ember nem ismételheti meg magát. Egyszerűen azért, mert kicsi a felvevőpiac, ugyanannak még egyszer már
nem lesz közönsége ... Mindig mást kell csinálni ... S ez tulajdonképpen nemcsak nehéz, hanem kétségbeejtő. A kritikusok meg a nézők számára a Szegénylegények még film, de nekem már decemberben megszűnt film lenni. Engem már csak a következő film foglalkoztat. Most például ezt a pusztai témát két hét alatt le tudnám
forgatni ...
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FILMKULTÚRA : De mielőtt továbbmennénk, egy lényeges kérdésünk
volna még, ami érinti a következő filmed koncepcióját is. Mit értesz
realizmuson ?

REALIZMUS

ÉS ROMANTIKA

JANCSO: Mit értek realizmuson?
Nem vagyok esztéta, nem tudom megfogalmazni. Csak azt tudom, hogy hogyan csinálom én a realizmust. Vagy legalábbis azt,
amit én gondolok a realizmusról.
Az a történet, amit választok, mindig valós legyen számomra.
Vagyis olyasmi, ami velem történt, vagy aminek ugyan csak egy
része történt velem, de ami megtörténhetett mindenkivel, aki velem
eavivású.
Aztán izaz legyen. Hogy az mi? Erre is inkább példát mondanék. A néphagyomány szerint Ráday Gedeon a szegedi várban
külön újságót nyomatott Rózsa Sándornak, amelyben újabb és úiabb
híreket eszelt ki arról. hozv ellenség támadta meg a hazát stb. Rózsa
Sándor hazafias érzelmeire akart hatni, így akarta "befűzni" őt
Ppoav J,phpt. hop'v a vAlf,dp' n=m ez volt. mt><1isivaznak érezzük:
sok ezvszerű macvarral előfordulhatott volna ilyesmi.
]\ITi A7 i<1::lzsáp'?
.,A fénv, arnelvtől vilázlik azvunk ... "
É<\ külön=s lesven a története. Más, mint a többi. tér ien el a
<\z"lr"pnvtól. T6ripn el attól is, amit mások csinálnak. Hogy miért?
l\T"'m lr';lr'1rk;;r'!'>shől. Nemcsak -azért. hogy érdekes legyen: - hogy
meg lehessen nézni. Ami nem különös, arra aliaha lehet odafigvelni.
]\Irinrlohhez iön még a történet formába öntése. Legyen olyan,
mint az élet, csak valahogy legyen sűrűbb annál. Csak alényegest
mutassa. minden egyszerű naturalitás maradjon ki belőle.
Aztán legyen az egész egy kicsit távol, mintha mindig bizonyos
távolságra lennénk az eseménytől. Hogv gondolkodni is tudjunk rajta. Mert ez az igazi. a legemberibb tevékenység.
Ez persze úgy hangzik, mint egy recept.
És tényleg recept: munkamódszer, technológia, technika.
FILMKULTÚRA: A Szegénylegényekkel kapcsolatban a romantika
kérdése is felmerült. Az egyik kritika Móricz Rózsa Sándorát említette. Szerinte a Szegénylegények mintegy a meg nem írt harmadik
kötetet pótolja. Mások szerint viszont a film inkább a Barbárok vagy
a Komor ló illúziótlan szemléletével rokon.
J ANCSO: A kritíkusok tévednek, ha azt hiszik, hogy Móricz a Barbárok
szárazságával, szikkadtságával meg tudta volna írni a Rózsa Sándor
befejezését, de én sem erre vállalkoztam!
FILMKULTÚRA: A Szegénylegények fő erénye az újszerűség, hogy
hiányzikbelőleanemzeti,romantikus
pátosz. Vitatható azonban a zárójelenetek ellágyulása, amely ellentmondani látszik a film kíméletlen szemléletének.
JANCSO: Valószínűleg azért történt ez,mertmégsem tudtam magam
teljesen kiszakítani annak a romantikájából, hogy ehhez a néphez
tartozom. .. Én is éreztem az ellágyulást, de nemcsak jómagam,
hanem sok korombéli is. Hiszen voltak olyanok, akik az első vetítés20

nél - én akkor néztem meg utoljára a filmet - könnyeztek ...
Persze nem tudom, hogy ez hiba-e. Szerintem nem. Azt hiszem, nem
is stílustörés. De hát nem én vagyok a kriti.kus. Ha nem ez a film
vége, túlságosan tételszerű volna az egész, s egy kicsit érthetetlen,
hogy miért ugranak be ezek a nehéz legények az egyszerű trükknek. A saját nosztalgiáik miatt ugranak be. Mert ennek a kérdésnek
a megoldása már nemcsak egyszerűen dramaturgiai, hanem a népi
psziché ismeretének kérdése.
FILMKULTÚRA :A romantikáról beszéltünk, de ideje volna tisztázni,
hogy - hagyományainkhoz híven - nem kétféle romantikáról van-e
itt szó? Hiszen nálunk a romantika Jókai nevével forrott össze,
holott talán Vörösmarty az igazi romantikus. Szerinted mi tehát a
magyarázata annak, hogy a Szegénylegények-kel kapcsolatban,
amelyben mindent hallatlan ul keményen, világosan és tisztán ábrázoltál, s létrehoztál a régi belső szertelenség ellentéteképpen egy fegyelmezett, hideg, szinte szikár stílusú alkotást - fölmerülhetett a
romantika vádja?
JANCSO: Az én emberi utam, fiatalságom is tele volt naiv és romantikus szemlélettel. Sebből jónéhány keserű tapasztalat alapján próbáltam valamiféle racionalitás felé menni. Filmjeimben nyilván ez
látszódik, de mintha egész nemzedékemnél tapasztalható lenne ilyesmi. (Egyeseknél persze nagy átcsapásokkal, mint Makk Károlynál...)
Igy volt az életünk, ilyen a filmrendezői pályánk: rá kellett döbbennünk, hogy nem is olyan romantikus és egyszerű az élet és a történelem. Bizonyos fajta szikárság felé törekszem, feltétlenül igaz ez a
megállapítás.
Valóban, néhányan támadtak amiatt, hogy hiába mondom antiromantikusnak a Szegénylegények-et,
a film éppen ellenkezőleg:
romantikus. Lehet, hogy az. Mindenesetre nem a Jókai-féle romantika értelmében. A reális, egészséges, emberi romantika az, aminek
humánus céljai vannak, az, ami az igazság feltárása és a haladás irányába esik - nem szégyelnivaló. Egy film nem történelemkönyv és
nem esszé. Emiatt még annyira sem objektív, mint a történetírás.
Pedig a történetírás egyáltalán nem objektív.
Egyik bírálom például nem nyúlt elég kritikával a feltárt történeti anyaghoz. Olyan folklorista álláspontját olvasta a fejemre, aki a betyár-kérdésben a legjellegzetesebb nagygazda- szemléletet képviseli. Számára a betyárok elvetemült gonosztevők legfőképpen pedig Rózsa Sándor - és Ráday a rend helyreállítója.
Ez igaz is. Ráday valóban rendet csinált - de kinek az érdekében?
Romantikus anyagkezelés és ugyanakkor történelmi dezilluzionálás - miért lenne ez egymással ellentétben? És ha ez sokak számára nem elég meggyőző, szeretném hinni, hogy ennek ellenére még
a mennyországba kerülök.
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Szabad György
A SZEGÉNYLEGÉNYEI(
ÉS A
TÖRTÉNETISÉG
A történész sem akaszthatja kabát jával a ruhatárba mesterségét,
amikor a nézőtérre siet. Hallgatom a bevezető szövegét, figyelem a
vásznon feltűnő metszetek sorát, és akarva-akaratlan hibajelzések
regisztrálódnak bennem. Sőt a pedagógiai indulat is dobolja már a
rohamot: korrekcióra, más magyarázatra lenne szükség. De elnémul
a narrátor, és peregni kezd a film. Feltűnik a rabot a rabtartónak kiszolgáltató pusztaság, a messziről hajtott embernyájat átadják a szemes vigyázattal őrző csendőr-pásztoroknak. Csendőr? - micsoda
anakronizmus. (Mégis lehalkul a hibajelzés.) Titokzatos feketeköpenyeges alakok tűnnek elő, sejtelmes szituációk formálódnak. Mégis,
általuk is a film hatása alá kerülök. Kérdésekre keresek választ. Kinek a szavával szól ez a kevésszavú alkotás? Kinek a szorongásait
élteti át, látomásait láttatja szinte eszköztelenül? Mintha ez az ízigvérig modern film a megpróbáltatásokra visszanéző parasztember
szemét használná, hangját hallatná, érzéseit közvetítené. Az válogat
így emlékei között, az idéz ennyire kihagyásosan, von össze így az
időrend megbontásával
történéseket, az fon egybe ilyen határozottsággal tapasztaltat és feltételezettet, hitet és bizonyságot. A
spontán hibajelzések elmaradnak. Nem azért, mert feltételezésem
minden történetietlenségre eleve felmentést ad. Éppen ellenkezőleg.
A történeti előadás formális zökkenői nagyon is jellemzői az egykorú, közel egykorú paraszti rétegek történelemlátásának. Közvetítésük a film modern művészi kifejezéseivel nem hiba, sőt a történetiség sajátos, de magasszintű érvényesítésének egyik eszköze.

***
Az alföldi betyár világ felszamelását
1869-1872 között végrehajtó szegedi kormánybiztosság pokoli mechanizmusát sajátos viszsza- és előretekintésekkel ábrázolja a film, különösen sokat merítve
az 1850-es, 1860-as évek önkényuralmának emlékképeiből. A befogottak sorsát kezükben tartó "hivatalosak" - köpönyeges, megközelíthetetlen személyiségükben is, módszereikben és cselekedeteikben is - érthetetlenül idegenek a nép számára, amilyenek az önkényuralmi tisztségviselők jórészben tényleg voltak is. Ugyanakkor
alapos helyzetismerettel, szinte a vesékbe látó képességgel rendelkeznek, értik a nép nyelvét - kettős értelemben -, emellett nem22

csak az erőszaktól, hanem a furfangtól sem riadnak vissza, tehát
az önkényuralom felszámolásával tisztséghez jutó csendbiztosolmak,
s személyükben a kormánybiztosság ténylegesen eljáró közegeinek
jellegzetességeit is megtestesítik.
Csendőrök a Ráday-akcióban nem vettek, nem vehettek részt.
Szerepeltetésük azonban a film sajátos szemléletmódjával nagyon
is jól magyarázható. Az 1849-ben Magyarországra szabadított osztrák császári csendőrséget 1867-ben visszavonták ugyan (egy, a film
s a tényleges cselekmény színterétől távoleső terület kivételével),
de történelmileg rövid idő múlva, 1S81-ben megszervezték a magyar
királyi csendőrséget, amely önkényuralmi elődjétől nemcsak a kíméletlenséget sugalló szolgálati szabályzat nevezetes pontjait örökölte,
hanem annak forradalom- és népellenes szellemét is, a jórészt kiszolgált császári csendőraltisztekből toborzott első kiképző kerete
révén. Ezt a folyamatosságot tette közvetlenné, a népi tudatban végbemenő azonosításokkal nagyon is összhangban, a film lényeglátó
alkotója.
Igaz, hogy a "sáncba" értelmiségi, úr-féle nemigen, Kossuthlevelek hajdani csempészője még kevésbé kerülhetett, s ha mégis,
nem végezhettek vele olyan kurtán-furcsán, mint a filmben teszik.
Figyelmet érdemel azonban, hogy alig néhány hónappal a Rádayakció megindítása előtt, 1868 nyarán részben azonos területen nagy
hajsza folyt az Andrássy-kormány által feloszlatott Demokrata-körök mintegy félszáz, javarészben a falusi, mezővárosi értelmiség
soraiból kikerült szervezője, vezetője kézrekerítésére. Igaz, ezek sem
csempészői voltak a Kossuth-leveleknek, de felolvasói, magyarázói
a hírlapokban megjelenteknek, olykor a hasábjaikról leparancsoltaknak. 1868 őszén találták meg a rejtélyes körülmények között
politikai gyilkosság áldozatául esett Beniczky Lajos holttestét. A
közvélemény nagy része a rendszer áldozatának tartotta, hiszen nyílt
harcban állott a Kossuthot gyalázó, a honvédegyleteket felszámoló
Perczel tábornokkal. Éppen a szegedi kormánybiztosság működésének kezdeti időszakában, 1869 elején halt meg az egyik Kossuthlevél közzétételéért fogságba vetett Böszörményi László országgyűlési képviselő, akinek esete méltán keltett közfigyelmet. - Mindezek nyomán a népi tudattól nem állhatott távol annak feltételezése,
amit a film - a maga módján - sűrítve megidéz, hogy könnyen
leszámoltak az úr-féle értelmiségivel is, ha Kossuth hívének, még
inkább, ha szinte már legendás levelei "csempészőinek" tartották.
Bűnös vagy ártatlan a "sáncba" tereltek zöme? Ez a kérdés
ugyanúgy megválaszolatlan marad a filmben, amint - egykorú megítélés szerint - az maradt sok esetben a valóságban is. A film azonban egyeseket kiemel a tömegből, és előszámlálja fertelmes bűneiket. Annak megfelelően, ahogy a nép őrizte meg kegyetlenkedéseik
emlékét. A magyarázat sem mélyebb a népinél: latorságból tették,
vagyonért öltek. (Míg a film e vonatkozásban szűkszavú, a bevezető
némileg pontatlan is. A nép életének változatlanságát említi, nyílván a barbár erkölcsök továbbörökösítésének magyarázataként is,
ami nemcsak kevés, ha a film a megidézett jelenségeket értelmezni
akarja, hanem félresiklató is, hiszen a betyárok tömegét éppen
a változás sokszorozta meg, a hajdani bőrét vedlő Alföld feltört legelőiről kiszoruló parasztok, a falu és az ország új rendjével szembekerült elemek hullottak soraiba a "rendcsinálást" előző évtizedek
során.)A film ugyanakkor - ha némi leegyszerűsítéssel is - szinte
szuggerálja a nézőnek: a betyárvilágot fel kellett számolni. Hadd
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jelezzem, a film általános méltatásába nem bocsátkozva is, hogy
nemes humanizmussal teszi hozzá: így azonban még gonosztevőkkel
sem szabad eljárni. Az emberfarkasokat tehát nem idealizálja.
Amint a népmondákban is sokszor a legkegyetlenebbek egyben a
legjellemtelenebbek is, a film előadása szerint közülük valót faraghatnak, törhetnek gátlástalan árulóvá, közülük valót tesz eszelőssé
a félelem az akasztófa árnyékában. A "csapat" tagjait, Rózsa Sándor
hajdani embereit - a film előadása szerint - más fából farag ták.
Amíg lehet, mentik egymást. Keresett társukat a sorok között bújtat ják, s hogy ezt megtehetik, az nemcsak összetartozásuknak köszönhető, hanem a nagy tömeg - legrosszabb esetben semlegessége révén - cinkos magatartásának. Megfelel ez a betyárokról alkotott népi elképzeléseknek? Messzemenően. Ők maguk összetartottak, mások meg ritkán adták fel őket, hiszen rokonszenveztek
velük, még inkább, hiszen féltek tőlük. De a csapatbeliek sem irreális hősök. Ha saját életük megmentéséről van szó, amíg lehet, kibúvót keresnek. végül is azonban keserű elszánással feladják társukat, közös bosszújuk végrehajtóját. Ez megfelel a közel egykorú
népi felfogásnak, amely a betyárbecsület mércéjét ennél magasabbra csak kivételesen emelte.

***
Mindez nagyobb kérdéshez vezet. Van-e nyoma annak, hogy
a betyárbanda, Rózsa Sándor hajdani csapata a politikai tudatosság
olyan fokán állott volna, a forradalmi eseményekhez, vagy akár
csak az akkori emlékekhez olyan hűséggel ragaszkodott volna, mint
azt a film érzékelteti, sőt utolsó megnyilatkozásukként a Kossuthnóta (mindenképpen stílustörést jelentő) rikító énekeltetésével szinte összegezésként égeti a nézőbe? Nincs nyoma. Kossuth ekkori,
viszonylag legkövetkezetesebb hazai hívei, a Böszörményi Laszló,
Irányi Dániel, Helfy Ignác, Szilágyi Virgil, Vajda János által reprezentált kispolgári, kisnemesi, paraszti rétegek alighanem kompromittálónak
is éreztek volna minden ilyen feltételezést. Ami nem
zárja ki természetesen, hogyamindennapjaiknak
színteret nyújtó
nyomorult szegényparaszti világban sajátosan formálódó Kossuthmítika és 48-as kultusz megérinthette a betyárokat is. Megérinthette, de semmi nyoma hogy a film jelezte mértékig beléjük ivódott
volna. A filmnek és a történeti valóságnak ez a konfliktusa menten
feloldódik, ha - feltételezésünknek megfelelően - a filmben a
kort átélő és arra visszanéz ő parasztok ítéletét a betyárvilág felszámolásáról látjuk tükröződni. A kiegyezés teremtette új renddel békétlen paraszti rétegek könnyen formálták a maguk eszményeinek
hordozóivá a betyárokat. pontosabban azok egyik-másik csapatát.
Annál is inkább, hiszen az önkényuralom idején működ ő betyárbandák egy részének nem ok nélkül volt az a híre, hogy különös kedvteléssel riogatja a megszálló hatóságokat, sőt olyan betyárkapitány
is akadt, aki még az 1860-as évek elején is Kossuth megbízott jának
hirdette magát. Összhangban van a népi tudatban ténylegesen végbement folyamattal, hogy a film éppen Rózsa Sándor csapatát ruházta fel azokkal a tulaidonságokkal,
amelyekkel a visszanéző parasztok az utolsó ellenállók rangjára emelt betyárokat illették. Az
ő bandája volt a leghíresebb, a legrettegettebb, a leghosszabb időn át
működő. Végtére tényleg részt vett szabadcsapatával - a maga
módján - a forradalom alatti harcokban, az 1850-es években pedig
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a császári katonákkal, csendőrökkel vívott csetepatéinak se szeri, se
száma. Noha mind az önkényuralom idején, mind a kiegyezés után
elfogták, mégis olyan időkben, amikor betyárok tucat jait akasztották fel, őt nem végezték ki. Az 1859-ben rámért halálos ítéletet a hatóságok színfalak mögötti levelezésének tanúsága szerint azért nem hajtották végre, mert ezt "a közönséges gonosztevőt",
aki "hírnevét" fegyveres csapata élén még "a magyar forradalom
idején szerezte", a "nép hősnek tartja", s így kivégzése csak fokozná
a politikai nyugtalanságot. - A film tehát nem idealizálj a a fogságba vetetteket, hanem a népnek a valóságot és a legendát ötvöző
látomásának figuráiként idézi elénk.
Jancsó Miklós alkotásának - megítélésem szerint - a "csapattal" egyenrangú főszereplője maga a "sánc", külső-belső kellékeivel, testet-lelket nyomorító eszközeivel. Szó esett már a rabok sorsát kezükben tartó hatósági emberek megelevenítésének hitelességéről, hadd tegyem most hozzá, remekelt mind a rendező, mind az
operatőr e földi pokol képszerű felidézésében is. A népi tudatban
annyira jelenvolt, misztikumot sem mellőző látomásosság találkozik
itt a lényegre mutató pontossággal. Ha a rabtartásra felhasznált
"szegedi vár" elrendezettség e más volt is, mint a filmbeli "sáncé",
éppen annyira biztosította az elfogottak teljes kiszolgáltatottságát
rabtartóiknak, mint ez. Talán szennyesebb, zártabb, bűzösebb, párától fülledtebb volt, mint a szikrázóan rideg, széljárta. ritka levegőjű
filmbeli pokol, de pokol ugyancsak. Hogy mennyire az, arra meglehetősen pontos adatok állnak rendelkezésünkre. A kormánybiztosság fennmaradt iratai szerint 1869-1872 között összesen 1608 gyanúsítottat tartóztattak le. 1395 fogoly került a "szegedi várba". Közülük 1869 tavaszától 1873 tavaszáig 415 halt meg (közel 30 százalék), zömben javakorabeli, vagy éppen fiatal ember. (Az, hogy néhány asszony. sőt leány. mez lefokozott csendbiztos is akad köztük,
csak teljesebbé teszi a filmbeli képet.) A halál okát csak szórványosan jegyezték fel, így is ismételten szerepel a jellegzetes fogolybetegségek mellett az öngyilkosság is.

***
Jancsó Miklós alkotása nemcsak a kegyetlenségek és a gyengeségek feltárásával, hanem annak bemutatásával
is, hogy ez a pokol
működött, és működhetett a kiegyezést követő években, nevezetes
illúziók ra mért csapást. Az egyszerűbb lelkeknek az Erzsébet királyné
mosolyával, Andrássy nagyvonalúságával, az egyfogatún kocogó
Deák puritánságával, az igényesebbeknek a nemzeti hegemónia
részleges helyreállításával, a jogrend biztosításával, a gazdasági fejlődés kibontakozásának a korábbinál nagyobb lehetőségével annyiszor egyoldalúan jellemzett korszak egyik sötét sarkába világított:
az igazságkereső illúziókat oszlató fénycsóvájával, s a művésznek a
történet esetlegességei révén is a történetileg lényegest előcsillantó
képességével.
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Dósai István

MAGYAR FILMEK
KÜLFÖLDÖN
A világon évente mintegy 2500' mozi-játékfilmet gyártanak,
rövidfilmeket és televíziós filmeket még ennél is többet. Az évi 2500
játékfilmből 300 esik a szocialista országokra. Nincs olyan ország,
amelynek moziparkja évi 4-500-nál több filmet be tudna mutatni.
Ezek szerint a gyártott filmek nagy része nem kerül külföldre, vagy
legalábbis nem jut túl a saját nyelvterületének határain. Az évi 2500
filmből csupán 180-200 készül Hollywoodban, mégis ezek a filmek
foglalják el a nem-szecialista országok moziműsorainak 70 százalékát.
Angliában, Olaszországban, Franciaországban évenként összesen
mintegy 400film készül, és ezekre a filmekre esik a nem-szocíalísta országok moziműsorainak további 25 százaléka. Igy négy ország filmjeiből - a 2500-ból mintegy 600 filmből - kerül ki a műsorok mintegy
95 százaléka. Ilyen körülmények között a fennmaradó 5 százalékon
osztozkodva keres magának helyet és elismerést legalább 25 filmgyártó ország csaknem 2000 filmje, köztük igen sok értékes film is.
A tőkés filmpiac törvényszerűségeinek volt kitéve a magyar
filmgyártás is a felszabadulás előtt. Ez a helyzet csak a második világháború éveiben változott meg.. amikor a jelenleginél sokkal több
magyar film készült, mert' a németek megszállta Európában amerikai, angol és franci.a filmeket nem játszottak, s így állandó volt a
filmhiány.
A fennmaradt kimutatások adatai alapján kitűnik, hogy a mai
magyar filmek külföldi eredményei jóval nagyobbak. Az 1942-ben
és 1943-ban gyártott magyar filmekre átlagban 11j2 külföldi eladás
esett, az 1963-ban és 1964-ben gyártott játékfilmjeinkre filmenkénti
átlagban 4 eladás esik. A pontosság kedvéért meg kell jegyezni, hogy
a háborús években még nem volt televízió, és a magyar filmek nem
jutottak el a szövetséges hatalmak által ellenőrzött országokba. Ha
csak azokat az országokat vesszük, amelyekbe annak idején a magyar
filmek eljuthattak, és nem számítjuk a televíziós eladásokat, akkor
is jóval több, szám szerint 2,6 eladás esik az elmúlt két évben gyártott filmjeinkre. A legutóbbi két év terméséről lévén szó; a filmek
eladása egyébként még korántsem tekinthető befejezettnek. A jelentős emelkedés azzal magyarázható, hogy:
1. filmjeink nagy része jóval értékesebb. (Az elmúlt két év terméséből 6 játékfilmnek nincs még eddig külföldi eladása);
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2. a megszaporodott filmfesztiválok, az art-mozik hálózata és a televízió révén általában nemzetközibbé váltak a filmkapcsolatok;
3. a felszabadulás előtt állami szinten egyáltalában nem is foglalkoztak a magyar filmek külföldi terjesztésével. Jelenleg államunk
nemcsak a filmek gyártására, hanem külföldi terjesztésükre is jelentős összeget és energiát fordít. Filmjeink külföldi terjesztésével
államközi egyezmények és tárgyalások is foglalkoznak;
4. a szocialista tábor létrejötte rendkívül kedvező lehetőségeket teremtett a mi filmművészetünk számára is. A szocialista országokban csak kis mértékben érvényesülnek a kapitalista filmpiac törvényszerűségei, és filmjeinknek ezekben az országokban nem
kell megküzdeniük az amerikai és más tőkés filmmonopóliumok
uralmával.
A felsorolt okok közül ez utóbbi a legfontosabb.

A magyar filmek helyzete a szocialista országokban általánosságban jó és szilárd, az országok többségében játékfilmjeink jó harmada, fele rendszeresen átvételre kerül. A szocialista országok mozijaiban filmjeink látogatottsága 1963-64 évben például meghaladja
a 260 millió főt.
A szocialista országokban az ötéves terv első éve, 1961-hez képest csökken ugyan mind az eladások száma, mind a filmexport volumene, de ez lényegében egyetlen okra vezethető vissza: Kína és
Kórea évek óta egyetlen játékfilmet sem vett át, és Albániában is
jelentősen csökkent az átvételek száma.
Az elmúlt két év számait tekintve a legtöbb játékfilmet Bulgária és Csehszlovákia, a legtöbb kisfilmet pedig Bulgária és az NDK
vette át.
A többi országokéhoz képest alacsonyabb az átvett magyar filmek száma Jugoszláviában, és ez az alacsonyabb szám is csaknem
kivétel nélkül vígjátékok és kommersz-filmek átvételét tartalmazza.
A játékfilmeket tekintve átvétel szempontjából a legkönnyebb
az útja a jó-közepes, nem különösen újszerű, nem nagy problémákat
feszegető, de jól vagy legalábbis tetszetős en elkészített filmek nek
(például Igen, Új Gilgames, Özvegy menyasszonyok, Karambol, vagy
a régebbiek közül Hogy állunk fiatalember, Nappali sötétség). Igényeseb, értékesebb, újszerű filmek (például a Húsz óra, a Pacsirta
és a Sodrásban), általában csak a fesztiváli díjak és némi vita után
tudnak hasonló eredményt elérni, vagy még akkor sem (pl. Almodozások kora). A tárgyilagosság kedvéért meg kell jegyezni, hogy nemegyszer hasonló problémákat vetnek fe] velünk szemben is a baráti
országok.

A bevezetőben már utaltunk a legnagyobb tőkés filmmonopóliumok és elsősorban az amerikai filmmonopóliumok hatalmára. Az
említett számok ismeretében nyugodtan meg lehet állapítani, hogy
Hollywood az ideológiai befolyásolásnak olyan roppant hatósugarú
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központjává vált, amely mellett még a Vatikán is eltörpül. Amikor
a magyar filmek helyzetéről beszélünk a tőkés országokban, mindig
számot kell vetnünk ezzel az alapvető és meghatározó körülménnyel.
A tőkés országokba a magyar filmek az alábbi utakon ill. keretek közott juthatnak el: széleskörű moziforgalmazás, szűkebb körű
forgalmazás (artmozikban és klubokban), a televíziók műsora, fesztiválok, filmhetek és bemutatók, a magyar külképviseletek és az ő
közbejöttükkel rendezett vetítesek révén.
Míg a szocialista országokban a magyar filmek állandó szerves
részét képezik a mozik műsorának, ez egyáltalán nem mondható el
a tőkés országokról. A Valahol Európában óta egyetlen magyar
játékfilm sem szerepelt hosszú ideig nagy sikerrel a világ soksok országában a filmszínházak műsorán. A legszebb közönségsikert
azóta a Bakaruhában aratta, de csak egy országban: nyolc hétig
játszották egy kitűnő londoni moziban 1958-ban. A Szovjetunió,
Lengyelország, Csehszlovákia ennél különb eredményekkel buszkélkedhetik. a legutóbbi években mindhárom országnak legalább 2-3
filmje aratott a tőkés országokban széleskörű közönségsikert is a művészi elismerések mellett.
Eszmei, művészi szempontból legjelentősebb játékfilmjeink bemutatásra kerültek szűkebb körben, art-mozikban, klubokban, egyetemeken, elsősorban az érdeklődő értelmiségi közönséggel rendelkező, fejlettebb tőkés országokban. Néhány látványosabb, kalandos,
színes filmünk szerepelt a fejlődő országok mozijaiban. Lényegesen
nagyobbak játékfilmjeink
lehetőségei a televízióban, elsősorban
olyan tőkés országokban, ahol több konkurrens adó működik, és
nagyobb a műsorigény. A közönségre
gyakorolt hatását tekintve a
televízión bemutatott filmjeink egyébként sokkal szélesebb közönséghez jutnak el, mintha bármilyen nagy moziban hosszú hetekig
játszanák azokat.
Annak ellenére, hogy - elsősorban a moziforgalmazást tekintve
- átütő világsikert magyar filmek még nem arattak, legalább 50 tőkés országban a magyar filmek több emberhez juttatják el kultúránkat, mint bármelyik másik művészeti ág. Ez alól talán csak a zene
a kivétel, ha Lisztet, Bartókot és a cigányzenét egyformán számításba
vesszük. Ismeretes az is, hogya Hungarofilm tőkés exportbevételei
már évek óta fedezik a tőkés filmimport devizakiadásait. 1964-ben
már a magyar filmek exportja is (nem számítva a produkciós szolgáltatásokat) fedezte, ebben az évben pedig már, a kópiák export ját
nem számítva, a magyar filmek jogdíj-exportja is fedezi a tőkés
filmimport kiadásait.
Öt év alatt a filmek eladása és az ezekből eredő exportforgalom
közel megduplázódott. Figyelemre méltó, hogy 1961-hez képest 62%ról 76,5 %-ra nőtt az exportforgalomból a jogdíj-export hányada.
Ugyancsak figyelemre méltó, hogya moeííorgalmazásra történő eladásokkal szemben lényegesen gyorsabban nő a televíziós eladások
száma. A tőkés országok közül a magyar filmek legnagyobb felvevő
piaca sajátos módon az NSzK, különösen 1964-től kezdve. Az NSzKba irányuló filmexport ebben az évben a teljes nem-szecialista filmexport mintegy negyedrészét, a tőkés filmexportnak pedig mintegy
harmadát teszi ki. (A produkciós szolgáltatásokból eredő export bevételünknek még sokkal nagyobb hányada származik az NSzK-ból.)
Az NSzK után az utóbbi években a legtöbb magyar filmet a következő tőkés országok vették meg: Franciaország 9 játékfilmet és
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53 rövidfilm et, Anglia (TV) 94 rövidfilmet, Egyiptom (TV) pedig 13
játékfilmet és 61 rövidfilmet.
Az USA-ban 30 játékfilmet mutattak be magyar klubokban.
Egyáltalán nem lehetünk elégedettek filmjeink eladásával a fejIődő országokban. Jelentősebb eredményt akkor fogunk tudni elérni,
ha erre a területre alkalmas filmekkel és a filmek angol és francia
szinkron-verziói val fogunk rendelkezni.
Sajátságos helyzete miatt külön kell foglalkozni Kubával. Ebben az országban filmjeinket szeretik, becsülik és nagyobb számban
veszik át, mint bármelyik más országban.
A magyar filmek forgalmazása a tőkés országokban állandóan
emelkedik, és ez kapcsolataink megszi1árdulása, valamint sok esztendő fáradságos munkája mellett elsősorban annak köszönhető,
hogy a legutóbbi egy-két évben emelkedett játékfilmjeink színvonala.

Rövidfilmjeink ~ ide számítjuk műfajuknál fogva az egész estét betöltő természetfilm eket is - különleges szerepet játszottak
éveken keresztül filmjeink külföldi terjesztésében, ezért külön is
kell beszélni róluk. Az ötvenes évektől kezdve főleg a tőkés országokban, elsősorban ezek a filmek képviselték a magyar filruművészetet, részben kevésbé politikus témájuk miatt, de főleg azért, mert
iátékfilmjeinknél
abban az időszakban lényegesen jobbak voltak.
Egyes műfajokban, pl. a természetfilmek esetében, éveken keresztül
emlegették a magyar filmek úttörő szerepét. Néhány évvel ezelőtt
ugyancsak kisfilmekkel. a Balázs Béla Stúdió filmjeivel tudtuk felhívni magunkra a figyelmet, ez volt az első jele annak a fellendülésnek, ami ma játékfilm-művészetünk egészében megmutatkozik. 2-3
évvel ezelőtt fellendülés és néhány kitűnő film (Párbaj, Ceruza és
radír, Pirospöttyös labda, Gusztáv- és Peti-sorozat) jelentkezett a
rajzfilmgyártás területén is. Eddig soha nem tapasztalt sikert ért el
legutóbb a Nyitány.
Rövidfilmgyártásunk jelentősége elsősorban a számos fesztiváldíjban és e filmeknek a nem-szocialista országokra eső forgalmazási
eredményében mutatkozik. A viszonylag alacsony jogdíjak ellenére
a nem-szocialista export 40%-a kisfilmekre esik. A Hegyen-völgyön
és a Cimborák nem-szocialista országokból eredő jogdíj-bevételei 510.000.-, illetve 419.000.- Dft - sokkal több bármelyik játékfilmünk tőkés exportbevételénél.
Ezt a két filmet, miután számos
országban sikerült már eladni, Walt Disney vállalata újból megvette
az egész világra. A cannes-i nagydíj után sikerült mintegy 120.000.Dft.-ért eladni a Nyitány világjogait. Ez az egyetlen eladás fedezte
a film gyártási költségeit.
Lényegesen nehezebb kérdés kisfilmjeink bemutatása a szocialista országokban, miután - mint nálunk - a többi országban is sok
kisfilm et gyártanak, és még saját jaikat is alig tudják a mozik műsorába beszorítani. Valamelyes lehetőség mutatkozik kisfilmjeink
elhelyezésére a baráti országok televízióiban. (1964-ben 8 kisfilmet, .
1965. L félévében már 19 kisfilmet vettek át csak televíziós közvetítésre.) Abból a 135 kisfilmből, amelyet az elmúlt két évben egy ál29

talán értékesíteni lehetett a szocialista országokban, egy-egy filmre
átlagban csak 1.3 eladás jutott. Két év alatt a Peti rajzfilm-sorozaton
kívül csak két kisfilmre esett (Kézenfogva, Magyar rapszódia) 5 átvétel és csak három filmre (Nem fog fájni, 1. 2. 3., Sasfióka) esett 4
átvétel. Az a visszás helyzet állt elő, hogy a tőkés országokba irányuló kisfilm-exportforgalom abszolút számban is nagyobb, mint a
szocialista országokban elért exportunk. A legtöbb szocialista országban ugyanis - talán az egyetlen Bulgáriát kivéve - éppúgy meg':'
oldatlan a kisfilm mozin kívüli forgalmazása, mint nálunk.

Filmjeink forgalmazási eredményei az utóbbi időkben javultak,
főleg a nem-szocialista világban, de ezek az eredmények még alig
követik a filmművészetünkben
mutatkozó színvonal-emelkedést.
Sajnos nem követi ezt az emelkedést filmjeink nemzetközi sikere
sem.
Helyesebbnek látszik, ha a magunk mai nem jelentéktelen eredményeit nem korábbi kisebb eredményeinkkel, hanem mások mai
nagyobb sikerével vetjük össze. Kézenfekvő az összehasonlítás a
szomszédos Csehszlovákia filmművészetével és annak sikerével.
Ám az összehasonlítás során nem hagyható figyelmen kívül
néhány alapvető különbség. pl. hogy Csehszlovákia hagyományosan
jóval szélesebb nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Nálunk állandóan érezhető a nemzetközi kapcsolatok - beleértve a kulturális
kapcsolatok - hagyományainak hiánya, méghozzá nem is mindig
csak a külföldi partnerek részérőL Megfelelő hagyományaink híján
ma is különböző a két országon belüli érdeklődés a külföldi kulturális kapcsolatok iránt.
Véleményünk szerint ma a magyar filmek nagyobb elterjedésének a nem-szocialista országokban már nem filmművészetünk
színvonala, nem is a politikai diszkriminációk, hanem filmjeink viszonylagos ismeretlensége a legfőbb akadálya.
1964-ben és 1965-ben 46, illetve 50 kisebb-nagyobb fesztiválon
vettünk részt, számos díjat is nyertünk. A fesztiválok és a mi részvételünk jelentősége rendkívül nagy. A nem-szocialista világ számos
országába egyelőre ezen az egyetlen módon tudnak filmjeink eljutni.
A filmek fesztiváli sikere a többi magyar filmre is kihat. A legjobb példa erre a Húsz óra moszkvai sikerének a hatása. A moszkvai
fesztivál után számos forgalmazó jött Budapestre, abból kiindulva,
hogy bár a Húsz órá-t politikai okokból nehezen tudnák bemutatni,
de ahol ilyen film készült, ott biztos vannak más jó filmek is.
Filmjeink egy-egy országban való megismertetésére kitűnő lehetőséget kínálnak a filmhetek, filmnapok és ünnepi filmbemutatók.
E rendezvényekre részben a kulturális egyezmények keretében, részben kereskedelmi alapon, részben a cinématheque-ekben, részben a
helyi magyar követségek révén kerül sor.
A magyar filmek megismertetésére számos kiadványt készítünk.
Legjobb filmjeinkből (évenként 6-8) fényképes brosúrát nyomatunk, több nyelven, több ezer példányban. Évenként albumokat készíttetünk, amelyekben valamennyi játékfilmünk szerepel. Elhatá30

Helyreigazítás
A 31-ik oldalon közölt táblázatban
felcserélődtek.

az egyes rovatok címei

A rovat címek helyes sorrendje:
Elfogadva - Elutasítva -

Függő.

1964-1965-ben

A

film

bemutatott

címe

Almodozások kora
Aranyfej
A tizedes meg a többiek
Déltől hajnalig
Az életbe táncoltatott leány
Éva A 5116.
Férjhezmenni
tilos
Ha egyszer 20 év múlva
Háry János
Húsz óra
Igen
Igy jöttem
Ivan Ilj ics halála
Karambol
Kár a benzinért
Két találkozás
Kőszívű ember fiai l-II.
Már nem olyan időket
élünk
Másfélmillió
Miért rosszak a magyar
filmek?
Mit csinált felséged
3-5-ig?
Nagy fény
Négy lány egy
udvarban
Özvegy menyasszony ok
Pacsirta
Pénzcsináló
Rab Ráby
Sodrásban
Tenkes kapitánya I-Il.
Szegény gazdagok
Új Gilgames
vízlvárosi
nyár
Éjszaka is kézbesítendő
Nehéz emberek
Nem
Gyerekbetegségek
Iszony
Játék a múzeumban
Szegénylegények
Patyolat akció
Szt. János fejevétele
Szerelmes biciklisták
Tilos a szerelem
Zöldár
RÖVIDITÉSEK:
Albánia
Bulgária
Cs
Csehszlovákia
J
Jugoszlávia
A
B

játékfilmek
országokban

I
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filmenként
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I
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J, (TV)

I
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J,
B,
J
Sz
B,
J,
B,
B,
B,
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N
Cs, N, R
Cs, L, R, B

a szocialista

B, Sz
Cs, L, R, Sz, A

R
Cs
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Cs, L, B, Sz, J, N
B, Cs, L, N, SzM
Cs, L, N, (TV), Sz
B·
B,
N,
B,

Cs, J, L, N, R, Sz
Cs, L, N, R, A

R, (A)

B, L, N, Cs, J, Sz

Cs, N

B, J, L, R, Sz
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I
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N
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J

B
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N, (TV)
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L
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Kí
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L

N
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Lengyelország
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R
Sz
V
(A)

(TV)

J

C,
J
J, L
Románia
Szovjetúnió
Vietnam
Archivum
Televízió

roztuk, hogy 1965-töl kezdve háromhavonként megjelenő képes,
nyomtatott kiadványt teszünk közzé rendszeresen, de ez sajnos nem
valósult meg. Kéthavonként sokszorosított bulletint adunk ki, ezen
kívül nagy számban készülnek sokszorosított film-ismertetők, rendezői és szinészi életrajzok és cikkek. A kiadványok elkészítésére
évenként kb. 300.000.- forintot költünk (a csehszlovákok 400.000.koronát, a lengyelek pedig 1,500.000.- zlotyit), Kiadványaink nagy
részének színvonala és kivitele már nem méltó azokhoz a filmekhez,
amelyek propagandájára hivatottak lennének.
Georges Sadoui-nak egy régi, gyenge brosúráját leszámítva, még
egyetlen idegen nyelvű könyv sem jelent meg a magyar filmművészetről. Évek óta tartó viták után talán sikerül elérni, hogy 1966-ban,
vagy inkább 1967-ben egy vagy két idegen nyelven meg fog [ele-mi
Nemeskürty István magyar filmtörténete.
Sok anyaget készítünk ugyan a külföldi sajtó tájékoztatására,
de ezek tartalmukat tekintve nem elég bőségesek és nem mindig
eléggé színvonalasak. Azt terveztük, hogy a Filmtudományi Intézettel közösen, több idegen nyelven kiadjuk a Filmkultúra magyar
vonatkozás ú anyagát.
Nagyobb sajtónyilvánosság érdekében nemcsak több és jobb tájékoztató kiadványra. hanem a világ legtekintélyesebb filmkritikusaival sokkal szorosabb személvi kapcsolatra lenne szükségünk.
A felsorolt gondok és feladatok mind a magyar filmművészetben
végbemenő örvendetes változásra utalnak. Nem tudni pontosan, hogy
ez a fellendülés meddig fog tartani. a hullámhegy elején vagyunk-e
még csak, vagy már a tetején. Mindenképpen sürgetőek a teendőink
a korábbin ál kedvezőbb helyzet kihasználására filmjeink nemzetközi
híre és fogalmazása terén.
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Édentől keletre

Amerika, Amerika

Amerika, Amerika

Nagy Péter

EGY NAGY FILMREGÉNY
ÉLMÉNYE
EI· la Kazan:
t·

Amerika,

Amerika

A filmnek tudtommal még nem született meg az Arisztotelésze,
aki az új művészet öntörvényű műfajait meghatározta, hosszú időre
kanonizálta volna: ezért általában jól-rosszul az irodalmi műfaji kategóriákat szoktuk ráhúzni a kűlönböző filmekre is. Pedig az igazán
nagy alkotások beszédes bizonyítékai annak, hogy ezek a kategóriák
mennyire alkalmatlanok a film műfajainak megjelölésére. Igy van
ez az Amerika, Amerika esetében is. Mi ez a film? Eposz? Dráma?
Történelmi traktátus? Egy ember fejlődésének regénye? Tiszta líra?
- ez is, az is, amaz is: s mert mindez együtt, azért lehet filmremeklés.
Elia Kazan eddig csak nevéről volt ismeretes a magyar filmbarát előtt: tudtuk róla, hogy a legtehetségesebb amerikai rendezők
közé tartozik, aki elsősorban mint színész-rendező vívott ki elismerést magának. Színészeiből mindig a lehető legtöbbet hozta ki, nemegyszer számukra is megismételhetetlen szintre emelve őket. Szerenesés véletlen, hogy most elsőre legérettebb remekével találkoztunk,
s ebből mindjárt megláthatjuk azt is, hogy a hír mennyit szegényít:
mert bár itt is látszik, hogy a színészekkel folytatott munkája, mondhatni, tökéletes, egyben azt is láthatjuk, hogy ezen túl még mi mindent tud: a ritmusnak, tempónak biztos kezű mestere, a hangulatfestő tájképek.
a jellemző mozzanatnak biztosszemű kiválasztója, s
a minden eszköz felhasználásával való drámai fokozásnak valóságos
bűvésze.
"Film d'auteur"? Kétségtelenül az: hiszen ő maga írta, rendezte,
s minteay önmaga előtörténetét vitte fiJmre: első szava a filmnek a
szerző-rendező bemutatkozása, s az egész annak a nyomozása : hogyan került a görög Kazári-család a kisázsiai Törökországból,
a legsötétebb Anatóliaból
a múlt század végén Amerikába. Ugyanakkor
egyáltalán nem az: hiányzik belőle mindaz a sokszor narcisszista
szépelgés, szubjektivista önmagára-Iordultság,
a beavatottak szűk
köréhez szólás, amit - leülönösen a franciáknál sokszor - e fogalomhoz vagyunk kénytelenek kapcsolni; szubjektív családtörténet. de
olyan művészettel elbeszélve, hogy az egyben objektív történelem
is. Egy időben és tájban élesen meghatározott kisebbség életének
rajzán keresztül a kisebbségi elnyomatás teljes ábrázolása; egy ember sorsán át annak a megmutatása: milyen mélvsézből jöttek azok
a családok, amelyek nek utódai a mai amerikaiak' többségét teszik.
Leegyszerűsíthető lenne e film témája arra a mondatra is: az
elvágyódás oknyomozó története. Hiszen első kockáitól kezdve arról
beszél, hogy egy görög kereskedő fia kamaszkorától kezdve szenved
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a kisebbségi elnyomatástól, megalázottságtól, s a szabad emberek
földjére, Amerikába vágyódik. E vágy élteti minden megpróbáltatáson keresztül. Pedig megpróbáltatás jut neki elég, az apai szigortól
az apai jóságig, majd a hosszú vándorúton, amely szülőfalujától
Konstantinápolyba viszi, s amelynek során egyfelől a legkeservesebb
iskolában ismeri meg az emberek természetét, másfelől tapasztalatlansága következtében az egész család rábízott vagyonát elveszíti; s
az isztambuli hónapokban, amíg először testi erejével próbálja öszszekuporgatni az útiköltséget, majd fiatalsága és szépsége árubabocsátásával (egy érdekházassággal) próbálkozik, s így jut útiköltséghez - hogy az utolsó pillanatban megint belső tisztasága, járatlansága vigye a jégre, s akadályozza meg amerikai partraszállását, amit
végül is egy csodaszerű véletlen tesz lehetővé. Ugyanaz a téma ez,
mint amit Móricz a Betyárban írt meg, magyar viszonyra; de - s
itt a szubjektív indíték összeesik a művészet objektív törvényeivel
- azáltal, hogya megszállottságig menő kitartás és a szerencse a
kisázsiai kisebbségi sorsból szabadítja ki Stavrost, a történet még
kiélezettebbé és ezáltal végletességében tipikusabbá válik.
Elia Kazan személyes politikai magatartása enyhén szólva kifogásolható volt: tudjuk, hajdani kommunistasága után az Amerika-ellenes tevékenységet vizsgáló Bizottság előtt súlyosan terhelő
vallomást tett volt barátaira és elvtársaira. De úgy látszik, akit a
marxi gondolat igazsága egyszer megérintett, az attól többé nem szabadulhat. Akármi lehetett Kazan életútja és meggyőződése azóta, ez
a film lelkes és meggyőző tanúságtétel két marxi igazság mellett.
Meggyö+ően
mert élethitelesen, sorsokban, helyzetekben megtestesítve, frázisok nélkül - beszél arról, hogy az elnyomás az elnyomót
s az elnyomottat egyaránt lealjasít ja, s arról is, hogy vagyonra szert
tenni csak kizsákmányolással lehet: a munka és az önmegtartóztatás
naovobb tervek megvalósításához anyagi bázist teremteni képtelen,
még ha mindkettő embertelen méretű is.
S ennek a két igazságnak - és még sok-sok, e filmben foglalt
i(tazsá~nak, a barátságról, a parlagiságról,
a földhöz ragadt önteltségről, az önfeláldozásról s még ki tudná felsorolni mi mindenről az igazság-volta annál szembetűnőbb a : filmben, mert Kazan
egyiket se hangsúlyozza retorikus eszközökkel különösebben. Ellenkezőleg: legfőbb erénye, hogy nem magyarázkodik. Egyetlen témáját, kisebb vagy nagyobb mondanivalóját sem járja körül vagy éppen kerülgeti; csak rávillant, bízva a néző felfogó- és ítélőképességében, s már sietve megy is tovább. Ha jelentős a téma - mint az
előbb idézett kettő esetében -, akkor az még, ugyanilyen villanásszerűen, máskor is, máshol is előfordul, s ezeknek belső ritmusa építi
fel a néző lelkében a meggyőződést, mely így, képszerű-emetiv
alapról absztrahálva könnyebben s hatékonyabban lesz sajátjává, mintha
a rendező a szóbeli vagy képi retorika eszközeivel próbálná meggyőzni.
Ez a látszólag hangsúlytalan hangsúlyosság, mely azt hiszem
Kazannak egyéni eredménye, minden mozzanatban nyomon követhető, de tán sehol se jobban, mint a szimbólumok használatánál. A
film ugyanis tele van szimbolikus motívumokkal, kezdve az első képsoron: a jégvágás motívumán az utolsó képekig: a bevándorló emberbarmok Long Island-i higiénikus karám jáig, de ezeket sehol sem
fokozza technikai eszközökkel annyira, hogy kiemelje őket objektív
képi valójukból, s művészies
szimbólummá változtassa. Meghagyja
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valamennyit annak, ami, pusztán a nézőben bízva, hogy az - ha
nem azonnal, majd emlékezetében - ki fogja tudni emelni őket egyediségükből, s áttériti szimbolikus jelentőségüket.
Némelyik természetesen ezek közül hangsúlyosabb a többinél,
s ezt általában két - sok tekintetben eltérő - mozzanat belső
összerímelésével mutatja meg. Igy a hágcsó, mely a film elején a
halálra ítélt örmények közül emeli ki Stavrost az életbe, még egyszer
lehullik, ekkor már az óceánjáró oldalán, az amerikai bevándorlási
tisztviselők előt.t, megint a halálból az életbe menekülés szimbólumaként; s a barátságot mutató, de kifosztására és elpusztítására számító országúti tolvajjal vívott küzdelem az őt féltékenységből elpusztítani akaró amerikaival a hajó-kajűtben
tér vissza. S itt Kazan
szerkesztésének egy másik érdekes vonását is felismerhetjük: mindkét esetben a drámai fokozást túlvisz i a klimaxon, s a régen várt
támadás akkor következik, amikor már szinte nem is hiszünk az eljövetelében. S ezzel különös drámaiságot, rendkívüli súlyt ad az eseményeknek - amellett hőse jellemét is éles fényben mutatja.
Valamennyi szimbólum közül a legkitartóbb - és a legtöbb vetülésben jelentkező - a cipő motívuma. A fiatal Stavros a maga cipőjét adja Anatólia hegyei között a mezítláb Amerikába induló tüdőbajos fiatal örménynek, akitől a végén a cipőért az életet - az
amerikai partraszállás lehetőségét - kapja vissza, a cipővel együtt.
De e nyitó és záró motivum között a téma mint egy szimfóniában,
más-más fekvésben, más-más hangszerelésben újra meg újra viszszatér: az országúti tolvajjal való kapcsolatának igazi arcára Stavros
akkor ébredt rá, amikor annak kilyukadt a bocskora; s mikor Konstantinápolyban már ifjú dandy, a cipő-motívum megint sokértelműen visszatér: miközben az utcai cipőpucoló az ő lábbelijét fényesíti, meglátja Hohanest s a lábán a teljesen elrongyolódott, hajdan
tőle kapott cipőt: egyetlen mozzanatba, egyetlen képi szimbólumrendszerbe foglalva, mintegy fókuszba gyűjtve a film főtémái: a
vándorlás, a nyomor és a jólét ellentétei Stavros múlt, jelen, jövő
helyzete - hiszen utolsó képsorában, melyen Stavros alakja szerepel, már ő a cipőpucoló New Yorkban.
Miliő-festésének módszere különösen egyéni s különösen drámai. A közel három órás filmben tán egyszer sem fordul elő, hogy
pusztán a miliő ábrázolása céljából sétáltatná a kamerát egy tájon
vagy egy utcarészleten. Minden esetben és minden pillanatban
olyankor tágul ki a kép, amikor a környezet is részt vesz az akcióban, mint ahogy nincs pittoreszk epizódalak, aki ne önmagán túlmutató, drámai funkcióval kerülne a karnera elé. Ez olyan apró részletekig igaz, mint a révésszel való kalandnál a juh-nyáj motívumának felbukkanása, mint a sztambuli épület-csodák és mocskos sikátorok egymásra vágása, vagy éppen az óceánjáró zenekarának megmegjelenése. S a sor végtelenre lenne nyújtható; a forradalmárok
pince beli találkozóin felbukkanó figurák, a kórházak egyetlen, de oly
emlékezetben maradó szörnyű pillanata vagy azok a feledhetetlen
- mert jellemző és élő - arcok, amelyek a hajó fedélközéről az
amerikai part, a megváltás felé merednek.
Külön tanulmányt érdemelne a színészi játék - annál inkább,
mert hiszen túlnyomórészt nem filmhez szokott színészek játszanak,
hanem a helyszínen talált névtelen színészek és civilek; de sehol,
egy pillanatra nincs a nézőnek valamiféle amatőr-benyomása a kamera elé kerülőkről. Csupa mélyen az emlékezetébe vésődő típus,
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s egyiknél sem érezni azt, hogy játszik a felvevőgépnek: valamennyi
éli az életét, de mert keleti emberekről szól a történet, hát sokszor
komédiáznak egymásnak vagy önmaguknak. Különösen nőszereplői
feledhetetlenek: a féltő szeretetét szigorúság mögé rejtő anya, a balladai nagyanya, a csupa szív és önfeláldozás gazdag csúnya kereskedőlány, akinek úgy él a szeme, mint filmen csak a legnagyobbaknak, a hervadó szépség maszkja alatt a kétségbeesés meduza-arcát
hordó amerikai nő; de éppíly mélyre vésődik Vartan, a jobb életre vágyó és elpusztuló örmény, a barátságotmímelőtolvaj,azosztályöntudatra ébredni kezdő kikötői teherhordó, vagy a gazdag görög szőnyegkereskedő. Egy kézrebbenés. egy szemvillanás elég, hogy az alak
jelentőséget nyerjen, amelyet egyáltalán nem a ráexponált nyersanyag méterei. hanem a Stavroséletútján, a...,rendezőszándéka megvalósításában betöltött szerepe határoznak meg.
Szakembernek kellene szólnia a kamera mozgatásáról, a lágy
és keménv exoozíció dramaturgiai funkciój áról és a vágásról. Ezekről a kérdésekről illetéktelenségem kényszerít szerénységre;
de a
kamera mozzatásának e filmben a laikus számára is szembetűnő a
szerepe. Anélkül. hogy Kazán öncélú mű.vészkedésbe csúsznék, azt
lehet: mondani, hovv a kamera szinte megállás nélkül úton van:
minteav szótlan kommentárral - s olykor kritikával. - kiséri az
eseményeket, hőse magatartását azzal, ahogyan a túlközeleket és a
nagytotálokat válozatja-keveri, ahogyan az alakot vagy a helyzetet
alulról vagy felülről szemléli.
S itt különösen érdekes a kamera-mozgás és a vágás egymást
'kiegészítő felhasználása. Az előbb említett állandó mozgásban létel
érzetének a fő forrása, azt hiszem, a szüntelen gyors vágások alkalmazása: még a panoráma-felvételeket is a tájat más-más tágas nézőszögből megmutató, gyorsan váltakozó képekkel szakítja meg, s így
a mintegy villanásszerűen váltakozó-mozgó képekkel a vízió teljességének,' a látvány minden oldalról való bemutatásának érzetét adja.
A drámai jelenetekben pedig a gyors átvágásole a szereplők premier
planjaira arcról arcra fokozzák a kép drámaisagát - akár a különböző arcok azonos, akár ellentétes érzelmeinek kifejezésével, mint pl.
Stavros és menyasszonya beszélgetése alatt az új lakásban, vagy az
apa és a kormányzó beszélgetése alatt, amelyet Stavros lát az ajtónyíláson át. A kamera-mozgás és a vágás együttesen az az eszköz,
amivel Kazan az egész mű mindvégig fokozódó ritmusát biztosítja,
ez az, amely teljesen érvényre juttatja a szerző drámai rohanás át
és lírai ellágyulását, ez az, amelynek mesteri kezelésével a nézőt egy
pillanatra sem engedi ki e három órás óriás-film alatt a feszült figyelem szorító markából.
Mindezek elmondása után is úgy érzem, valójában hozzá sem
kezdettem még e film nagyságának érzékeltetéséhez. De talán az
igazi remekműveknek éppen az az ismertetőjegyük, hogy zárt formáik tökéletességet
nem lehet a kritika késével megbontani; hogy
egyjelentésű sokatmondásukból részleteiben bármennyit sorolj uk
is fel, az egész harmonikus egységet nyújtó kimeríthetetlen sokrétűsége valójában kikezdetlen marad. Ezt az érzést - mely a kritikusnak felemelő s lesujtó egyszerre - még kevés film adta meg oly
magas fokon, mint éppen most az Amerika, Amerika.
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Az ötvenes években, harmadmagammal, egy vidéken megj elenő, irodalmi folyóiratot szerkesztettem. A folyóirat hátterében népes lektorgárda működött: valamennyi szerzőnek saját kartotékja
volt, minden írásművet megválaszoltunk és boritékba raktunk, s a
lap impresszum án - a magyar sajtó történetében talán először - ki
is hírdettük, hogy "a szerkesztőség a kéziratokat fél évig megőrzi".
De megőriztük mi tovább is. Hiszen a bibliai boríték-Bábel selejtezése és portalanítása megoldhatatlan dokkmunkának látszott. Nem
számítva a levélmásolatok rengeteget. Előfordult, hogy egy pársoros epigramma szerzőjének másfél oldalas - a költői életforma kérdéseire is kiterjedő - lektori vélekedést küldtünk. Ez az előzékeny,
mondhatnám : nagykövetségi bánásmód persze ránk szabadította az
írókon kívül az irodalmi élet alagútlakóit is. Két év múlva már 1800
szerzőt tartottunk munkatársunknak. Illyés Gyulától -a
falusi vőfélyköltőkig. De ha eltöprengek, hogy a kísérletezők .közt hány érdemes fiatal tehetséget találtunk?
N-re ma is némi önhittel emlékszem. Az ő gondviselését már
kezdetben rám osztották. N. munkástárgyú novellákat írt, vagyis a
legkapósabb anyagból a legkelendőbb formát szabta ki: ily esetben
a tehetség kérdése akkor szinte mellőzhető dilemmának látszott. N 0vellái szorgalmasan meg is jelentek. N. azonban igazán tehetséges
volt. Aminőségi dilemmához tehát maga ragaszkodott. Évek alatt
több tucat levelet váltottunk, s e néma párbeszédekben egyre azt latolgattuk: mi az oka, hogy alakjait híven jellemzi, környezetükről
éles rajzot ad, mégis valahogy személytelenek maradnak? Humorának nincs lebegése. Lírájának nincs hősége. Szövegében a jelkép
szinte a betűkkel együtt, az írógép festékes szalagján ragad oda a
papírra. Végül, kísérletképp - magam sem bízva a tanács győgyerejében - megpedzeUem, hogy új novellaját próbálja egyesszám első
személyben indítani. Igy talán gyengül a munka· közegellenállása.
Egy figurája, ő maga, mindenesetre már létezik, "nincs gondja vele",
minden külsőséges gesztusa belső élmény is, kimondatlan szavai
mintha elhangzottak volna; s az első mondatnak már teljes akusztikája van az író emlékeiben, múlt j ában : egész személyiségében. Ez
persze csak gyalogjáró tanács volt. A görcsoldás praktikumát szolgálta. Mégis váratlan eredményt hozott. N. a következő írását konfessziós hangnemben kezdte, s e "fogástól" a szöveg eleven lett, vérrel telt meg, ma is emlékszem az első mondatra. Az író alighanem innen számítja nem elhanyagolandó művészi pályáját.
Mindez akkor jutott eszembe, amikor megnéztem az 1964-ben
végzett filmrendezők diplomaműveit. Tizenkettőt egy végtében.
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Azt hiszem, ebben a szakmában nem kell tartani a túlnépesedés
irodalmi méreteitől. Márcsak azért sem, mivel több képzettséget
igényel, s eszközei költségesebbek. A felvevőgép nagyobb luxuscikk,
mint a papír és ceruza.
Másrészt a film "objektívebb" műfaj is az irodalmi prózánál.
De az új rendező-nemzedék mintha érten é már az elsőszemélyű,
szubjektív hangnem előnyeit. Sőt azt is tudná, hogy a konfesszió
szándékától - s éppen a világ megismerésének kalandján át - még
igen fárasztó út vezet a személyiség teljes birtokbavételéig. Hogy ki
volt a sugalmazójuk? Antonioni? Fellini? Herskó János? Nem tudom.
A bemutatott filmek közül mindenesetre több is (Reisenbüchler
Sándor - Klausz Alfréd: Egy portré századunkból, Sándor Pál _
Fazekas Lajos: Nagyfülű, Szijj Miklós - Németh Attila: Számadás
című alkotása) egyesszám első személyben szólal meg. Holott egyéb,
észrevehető rokonság nincs köztük: mindhárom az érzelmek más síkján, sajátos eszközökkel, sőt különböző műfajokban használja ki az
én-központú ábrázolás előnyeit, s kíván megküzdeni - nemegyszer
úgy, hogy tudomásul sem veszi őket - a szubjektív kifejezésmód
nehézségeivel.
Az Egy portré századunkból című művet "mértani önéletrajznak" nevezném. A rendező úgy feszíti elénk a múlt játelfelejtett
gyermekkorát, kételyekkel teli kamaszéveit, a háborút, s mindazt,
ami utána következik -, mintha rajzszögekkel egy hatalmas mérnöki munkaasztalra szegezné; majd preciziós körzővel, logarléccel,
fejesvonalzóval mérné be és húzná meg az elmúlt negyedszázad legfontosabb gondolati és érzelmi irányait. Arra törekszik, hogy legegyénibb magánélményeit is - amelyeket a háború utáni nemzedék
közös tulajdonának tart - minél inkább elvonatkoztassa a személyes
jellegtől. A gondolatokból tendenciák lesznek. Az érzelmekből sokszorosítható nyomatok. Az emlékekből szertelenül elénk dobált fotókópiák. Ezek a "tárgyi dokumentumok": arcok, fél-arcok, mozdulatlanságba merevedő mozdulatok illusztrálják az ismeretterjesztő filmek hangnem ében megírt önéletrajzi szöveget. A kísérlet mindenképp érdekes. A film alkotója csak arról feledkezik meg, hogy gondolatébresztő és zaklatott korélményeit minél jobban "absztrahálja"
önmagától, annál inkább elidegeníti tőlünk is. - ANagyfülű című
kisfilm ezzel szemben lírai szubjektivizmusával kíván érzékenyen
hatni a nézőre. Főhőse egy hatéves lelencgyerek, akit két mesebeli
öreg lélek: apóka és anyóka a tanyasi házikójába visz. Itt válik emlékké az "első szerelem" finom és közhely-idillje, a paraszti életforma stilizált díszletei között. Ez a film is egyszerűsítésre törekszik.
Hiszen a feledés homályába merítette a részleteket: a réges-régi élményből csak a nagyon fehér felületeket, zárt térelemeket, fantáziamozgató tárgyakat hagyta meg: a cirokseprővel tisztára kapart udvar, két faragott, öreg ágy s egy kastély terembe illő, földigérő tiktak-óra képét. Ami az Egy portréban gondolati elvontság volt: a
Nagyfülű történetében érzelmi hatásra törekvő stilizáció. Stilizált a
kis Copfos móra ferenci alakja éppúgy, mint a gyermeki szeretők felnőtt-szívvel dobogó párbeszédei, vagy a Ballada a katonáról végtelenbe vezető kocsiút ja - s csak az a kérdés, hogy melyik motívum
tűnik fel eredetinek, s melyiket kérték kölcsön az érzelmesség
"előregyártott elemeinek" tárából ? A mérleg, sajnos, az utóbbiak javára billen. De a rendező atmoszféra-teremtő érzéke s az operatőr
mindvégig szép, egyenletes munkája jogossá teszi várakozásunkat.
- A harmadik dolgozatot, li Számadás-t csak kétellyel sorolom az
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őrivallomás-igényű
művek sorába. Hiszen az egyesszám első személyt, amelyben a rendező megszólal, inkább a megfontolás - netán a didaktikai célzat - magyarázza, mintsem az alkotó vallomáskényszere. Abban az elégedetlenségtől sugárzó tsz-ben, ahová a rendező elkalauzolt bennünket, az édesapját választották meg elnöknek.
Igy eleve garantálja a rokoni pártosságát. A kamera leszáll a vonatról, végiggurul az épülő házsorok között, s míközben ily csattog€.
szöveget hallunk, mint: "A hirtelen nőtt igazságok megiramodása" ,
vagy: "Mindennapjainkból vágyak és számok nyújtóznak ki" - kissé hosszú utat teszünk meg a dráma színhelyéig. De a tsz. zárszámadó gyűlésén mindazt elfelejtjük, amit eddig hallottunk. Valóságos
embereket kapunk, valóságos gondokat. az őszinteség és a kertelő
gyávaság valódi szavát s habogását: akárcsak Kovács András Nehéz
emberek című filmjében. Milyen kár, hogya reridező akkor lép ki
a drámából, amikor a vita tetőződik, s az indulat tajtékozni kezd!
A rejtett kamera újra nyílttá válik, ismét kigurul az utcára: a valóságos izgalomból az épülő házak izgalommentes pátoszába. És ismét
megszólal a hang, a hang: a rendező megafon-hangja. Hogy újfent
tanúi legyünk a "hirtelen nőtt igazságok megiramodásának ... "
Majd a tanúságot kiegészítsük egy tanulsággal is: tizenöt perc alatt
aligha lehet teljes - egyszerre közelbenéző és messzelátó - képet
adni a mai faluról.
Három filmet említettem, három önvallomást - ám szívem szerint ebbe a rendbe helyezném Ventilla István: Kaleidoszkop és Testamentum című kisfilmjeit is. (Az egyiket Jávorszky László, a másikat Tóth János fényképezte). Ventilla erényeit emlékezetes Balaton-kompozíciójából már ismerjük: s két diplomamunkáiát is egy
képzőművészeti rendező erős szubjektivitása jellemzi. A Kaleidoszkop a legelemibb geometriai fogalmakat: a pontot, egyenest, négyzetet mutatja be, játékosan és szellemesen de látszik, hogy
mindez a művész számára nem "elvont tananyag", hanem hivatásának élő matériája. A Testamentum-ban pedig drámai összhangban
szólal meg gép és zene: a rendező előbb elkapráztatja a nézőt a temlomok súlyos csi11ár- és oltár-panorámáival, majd fölzaklatja a régi
falfestmények, az áhitatba nyúlt arcok és mozdulatok bemutatásával, s végül megnyugtatja a temetői fejfák s kőkeresztek csöndes
képeivel; miközben Vujicsics Tihamér praeklasszikusokat idéző zenéje nemcsak kiegészíti, hanem fokozza is a látvány hatását. A testamentum-ban csak néhány mutatványos megoldást kifogásolhatnék.
A felsorolt művek közül Sándor Pálé novellisztikus, Szijj
Miklósé riportszerű, Ventilla Istváné tudományos és ismeretterjesztő film-elemeket tartalmaz.
De ezek az elemek tisztább műfajú kísérletekben is jelentkeznek.
A "novellafilm" műfaját Fazekas Lajos: Szonett és Requiem
című alkotásai képviselik. (Operatőrök: Dobrai György és Kende
János). Mindkét vállalkozás nagyigényű, illetve nagyra-törekvő:
hiszen a szonett-formába az elbeszélőköltemények epikus életanyagát kívánja belesűríteni. De a sűrítés sokszor csak szimplifikálás. A
tömörség erőszakkal jár. S a forma csontot tör. Ezt a műveletet
óhajtja feledtetni a szerző a téma kényszerű "túlpszichologizálásával" :jelentéktelenül "jelentékeny" epizódok követik egymást, a párbeszédben sok a "mélyértelmű" utalás s a csak zavarral okolható rejtélyesség. Mindkét film tárgya a szerelem: a Szonett-ben egy ifjú
emberpár "education sentimentale"-ját látjuk, néhol igen friss. ele39

ven villanásokban, másutt olyan magán-emlékekben,
amelyeknek
fontosságát - mert bizonyára fontosak - csak ők tudnák megmondani; míg a Requiem-ben egy érdekházassággal vétkező asszony
tér vissza régi szeretőj éhez , hogy a keserű ízű ölelkezés után, emlékeik albérletében, közösen elrágódjanak a hűség morális kérdésein.
De ha egy szerelmct nem láttunk virágjában, elfagyásának tragikumát sem éljük át. Hiába a rendező még oly szuggesztív mesterkedése. A Requiem mindenesetre érettebb eszközöket mutat. Olyan
tanulságot, amelyet Fazekas Lajos a játékfilmben tudna igazán kamatoztatni.
A riport- és dokumentumfilmek közül Kovács Nándor-Lakatos
Iván: Képek és emberek című humoreszkje tetszett leginkább. Már
az ötlet is telitalálat: a műtermi fényképezés modorosságainak karikatúrája.
S a "cinéma-vérité":
mint a komikum eszköze. Kovács
Nándor egy fényképészeti műintézetben sütőget i el a töltőtoll-kamerát, s mindig ily fagyasztó pillanatokban: látjuk a Jupiter-lámpák
elé lépő, lúdtalpas vőlegényt, himnikusan bárgyú menyasszonyával,
az érettségi tablóba "beálló" gimnazista lányt s a megörökítésre
váró kispolgár-famíliát:
megannyi bábu-jelöltet ebben az örökké
változó panoptikumban; s a részleteket különösen: akifrizérozott
fejeket, a sütővasból kinyomott hajak kemény göndörségét,
az egymásnak döntött arcok nyakmerevedéses mosolyát, a fancsali an "előnyös" vigyort meg a csecsemő-popsikat csiklandozó tollseprőt: ezt
a műtermi borzalmat, ahol csak a gy rmekek viselkednek illően,
akik mégelégedve gügyögő kínzatásukat, egyszerűen elbőgik magukat. A rendező egyes borzalmakat megújráz, másokat felgyorsít,
vagy hirtelen állóképpé rögzít: ezzel éri el a film kacagtatóan komikus hatását. - Míg Kárpáti György-Schuller
Imre: Nem fog
fájni című egészségügyi turmixjében a humor szelídebb, ártatlan abb
módjain derülünk.Kárpáti
a fogápolás és fogkezelés rémét akarja
barátságossá tenni, gyermekek számára; s a cél érdekében minden
lehetséges eszközt felhasznál: csörgőt ráz, szamárIület mutat, guggolva énekel, képeskönyveket lapozgat - vagyis a színes riportázs,
a mese- és a rajzfilm összes trükkjeit alkalmazza. mindvégig igen leleményesen. - De Simó Sándor-Kenyeres
Gábor: Szürke barátság
című műve is komikus hatásra törekszik. Azzal a különbséggel, hogy
fekete hátteret ad az önmagukban kedélyes riportképeknek. A Szürke barátság antialkoholista "propagandafilm" lenne. Hősei azonban
nem megrögzött iszákosok. Csak alkalmi duhaj ok, Badacsonyban. A
részegséget mint helyi népszokást művelik. Igy a film is inkább a
kispolgári életvitel kritikája: a tisztes kispolgáré. aki ha kell, az öntudatát is előre megfontolt szándékkal, programszerűen veszti el.
Sorra felvonulnak előttünk a badacsonyi vásárvilág figurái: a gutaütötten bámuló borivók, a férjüket ráncigáló asszonyok, a felnőttek
lába alatt nyivó gyerekek; s a kellékek is: a pofonlegyintett tszcsodatörpe, a borsátrak s a nedvtől ragadó abroszole - miközben a
mű.vi jókedvekavalkádjában
jajgatni kezd a mennyei muzsikának
hallott ócska nyirettyűszó. A lelet pontos, tömör, szűkszavú. Kár,
hogy a keret játék itt is - akár a Számadás-ban - eltereli a figyelmet a lényeges mondanivalóról: szinte eleve közömbösíti, majd viszszavonja a látvány lesújtó értelmét. - A riport- és dokumentumfilmek közül Gyarmathy Livia-Neményi
Ferenc: 58 másodperc
című dolgozata tetszett legkevésbé. "A hosszútávfutó magányossága"
helyett egy úszóbajnok magányosságát látjuk: önkínzó hétköznapjait
a nagy versenyig, amelyben lemarad - eredeti riportképekben s
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egy rendezői utasításra hallgató, dramatizált edzővel. A szándék ezúttal is akiábrándulást
szolgálná. De számos mozzanat ellentmond
neki. Az operatőr nem sajnálja az anyagot, mindent lefotografál,
ami a látóterébe kerül.
Végül Kárpáti György-Neményi
Ferenc Kontraszt című kisérletéről: csak néhány mondatot. Azért nem többet, mert tanácstalan
vagyok. Ott, a mozi sötét nézőterén a következő szavakat kapartam
a noteszomba: "Évszámok, fotók, arcok negatívjai ... Steinberg, a
karikaturista. .. Schönberg . .. Ellentétek azonossága...
Rímelő
kontrasztok ... Zavar ... Nem értem ... " S ennél többet most nem
írhatok.
Summa, összegezés? - ez ilyenkor a legnehezebb.
Kilenc fiatal filmrendező tizenkét diplomamunkáját
láttam,
nem is ugyanabból az évből: a vizsgázottak kőzül némelyek már
nevet szeréztek a szakmában, mások még fölfedezésükre várnak; s a
legjobbak, a vizsgák íratlan törvénye szerint, talán most gyöngébben
szerepeltek, mint halványabb képességű társaik. Legfőbb közös eré. nyük a fiatalság. Ez minden jót megnagyít és minden rosszat kisebbre zsugorít. Figyelemre méltó szándékuk önmaguk, magukban a
a világ s a változatos formák keresése. A humorban talán még biztosabbak, mint a költőiségben. Gyakran felbukkanó hibájuk a szétszóródó figyelem, a koncentrálatlanság,
a közhelyek újra-felfedezése
és az eredetieskedés. Habár ki tudja: vannak hibák, amelyek később
- sokszoros áttétellel - erényekké válnak.
Igazán nagy művészek azok lesznek, akik ennek a módját is
megismerik.

.

A tours-i

fesztivál-újság

címlapja.
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Bíró Yvette
PORTRÉ

ÉS PILLANATKÉP

Tours-ban, a XI. Rövidfilmfesztivál keretén belül külön programként szerepelt a filmportré műfajának bemutatása. Retrospektív
sorozatnak szánták, de kevés régi filmet sikerült felkutatni, és ezért
két klasszikus alkotáson kívül főleg maiakkal találkozunk. A még
oly szegény program mégis alkalmat adott a műfaj sajátosságain
való meditálásra, s különöse n a mi filmünk, Kovács András Két arcképének érdekes fogadtatása.
Az első film nagyon különös volt. Sacha Guitry jelent meg előttünk a vásznon, finomrajzú, elegáns gyűrűs kezével, kifogástalanul
fésült fejével. Előtte papírlapok, melyekből fűszeres, választékosan
fogalmazott felolvasását tartotta. A színhely múzeumszerűen berendezett otthona, mérhetetlen mennyiségű műkincsen siklik végig a
gép, Rodin bronzba öltött kéz-tanulmányától,
Manet-festményekig,
Pissarro, Toulouse-Lautrec, Renoir remekeiig, melyek legtöbbször n
szerzők személyes ajándékai. Csevegéséből megtudjuk, hogy Sacha
Guitry még 1917-ben ifjonti lelkesedéssel felismerte, milyen kivételes értéke lehet a filmfelvevőgépnek, ha a kor nagyjait próbálja
lencsevégre fogni. Sorra járta hát a szellemi élet kimagasló képviselőit, és egy-egy röpke pillanat erejéig megörökítette őket: bizalmatlan, kétkedő arcukat, amint a fura masinába bámulnak, a tekintetet,
amiben az éber szellem szikrái lobognak. Ki mindenki is elevenedik
meg előttünk ebben a páratlan értékű arcképcsarnokban? Sarah
Bernhardt, Rodin, Manet, a kor egyik leghíresebb ügyésze, Clémenceau, a politikus. Látjuk Renoir reumától sajgó, agyonkötözött kezét, a mégis erőltetett munka közben, Anatole France komédiázó,
csúfondáros mosolyát. Rodin éppen arra kéri a fiatal fotográfust,
hogy szóljon majd, ha felvétel jön, mert akkor megáll. Csodálatos
pillanat! A kamera ezt a percet rögzíti, ahogy Rodin műtermében
egyik szobrát vési, kalapálja, nem tudván, hogy a film magát a mozdulatot, a teremtő gesztust fogja a szó szoros értelmében megörökíteni...
A film tehát dokumentummá vált, mégpedig sokszor a szereplő
személyek tudtán vagy akaratán kívül. Nem olyan értelemben, hogy
a kamera "megleste" volna őket - bár Guitry gyűjteményében erre
is sor kerül -, hanem inkább a film jelentőségének fel nem ismerése folytán. A vállalkozás legtöbbjük számára annyira komolytalan, vagy mondjuk inkább így: érthetetlen, jelentéktelen, hogy önmaguk "eljátszásának" semmiféle ambíciója nem fűti a szereplőket. Magukat adják, egy elengedett pillanat oldottságában, amiben
a játék, az ismeretlen tárggyal való mókázás sokkal fontosabb, mint
az én tényleges formába öntésének vágya. Talán ez az alapja e kis
töredékek bámulatos hitelességének, ez a póztalan őszinteség. Itt a
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kamera még nem játszik szerepet. Olyan alantas, szegényes játékszer, hogy kedvéért senkinek sem jut eszébe komédiázni, vagy proIánabbul: megijedni tőle, görcsbe merevedni és mesterkéltté válni.
Elgondolkoztató, hogy hány évet kellett várni, amíg ez az állapot, de
most már magasabb szinten, újra létre jöhetett! Ma a kamera már leküzdhető, elhanyagolható partner sokak számára, annyira hozzászoktunk, s ennyiben lehetővé teszi az emberi arc feltárását a gondolat és az érzelmek életének bemutatását.
Sacha Guitry kincseit látva a műfaj ősforrásainál járhattunk,
és ezek az első próbálkozások mindig nagyon eszméltetőek. Arra
mindenképpen utalnak, hogy legalábbis kétféle lehetőséget kínál a
kamera a filmrendező számára, ha a valóság közvetlen meghódítására tör. Két szélső pólust ráadásul, melyek a maguk ellentétes módján mégis ugyanoda vezetnek: a nélkülözhetetlen hitelességhez. Az
egyik hálás módszer annak vállalása, hogy a kamera jelen van, vagyis a portré alanya "kibeszél" a képből a nézőhöz, a kamerához fordul, és tudomásul veszi a pillanat szokatlanságát. Modell szerepét
végigjátssza, s ennek minden esetleges kuszasága, rendezetlen zavara "belefér" az anyagba. A másik megoldás, éppen fordítva, valóban
a meglesés. A hős mit sem tud arról, hogy egy adott pillanat hőssé
avatta. De vajon az igy elkapott és rögzített kép igazán autentikus?
Egy furaságával emlékezetes véletlen mozzanat feltétlenül igaz is
lesz?
Ez a film portré legfontosabb kérdése. Kétségtelen, hogya dokumentum önmagában is felbecsülhetetlen érték. Anatole France-ot
látni, bármilyen módon is jelenjék meg a vásznon, mindenképpen
lenyűgöző. Sarah Bernhardt szemének egy villanása tartalmasabb
lehet, mint sokoldalnyi leírás, de el kell választanunk egymástól a
dokumentumot 'és a portrét. A portré sokkal igényesebb, kidolgozottabb műfaj. S a modell lényege, a kép közvetlen hűsége távolról sem
meríti ki tartalmát. A portré amellett, hogy egy karakter jellegzetességével ismertet meg, valami sajátos emberi értelmezést is tartalmaz, az alkotó szemléletének, látásmódjának jegyeit is magán viseli. Vagyis a pillanatnyilag még oly pontosan hiteles még nagyon
messzi van attól, hogy valóban jellemző, valóban lényeges is legyen.
Az alkotó feladata, még a film esetében is, ennek a szelekciónak elvégzése, a kiemelés és elrendezés. A portré szintézist jelent, mégpedig nemcsak két én találkozását, hanem egy tényleges valóságdarab
és a legszemélyesebb szemlélet egységét is.
Sokakat talán még tulságosan lenyűgöz a film páratlan, a fotográfiából adódó élethűsége. Pedig a mozgás életének megörökítése, magának az eleven folyamatnak megőrzése sokkal sajátosabb értéke, és a
filmportré esetében ezt az adottságot kellene szem előtt tartani. Mert
ha a dokumentum a pillanatnyi életkép pontos tükre, - a portré
eredetisége' az lesz, hogy vállalja és kiaknázza az időbeli tartamot,
1'1zélet mozgásának tényleges kiterjesztését. Annak a tartamnak az
áradását,
amiben az emberi alak életre kel, s a cselekvésben a maga
igazi dimenzióit elérheti.
A dokumentum szinte önmagában álló, statikus pillanatokat fűz
egymás mellé. Az idő fogalmának, az alakulás, történés tartamának
nincs szerepe benne. Egy gesztus, tekintet, egy tárgy körülhatárolt
darabja, eredeti összefüggéseiből kiemeit mozzanatok lépnek egymással újfajta kapcsolatba, a rendező által diktált új rendbe. A portré túlmegy ezen a pillanatnyiságon. Folyamatokkal dolgozik, hogy
képet adhasson. És a folyamat már a drámához vezeti közel, mert a
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történéseket "artikulálni", tagolni, kibontakoztatni és ellenpontozni stb. kell ahhoz, hogy hatást keltsenek. Magyarán: a filmportré
megkülönböztetett sajátossága, hogy lényegét t kintve drámai műfaj, szerkesztésében ennek törvényszerűségeit kell valami módon alkalmazni.
Mindezek akkor ötlöttek fel bennem, amikor a vetítés sorozat
újabb darabjait figyeltem, és legtöbbjük részletmegoldásainak szellemessége vagy finomsága ellenére is állandóan hiányérzet maradt
bennem .
. Többek között Lurcatról, a szőnyegszövés poétájáról láthattunk
egy kis tanulmányt, Antonioniról (Mingozzi rendezésében), és Kovács András Két arcképében Schaar Erzsébetről és Psota Irénről. A
legtanulságosabb téved' st az Antonioni-portré szolgáltatta. A fiatal
rendező láthatólag nem tudott úrrá lenni azon az elemi nehézségen,
ami abból adódott, hogy maga aportréalany,
Antonioni nem volt
hajlandó személyében "modellt ülni", nem engedte át magát a kamera vallató-faggató erőszaktételének. Eleven lényéből
tehát csak
annyi jelenhetett meg a vásznon, amit "lopni" lehetett a különféle
híradóesemények részleteiből, vagy a forgatás folyamán készített
orv-felvét lekből. Mi maradt t hát a rendező számára? Kortársak
vallomásainak, filmtöredékeknek összegyűjtése, egymás mellé állítása, abban a reményben, hogy hátha bből a gazdag kaleidoszkópból "összeáll" majd egy művészegyéniség arca. Azt hiszem, elég
szűksé gszerű, hogy z a csoda n m történt meg. Bármennyi érdekeset is mondjon Zavattini, Giovanni Fusco és főleg a szépséges Moníca Vitti - ezek a részletek legjobb es tb en a kérdezettek profilját
világítják meg, de semmiképpen nem Antonioniét. Jóvátehetetlenül
szó,szó,szó marad 's nem át 'lhető, érzékletes igazság.
Ami pedig a bevágott filmtöredéket illeti, ezek kétségtelenül a
legárulkodóbb Antonioni-portrék, d vajon mi újat adnak az eddig
tudottakhoz? Elképzelhető persze egy művekre támaszkodó stílusei mzés, de az esztétikai vizsgálódás és az egyéniség titkainak együttes kutatása mégsem vezetett sikerre. Szinte hihetetlennek hangzik,
mégis az egész film kim rítően unalmas volt, minden látszólagos varázsa, felhalmozott, izgalma anyaga ellenére. .
E töprengések után került sor utolsónak Kovács András Két
arckép ének vetítésére. Előre kell bocsájtanom, hogy a filmet jól ismertem és nagyon szerettem. Mégis, az ilyen nyilvános alkalmakkor
való újranézés és főleg egy idegen közönséggel való együttnézés sokszor egész más világításba helyezheti az alkotást. Itt derül fény arra a r j tett, itthon alig érezhető fogyatékosságra, hogya két alkotóművész ábrázolásának módja nemcsak jellegében különbözik természetesen egymástól, hanem alapelvét tekintve is. Azt magától értetődőnek vettük, hogy Psota bemutatásában elsősorban e nyugtalan,
lüktető dinamika érvényesül, hisz a színé sz mesterségénél fogva maga a szüntelen változás. Legnagyobb titka éppen a kimeríthetetlen
átalakulás, lényének szakadatlan szín és alakváltozása. Minél sokszínűbb a mozaik, annál teljesebb, egyénisége éppen ebben a hallatlan mozgékonyságban rejlik. A profil kifaragása a filmen ezeknek
az apró, egymással sokszor feleselő mozzanatoknak összerakásából
adódik. S a játékba a nézőt is bevonja a rendező, maga is nyomozni
kényszerül, keresi a sokfélében az azonost, az ellentmondóban azt,
ami örök. S amilyen mértékben "bujócskázik" előttünk a hős, annyira küzdünk a rátalálásért. A látványnak feszültsége van, mert munkára késztet, részvételre ösztönöz.
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Nem így a szobrász munkája. Ö is szemünk előtt küzd az anyaggal - a két alkotómunka párhuzamba állítását éppen ez a közösség
indokolta -, de sokkal statikusabban. A szobor kimunkálásának
gyötrelme, a kudarcok, letörések.
újrakezdések drámája nagyon is
izgalmas dráma lehet, de hogyan lehet ezt egy rövidfilmben érzékeltetni? Láthatóan ez okozza Kovács számára is a legnagyobb gondot,
és ezért jobb híján sokat bíz, túlsokat, a művész kommentárj ára.
Csoda-e, ha ez a nagyon okosan megfogalmazott önelemzés menthetetlenül kísérő szöveggé degradálódik, amiben éppen a küzdelmet, a
drámai erőfeszítést nem lehet átélni? Különösen az idegen nyelvű
közönség között ülve kellett érezni, milyen kevéssé szolgálja ez a
szöveg a megjelenítést, mennyire megterheli. lelassítja menetét, s az
anyag eredendő statikusságát még további súlyokkal béklyózza le.
A két párhuzamos megbomlott egyensúlya tehát nem abból fakad, hogy az egyik részlet mozgalmas, míg a másik kevéssé az, hanem hogy a második síknak nincs benső, filmen felidézhető drámaisága. Többen szóvá tették, hogy a modellhez való hűség, mint egy
szobrász kizárólagos célkitűzése, meglehetősen érthetetlen, hisz alkotásának értékét nem a hasonlóságon mérjük. Miért tulajdonít akkor ennek olyan nagy jelentőséget? A konfliktus viszont a filmben
erre a síkra helyeződik, és ennek tartalma a néző számára érzelmileg követhetetlen.
A filmportré vagy rövid esszé legfőbb műfaji követelménye, úgy
tűnik, hogy különös drámai sűrítettséEiű. "Történések", szándékok
és célok ütközéseiből, mozgások és ellenmozgások találkozásából tör
elő szuggesztivitása. S ha a nagy film dramaturgiai szerkezetétől
nyilvánvalóan csillagtávolságra is áll, nem szabad azt hinnünk, hogy
a drámai szerkezetet nélkülözheti. Sőt, éppen a kisműfajok követelnek ritka szigorú kompozíciót, hisz néhány múlékony percbe kell
sűríteniök minden mondandót. Legyen bár az esszé polemikus, tünődő, kihívó vagy elégikus, - csak a "tételek" sajátos szembeállításával, a gondolkodás dialektikájának,
az érzések drámai alakulásának érzékeltetésével számíthat sikerre. Hiszen célja sosem a megállapítás, hanem a néző magával ragadása, az emberi sorsok útjain. A
legtöbbször egyetlen ötletre szorítkozó téma kibontásának drámai
hatásúnak kell lennie, egyetlen kitüntetett pillanatot kell magasba
emelnie, de olyan gazdag, telített pillanatot, amely egy egész világot
idéz meg.
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Amikor 1961-ben a Pedagógiai Tudományos Intézetben a gimnáziumi reformtantervek koncepciójának kialakításán dolgoztunk,
távoli, sőt vakmerő ábrándnak tűnt egy olyan irodalomtanítási gyakorlat, amelyben hely jut a színház- és filmesztétikai ismeretek, a
rádiójáték megismertetésére irányuló szándéknak is. De annak ellenére, hogy tisztában voltunk az ilyen komplex irodalmi studium bevezetésének nehézségeivel, mégis arra az álláspontra jutottunk, hogy
ezeknek a modern kor embere számára egyre nélkülözhetetlenebb
műveltségelemeknek mielőbb a középfokú általános törzsműveltség
szerves részévé kell válniok. Igy készült el az a gimnáziumi irodalmi
reformterv-javaslat, amelyet az 1962 őszén kezdődött
országos vita
első napjaiban a forradalminak tűnő újításokon megütköző közhangulat majdnem elsöpört.
Ez a tantervjavaslat ugyanis nemcsak azzal "újított", hogy a
színház- és filmesztétika, a rádiójáték formanyelvének alapvető elemeit beiktatta az egyes osztályok művelődési
anyagába, hanem mindenekelőtt azzal, hogy szakított" .. a tizenkilencedik századi hagyományos historikus-lexikális oktatással". Az akkori irodalomtanítás
erősen deduktív-verbális jellegének felszámolása érdekében megváltoztatta a művelődési
anyag addigi belső arányait, s a régi magyar
irodalom terjedelmének számottévő csökkentésével jelentősen megnövelte a klasszikus és modern világirodalmi, valamint a mai magyar
irodalom alkotásainak olvasására és megbeszélésére jutó időt. A hagyományos irodalomtörténeti koncepcióval szemben nemzeti irodalmunk történetének anyagát az áttekintő és a monografikus témák
egymást váltó rendszerében építette fel. Számottevően csökkentette
az irodalomtörténet lexikális anyagát annak érdekében, hogya tanulmányok középpontjában az irodalmi művek olvasása, maga az
esztétikai élmény kerülhessen.
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Ez az anyagkezelési mód tette lehetővé, hogy felszámoljuk az
irodalomtanítás eddigi "egyneműen betűkulturás" gyakorlatát, s az
irodalmi óraszámokon belül helyet biztosítunk a színház- és a filmesztétikai ismereteknek, valamint a rádiójáték legfontosabb elemeinek a megismertetésére. Az irodalomtörténet anyagának jelentős
csökkentése ad módot arra is, hogy az ún. áttekintő témák tárgyalásakor jusson idő az illető korszak képzőművészeti, zenei alkotásaival is érzékeltetni a művészetek egyetemes és az egyes művészeti
ágak sajátos, a korra jellemző kifejezésmódját. (Ehhez készülnek
már a képzőművészeti reprodukciók és mikrolemezek.)
A tanárok első felzúdulását legalább olyan mértékben motiválta az irodalomtanítás egész jellegének megváltoztatása, mint a filmesztétikai oktatás bevezetése. Igaz, hogy a leghevesebb támadások
mégis az utóbbiak miatt érték a tervezetet. Objektív és szubjektív indokokat hoztak fel a filmesztétikai oktatás bevezetése ellen. Ilyen
kifogások hangzottak el: a filmesztétikának nincs még olyan kiérlelt, minden elemében tisztázott fogalomrendszere, mint az iskola
többi tárgya mögött álló tudománynak és művészetnek van; sehol a
világon nem tanítják tanórakereten belül; az egyetemek és föískolák
nem készítenek fel ezek tanítására; éppen az iskola legelfoglaltabb
tanára kényszerül most arra, hogy egy újabb területen is szakember
legyen; a filmesztétika tanításához szükséges tárgyi feltételek - vetítőgép, sötétítő berendezések stb. - kellő számban még nem biztosítottak stb.
A felhozott ellenérvek igazak, szubjektíve jogosak, az emlegetett
nehézségek (tárgyi feltételek hiánya) valóságosak voltak, a közvélemény mégis a filmesztétikai oktatással kapcsolatban nyugodott
meg a leghamarabb. Sőt: a tanterv országos vitájanak befejező szakaszában (5-6 héttel később) már tetemesen nagyobb volt azoknak a
tábora. akik hangoztatták a filesztétikai oktatás szükségességét.
Pálfordulás történt? Dehogy. Mindössze az játszódott le, hogya
vita a figyelem fókuszába állított egy olyan jelenséget, amelyről addig is tudtunk, de törődni csak kevesen törődtek vele. Nevezetesen
azt, hogy az ifjúság szabad idejének jelentős részét tölti a filmszínházakban, s akár akarjuk, akár nem, akár tudomásul vesszük, akár
figyelmen kívül hagyjuk, óriási méretű élményanyagot szívnak magukba anélkül, hogy a szükséges eszmei-művészi eligazodásban bárki
is segítségükre lenne. A vitában egyre inkább világossá vált a nevelők számára az is, hogy nem filmesztétikai szakembereket akarunk képezni, hanem "mindössze" a film nyelvét megértő, a filmalkotásokban önállóan is eligazodni tudó, művelt közönséget nevelni.
Ettől kezdve már nem arról folyt a vita, hogy tanítsunk-e filmesztétikát vagy nem, hanem inkább arról: milyen film élmény- és ismeretanyag szükséges, milyen metodika kivánatos ennek a célnak az eléréséhez? Az 1963 óta folyó kísérletek tapasztalatai után pedig úgy
"megnőtt az étvágy", hogy amikor a sokat idézett 25361-es rendelet
az ország 64 kőzépiskolájának
1. osztályaiba bevezette az idei tanévben a filmesztétikai ismeretek tanítását, számtalan további iskola kérte, hogy bekapcsolódhassék ebbe a kísérletbe.
Az 1961-ben még vakmerőnek tűnő ábránd tehát már kezd valósággá formálódni. Persze, távolról sem biztos, hogya filmesztétikai oktatásnak ez a leghatékonyabb módja, mégha az eddigi tapasztalatok igen kedvezőek is.
E történeti visszapillantás nem minden apropó nélkül való. Bán
Róbertnek a Filmkultúra 1965/3. számában Iskola és művészet című
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írása késztetett arra hogyafilmeszt .tikai oktatás bevezetésének előtörténetét
az irodalomtanítási reformtör kvés kbe ágyazotlan idézzem fel. Bán Róbert cikkében ugyanis többről van szó, mint a jelenlegi filmesztétikai oktatás bírálatáról. Egész esztétikai nevelésünket
kívánja "forradalmi módon megújítani" .
Szándékával - a p o l i e s z t é t i k a i n e v e l é s bevezetésével - ma már minden korszerű en gondolkodó pedagógus egyetért.
Kérdés azonban, hogyapoliesztétikai
nevelés megvalósításának az-e
a Iegjárhatóbb
útja, amelyet Bán Róbert ajánl. Pável Brankó egyik
tanulmányával egyetértésben ő ugyanis azt kívánja, hogy az irodalmat" ... meg kell szüntetni mint önálló tárgya t, a többi eszLétikai tárggyal együtt, .s új összetett tantárgyat kell teremteni: az
e s z t é t i k a i n e vel é s t . Az irodalom itt közös frontot alkotna a
drámával, filmmel, képzőművészettel és zenével. Az esztétikai nevelés és a képzőművészettörlén t tanítása (nem a képzőművészet. irodalom stb. önállóan) kompl xül futna, közös harmóniában. Ez volna
az útja az esztétikai nevelés ideológiai jellegű tantárggyá való alakításának."
Most ne foglalkozzunk azzal a k' rd .ssel hog' vajon ki tanítaná
ezt a tantárgyat, hogy vajon belátható időn belül - vagy valamikor
egyáltalán - töm gesen rendelkezésünkre állnak-e majd e művészetek tanítására egyetem sen kiképzett és hivatott szakemberek?
Olyanok, akik az irodalom. a vokális és az instrumentális zene, a
képzőművészet, a film alkotásait egyazon felkészültségi szinten, hozzáértéssel, ugyanazon hőf kon tudják meghitt közelségbe hozni a
tanulókkal. Ilyen egyetemes szakértelem nélkül pedig az ú j t a nt á r g y halálra lenne ítélve.
Az ajánlott koncepció azonban nemcsak a gyakorlati megvalósíthatóság,
hanem a korszerű pedagógiai elmélet szempontjából is
alapvetően hibás. A z e s z t é t i k a i n e vel é s n e m t a n t á r g y,
hanem ennél sokkal tágabb körű disciplina. A nevelés egyik fő területe, amelyben a művészetek megértésére, élvezésére való képesség
kialakítása csak az gyik - bár alapvető fontosságú - eszköz az
emberi humánum formálásához.
Az embert azonban nemcsak arra
kell felkészíteni.
hogy hozzáértő befogadója és élvezője legyen a művészetekn k (bár ez a harmónikus közérzet szempontjából rendkívüli
fontosságú f Jadata az iskolának), hanem arra is, hogy megteremtője
legyen a szépnek a közhasznú
tárgyak termel ésében is. Nem lesz-e
gazdagabb az ember esztétikai kultúrája,
ha abban a tágabb körű
vizuális kultúra legalapvetőbb elemei is benne vannak: a szín, a
fény, a forma. a tér, az arányok, a dolgok anyagi tulajdonságai iránti
érzék, a szemléletes elképzelés, a ké pekben való gondolkodás és a
képekben (kompozíció ban szerkezeti vázlatban)
való kifejezés képessége? Nem szorul bővebb bizonyításra, hogy e tágabb körű vizuális kultúra l ülönböző ábrázolási rendszereinek ábécéj ét a javasolt
komplex tantárgyon belül nem tudná elsajátítani a tanuló. Márpedig
ezeknek az ismeretekn k a birtokolása elengedhetetlenül szükséges
annak a korszerű esztétikai szemleletnek a kialakításahoz. amely
többek között pl. az ipari formák szépségét is az esztétikum kategóriájába sorolja.
Mindezekből következik, hogy a poli esztétikai nevelés megvalósításának nem az az útja, hogy egységes tantárggyá ötvözzük a jelenleg különálló ún. esztétikai tantárgyakat, (Ezt talán soha nem lehet
programba venni.) - Mi hát akkor a helyes megoldas? Az, hogy az
iskolai nevelés egésze tegye képessé a tanulókat mindenfajta eszté48

tikum (tehát a természeti, a muveszi szép, az ipari formák, a környezet, a magatartás esztétikumának) befogadására, élvezésére, a
szép élmények igénylésére.
Bár az esztétikai nevelést természetesen mindenekelőtt az ún.
esztétikai tantárgyaknak kell gondozniok (nekik kell kialakítaniok
azt a jól átgondolt, az egyes életkorokban pedagógiailag leghatékonyabb, alapvető esztétikai élmény- és ismeretrendszert, amely a magasrendű humánum formálásához szükséges),
a korszerű esztétikai
nevelés nem tekinthető többé néhány tantárgy s különösen nem
egyetlen tantárgy belügyének.
Már csak azért sem, mert az iskolában
tanított jónéhány tantárgy rá is van utalva az irodalom, az énekzene és a komplex rajzoktatás (műalkotáselemzés,
természetutáni
rajz, ipari rajz elemei stb.) élmény- és ismeretanyagára.
Ahhoz, hoay az ún. művészi táravak élmény- és ismeretanyaga
az iskolai nevelés egészében mozgósítható legyen, mindenekelőtt arra volt szükség, hogy az irodalom. az ének-zene és a rajz tantárgyak
korszerűsítsék a maguk művelődési anyagát. Az irodalmi tanterv
korszerűsítésének szempontjairól már szóltunk, A másik két művészi
tantárgyról itt most csak annyit: ezekben is az irodalmi tanterv törekvéseihez hasonló módosulás történt (deduktív-verbális jelleg felszámolása. a művészi élmény kőzéppontba
állítása, a hagyományos
kőzépiskolai oktatásból eddig még hiányzó új műveltségelemek beépítése. Pl. a rajzoktatásban hel vet kap a fotó, az ipari formák esztétikája. a környezetesztétika stb.).
Ebből is látható. hoav a korszerű esztétikai nevelés érdekében
nem csupán annyi történt. hogy ezután .,tanévenként hat órában a
filmmel is foglalkozhatnak tanárai nk és diákjaink". Valamennyi
középiskolai tantárgy tanterv ének alapos ismeretében én úgy látom,
ho !tv talán már eljutottunk ,.a korszerű esztétikai nevelés problémáinak expozíciójáia".
s Úgy vélem. hogy" ... a poliesztétikai n=velés megteremtésének feltételei" is benne vannak terveinkben. Különösen akkor. ha az esztétikai tantárgyakon belüli esztétikai nevelést e tantárgvakon túli. iól átzondolt szakköri rendszer is támozat ia
majd (képzőművészeti. film, fotó, irodalmi. zenei, színjátszó, művészi torna stb. szakkörök).
E korszerű esztétikai tartalomhoz azonban ki kell dolgozni az
esztétikai nevelés korszerű metcdikáiát is. Ebben bizonvára ielentős
szeren jut majd az ún. művészi tantárgyak közötti koordináció elvének. Eszerint a tantárs-vaknak ki kell Iénniők a csak önmagukkal
törődő. a másik művészi tárggyal lezíel iebb csak alkalmanként koncentráló alapállásukból.
s a mazuk saiátos élrnénvanvazát tudatosan. tervszerűen felkínálni a másik esztétikai tantárzv élrnénvanvagának elmélvítéséhez. Az eaves esztétikai táravakon belül kell tphAt
megteremteni azokat az alkalmakat, amikor az irodalmi. képzőművészeti és zenei élmény eavetlen áramlatban összefonódik, hogy
megsokszorozzák ezvmás hatását.
Az Országos Pedagóg-iai Intézetben már elkészült az esztétikai
tantárvvak művészi élménvanvazát koordináló terv első nv=rs vázlata. Tökéletesitésével. a kisérleti kioróbálása
során S7.erzott taoasztalatok értékesítésével
néhány év múlva bevezetésre is kpr,"il maid.
Ez talán hatékonvan sezítí egy olva n poliesztétikai npvp16<:kihontakoztatását. amelvben .,ÚrrAtudunk lenni" az eqves eS7.tótikai t;:lntRrgvak széttacoltsáván anélkül. hocrv az e<:7.tMikainevelést .leszűkitenénk a művészetekkel való foglalkozás körére.
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László

KATARZIS
A FILMEN

ÉS ERŐSZAK

A közvélemény jelentős része, sőt a szakmabeliek közül is többen hajlamosak arra a következtetésre, hogy a különféle művekben
bemutatott erőszakos jelenetek - nézőikből vagy olvasóikból előbb-utóbb erőszakos cselekedeteket váltanak ki. Sok esetben maguk a bűnözök is arról vallanak, hogy tettük elkövetésére regényekből, színdarabokból, még többször filmekből nyertek indítást, s a
kivitelezés módszerére ötletet. Természetesen különös szerepe van e
téren - kritikátlanabb fiatalok és kevésbé kultúrált felnőttek esetében - a mozgóképnek. Itt ugyanis az azonosulás, a beleélés ereje,
a látottak szuggesztivitása - a film dinamikus nyelve, spontán és
elemi hatása miatt - nagyobb. Az érzelmileg-erkölcsileg éretlen
személyekben a küzdelem, a brutalitás látványa mély nyomokat
hagy. Úgy vélik, ez odáig fajulhat, hogy a káros, társadalomellenes
cselekedetekbe torkolló agresszív magatartás állandó jellemzőjükké
válik.
Ez a nézet nyilvánvalóan nem számol az esztétikai alkotás egyik
legdöntőbb mozzanatával, a katarzissal - amely a mű hatásfolyamatában feloldó, kiegyensúlyozó szerepet tölt be -, illetve azt a
kérdést veti fel, hogy a tömegkommunikációs eszközök tolmácsolta
művek esetében gyáltalán beszélhetünk-e katarzisról ? Ha ugyanis
a katarzist csak a vitathatatlanul művészi 'rtékű alkotások - sőt
közülük is csak egyes művészi területek - körében tartjuk lehetségesnek, úgy a problémát elintézettnek vehetjük azzal, hogy a játékfilmek hatalmas többsége - tömegszórakoztató ipari termék lévén
- kívülesik a művészet területén. S ugyanezt elmondhatjuk az irodalmi művek többségéről is.
Ebben a konzekvensnek tűnő gondolatmenetben természetesen
nyitva marad az a kérdés: melyik film, regény, színdarab művészi
értékű, s melyik nem az. Ez már feltétlenül esztétikai márlegelés
tárgya, mint ahogy annak beható elemzése is esztétikai megközelítéssel végezhető el, hogy adott tömegkommunikációs s valóban nem
művészi értékű szórakoztató termék miért és hogyan nem művészi.
Ezekben a művekben is érvényesülnek ugyanis esztétikai törvényszerűségek, ezek a művek is magukon viselik a művészi építkezés
bizonyos jegyeit. S ha jó mesterember kezéből kerülnek ki, még az
"avatottak" számára is nehéz világosan elhatárolni őket az igazi műalkotástól.
A fenti érvelés azonban egyébként is egyoldalú és merev. A katarzis fogalma ugyanis meglehetősen sokarcú, s ez tükröződik a vele foglalkozó elméletekben is.
A megtisztulást jelentő görög szót először Arisztotelész használta a művészet, közelebbről a drámaművészet erkölcsi-esztétikai
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hatásának elemzése során. Szofoklész Oidipusz király című tragédiájában például a tudta nélkül apja halálát okozó, anyjával házasságra
lépő főhős, Oidipusz sorsa nagy erővel mozgósítja indulatainka t.
Katartikus megtisztulásunk a tragédiában bemutatott események félelmet keltő, érzelemkioldó hatása nyomán lép fel.
Lessing a katarzis erkölcsi jelleget emelte ki. Szerinte Arisztotelész arra gondolt, hogy a tragédia hatása indulataink erényes
készségekké való átalakulásában ragadható meg. A katarzist - kiterjesztve valamennyi művészetre - erkölcsi-esztétikai tökéletesedésünk művészetpszichológiai eszközeként tarthatj uk tehát nyilván.
Nem Lessing volt azonban az egyetlen, aki sajátos módon értelmezte
a katarzist. Néhány évtizeddel később Bernays az erkölcs mezejéről
döntően pszichoterápiai síkra helyezte át. Eszerint lényege a megkönnyebbülés, amelyet a szorongató elem felidézésével és időleges
eltávolitásával okoz. Überweg pedig azt hangsúlyozta, hogy bizonyos
indulatok felkeltésével más indulatoktól megszabadulunk. Az indulat emléke és a készség ugyan megmarad, de megszűnik a hevessége,
izgalma.
Jólehet Bernays és Überweg a katarzist pszichológiai-pszichoterápiai mechanizmusként értelmezték. mégis szigorúan a művészi
alkotásokra érvényes esztétikai kategóriaként használták. Mindazonáltal ők már előfutárai azoknak a modern pszichológiai irányzatoknak, amelyek a katarzist az esztétikánál sokkal szélesebb körű
magyarázóelvként alkalmazzák. Gondoljunk elsősorban a pszichoanalizisre. Ez a katarzis jelének azt a megkönnyebbülést tartja,
amely a pszichoanalitikus terápia során a nagy érzelmi energiákat
felhalmozott, tudattalan elfojtás levezetődését kíséri. A filmek, regények kiváltotta katarzis ennek különleges 'és nagyértékű esete.
Hiszen ezek a művek valósággal provokálják az affektiv potenciál
növekedését, az érzelmek felgyülemlését, majd esztétikai-katartikus levezetés révén feloldódásban, megkönnyebbülésben részesítenek. A vázolt értelemben jogosan használható a katarzis kategóriája minden olyan jelenségre, amely ha pozitív esztétikai értékben
nem is, de jellegében és szociológiai hatásában a művészet köréhez
tartozik.
Az erőszak ábrázolásának látványa, történjék akár filmen, akár
más műben, számos szaktekintély - a közvéleménnyel ellentétes álláspontja szerint lényegében kedvező katartikus hatást fejt ki. A
néző intenzíven figyelve az agresszív magatartás bemutatását, megtisztul a benne is lappangó káros indulatoktól. A köztudat szerint
viszont a katarzis létrejötte nem általános érvényű, mivel szép
számmal vannak arra érzéketlen emberek. Ahelyett azonban, hogy
a hétköznapi megfigyelésre épülő következtetések s a "józan ész"
alapján történő elmefuttatások segítségével máris pálcát törnénk az
ellentétes nézetek felett, forduljunk az újabban végzett kísérleti kutatások eredményeihez.
Berkovitz professzor az amerikai wisconsini egyetemen folytatott kísérletsorozat keretében egyetemisták közül választott kisérleti
alanyokat, akikből párokat alakított. E párok egyik tagja "rendes"
kísérleti személy volt, másikuk a kísérletvezető szövetségese, akit a
kísérleti személy tudta nélkül előkészítettek a kívánt viselkedésre.
A szövetségest hol főiskolai ökölvívóként, hol nagy szájhősként mutatták be a kísérleti személynek. Ezután a kísérletvezető - a kísérleti személy később várhatóan felébredő gyanújának megelőzése végett - a vizsgálat céljául az élettani reakciók különböző helyzetek51

ben való tanulmányozását jelölte meg. Ezt bizonyítandó a kísérlet
során több ízben megmérte mindkét személy vérnyomását.
A kisérleti személyek lső feladata különböző problémák megoldását magábanfoglaló értelmességi vizsgálat volt. A végrehajtás
közben a szövetséges szándékosan sértegette a mit sem sejtő társát.
Az intelligencia-próbát
a kísérletvezetőnek az a tájékoztatása
követte, hogy filmjelenetet fognak látni, amelynek cselekményét
előzetesen röviden szóban is összefoglalja. A kísérleti személyek
felének úgy festette le a film főhősét, mint ártalmas csirkefogót. Ily
módon ezek a kísérleti személyek a főhős megtépázását jogos büntetésként kezelték. A kísérleti személyek másik felének viszont úgy
állította be a főhőst, mint aki rosszul viselkedett ugyan - ennek
részben az volt az oka, hogy alaposan rászed ték -, de éppen most
kezd új életet. E kísérleti személyek rokonszenv' t a film főhőse inkább elnyerte, s ezért a rajta esett erőszakkal nem értettek egyet.
Ezután mindkét csoportnak levetítették a Bajnok c. filmnek azt
a részét,amelyben Kirk Douglas alakításában egy ökölvívóbajnok elveszti a bajnokságot. Majd külön választották a mit sem tudó kisérleti személyeket a beavatott szövetégesektől.
Mindegvik kísérleti
személlyel közölték, hogy társa egy lakás alaptervét készítette el.
Vizsgálja meg, mennyire sikeres, mennyire alkotó jellegű a terv. Ha
igazán megfelelőnek találja, úgy mérj en társára gy-egy távíró billentyű lenyomásával elektromos ütést. Ha gyengé nek véli az alaptervet, úgy alkalmazzon több ütést; minél rosszabb a terv, annál
többet.
A kísérlet érdekessége az volt, hogy mindegyik kísérleti személy
- természetesen an 'Ikül, hogy rről tudtak volna - ugyanazt az
alaptervet kapta kézhez. Ennek ellenére azok, akik a film hősével az
előzetes információk alapján nem rokonszenveztek, szembetűnően
nagyobb mértékben találták rossznak társuk alaptervét, s büntették
meg elektromos ütésekkel, mint a másik csoport tagjai. Azok, akiknek a főhőst jó útra térő, rokonszenv s egyé nnek mutatták be, sokkal elnézőbbek voltak az alaptervvel.
Mi következik ebből? Az, hogy azokat, akik a tájékoztatás alapján a filmen jogos erőszak bemutatását vélték látni, nem elégítette
ki képzeletbeli részvételük a főhős megbüntetés 'ben, dühüket nem
sikerült levezetniök. Feltámadó indulataikat elfojtották, illetve félretették, s amint módjuk volt rá, gyötrőik irányában nyitottak utat
nekik. Nyilván ösztönösen az vezette őket, hogy ha a filmen jogos volt
a csirkefogó erőszakos megbüntetése, úgy hasonlóan járhatnak el az
őket alaptalanul sértégető
személlyel.
Több más kísérlet tanulsága is arra utal, hogy a katartikus
megtisztulás lehetősége korántsem következik be oly könnyen. Pontosabban: ha az emberi együttérzés, a szánalom, a szimpátia csiráit
nem mozgatja meg a bemutatott esemény, s az pusztán félelmet, borzalmat felkeltő erőszak látványából áll, úgy a katarzis feltételei hiányoznok. A bűnhődő ember sorsában való egyfajta osztozás, résztvállalás nélkül nincs katarzis.
A vizsgálati adatok azzal a tanulsággal is járnak, hogy ha
a közönség a másokat megsebesítő csirkefogó megbüntetését minden további nélkül jogosnak tartja, úgy valamelyik feldühödött
néző igen könnyen megtámadhat valakit, aki neki útját állja. Ezt a
feltevést más kísérletek szintén valószínűsítik. Igy például Lövaas kísérletében óvodás gyermekek egy csoportjának erőszakos jeleneteket
bemutató rajzfilmeket vetítettek. Ezek a gyerekek vetítés után az
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agresszív cselekedetekre alkalmasabb játékszerekhez fordultak, illetve támadó-erőszakos játékokat játszottak. Ugyanakkor az óvodások másik csoport jánál, akiknek békésebb rajzfilmeket vetített ek, ez
nem volt tapasztalható.
A felnőttekkel végzett kísérletek azt igazolják, hogy nem csupán a fiatalok érzéketlenek a katarzisra. Egy amerikai kórházban
a felvett ápoltak egy csoportjának Walters késpárbajt mutatott be
filmen. Egy másik csoport tagjai pedig ártatlan filmjelenetet láttak.
A vetítés után megkérte őket, hogy egy személyre, akinek meg kellett tanulnia valamilyen feladatot, a hibázás fokának megfelelő erejű
elektromos ütést mérj enek. Noha a feladatot tanuló személy - mint
beavatott szövetséges - minden esetben változatlan mennyiségű
hibát vétett, az előzetesen késpárbajt szemlélők - kiélve felkeltett
s le nem vezetett indulataikat - erősebben fenyítették meg őt.
Persze, súlyos tévedés lenne a kísérleti helyzet és a valóság közé
gépiesen egyenlőségjelet tenni. Amint a katarzis bekövetkezte sem
jelenti, hogyanézőben
vagy az olvasóban nemes vonások sora alakul ki, úgy a katarzis elmaradása sem vonja szükségképpen maga
után erőszakos cselekedetek elkövetését.
Ahhoz képest, amennyi agresszív tartalmú filmet, televízióműsort, színdarabot mutatnak be, s
ilyen tartalmú regényt adnak ki világszerte, a bizonyíthatóan velük
összefüggésbe hozható erőszakos cselekmények száma elég csekély.
Nyilván azért, mert a valóságos élethelyzet - a kísérlettől eltérően
- gátat vet az agressziónak. Sokan képesek éles határvonalat húzni
életük s a művészi, illetve tömegkommunikációs élmények világa
közé. S ez utóbbit kizárólag mint érdekes szórakozási lehetőséget
kezelik. Az emberek nagy többsége figyelembe veszi a mások megtámadását tiltó társadalmi normákat.
De még akinél ennek ellenkezője tapasztalható, azoknál is már
meglévő készenléti állapot szükséges, hogy benyomásaik agresszióba,
társadalomellenes cselekedetekbe tevődjenek át. Ezt igazolják azok
a kísérletek, amelyekb ől kitűnt, hogy az olyan emberek, akiket vetítés előtt felbosszantottak, hajlamosabbak voltak az agresszív tartalmú film megtekintése után erőszakos cselekedetekre, mint azok,
akik nyugalmi állapotban láttak hozzá a film nézéséhez. Az agresszió
veszélye abban a rövid időszakban a legnagyobb, amely a fizikai
erőszakot részleteiben bemutató s szánalmat ki nem váltó mű befogadását közvétlenül
követi. Ebben az időben lehet a nézők, olvasók
egy része legjobban "felspannolva" az agresszív cselekvésre. Természetesen, ha valaki rendszeresen csak ilyen filmet, televízióprogramot, regényeket néz meg és olvas el (ami már maga is az erkölcsiesztétikai érzéketlenség jele), úgy a nyomukban fellépő indulati állapot tartósabb á válik. S része lehet az egészében számos tényező
következtében kialakuló agresszív magatartásnak.
Mindez a sokoldalú nevelőmunka mellett arra hívja fel a figyelmet, hogy "a szemet szemért, fogat fogért" út drasztikus formában
történő bemutatása nem a legcélszerűbb még akkor sem, ha önmagában helyes mondanivaló sugalmazására történik. Az ábrázolt erŐszak megtorlása, illetve elkövetőjenek méltó megbüntetése - még
ha kivégzésről van is szó - azt kívánja, hogy ez ne testi erőszak
természethű és részletgazdag bemutatásával történjék. Az ilyen brutális cselekedetek nyomában támadó érzelmek általában elnyelhetik,
elfeledhetik a katarzist. Az erkölcsileg-esztétikailag érzéketlenebb
egyéneknél pedig a megtisztulás helyett további "bepiszkolódásukat" okozhatják.
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AZ INFANTILIZMUS
"
,
MUVESZETE
Különös véletlen: a filmet, melyet a nemzetközi sajtó úgy tart
számon, mint a filmtörténet talán legnagyobb tömegsikerét (és tömeghisztériáját), egy hatalmas és szinte kongó moziteremben láttam
tavaly áprilisban Milánóban a FIPRESCI ülésezése alkalmából. Ugo
Casiraghi, az Unita filmrovatvezetője vitt el néhány népi demokratikus kollégával, mivel már nyomasztó volt számunkra műveletlenségünk és elmaradottságunk. Fellinit, Viscontit, Resnais-t nem ismerni még bocsánatos bűnnek számít, de a Goldfingert ... Nem,
anélkül nem lehet nyugati társaságban megjelenni. És mi tagadás,
mi csak az előbbiekből készültünk.
Az idegen nyelv ű dialógusok ellenére rögtön tudtuk, hogy Idnek
kell drukkolnunk, és kit tekintsünk el1enségnek, felfogtuk, hogy ki
van halál veszedelemben és 'rt' kel tük J ames Bond eszét, erej' t, férfiúi vonzerejét, leleményességét, amellyel mindig kimenekül valami
olyan trükkkel-teljesítménnyel
és mázli val a helyzetből, amilyenre
mi magunk soha sem lettünk volna képesek, és Goldfinger zsenialitását, ameJlyel újabb és újabb csapdákat eszel ki számára.
Persze nem szeretném, ha nagyzolónak hinnének; mégis volt
valami, amit kezdetben nem értettem. Nem értettem, hogy ez a fantasztikus gazdagságú, titokzatos Goldfinger, miért figyelteti messzelátón át a tengerparti hotelszoba egyik teraszáról kártyapartnere
lapjait, - amit aztán egy nagyothalló készüléken át közölt vele a figyelést végző sexbomba (ugyanis csak sexbomba- és kínai-koreai
bűntársakkal dolgozott); nem értettem, hogy miért golfozik magnetizált és előre elrejtett golflabdákkal - amikor annyi pénze van,
hogy nincs szüksége a hamisjátékos fogásaira. És az sem volt előttem eléggé világos, hogy miután a bűntárs hölgyet a mi James
Bondunk leleplezi, és az ebből az alkalomból (ezt egyébként megértettem) a film hölgyszereplőinek kollektív receptje alapján lefekszik vele - miért öli meg Goldfinger felfegyverzett háremének
ezt a leleplezett tagját akképpen, hogy egész testét bearanyozza. De
- szerencsére - volt közöttünk, aki előre készült és felvilágosított,
hogy Goldfinger alapvető jellernrajzát vázolta fel ezzel az expozícióval a film: ő ugyanis képtelen veszíteni. És ha mégis veszít, könyörtelenül bearanyozza azt, akit vesztesége okának tart.
Ettől kezd ve azonban minden ment, mint a karikacsapás. A csodás nők, a csodás tájak, a titokzatos technikai felszerelés - kezdve
a cipősarokba helyezhető kis rádión, mely mindig jelzi aviselője
hollétét, folytatva hősünk minden kémeszközzel felszerelt és azóta
önmagában is világszenzációvá vált páncélautóján,
(mely meghazudtolva közönséges sportkocsi küllemét, nemcsak tűzön-vízen-gázonfalakon képes áthaladni, nemcsak bombabiztos, rádióval felszerelt,
de katapulton repíti ki nemkívánatos utasát, amikor az Bondunkat
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éppen lelőni akarja, stb.) és végezve Goldfinger titokzatos laboratóriumán, amelyben laser-sugárral vágja szét ellenfeleit, és a la
Auschwitz gázzal pusztítja el barátait, vagy vízözönt bocsát rájuk,
mint az Uristen - minden magáért beszél. A film világos volt, érthető, és élvezhető mindannyiunk számára.
Persze, ha hiszékeny lelkek ezt a filmszerűség győzelmének, a
vizuális kifejezőeszközök diadalának fognák fel, némileg leegyszerűsítenénk a problémát. A filmet elsősorban nem is vizuális eszközei
tették ilyen szavak nélkül is könnyen érthetővé, hanem inkább intellektuális eszköztelensége. Itt minden a "végső" kérdésekre egyszerűsödött le, és a cselekvésnek alig néhány formájával kifejezhetővé vált. Ezek az alapformák - mint a bunyó, a szeretkezés, az üldözés - persze a modern technika teljes vértezetében jelentkeztek;
a bunyó nemcsak öklökkel. pisztolyokkal, de repülőgépen szállított
magánhadsereggel is lefolyt, amely nemcsak gázbombákat használ
fel az Egyesült Államok aranykészletét őrző erőd védőinek elaltatására - mint látható nem babra ment a játék -, hanem az atombomba bevetésére is készen állott, és csak néhány másodpercen múlott, hogy James Bondunknak láncaiból kiszabadulva azt sikerült
megakadályoznia; s a szeretkezés sem holmi egyszerű szexuális aktusként szerepelt, hanem előzetes dzsiu-dzsicuval, vagy gyilkossági kísérlettel megspékelve, (lényeg mindig az volt, hogy a boldog ölelés a gyilkosság helyett következzék be), az üldözések rafinált sokoldalúságáról pedig szóltunk már. És végül hadd szóljunk a feledhetetlen zárójelenetről, amelyben egyszerre két hátborzongató "csavarással" fejeződik be a történet: James Bond, miután megmentette
az aranykészletet, s ezzel ez egész nyugati világot a teljes ősszeomlástól, az elvégzett feladat jóleső tudatával beül egyamerikainak
vélt katonai repülőgépbe. Ám a repülőgép parancsnokáról kiderült,
hogy nem más, mint az időközben tiszti egyenruhába átöltözött
Goldfinger, aki hősünket elrabolva, úgy látszik, mégiscsak diadalmaskodik. Az utolsó pillanatban azonban James Bondnak sikerül a
repülőgép ablakát betörnie, és ellenfelét a léghuzat szívja ki a magasan szálló gép fülkéjéből, Goldfinger tehát elrepült, és azóta is
szputnyikként kering földünk körül.
Igyekeztem a lehetőségekhez képest érzékletesen feleleveníteni
a modern filmgyártás nak ezt az alkotását, amelynek - mint olvasom
- nyugati kollégáim mélyen szántó elmefuttatásokkal igyekeznek
"titkát" megfejteni. Én ezt korántsem érzem ennyire rejtélyesnek.
Miközben néztem, gyermekkorom egy epizódja jutott eszembe: amióta elsajátítottam a folyamatos olvasás tudományát, évről évre viszszatérő feladatom volt felolvasni nyolcvan esztendőn tullépő és látásában már gyengülő nagyapámnak a több mint száz év előtti
Goldfinger (illetve J ames Bond) - Monte Christo Grófja - kalandos történetét. Persze van különbség a kettő között: a még haladó
polgárság gigantikus ponyvájának hőse, Edmond Dantes, Napóleon
híveként állt szemben a restauráció kalandoraival - James Bondunk az imperialista világ rettenthetetlen védelmezője, célzatosan
mániákus gonosztevökké mítizált és misztifikált ellenfelekkel harcol
(bár "művészi" effektusait és érzelmi motivációját tekintve, szinte
ugyanazokkal az elemekkel találkozunk). Igaz, a mérhetetlen vagyon, gazdagság itt most nem a pozitív hős hatalmát jellemzi, hanem a leküzdendő ellenfelét, viszont az is igaz, hogy szemben Monte
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Christo grófjával mögötte áll az államhatalom a maga teljes súlyával. Monte Christo grófja utolérhetetlen mestere kora minden verekedő és hódító vívmányának.
James Bondnál mindezeket a tulajdonságokat meghatványozza korunk technikája 's gátlástalan cinizmusa. Monte Christo gróf ját csak a jogos bosszú morális alapja amit az olvasók fenntartás nélkül magukévá tesznek - menti fel a
hétköznapi és mindenkire kötelező erkölcsi törvények €s gátlások
korlátja alól - James Bondot "társadalmat védő" missziója jegyében maga a törvény szabadítja fel a kötelező erkölcsi és jogi normák
alól: mint Oü-ás ügynöknek (ebben a minőségben a hetedik) joga van
ölni anélkül, hogy eme tetteiért bárkinek is elszámolással tartozna.
Ennyiben tehát nem egyszerűen "korszerűsített"
felelevenítése a
multszázadi ponyva-romantikának,
hanem továbbfejl sztett és tipikus formája is, amelyben korunk egyértelműen reakciós politikai
sugallatain kívül, a maga primitív formája ellenére is - vagy éppen ezért - tudatos raíinériával
érvényesülnek a modern lélektan,
sőt az individualista filozófiák "tanításai", felf dezései is, körítve a
film szerűség - technikájában mesterien alkalmazott - szuggesztív
fogásaival.
Nyugati kollégáink tanácstalansága,
nyilvánvalóan
abból a
megrökönyödésből fakad, hogy a huszadik század közepéri is ott tart
az emberiség, hogy lázba jön ennyire nyilvánvalóan képtelen c~acskaságtól,
hogy az erkölcsi gátlások és a racionális megfontolások
kontrollja alól felszabadított, irreális vágy kiélés nek korunkban is
ilyen hatalma van még a lelkek fölött. Dehát elfeledkezhetnek-e
arról, miközben a "James Bond-j lenség" problémáit firtatják, hogy
- ha nem is ilyen sűrített és rafinált formában - de elemeiben ma
is áthatja a nyugati tömegek kultúráját
mindaz, amit összefoglalva
ad a James Bond-filmek sorozata: az erőszak kultusza, az öncélú
erotika, az irreális kalandosság romantikája. a politikai uszítás szellemisége? James Bond filmsikerének a Dallas-i tragédia Ben Barka
elrablása, a Ku-Klux Klan, az OAS, a Maffia és testvérszervezeteik valóságos tevékenysége adja meg a társadalmi hátteret. Még
messzebbről a fasizmus, emlékezetünkben mindig eleven szörnyűségei.
Nemcsak az öntudat, a megismerés, de a tudatlanság, az ösztönkiélés, az infantilizmus is forrása a "művészi" hatáskeltésnek, és
nemkevésbé hálás és szuggesztív formája. A Goldfinger - és a
James Bond-sorozat - " redetisége" éppen abban van, hogy minden eddiginél közvetlenebb, brutálisabb és látványosabb módon
épített az infantilizmusra, nyergelte meg azt, és - mint a példa mutatja - győzött. Számunkra ez a győzelem intő figyelmeztetés, hogy
nem szabad alábecsülnünk az irracionalizmusnak azokat a tartalékait, amelyek az évezredeken át elnyomásban élő s a modern kapitalizmus viszonyai középett különösen megnyomorított, életmódjában, vágyaiban, lehetősé geiben, kulturális tájékozódásában korlátozott tömegekben még mindig benne rejlik.
Persze, az igazsághoz tartozik, hogy a James Bond-filmek sikerében nemcsak azoknak van szerepük, akik "egy az egyhez" elfogadják ezt a hamis és mérgező mesevilágot, hanem azoknak is, akik
mint egy műfaj szatíráját fogják fel, vagy csak két órára engedik át
magukat a kaland és az izgalom hatásának. Akik tudva tudják annak
hamisságát és valótlanságát, de jobb, igazabb 'lmény híján mégis
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benne élik ki vágyaikat egy kis "kalandra", "kikapcsolódásra". Ugy
tűnik, az infantilizmus - többé vagy kevésbbé, nyíltabban vagy rejtettebben, szégyenlősen vagy vállalva - ott él a legfejlettebb tudat
árnyékában is, s a művelt, öntudatos, tisztánlátó felnőtt emberek lelkében is ott leselkedik a játékra és kalandra vágyó, fantasztikumra,
mesére áhító gyerek, aki - mint Balázs Bála is figyelmeztetett rá a moziterem sötétjében olyan szívesen vetkezi le gátlásait, és engedi
szabadjára a realitás keretei közé zárt vágyait és ösztöneit. De éppen ez teszi indokolttá igényüket arra, hogy ezt a kalandvágyat is
egy humánus és igaz szellemiség szolgálatába állítsuk; hogy elbarikádozzuk az útját minden visszaélésnek, amely a "felszabadított"
ösztönöket gyilkos és retrográd célok jegyében akarja felhasználni.

o,

57

KORUNK

HÖSE -JAMES

BOND?

1962-ben egy új kalandos filmet mutattak be a londoni mozik.
A kémhistória (Dr. No.) közepes sikert aratott. Tetszett a közönségnek, eljutott Amerikába és a kontinensre is, de világszenzáció nem
lett belőle. A producereket viszont felbátorította a film kedvező
fogadtatása, és pontosan egy év múlva, 1963 decemberében bemutatták a história folytatását, a From Russia, with Love-t. Ez már sokkal nagyobb viszhangot keltett; többen megpróbálták utánozni; főszereplőjét, Sean Connery-t Hitchcock Hollywoodba hívta, a filmkölcsönzök felforgatták raktáraikat, hogyelőteremtsék
azokat a régebbi filmeket, amelyekben Connery nyúlfarknyi mellékszerepeket
játszott. Ismét eltelt egy esztendő,és megjelent a mozivásznon a sorozat harmadik darabja, a Goldfinger. Ez már igazi világsikert hozott, nagyobbat, mint a két előző film együttvéve. Mintegy száz országban mutatták be. Olaszországban egyetlen hónap alatt több
mint 800 millió líra bevételt értek el vele. Rómában négy nagy moziban heteken át telt ház előtt adták. Franciaországban Connery
megváltoztatta a férfidivatot, új nyakkendő-viseletet honosított meg.
Azóta már a negyedik folytatást, A mennydörgés-akció-t is játsszák
világszerte. A sorozat állandó főhőse, James Bond, az ellenállhatatlan fenevad, bevonult a filmtörténetbe.
A James Bond-filmek fergeteges sikere igen érdekes, "rendhagyó módon" hatott vissza a forgatókönyvek anyag ául szolgáló
ponyvaregény-sorozat sorsára. Bond "szülőapja", Jan Fleming* eredetileg nem volt népszerű író.
Olvasórétege egy szűk rétegből, az angolszász világ vagyonos
köreiből, az előkelő klubok világfi ai közül került ki. A filmipar
azonban Fleming szerencséjére krónikus szüzsé-hiányban
szenved, s mivel az emberek érdeklődése újabban a detektívregénytől a kém históriák felé fordul, egy angol producercsoport vállalkozott rá, hogy a vászonra vigye James Bond kalandjait. Számításuk
bevált, és az író egyszerre két bőrt húzott le a rókáról. Könyvei a
világ minden részén új kiadásban jelennek meg, sőt, a szokásos gyakorlattól eltérően, díszesebb kiállításban és magasabb áron, mint az
első kiadások. A "James Bond-kérdés" tehát túlnőtt a filmtörténet
* Jan Fleming 1908-ban született Angliában. Eton-ban nevelkedett, majd a
Sandhurst-i
katonai akadámiára
iratkozott be, de végül is nem lépett katonai pályára. A monacói és a genfi egyetemen külpolitikai tanfolyamokat
hallgatott. Később a Reuter hírügynökség
tudósítója volt Berlinben, Moszkvában és Londonban. Egy ideig a tőzsdén dolgozott, mint ügynök, majd a Times különtudósítója
lett. 1940-ben bevonult az angol haditengerészethez;
a
titkos szolgálat aktív munkatársa volt. 1945-től 1959-ig a Sunday Times alkalmazásában állt. 1964 augusztusában halt meg.
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keretein, és az általános művelődéstörténeti "probléma" rangjára
emelkedett.
Tulajdonképpen kicsoda ez az ellenállhatatlan fenevad? Nos,
nem más, mint az angol kémelhárító szolgálat 007-es számú ügynöke, de nem valami egyszerű elhárító tiszt. Főnökeitől csak a feladatot kapja meg, a végrehajtásban viszont teljesen szabad keze van,
sőt gyilkolnia is szabad. Magányos egyéniség, aki egymaga száll
szembe hol szovjet, hol kínai hírszerzőkkel, hol fanatikus hindu
lázadókkal, hol egy neonáci szervezettel, amelyatombombát
akar
dobni Londonra, hol a Dr No-fajta titokzatos bűnözökkel. Tevékenységének színtere végtelen, a világűrben éppen olyan otthonosan
mozog, mint a tenger mélyén. Kalandjainak, a rá leselkedő veszélyeknek, és lehetőségeinek határait ugyancsak a képzelet jelöli ki.
James Bond messze kimagaslik a közönséges halandók szürke
tömegéből; vakmerő és hű.séges, okos és kérlelhetetlen, izmai és
idegei egyaránt acélból vannak. De azért nem a Sherlock Holmesféle aszkétikus figurák közé való, hisz szereti a nőket, legalábbis az
egyik fő szenvedélye a gyors testi birtokolás, szereti az ínyenc falatokat, a rafinált italokat, a finom dohány t.
Fleming eredetileg nem gátlástalan kalandornak szánta. Amolyan epikureus világfit formált belőle, aki élvezi a jólétet, s közben
hűségesen szolgálja az ügyet - persze csupán hányaveti eleganciából, nem azért, mintha valamilyen erkölcsi vagy szellemi értékrendet látna benne -, de nem hivatásos gyilkos, csak akkor öl, ha kényszerítik, sajnálja áldozatait, sőt az egyik gyilkosság után őszintén bevallja, hogy bánni fogja, amíg csak Pl.
A forgatókönyvírók és a rendezők ezt a figurát árnyalatinak látszó, de tulajdonképpen jelentős változtatásokkal alaposan átformálták. A Dr. No vagy a Goldfinger James Bond-ja nem angol dandy,
inkább cinikus, önhitt szépfiú, amerikai receptre készült ellenállhatatlan torreádor, kemény öklű, szőrös mellkasú "superman",
a kor hedonista tömegemberének ideálja, egy olyan társadalom
tagja, amely nem ismer se hitet, se ideológiát, se mítoszt. Nincs
más életcélja, mint érzéki örömeinek kiélése, az evés-ivás, a testi
erő és ügyesség fitogtatása, a nemiség. Semmiképpen sem tekinthetjük általános vagy általánosítható emberi tipusnak, hisz a nélkülöző, a keményen dolgozó tömegekhez, a vallásos vagy progreszszív laikus eszmékben hivő százmilliókhoz semmi köze. Jelleme csupán az üzleti és a műszaki hatalmasságok, a főként angolszász manager-rétegek kisszámú, de társadalmi szempontból nagy befolyással
bíró figuráival tart rokonságot. Vonásai egyáltalán nem eredetiek,
Fleming készen kapta őket az elmúlt félszázad ponyvairodalmától;
az író műve csupán a korszerűsítésből állt, abból, hogy felruházta
hősét a modern technika teljes fegyvertárával. A filmipar tovább
csiszolta James Bondot, emberfeletti képességeit olyan hétköznapi.
sőt kissé negatív tulajdonságok hangsúlyozásával, (érzékiség, cinizmus) ellenpontozta, amelyek megkönnyítik az átlagnéző, a jómódú
középosztály számára az azonosulást. Igy lett J ames Bond eddigi
rendezői, Terence Young és Guy Hamilton jóvoltából a mozilátogató
közönség kedvence.
__
Mint említettük, James Bond regényhős korában csak egy szűk
körben volt népszerű, de abban a bizonyos szűk körben igen rangos
tisztelői voltak. Bármilyen meglepően hangzik, nem kisebb emberek
lelkesedtek érte, mint Kennedy, az Egyesült Államok tragikus körülmények között elhunyt elnöke, Eliot a világhírű angol költő, és
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Graham Green a nem kevésbé világhírű regényíró,
Vajon mi az
oka, hogy ezek az okos és erkölcsi szempontból is kiemelkedő személyiségek nem átallottak hitet tenni e mellett az amorális kalandor
mellett?
A nyugati világ kritikusai többféle magyarázattal szolgálnak
erre a rejtélyre. Először is hangsúlyozzák, hogy az angolszász világban a bűnügyi regény nem különül el olyan határozottan a szó szerint vett szépirodalomtól,
mint a kontinentális Európában. Többen
hivatkoznak arra, hogy korunk társadalmi és gazdasági feszültségei
minden ember - tehát a tisztességes és okos értelmiség - igényét
is növelik a kikapcsolódást jelentő, érdekfeszítő olvasmányra. Egy
kiváló olasz író, Mario Soldati szerint azt a szempontot sem szabad
elhanyagolni, hogy Fleming mégis csak író; a könnyű kereset lehetősége arra bírta ugyan, hogy kalandregényeket írjon, ennek ellenére tud írni, .éspedig nemcsak a fordulatos mese-bonyolításhoz,
nemcsak a feszült helyzetek teremtéséhez ért, hanem a pszichológiához is, és realista eszközökkel dolgozza fel anyagát. Kiindulópontja
általában irreális, de akárcsak a műfaj ősapja, Poe, a képtelen expozícióból szígorú, fegyelmezett realizmussal halad a megoldás felé, s
ezzel az ellentéttel erőteljes szoggesztív hatást tesz az olvasóra.
Ernesto G. Laura, a neves olasz filmkritikus szerint Bondnak
van egy olyan vonása, amely éppenséggel egybeesik a legjava értelmiség erkölcsi törekvéseivel. James Bond ugyanis, mint említettük,
kémelhárító tiszt létére, nem _valami bürokratikus gépezet alkotó
része, hanem önálló, "szabad" egyéniség, aki saját erejére utalva
harcol a világ ellep. Ezzel paradox és hamis módon ugyan - hiszen
egyébbként kultúránk minden erkölcsi értékét megcsúfolja - az
egyén alkotóerejét, a személyes önállóság igényét fejezi ki.
Az a népszerűség, amit James Bond az átlag mozilátogatók, és
ezt követően az átlag bűnügyi regényolvasók körében szerzett magának, már sokkal kevésbé talányos. A kémek és ellenkémek titokzatos
háborúja mindig vonzotta a különféle szórakoztató iparok termelőit
és fogyasztóit. Az a tény, hogy a kémkedés valóság, de módsz.erei
ismeretlenek, pompásan kiaknázható a ponyva-műfajokban. A valóságnak és az irrealitásnak magában a témában rejlő ellentmondása
végtelen távlatokat nyit a képzelet előtt, lehetővé teszi, hogya szerző valóságként fogadtassa el fantáziája legvakmeröbb túlzásait.
A James Bond-filmek esetében mindehhez még egy nagyon fontos tényező járult: nevezetesen az, hogy forgatókönyv-írók és a rendezők merész lendülettel fejlesztették tovább Fleming ötletét, a sienee-fiction elemeknek a kémkedés kalandos mozzanataival való
egybeötvözését, és a regények szövegéhez való látszólagos ragaszkodás mellett megváltoztatták a történet dimenzióját. E tekintetben
igen jellemzők a regény és a film Goldfingerének egybevetéséből leszűrhető tanulságok.
Flemingnél Goldfinger szovjet ügynök, aki a Knox-erdőben őrzött amerikai aranyat hazájának akarja megszerezni, a filmben pedig titokzatos, politikailag jellegtelen bűnöző. Ezzel a módosítással a
cselekmény az ötvenes évek hidegháborús légkörére jellemző politikai síkról teljesen a képzelet birodalmába emelkedik. A dimenzióváltozást fokozza a film sajátos színes képi megformálása. Mivel a
tulajdonképpeni főszerepet az arany játsza, Goldfinger egész világát
az arany fénye árasztja el. Ö maga aranyszőkehajú szörnyeteg, Lakását tündöklő faburkolat borítja. Műhelyét titokzatos visszíények világítják meg. Aldozatai testét arany zománccal vonja be, a néző te60

hát láthat egy olyan meztelen női testet, amelyről először azt hiszi,
csillogó nemesfémből farag ták ki. Vagyis a történet teljes valószínűtlensége szabad kezet ad a rendezőnek, és mivel szuperprodukcióról van szó, az önköltség édes-keveset számít, a film öncélú képek
sorává válik. Különös, talán egyetlen erénye ennek a sorozatnak,
hogy az erőszak képi kifejezésének szolgálatában a színt mozgalmas,
dinamikus tényezővé formálta. Ezzel már Hitchcock is megpróbálkozott, de nála a szín még erősen kötődik eredeti természetéhez, és
festménnyé merevedik.
Ezek szerint érthető, hogy az európai kritika egyöntetű és határozott ellenszenvvel fogadta James Bond-ot. Nemcsak a marxista,
hanem a polgári kritikusok is a művészet kategóriáján kívül eső,
erkölcsileg és esztétikailag káros társadalmi jelenséget látnak benne.
Altalában egységes álláspont alakult ki a tekintetben is, hogy a
007-es ügvnök sikerében oroszlánrésze van annak. hogya középrétegek idealizált hasonmásukra ismernek James Bond-ban. Többen
annak bizonyságát látják benne, hogy a filmipar visszatér az ősforrásokhoz, a művészet előtti korszak ponyvasorozataihoz, amelyek oly
nagy vonzóerőt gyakoroltak az igénytelen mozilátogatók anonym
tömegére.
James Bond értékelésével kapcsolatban kiemelkedő jelentősége
van Mario Verdone tanulmányának, amely Gli antenati di James
Bond (James Bond ősei) címmel jelent meg a Bianco e Nero tavaly
áprilisi számában. Verdone az elragadó fenevad előéletének felderítése közben fontos adatra bukkant, nevezetesen arra, hogy a Vita
cinematografica című filmszáklap 1919 decemberében két cikket is
szentelt James Bond egyik nagynevű ősének, Sansonianak, akit az
első világháborút követő évek Connerv-ie, Luciano Albertini személvesített meg. Mindkét cikk a Sansonia-filmek forgatókönyvírójának.
Giovanni Bertinettinek tollából származik, és a hős roppant tömegsikerét igyekszik megmagyarázni. Bertinetti szerint Sansonia annak
köszönheti népszerűségét, hogyamozilátogatók
idegenkednek a valóságtól, a paradox benyomások világába vágyódnak, szabadulni
akarnak a hétköznapok nyügétől.
szeretnének feljutni "a szédítő
magasságok azúr szépségei" közé, és az erős, eszével és izmaival
minden akadályon győzedelmeskedő hős kalandjainak teljes átélése
meg is szerzik neki ezt az örömöt. Az ifjú nemzedék, - mondja
Bertinetti 1919-ben, három évvel a Mareia su Roma előtt - elveti
azt a meddő pszichologizálást, amit elődei oly nagy becsben tartottak, és nagyobb hajlandóságot mutat a tettre. Ebben nem kis része
van annak a pragmatikus filozófiának, amely a tettből indul ki. A
Sansenia-féle erőt sugárzó filmek lefordít ják ezt a filozófiát a képek
nyelvére, népszerűvé tesznek egy gondolatot, amit a tömeg egyébként nem értene meg. A néző a film plasztikus-dinamikus szuggesztiójának hatása alá kerül, tudattalanul azonosul a hőssel, és igyekszik megismételni a látottakat.
Bertinetti kétségkívül őszinte magyarázata igen tanulságos azoknak, akik James Bond társadalmi-történeti
szerepét próbálják értelmezni. Hiszen az "erőt sugárzó" filmek és az erőszak, a James Bondmódra történő közvetlen igazságszolgáltatás és a büntetőexpedíciók,
az ilyenfajta "tettre" való mozgósítás és a mozgósított rohamcsapatok közötti összefüggés alighanem több, mint szembetűnő.
(zs. z.)
61

" Y 1-\ I ~, ~{
..11-\ GYO tJlI-\~'

Kassák

Lajos

AZ ABSZOLÚT
EGY NAGYVÁROS

FILM
SZIMFÓNIÁJA

Kassák Lajos alábbi tanulmánya 1927-ben jelent meg a .Nyugatban. A
közel három évtizede íródott cikk újraközlésekor
szerkesztőségünket
kettős
meggondolás vezette. Egyrészt ma is tanulságosnak és sok szempontból aktuálisnak tartjuk a jeles író számos észrevételét. Ezenkívül azonban a Kassákcikknek, majd nyomában az akkori időkből más kiemelkedő irodalmi, művészi
személyiségek írásainak közlésével ösztönzőleg kívánjuk emlékeztetni mai íróinkat, művészeinket arra, hogy elődeink milyen aktív érdeklődést tanusítottak
a "hetedik művészet" iránt.

Szeretném, ha azok az állandó esztétikai beállításban élő lelkek,
akik eddig a moziban nem találták meg szellemi igényeik kielégülését, vagy eleve tagadásba vették a mozi művészi lehetőségeit, megnéznék a most bemutatásra került Egy nagyváros szimfóniája című
filmkompozíciót. Ebben a filmben majdnem tökéletes megoldásban
benne foglaltatik mindaz, amit eddig a szakemberek és teoretikusok
a film lényegéről és fejlődési lehetőségeiről elmondtak.
De mielőtt a film kritikai ismertetésébe belemennék, szükségesnek tartom, hogy figyelmeztetést küldjek a bemutatószínház igazgatóságának.
A színház vezetősége, ahol aNagyváros szimfóniáját bemutatták.
egy konferansziét állított ki a vászon elé, akin keresztül menteni próbálta a vállalat állítólagos vakmerőségét, és figyelmeztette a közönséget, hogy most egy abszolút film bemutatása következik, kéri tehát,
legyen elnéző ezzel a kísérletezéssel szemben. Csak természetes, hogy
a közönség pillanatok alatt elfogulttá, sőt fölényesen rosszindulatúvá alakult át a bemutatandó mű irányában. Még semmit sem láttak,
de már tudták, most valami futurista őrültség fog következni, és fölhangzottak a nem ön- és közveszélyes őrültségnek kijáró nevetések.
De mégis a bevezetést elmondó úr tévedett. A vásznon megjelentek az első képek, s a rosszul beállított, de különben is fölényes
és cinikus pesti közönség megdöbbenten, szinte lélegzetvisszafojtva
figyelni kezdett. Pedig sem az erotikát kihangsúlyoz ó mezítelen testek légiója, sem amerikai lovasbravúrok, sem ethnográfiai különösségek, sem panoptikumba illő rémtörténetek nem ugrottak a szeme elé.
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A vásznon világos és sötét foltok, horizontális, vertikális és diagonális vonalak egymásmellettisége, egymástmetszése történt a kinotechnika legtökéletesebb formájában, mesetartalom nélkül. A mozi igazgatósága valóban meg lehetett lepődve, hogy a sötétben sem a várt
szabadon feltörő nevetés, sem a széksorok között kivándorló közönség zörömbölése nem hallatszott. Ehelyett érezni lehetett a figyelő
emberek szívdobogását. A vásznon megjelent a nézőkkel szemberohanó lokomotív, melyen a megzsúfolt emberek Berlin felé röpülnek,
és következtek gyors, világosan összekomponált egymásutánban a
vonat mentén előkerült tájak, világos és sötét mértani csíkok, homorú és domború formák, a telefondrótok egymást keresztező hálózatai,
a karcsú szemafórok, nagy fehérkeretes tábláikkal akár az óriási figyelő szemek és a hidak acélkonstrukciói, az alagutak ordító mélységei, és mindez nem véletlenszerűen, de ezer felvételből kiválogatottan, mintegy architektonikus elrendezésben. Semmi pátosz és semmi
színpadiasság. A rendező nem illúziókeltésre számított, minden erejét az anyag legyőzésére és a törvényszerű formák szintétikus megszerkesztésére és kihangsúlyozására koncentrálta. A közönség már
nem a dolgokon kívül álló önmaga személyét fígyelte, nem a perspektívák voltak azok, amik megfogták őt, úgy érezte, benne áll a
kép kompozíciójában, részese a hatalmas, ezerarcú életnek. Pillanatok alatt benn vagyunk a még alvó Berlinben.
A filmnek nincs novellisztikus tartalma, nincs tendenciózus társadalmi beállítottsága, félreérthetetlenül önmagáért való, a filmalkotás jelentőségét reprezentáló produktum. Nem elbeszél, hanem
megtörténik. Az élet játéka a síkon, a szemeinken át jön el hozzánk
és elfelejteti velünk háttérbe szorult halló-, tapintó- és beszélőszerveinket. S valóban, vagy legyőzhetetlenül elfogultnak, vagy a képélet
fölfogására képtelennek kell lennie annak, aki a szemei előtt lepergett szalagból nem érzi a részben alvó és részben már éledő nagyváros életlüktetését.
Érezni a csöndet, a szürke levegőt. És az üres utcahosszból a szél
most előhömpölyget egy árván maradt, tiszta papírlapot. A szürke
egyhangúságban ez a fehér forma már előhírnöke a. bekövetkező égi
világosságnak és a földre kárhoztatott emberek, állatok és gépek
megmozduló harcainak és robot jainak. És lassú egymásutánban végig következnek előttünk a roppant bérkaszárnyák homlokzatai,
szemben velük, skurcban és fölülről látva, a formák millió gazdagságában, ablakszemeiken még rajta vannak a zsaluk, és némelyiknek
a csücske véletlenül vagy valakinek az akaratából kissé félrecsúszott,
fölhajtódott, és ezek mögött a rácsos takarók mögött, anélkül, hogy
valaki figyelmeztetne rá, megérezzük a négy fal között alvó, fáradt
és rossztüdejű emberek lélegzését. Minden ilyen résrenyitott ablak
valóságos kiáltás a segítségért, sóhajtás egy jobb, egy tűrhetőbb
világ felé. És lejjebb ezek alatt a négyszögletes koporsók alatt, lassan felhúzódnak az üzletek redőnyei, s amit az életben járva sose
figyeltünk meg, elénk kerülnek viaszhidegségükben megdermedt figurái a divatkereskedésnek. Ezek a viaszbábuk eddig ismeretlenek
vagy idegenek voltak előttünk az ő merev ürességükben, s most meglepnek és megdöbbentenek bennünket halott életükkel. És valahonnan már megint újabb vonatok és az utcákban megjelennek az első
emberek, sötét ruhákban és kemény járással a kipihent munkások.
Látjuk őket egész figurában, s aztán csak a súlyosan dobogó lábaikat,
mint valami idegen terhet cipelik magukon az embert, a gyárak, űz63

letek és irodák felé. Kinyílnak a g -árak kapui, kinyilnak a villamosremizek. A gyárak elnyelik a munkásokat, s a remizekből, mint valami roppant állatok, tisztán és fényes n előjönnek az elektromos
szerkezetek, hogy szétfussanak, hogy magukban összegyűjtsék a
munkára aprított életet, hogy halálra gázolják az együgyűeket és elfáradtakat, hogy parancsoljanak nekünk és szelgáljanak minket, és
ragyogjanak a napverésben. Már él, nyüzsög és lüktet a város, az
élet szálai mindenünnen összefonódnak. itt benne vagyunk a központban, és mintegy mikroszkóp látjuk mindazt, ami körülöttünk
történik.

És semmi keresettség
és sehol nyoma se a spekulatív konstruálásnak. Minden a helyén van, minden önmagáért él és mégis
érezni, hogy itt mind n hozzátartozója és képviselője az egyetemes
nagy életnek.
Az este lámpaszemei,
a fényreklámok, a betűtranszparensek,
mint az égi jelek ragyognak ki a sötétből. És valaki undorodva eldob
egy fél szivart, és valaki, púpos öreg lehaiol érte és szájába kapja,
mint a legnélkülözhetetlenebb és a legízesebb eledelt. S az utcahosszban meajelenik az éiszakák egyik hősi típusa, a kóbor gyönyörű
kanmacska. S az autókból márcsak a reflektorokat látni, ragyognak
ezek a kimeríthetetlennek tűnő fényforrások és fölöttük a szállodák.
színházak és mulatók égi betűi. S míg az ívlámpák alatt sportol
a fiatalság, kerékpár ok reoülnek, boxolók félholtra verik egymást,
tornász ok megcsinálják a lee-szebb halálugrásokat.
addig a selyemtápétás
falak között hímet 's nőstényt, öreget és fiatalt egyformán
megőriítenek a néger [azz-bandek. És vakít és vadít a revűszínház.
a aörlök meztelenséze elvonul előttünk, valahol a sötét munkáslakásokban már alszanak az elfáradt robotosok és itt ezek a kiválasztott
testű leányok végie-hordiák magukat a pénzért és szerelemért. És
meaint a vonat és megint a gépek mindennemű fajtája és mindenünnen az erő és a nyugtalanság ritmusa.
B'eteIt az éiszaka, mindenek fölött egy magasra kapaszkodott
fényszóró forgatja körül a szemét az alvó világváros fölött.
A nagyváros szimfóniáia véleménvem szerint a legfilmebb film,
ami eddig a kőzőnséz elé korült. Elgondolásában nem színpadi játék,
kivitelében nem műtermi f'énvképezés Akik ddiz, nem lévén megelégedve a filmávárak
produkcióival, úgv gondolták. hogy a mozinak
az irodalom felé kell orientálódnia, azok ennek a filmnek a megtekintése után könnyen beláthatják
lényegbeli tévedésüket. Sokak
előtt ma már a színpadi iáték újjászületéséhez
egy új szerzőtípus
megjelenése szükséz s. Ha a színház a mi életünkben tovább akar
élni. akkor el kell iönnie a nézv fal között dolgozó drámaköltő helyett a színpadí térben komponáló
játékrendezőnek S ha ez így van
a részben beszédre alapozott s közvetlen érzelmi hatásra is számító
színiátszásnál.
mennvivel inkább így kell ennek lennie a kinematográfiában, ami úgy arrvagában.
mint tartalmi mondanivalójában
és
meaielené si formájában elkülönbözik az irodalmi tendenciákat is
magában foglaló szfniátszástól.
Igaz, hozv a legtöbb film még ma ls
inkább csak valamely regényes szövez illusztrációia, vagy lefényképezett színpadí játék. ez azonban nem a szcenáriumirók
igazát, csupán a filmsvárak
részvénveseinek szűk látókörét
bizonvítia. A
mai filmterrnelők nemcsak hogy elősegítik, de egyenesen megakada64

lyozzák az abszolút film felfejlődését. Egy szerenesés félreértés következtében csak a burleszk tudta magát felszabadítani ezek alól a
téves esztétikai követelmények alóL A filmalakításba csakúgy belevitték az irodalmi mesét, a sztárrendszert és az esztétikai kultúra
egyéb rekvizitumait, mint a színpadi játékokba.
És sokáig elzárták a
teret a kísérletezők előL De minden külső gátlás ellenére is a film,
mint alkotás beérkezik önmagához, meghódítja a síkot, s mint optikai művészet hovatovább teljes jelentőségével belép életünkbe.
E. Eggelíng, H. Richter, Mann Ray, F. Picabia, F. Léger és
Moholy-Nagy kísérletezései után vagy azokkal egyidőben jelent meg
a közönség előtt a Potemkin c. film, mint témafölfogásában, formamegjelenésében és technikai előállításában egyik jelentős eredmény
az abszolút filmalkotás irányában. Ebben a filmben már kihangsúlyozottan háttérbe szorul a színjátszó színész, az irodalmi pátosz
és a film lényegével ellenkező esztétikai kultúra. A Poternkin film
a maga nagyszerűségében és tisztaságában általános meglepetést keltett, és általános behódolást követelt a filmrészvényesek által tudatosan félrenevelt mozilátogatótól. Eltekintve a film társadalmi tendenciájától, önmagában mint műalkotás
is általános sikert aratott.
A Poternkin megjelenése óta csak néhány esztendő múlt el, s ma itt
van A nagyváros szimfóniája, ami úgy belső, mint külső értékeiben
határozottan rálicitált
amarra. A nagyváros szimfóniájában mesvan
a Poternkin nagyvonalúsága,
de annak tematikus megkötöttsége nélkül, ez önmagában életesebb és teljesebb. A szcenárium-író kiküszőbölésével már eleve elkerülhetövé
lett a kompozíción
belül adódható
disszonancia. Az alap téma központjában, mint konstruktőr, maga a
rendező álL Ez a konstruktiv alkotó személyiség mindennel, mint
különf'éle
rendelkezésére álló nyersanyaggal áll szemben. És tudatosan tudja, hogy mikor a témájához nyúl, akkor magához a nagy
élethez nyúl hozzá. Alakít és alkot a maga képességei és az anyag törvényei szerint. Semmit sem rendel alá a másiknak. Neki az ember
például pszichikus és puha anyag, a gép pedig antipszichikus, egzakt
és mechanikus törvények szerint élő anyag. Mindkettővel mint
adottsággal számol, alakíthatóság uk szerint alkalmaz za és hangsúlyozza őket. És így az alkotó sohasem kerül összeütközésbe önmagával. A műnek elejétől végéig megvan a szigorú egyvonalúsága és
tektonikus monumentalitása.
Walther Ruttmann, a film rendezője látnivalóan számol az előtte járt kísérletezők eredményeivel, és kész filmjével bebizonyította,
hogy ezeket az eredményeket fölértette, és nagyszerűen, a maga képességein át, alkalmazni is tudja. A nagyváros síkravetített formagazdagságát és lüktető ritmusát akarta adni. Mondhatnám, ezt a célját majdnem maradék nélkül beteljesítette. A képben nincsenek
"futurista" rohanások, és nincsenek az "expresszionisták" által "látott" ferde tornyok, térdrecsuklott házak és égbefutó utcák. Mindenütt az élet tiszta realitása van jelen. És ahhoz, hogy ebből a mindennapi életrealitásból a művészet síkjára vetített realitás lehessen, ahhoz Ruttmann nagy komponálóképességére, kiválasztó és építő erejére volt szükség.
Anélkül, hogy a "nagy rendezők" szokásos premier plán és szekond plán technikai fogásaival élne, mindent egyvonalon játszat le
előttünk, és mégis minden, szinte maradék nélkül, elérkezik hozzánk. Kompozíciójának fő motívuma a vonatok ide-oda való közlekedése. Ez a motívum időközönként újra és újra visszalép a képbe.
Mondhatnám ez a kép alaptémája, és Ruttmann e köré a fonal köré
65

sorakoztat ja föl a nagyvárosról kifejezhetővé érett érzéseit és gondolatait. Vannak helyek, ahol a dolgok szimplán, önmagukban jelennek meg, s vannak helyek, ahol transzparens erővel ütnek át egymáson. De a rendezőjük megint nem a művészkedő és esztétikai hatásokra törekvő képúsztatásokkal és bekopírozásokkal operál. Mindez
az életben önkénytelenül adódó alkalomszerűség, ami azonban Ruttmann kompozíciójában elveszti alkalomszerűségét, mert a rendezőnek volt türelme kivárni enek a jelenségnek a legkialakultabb pillanatát s az egészet szintén mint anyagot állítani be a kompozícióba.
Intuíció és tudatosság van ebben a munkában.
S ez talán a legtöbb és a legjobb, amit én egy alkotásról el tudok mondani. Ruttmann bebizonyította előttünk, hogya film a mi
civilizatorikus korunk produktuma, bebizonyította, hogya filmfényképzés nemcsak reproduktív műhelymunka, hanem a művészettel
egyszínvonalú produktív alakítás is lehet, sőt csakis az lehet, ha önmagát akarja adni. És bebizonyította azt is, hogy az abszolút film
nem áll idegenül és fölérhetetlenül a mozi közönsége előtt. Sokan,
Ieltűnően sokan voltak jelen a film bemutatóján, akiknek a figyelmét lekötötte, s akik előtt a jövő kilátásait világította meg ez az alkotás.
Ezek számára lehet, hogy most jelent meg először a film mint
optikai élmény.
Valószínű azonban, hogy voltak jelen olyanok is, akik az egészből "semmit sem értettek", az egészet hiábavalónak tartották, és mégis, a magamfajta embernek, látva a közönségnek ezt a kétféle viselkedését, azt kell mondania: van ezen a földön út a tökéletesedés felé,
és minden bajunk ellenére is érdemes élni és életünket kifejezni
alkotásainkban.
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LORCA:

BUSTER KEATON SÉTÁLNI MEGY
Lapzárta előtt hozta hírül a világsajtó, hogy Buster Keaton
(1895-1966) a húszas évek nagysikerű filmkomikusa, február elsején
hetven éves korában elhunyt. Emlékét Federico Garcia Lorca harminc év előtti miniatür burleszkjével idézzük fel, amelyet - a bevezetővel együtt - a Sight and Sound ez évi első szám ából vettünk át.
Garcia Lorca 1930-ban búcsút vett a büszke, komoly, ráérős Andaluziától
és egyszeriben New Yorkban találta magát. Megdöbbent. Az ő szemében New
York nem volt más, mint "gépesített Szenegáli a". Irt néhány zaklatott szürrealista verset, megörökítette rémületét a város beton-szakadékaitól,
ahol "álmatlan. emberek tántorognak,
mintha épp most menekültek
volna valami
szörnyű hajótörésből". Mikor rémülete már megenyhült kissé, elmulatott azzal,
hogy fölidézte kedvenc amerikai korníkusa, Buster Keaton képét, és elképzelte, hogy a maga ártatlanságában
nekivág ennek az iszonyú tájnak. Ezt a
kis szatirikus, dadaista, szürrealista "abszurd"-ot - az El Paseo de Buster
Keaton-t, - valószínűleg röviddel azután írta, hogy a fájdalmas Poeta en Nueva
York-ot befejezte. Irásai közt senki se figyelt fel rá Ca Buenos Airesben,
Losada kiadásában megjelent Összes művei-be se került be), és csak 1959-ben
látott napvilágot egy kis gyűjteményben (Tres Farsas - Három burleszk - ,
Coleccion Teatro de Bolsillo, Mexico City, 1959.)
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Szereplők:

BUSTER KEATON
kakas
bagoly
néger
egy amerikai asszony
fiatal lány

KAKAS:

Ku kukuri-kuu,
(Belép Buster Keaton

KE'ATON:
KAKAS:

négy fiával kéz a kézben.)

Szegény kis fiaim. (Kihúz egy fakard ot és mind a négyet
kazza.)
Ku kukuri-kuu.

lenya-

KEATON:

(Megszámolja a földön fekvő holttesteket.)
Egy, kettő, három,
négy. (Bieiklire ül és elkarfkázlk.)
(Oreg' autógumik és benzineskannák
közt egy néger eszi a szalmakalapját.)

KEATON:

Micsoda álomszép délután.
(Papagáj röpköd a fakószürke

égen.)

KEATON:

Biciklizni,

BAGOLY:

Kuví-kuví-kuvikk,

hát ez valami remek.

KEATON:

És milyen bájosan

BAGOLY:

Kuvikk.

KE'ATON:

Csodás.
(Csönd. Buster Keaton egykedvűen karikázik át aranylelő helyeken
és rozs-földeken. A táj elfogy a bicikli kereke alól. A gép egyszerre ponttá zsugoredik. Bekerülhetne egy könyvbe, beronthatna egy
sütőkemencébe. Buster Keaíon biciklijének nincsen karamellanyerge és cukorpedálja,
mint afféle gonosz emberek talán kívánnák.
Eppen olyan bicikli, mint bármelyik másik, csak hogy ez az egyetlen, amelyből sugárzik az ártatlanság. Adám és Éva talán rémüIten
szaladna el egy vizespohár Iátüán, de Keaton biciklijét bizonyára
megsimogatná.)

KEATON:

Ah, szerelem, szerelem!
(Buster Keaton lepottvan. A bicikli otthagyja, elrobog. Két irdatlan szü.rke pillangót kerget. Megy, mint az őrült, fél miIliméternyire a talajtál.)

dalolnak

a madarak.

KEATON:

(Föltápászkodík).

HANG:

Bolond vagy.

KEATON:

O. K.
(Megy tovább. Hatalmas, szomorú, maszületetf
igásbaroméhoz hasonló szeme liliomo król, angyalokról és selyemszalagokról álmodik.
Szeme, mint a pohár feneke, mint az elmebeteg gyermeké. Igen
randa. Igen szép, Egy strucc szeme. Emberi szem a melankölía
egzakt egyensúlyában. A távolban látszik Philadelphia.
A város
lakói ismerik a Singer varrógépről szóló r-égi verset, s azt is tudják, mint jár szájról szájra a meleg házi rózsák közt, de mégsem
értik egy csésze forró tea és egy csésze hideg tea titokzatos költői
különbségét. Philadelphia sziporkázik a távolban.)

KEATON:

Ez kert.
(Egy celluloídszemű
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Nincs mit mondanom.

amerikai

Mit is mondtam

asszony jön a füvön át.)

az előbb?

ASSZONY: Jóestét,
(Buster Keaton mosolyog, és egészen közelről szemügyre veszi az
asszony cipőjét. Micsoda cipő! Sohase kellett volna megismerkednünk ezzel a cipővel! Három krokodil bőre ráment, hogy elkészüljön.)
KEATON: O bár ...
ASSZONY: Van magának mirtuszlevelekkel
díszített kardja?
(Buster Keaton leejti a vállát és fölemeli a jobblábát.)
ASSZONY: Van magának mérgezettkövű gyűrűje?
(Buster Keaton lassan behunyja a szeméti és fölemeli a bal lábát.)
(Négy mennyei-fátyol szárnyú szeráf táncol a virágok közt. A
város lányai, míntha csak bicikliznének, zongóréznak.
A keringők,
a hold, a motorcsónakok megreszkettetik barátunk érzékeny lelkét.
Mindenki meglepetésére az ősz rátör a kertre, mint a viz a süvegcukor geometrikus görbéjére.)
KEATON: (Felsóhajt.) Bár lennék hattyú, De nem lehetek, hiába szeretnék.
Mert mit csináltam akalapommal ? Hol a keménygallérem
és a
moaré-nyakkendőm?
Micsoda balszerencse!
(Darázsderekú,
méhkasfrizurájú
lány érkezik biciklin. Fülemülefeje van.)
FIATAL
LANY:
Kit üdvözölhetek az ön személyében?
KEATON: (Meghajol.) Buster Keaton.
(A fiatal lány megremeg és lepottyan abicikliről.
Csikos harisnyája reszket a fűben, mínt két haldokló zebra. Ezzel egyidejűleg
ezer moziban közli a gramafon: Amerikában nincsen fülemüle.)
KEATON: (Térdenállva.) Miss Elinor! Bocsásson meg! Nem én voltam, Miss
Elinor! (Halkabban.) Miss! (Nagyon halkan.) Miss! Megcsókolja
a lányt.)
(Philadelphia láthatára fölött ott ragyog a rendőrség fénylő csíllaga.)

Hegedüs

István rajzai
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KÖNYVEKRŐL
ami a modern film jelenségeinek és jegyeinek egyre bővülő, gazdagodó körét
igéri.
Nem kétséges, hogy a második világháború eseményei - előzményeikkel és
ULRICH GREGOR - ENNO PATALAS
következményeikkel
együtt alapveGESCHICHTE DES MODERNEN FILMS
tően beleavatkoztak
az emberiség éleGűTERSLOH, 1965. SIGBERT MOHN
tébe, hatásuk a gyökerekig ért el az
VERLAG 342 P.
egyes ember belső világában, megrázta
biztonságát és átalakította tudatát. S ha
Van-e modern film? - vetik fel a
azóta más - pozitív és negatív - élmékérdést Ulrich Oregór és Enno Patalas
nyek tovább alakították
is közérzetét.
- egyébként a Filmkritik című nyugataz elmúlt
negyedszázad
több szemnémet folyóirat szerkesztői szélespontból
is egységbe
tartozik,
bizokörű olvasóközönségnek
szánt, igényes
nyos
mértékíg
megőrizte
"történelfilmtörténeWkben,
amely az utóbbi nemi homogenitását",
nem utolsósorban
gyedszázad filmjeit tárgyalja, s már címéa még mindig elevenen ható akkori élben előrebocsát ja a "modern" jelzőt. A
mények révén. Mindez tehát elegendő
kérdés jogosult, az érdemi okokat megemódon indokolhatja
a művészettörtélőzően elsősorban azért, mert csak pozitív
nész - filmtörténész
- előtt, hogy a
válasz esetén igazolható a szerzőknek
második világháborút
legalábbis döntő
az az eljárása, hogy e mű kiadása érdekében két részre osztották az 1962-ben - cezurának tekintse a korszakolások során. Abban viszont már lehetnek küGeschichte des Films (Gütersloh, Siglönbségek olvasóigények között, hogy a
bert Mohn Verlag) címen megjelent s
korszakolásokon túlmenően hogyan nyila film útját a kezdetektől végigkísérő
vánuljon meg a filmtörténész történelmi
terjedelmes munkájukat, és a jelen kötetbe csupán a második világháború kiszemlélete.
Gregor és Patalas esetében azonban
törésével induló korszakot foglalták (kimár az első lapokon
megnyugvással
egészítve az első kiadás anyagát
az
tapasztalhatjuk,
hogyafilmtörténész
1962-65 közöttí kiemelkedő filmtörtélegfontosabb erényeivel vannak felvérneti mozzanatokkal). A mű koncepciója
tezve: a történelmi-társadalmi
szemszerint ugyanis az 1940 óta készült filpontú elemző móqszer, a kritikai bizmek növekvő számban viselik magukon
tonság és mértéktartás,
az öncélú esza modernség
jegyeit, éppúgy, ahogy
tétizálás kerülése stb. De különösen az
ugyanez a folyamat a többi művészet
a
megnyugtató
tárgyalásmódjukban,
területén
már a századforduló óta meghogy egy-egy nagyobb horderejű
felfigyelhető. Olyan jegyekről és jelenséismerésük nyomán - mint ez elméleti
gekről van szó, mint a szerzők
megterületen nem ritka szokás - nem épíjegyzik, melyeket kritika és tudomány
tik ki az általánosító
következtetések
egyetértően modernnek nevez.
egész rendszerét,
eleve megszabva
a
Már ennyiből is nyl!vánvaló, hogya
filmtörténeti
korszak alakulásának
törszerzők
átfogó, korszako t jelző értevényszerűségeit.
Számukra a művészet
lemben beszélnek
modern filmrőI, s
fejlődése nem sajátosan
"belterjes
és
nem a filmművészet fejlődésének egyetöntörvényű"
folyamat,
mert
világos
len, általuk privilegizált irányzatát váelőttük, hogy minden ezzel kapcsolatos
lasztották témájukul. Tágabb jelentésű,
megállapítás a valóság, a konkrét adatörténeti kategóriával
állunk szemben,
tok állandó ellenőrzésére szorul.
amelyet tudatosan nem határolnak
el
A szerzők hangsúlyozzák, hogy "korés nem zárnak le végérvényesen, mivel
társak" számára írtak, a mai ember
a szóban forgó történeti folyamat a jeleszámára válogattak az anyagban, csak
nig nyúlik, sőt napjainkon is túlmutat,

EGY NÉPSZERŰ
FILMTÖRTÉNET
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a jelentős irányzatokkal igyekeztek foglalkozni, s nem minden alkotóval és
művel, a jelen kor felé haladva bővítették az egyes fejezetek terjedelmét,
kihagyva mindent, aminek nincs jelentősége a mai film szempontjából,
viszont a film barátainak
ízlése szerint
részletesebben tárgyalva minden ma is
ösztönző hagyományt.
Elvetik a szigorú kronologikus
sorrendet, amely csak az adathalmozás
zűrzavarát eredményezheti,
s a különböző irányzatok és törekvések szálaira
fűzik fel az ismeretanyagot. Ez lehetőve
teszi, hogy egy-egy irányzat, rendező
alkotásait, egy-egy műfaj kialakulását
"a maga művészi,
társadalmi,
gazdasági, és politikai hátterével
összefüggésben" tárgyalják. Mindebből az következik, hogy a tájékozatlan
olvasó
talán meglepetéssel
tapasztalja
olyan
művek hiányát, amelyek "ugyan 1940
óta keletkeztek, de "alkotójuk szelleme
korábbi időket idéz", s így e kötetben
nem kaphattak helyet (mint pl. Dreyer,
Lang, Vidor, Capra). Ugyanígy a jelentősebb régi iskolákat képviselő rendezőknek az új korszakban született új
szellemű műveit is az előzmények nélkül tárgyalja, mert az illető irányzattal
már az előbbi kötet foglalkozott (Eizenstein, Chaplin stb.), Nyilvánvaló, hogy
az óriási történelmi anyagban csak az
ilyenfajta szabad és értelmes válogatás
teremthet világosságot.
Ami már most a bevezetőben feltett
kérdés közelebbi, érdemi megválaszolását illeti, a szerzők előljáróban csupán
arra vállalkoznak, hogy körvonalazzák
akorszakváltás
jellemzőit - ugyancsak
a legátfogóbb ismérvek alapján. Egészséges érzékkel a filmalkotások
realizmus-fogalmában, azaz a valósághoz való vlszonyukban
találnak
rá arra a
"punctum saliens"-re, amelynek révén
mintegy negyedszázaddal
ezelőtt alapvetően új irányt vesz a filmművészet.
Szerintük tehát egyáltalán nem a hangosfilm megjelenése
tekinthető
ilyen
határkőnek. A hangosfilm korszakának
első évtizedében
ugyanis még aggály
nélkül a film sajátosságának
számított
a valóság mitosszá való feloldása, tehát
az a fajta művészi magatartás, amely a
valóságot csak az intuíció forrásaként

igényli, de a mű megformálása
során
mindinkább távolodik attól.
Csak a negyvenes évektől kezdve, a
második
világháború
tapasztalatainak
hatására jelentkezik
az európai
s az
amerikai
filmekben
új valóságigény,
mégpedig ha nem is egyidőben és
egyforma intenzitással - két területen.
Elsősorban a konkrét történelmi-társadalmi valóság felé fordul a modern
film figyelme a dokumentaristák
és az
olasz neorealisták
működése nyomán,
maj d csakhamar
kialakul a törekvés
az ember belső tevékenységeinek, tudatfolyamatainak leleplezetlen megismerésére, művészi ábrázolására nézve is. A
fejlődésnek ez a két fő vonala bontakozik ki elsősorban a műből a különböző
országok sajátosságai
szerint, mégpedig három ciklusban; az elsőt 1940-tól
1949-ig, a másodikat
1950-től 1959-ig,
végül a harmadikat 1960-tól kezdődőleg
számítva.
A könyvnek ez a szerkezete - s egyben a szerzők filmtörténeti
szemlélete
- jól megfigyelhető például a francia
film elmúlt huszonöt évét tárgyaló fejezetekben. Az első ciklusban "Menekülés és elkötelezettség a francia filmben" összefoglaló cím alatt ilyen megjelöléseket találunk a cikluson belüli
irányzatokra, illetve szakaszokra: Kényszerű eltávolodás a valóságtól; A háborús évek pályakezdői; Titkos elkötelezettség: Neorealisztikus
kezdeményezések; Visszatérés a tradícióhoz. A második ciklust "A tradíció uralma a francia
filmben" cím határolja körül, s "a vígjáték
megújulásáról",
"moralistákról"
és
"stilisztákról"
olvashatunk
benne. Végül a harmadik
ciklust
"A
francia új hullám" jelöli, de a jelenségek további osztályozása itu egyelőre
inkább csak formális szempontok szerint történik: "A krrtikától a rendezésig", "A rövid- és [átékfílmről" és "A
cinéma-vérité"
alcímek alatt.
E fejezetcímek már így első hallásra
is meggyőzőek és kifejezőek, tükrözik
a francia filmművészet fejlődésének fő
erővonalait. Mindez a szóban forgó terület alapos ismeretét jelzi, s ugyanez a
helyzet a többi vezető "filmhatalom"
történetének leírásánál is. Nyilvánvaló,
hogy a szerzők elsősorban a nagy ny u71

gati Iilrngyártó országok művészetí
viszonyait ismerik, s itt is inkább a filmtörténetileg
lezártnak
tekinthető
korszakokat. Más területeken - saját bevallásuk szerint is - néha kénytelenek
beérni másodiagos információkkal,
például a tengerentúli országok filmviszonyaival kapcsolatban. Ez természetesen
kétségessé teszi az értékelést, mivel az
informátor bizonyára nem teljesen azonos mértéket alkalmaz.
S itt kell szóvá tennünk a műnek
azokat a terjedelemben
is igen szerény
részeit, amelyek a magyal' filmművészettel foglalkoznak.
Aligha gondolhatunk arra, hogy a szerzők maguk is teljesen egyenértékűnek
tekintik erre vonatkozó filmtörténeti
megállapításaikat
azokkal, amelyek a százszorta jobban
ismert olasz vagy francia filmművészetet illetik. Igy bár elismerőleg emlékeznek meg egy-két nyugatra
jutott
korábbi fílmünkről,
mint a Bakaruhában, vagy a Hannibál tanár úr, Körhinta stb., de e filmek elemzésénél alig
jutnak túl a politikai feltételezések érvénykörén.
Mindezt
sajnálattal
kell
megállapítanunk,
mert nem kétséges,
hogy az egyébként jószemű, krrtíkaílag
igényes szerzők ennél jóval többre lennének képesek.
Nem sokkal jár jobban a többi szocialista ország filmgyártása
sem, illetve
csak annyival, amennyivel filmjeiket általában jobban ismerik a nyugati országokban. Még a Szovjetunió filmgyártásának tárgyalásánál
is érezhetjük az
említett korlátokat, habár itt természetesen több alkalom nyílik a kiemelkedő
jelentőségű
filmalkotások
elemzésére.
Mégis talán nem elsietett az a megállapítás, hogy a szerzőket tulajdonképpen csak a "nyugati félteke" filmművészetének felvázolásában
lehet felkészültnek tekinteni, a többi területet inkább csak a vállalkozás természetéből
következően kellett úgy-ahogy feJmérniök.
Mindez természetesen
nem jelenti a
mű fentebb
felsorolt erényeinek
kétségbevonását. A népszerű f'ilrntörténetnek ez a marxista szempontból is több
területen
kielégitő,
sőt kitűnő műfaja
példamutató
lehet
hazai
kritikusok,
filmtörténészek
számára mind tudomá72

nyos igényesség, mind a világos, széles
olvasóközönséget is megnyerő megfogalmazás tekintetében.

Sallay

Gergely

A SZÜRREALIZMUS
ÉS A FILM
ADO KYROU: LE SURREALISME AU
CINÉMA. 'PARIS, 1963. LE TERRAIN
VAGUE 286 P.
Ado Kyrou könyve nem szabványos
monográfia. Gazdag monograf'ikus anyaga ellenére is elsősorban szubjektív vallomás a filmről és a film történetének
egyes szakaszairól. Szerzője különben is
lehetetlennek tartja a művészeti alkotások objektív megítélését. "A krí tikának
szélsőségesen a legszemélyesebb benyomásból kell kiindulnia, abból a sokkból,
amit a film tárgyának az alanyi énnel
való találkozása vált ki, mert csak így
juthatunk
el rejtett
szépségeihez",
írja az előttünk lévő könyv egyik fejezetében. A szürrealístákkal
együtt ő is
azt vallja, hogy minden művészeti élmény eleve irracionális jellegű és a mú
alkotójának
szándékos mcndanivalójától függetlenül, esetleg épp annak ellenére, a néző lelkének öntudatlan szféráiban zajlik le, a filmművészetet pedig
olyan "kollektív'álom"-nak
nevezi, amely
a jelenségek nyilvánvaló
tartalma helyett a felettük álló, látens, csak a tudat alatti által érzékelhető tartalmát ragadja meg. Ha a film nem ezt teszi,
szerinte méltatlan igazi alkotás nevére.
Azt azonban önmaga is kénytelen beismerni, hogy a film több mint félévszázados története során aránylag kevés
olyan mű született, amely megfelelne
az előbbi meghatározásoknak.
Ennek
szerinte az a legfőbb oka, hogy a film
nemsokkal
megszületése
után
mans
hamis utakra
tévedt, s a burzsoázia
fantáziatlanságának,
sőt az üzleti érdekek zsákmánya lett, pedig eredendően
a leggazdagabb, a legteljesebb és a legszabadabb művészetnek indult.
A film felfedezésének
jelentőségét
Kyrou tehát nem abban látja, hogy ál-

tala a valóság felfedezésének új lehetőségei születtek meg, hanem abban, hogy
a fantasztikum
vizuális ábrázolását addig elképzelhetetlen
hatású eszközökkel
gazdagította.
A filmen mindaz lehetséges, ami - mint mondja - az élet valóságában
abszurdnak
látszanék,
akár
egyetlen kockán belül is feloldhatja
az
il tér korlátait, meggyorsíthatja
vagy
éppenséggel megállíthatja
az időt, semmibe veheti az anyag törvényeit, a víz
pl. szilárd, a levegő cseppfolyós lehet
általa, csak az a baj, teszi hozzá, hogy
a filmművészet eddig alig élt az említett
kifejezésekkel,
s az élet látens tartalma
helyett a felszín ábrázolásával
elégedik
meg ...
Vitatkozhatunk
vele? Kyrou felfogásának alapjait; a szürrealizmus
egész
hitvallását
kellene bonckés alá vennünk,
ami ebben az esetben nagyon messzire
vezetne és talán felesleges is. Elégedjünk meg annak a leszögez ésével, hogy
Ado Kyrou az olyan olvasó számára is
mindvégig
érdekfeszítő
módon beszél
a filmművészet
jónéhány
bonyolult,
határesetet
képviselő jelenségéről,
aki
eseleg egyetlen sorb sem fogad el kiindulási pont jaiból. Ha szempontjai néha
bizarr ok is, ha helyenkint
talán túlságosan is meg akarja hökkenteni a jámbor olvasó t, hatalmas
anyagismerettel
rendelkezik a szürrealizmusról
s általában mindazokról
az avaritgarde jellegű
törekvésekről.
amelyek közelébe vonhatók, - az anyag racionalista
elrendezésének hiányáért
pedig Kyrou be számolóinak friss élrnényszerűsége
kárpótol.
Mondanivalóját
különősen
érdekessé
teszi az az ismert körülmény, hogy az
avaritgarde érdekes és sokoldalú filmművészeti törekvéseinek
csak kis része
valósult meg, nagyobb részükről inkább
csak a szakirodalomban
is ritkán emlegetett manifesztumokból
és stúdiót sohasem látott forgatókönyv-vázlatokból
értesülhetünk. Különösen az avaritgarde
első filmművészeti
manifesztumairól,
a
futuristák
és a dadaísták megnyilatkozásairól közöl a többkötetes
filmtörténeti monográfiákban
is csak ritkán
nyilvántartott
és rendszerint
érdekes
megjegyzésekkel kísért adatokat. Ki hallotta emlegetni pl. az első futurista fil-

met, A. G. Bragaglia Perfido Incáto-ját
(A bűnös varázs), amely csaknem végig
nagy közel képekben kísérte végig a főszereplő, Lyda Borellí erotikus hallucinációit? Vagy ki ismeri a dadalsták
furcsa, meghökkentő írodalom-, sőt esztetikaellenes megnyilatkozásait,
amelyek
egyébként távolról sem olyan groteszk
íurcsaságok,
mint a manifesztumok szavai nyomán gondolhatnánk.
("Amit látunk, abból semmi sem igaz", mondotta
pl. Tristan Tzara). Egyik-másik
képviselőjük (H. Richter, R Haussmann)
az
egész filmművészet
fejlődése szempontjából értékes, kisérleti filmeket készített. Egyébként idetartozik
René Clair
és Francis Picabia 1924-ből származó
Entr'acte c. mulatságos filmje is, amelyről egy rövid, de szép elemzést kapunk.
A kötet legélményszerűbb
és közlésekben is a leggazdagabb fejezetei természetesen a tulajdonképpeni
szürrealista rnozgalorn és a filmművészet kapcsolatairól szólnak. Kyrou maga is forgatott szürrealista
jellegű filmeket, így
nemcsak ihletetten, hanem az apró részletekben is alaposan
tájékozódva
tud
beszélni róluk. A filmtörténet
ugyan
már régtől fogva számon tartja az olyan
nevezetes szürrealista kísérleteket, mint
pl. Bunuel
Andaluziaí
kutyája
vagy
Antonius Arnaud
és Germaine
Dulac
Kagyló és lelkipásztora. Könyvünk szerzője azonban keletkezésük körülményeiről és atmoszféráj áról is sok figyelemreméltót tud mondani, főképp azért,
mert a kevésszámú
megvalósult
mű
mellett többek között pl. Deynos, Souppault, Breton, Aragon, Éluard forgatókönyv-tervezeteit
ismerteti,
s emellett
alaposan foglalkozik a francia filmesztétikát nem egy vonatkozásban
máig befolyásoló esztétikai írásaikkal
és megnyilatkozásaikkal
is. Gazdag anyagismeretre felépített összefoglalást ad továbbá a külföldi, különösen a franciához
képest meglehetősen másodlagos jellegű,
de hazájában
jelentős inspiráló erővel
bíró amerikai szürrealizmus
nevezetes
megnyilatkozásairól.
Ma már filmtörténeti
közhelynek számít az a megállapítása,
hogy a szürrealizmus
számos művészi eredménye
felszívódott a következő nemzedék alkótásaiba.
Ado Kyrou azt a szándékát,
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kába, s ívekre rúgó jegyzeteket
sem
kapcsol könyvéhez. Amikor végigvezet
bennünket
Dovzsenko életművén,
feltárva előttünk annak "titkait",
mégis
ér zzük: biztos kézzel kezeli gazdag
anyagát, és hogy tájékozottságát
körültekintő
részletkutatások
előzték meg.
Jurenyev könyvének egyik fő erőssége
ezen alapszik. Igényes és hiánytalan
összképet ad Dovzsenko rendezői tevékenységéről. Arról a lankadatlan
küzdelemről, amelyet e nagy művész önmagával és a világgal folytatott a kiA szürrealizmus
fogalmának
nagyfejezésért. Mély együttérzéssel
számol
mértékű kíszélesíté e egyébként az első
be a bürokratákkal
való harcáról (egyoldaltól
az utolsóig
végigkíséri
Ado
szer kikapcsoltatták
a műterernben
a
KYL'ou könyvét, bár kétségtelen,
hogy
villanyt, ahol dolgozott), arról a mindez a definíció sok vonatkozá ban teregyre kínzóbb és nyugtalanítöbb
gonmékeny munkahipotézisnek
bizonyult,
dolatról, hogy túl kevés filmet készített.
és nem egy új vonással világít meg
Életút jának fontosabb állomásaival öszjónéhány,
a tulajdonképpeni
szürreaszekapcsolva időrendben elemzi alkotálizmust megelőző törekvést, még ha nem
sait, részletesen ismerteti az egyes filis hisszük el neki azt, hogy mindenütt
mek keletkezési körülményeit.
A filma szürrealizmus t kell keresnünk,
ahol
elemzések elsősorban tartalmiak. A szerfantasztikum,
csodás elem, irracionaliző különösen kitűnik a filmalakok vizstás vagy nonszensz jelent meg a vászgálatával, s a filmek állandó viszonyínakon.
tásával a szovjet filmművészet mindenkori helyzetéhez. Következetesen
megBarótiné Egey Klára
rajzolja az egyes típusok fejlődési vonalát az általuk kifejezett gondolatokkal egységben. S itt eljutottunk a könyv
következő eredményéhez.
AZ ELSŐ DOVZSENKOA típusok elemzése során Jurenyev
MONOGRÁFIA
két gondolatot
fejt ki. Először: Dovzsenko
alakjai
szerves
kapcsolatban
JURENYEV, ROSTISLAW: ALEXANvannak müvészetének fő saiátosságával,
DER DOWSHENKO.
BERLIN, 1964.
a Iíraisággal, a szimbolikus-allegorikus
HENSCHELVERLAG 324 P.
elemekkel való átszövöttséggel. Másodszor: ez az egyéni formanyelv távoláll
Köztudott. hogy Dovzsenko művészemindenféle formalizmustól
és bíologízIének vizsgálatára
és elemzésére napmustól.
A metaforikus
kifejezésmód
jainkig
kevesen vállalkoztak.
Ugyanmindíg kapcsolatban
áll a társadalmi
akkor a kortárs Eizenstein munkássávalósággal.
gáról szóló irodalom már egy egész kis
A hangsúly a gondolatok kimondásán
könyvtárat
tesz ki. Igy Jurenyev,
az
van. Igaz ugyan, hogy az elsőt tényekismert zoviet filmtörténész
s filmeszkel és okos érveléssel
nyilvánvalóvá
téta Dovzsenko életművének első, színteszi előttünk, de a másodikat már nem
vonalas összefoglalásával
komoly szolérezzük eléggé bizonyítottnak.
Megerőgálatot tett a filmkultúrának.
Jurenyev
sít bennünket ebben az is, hogy Jurekönyve úttörő munka. Ebből ered műnye v meglehetősen keveset foglalkozik
vének minden erénye és hibája.
Dovzsenko filmjeinek kifejező eszközeiJurenyevnek
mint az egész dovzsenvel. Egyrészről nem oszlatja el bizonykói életmű első Inventáriusának
szélestalanságunkat
a dovzsenkóí ábrázoláskörű és aprólékos feldolgozó munkát
mód egyik, eddig csak találgatásokkal
kellett végeznie. A szerző mégsem zúdít
megközelített forrását illetően. Megernmérhetetlen adathalmazt az olvasó nya-

hogy Antonionit vagy Alain Resnais-t
(ez utóbbit leginkább a Tavaly Marienbadban álomszerű fantáziája
ürügyén)
a szürrealizmushoz
akarja
kapcsolni,
még a könyv alaptételeiből
kiindulva
is vakmerőnek kell tartanunk. Ugyanez
érvényes a kétségtelen szürrealista
kísérletekkel
indult Bunuelre
is, újabb
filmjei (Viridiana, Az öldöklő angyal,
Egy szebalány naplója) is legfeljebb egyegy felvillantott
motívummal
emlékeztetnek ifjúkorának nagy kalandjaira.
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líti ugyan a Gogollal és Sevcsenkóval
való hasonlatosságot,
de homályban
marad a nemzeti-népi jelleg, az ukrán
hagyományok, a patriarchális
életmóddal összenőtt
gyermekkor
költészete.
Más részről nem esik szó az előzőhöz
hasonlóan problematikus kérdésről: tudniillik, hogy Dovzsenkónál a film sajátos kifejező eszközei kőzül oly gyakran
előtérbe kerül a beszéd, a szó. Ezzel
tulajdonképpen
a film formanyelvét az
Irodalomhoz vitte közelebb, de ugyanakkor a még kevés tapasztalattal
rendelkező hangosfilm egyik legértékesebb
eszközét gazdagította és finomította.
Dovzsenko nem a társadalmat hasonlítja a természethez,
hanem fordítva.
A
természet
szimbolikus-allegorikus
megjelenését
alkalmazza
a társadalmi
valóság kifejezésére. Ennek szem elől
tévesztése többek között abból adódhat,
hogy vegyíti az elemeket. A mondanivaló egy részét konkrétan, más részét
szimbolilous formában tárja elénk. Az
élet és a halál, a régi és az új ellenté. tében az egyiket reálisan, a másikat természet-szímbolikával
komponálja meg.
Ez Dovzsenko egységes gondolatvilágából következik. Egységben van benne
a természet és a társadalom, a születés
és az elmúlás. Innen ered, hogy képi
megoldásai változatosak,
kimeríthetetlenek. Gazdagítva a film formanyelvét
mindig új és művészi módon tud kifejezni reális történelmi folyamatokat.
Gondoljunk csak a Föld nyitó képsorára vagy a halott Vaszilij arcát simogató faágra, amelyekben a dovzsenkói
lirizmus, az ábrázolásmód szimbolikája,
az összetéveszthetetlen képkompozíció és
stílus már teljes alakjában jelenik meg.
A nálunk nemrég vetített Scsorsz című
filmjében dokumentumot
és allegórlát
sző egybe. Dovzsenkóban épp a világ
értelmes teremtésének szenvedélye lángolt. A Micsurin című filmjében egy
más aspektusból, más formában és új
módon vizsgálja a Földben már kifejtett gondolatot. A mű egyéni szimbolum- és allegória-használata
jó példa
arra, mennyiben különbözött
a dovzsenkói "idealizálás"
a kortársi olykor
naturalizmusba
fúló sematizmustól.
Dovzsenko lírizmusában nincs hideg elvonatkoztatás vagy üres retorika. Min-

dig benne lüktet a reálisan létező, tevékenykedő
ember. Nagy művészhez
méltóan érez rá az arányok nagyságára,
a történelmi események mélyén születő
újra. "Gondolj szakadatlanul
a nagy
dolgokra. Emeld magadhoz a természetet, hadd fejezze ki a világmindenség
lelkedet" - írta Dovzsenko.
Érdekes lett volna, ha Jurenyev, mint
ahogy azt a szovjet filmművészettel
kapcsolatban
tette, kitekintett
volna a
rendező művészetének
az egyetemes,
elsősorban a szocialista filmművészetre
tett hatására.
Gondoljunk
csak olyan
egyszerű példákra mint a Föld kulákfiújának földbe fúródására és a Hamu
és gyémánt befejező képsorára. Igy csak
röviden annyit tudunk meg, hogy Dovzsenko pártofja
a neorealizmust,
és
hogy De Santis elismerte
Dovzsenko
hatását a neorealizmusra.
Reméljük, hogy ez a könyv, amely a
Dovzsenko-irodalom
alapköve
lehet,
mél tó követőkre talál.
A kötetet az Arzenal és a Dal a tengerről című filmek forgatókönyve egészíti ki.

Zalán

Vince
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KÜLFÖI~DI FOLYÓIRATOKBÓL
A CSEH

-

Új FILM~RŐL

FRANCIA

SZEMMEL

J. Baroncelli, a Le Monde círnű francia polgári lap ismert filmkritikusa,
nemrégiben
látogatást
tett Prágában,
cseh filrnművészek
vendégeként.
s tapasztalatairól cikksorozatban számolt be
lapja hasábjain.
A cseh film új korszaka Baroncelli
szerint 1963-mal kezdődött, ezt megelőzően az avatatlanok legfeljebb csak Jiri
Trnka mesteri bábfilmjeit ismerték, s a
tájékozottabbak
számára is csak Jiri
Weiss és néhány társának neve jelentette a cseh filmművészetet.
Látszólag
mintha reménytelen
akadémizmusba
s
rnély álomba merült volna az alkotói
szellem, a valóságban azonban már folyt
a készülődés, kezdték felfedezni a világ
filmművészetét, tanulmányozták
és gyakorolták a formai eszközök használatát.
1963-ban öt fesztivál-nagydíj
jelezte a
cseh film ugrásszerű fejlődését, Cannesban az Amikor a macska jön (Vojtech
Jasny), Moszkvában A halál neve: Engelchen (Jan Kadar és Elmar Klos),
Locarnoban a Transzport a paradicsomba (Zbynek Brynich), Mannheimben
az
ÉNa és Vera (Vera Chytilova), Oberhausenben a Joseph Kilian (Pavel Juracek
és Jan Schmidt) szerezte meg a győzelmet. Baroncelli szerint "sokan már arról kezdtek beszélni, hogy hamarosan
Csehszlovákia
foglalja
el új szellemű
filmjeivel Lengyelországnak
a szocialista országok filmművészetében
betöltött
vezető szerepét". Úgy vélí, nem holmi
szalmalángról
vagy szerenesés véletlenek összejátszásáról
van szó, a reneszánsz valóságos, s ennek szerinte leglényegesebb oka az ország megváltozott
belső légkörében keresendő.
Bizonyos analóglát
lát a cseh új film
és a francia új hullám kialakulása kőzött, mert míndkét esetben egy-egy baráti csoport kapott
lehetőséget
arra,
hogy kedve szerint való alkotásokat készítsen, bár a franciáknál
inkább gazdasági lehetőségekről volt szó, a csehek76

nél pedig intellektuálisakról.
Ami míndenképpen közös a kettőben, az a személyes elkötelezettség elve. Ez ad egyébként sajátos értelmet
a szerzői film
fogalmának Csehszlovákiában, amely azt.
az igényt foglalja magában, hogy az alkotó az eddigi konvencionális
nyűgöktől felszabadult, saját személyes világát
tükröző művet akar létre hozni. Mint
várható volt, meglehetős vitát kavart
ez a műfaj, mert a filmekben a pozitív
elemek gyakran háttérbe szorultak. A
vitában azonban a kritika az alkotók
mellett vonult fel, akiknek a véleményét Milos Forman fejtette ki legvilágosabban, mondván, hogy csak olyan
forgatókönyv
megvalósítására
éreznek
képességet,
amellyel teljesen azonosítani tudják magukat, amely az ő személyes meggyőződésüket és érzelmeiket
fejezi ki.
Az új film képviselőinek témái valójában az ifjúság témái: a személyíség
öntudatra ébredése, a szerelem felfedezése, és az első komoly összeütközés a
felnőttek, rendszerint
a szülők világával. (Forman: Fekete Péter, Jires: Az
első kiáltás stb.) Jellegzetesen
a húsz
év körüliek problémái ezek, amelyeket
majd a felnőtt kor problémái váltanak
fel, a társadalommal
szemben való állásfoglalás kérdései. Mint ahogy a ](0zépkorú
alkotókat már ma is az emberi
méltóság
megőrzésének
témája izgatja
(Brynich: Transzport
a paradicsomba,
Kadar-Klos: A vádlott stb.).
A fiatalabb
nemzedék
társadalmi
mondanivalója
Baroncellí megfigyelése
szerína talán felszínesebb, de nem nélkülöz bizonyos agresszivitást, Ez a nemzedék nem ismerte a háborút, alkotói
korba a személyi kultusz időszaka után
érkeztek.
A problémákra
hevesen és
naivul reagálnak, s a "normális" életre
vonatkozó igényük elnémíthatalan.
A
francia filmkritikus
szerint a fiatalok
műveiből ki hangzó bírálatok nyíltsága
meglepi az idegent, mint például Shorm:
Hétköznapi
bátorság
című filmjében.
Természetesen
a gyengébb színvonalú
filmekben a bírálatnak kisebb a súlya,

alig Löbb egy sanzon csipl elődésé nél.
Baroncelli úgy véli egyébkén L, hogy a
szatirizáló hajlam meglehetősen általános a cseh filmekben, ez fűszerezi a
kommersz műveket is. Ezek között nagy
tetszéssel emlékezik meg Ladislav Rychman: Nyári intermezzo című fi lmjéről,
amelyet
sikerrel
mutathatnának
be
Franciaországban
is. Ez a Csehszlovákiában "East Side Story" néven emlegetett film egy "külön bandát" alakított fiú és lány kalandjairól
szól. A
cikkíró eli meri, hogy a bíráló hangok
nem érintik a szocíalizrnus
alapvető elveit, inkább azokat a hibákai veszik
célba. amelyek a propaganda é a bürokrácia területén lépnek fel.
A cikksorozat folyamán módot talál
arra is, hogy a csen új film öt legjobb
képviselőjét közelről is bemutassa személyes találkozásuk emlékeiből merítve.
Megállapítja, hogy valójában nincs nemzedéki ellentét az idősebbek és a fiatalabbak között, mint amilyen a francia új hullám esetében tapasztalható.
Az idősebbekből inkább elégedettséget
vált ki, hogy az ifjabb nemzedék előtt
gazdagabb pálya nyílik, a fiatalok viszont hátsó gondolat nélkül elismerik,
hogy az olyan filmek. mint az Amikor
a macska jön, Transzport a paradicsomba stb., amelyeket az előttük járók alkották, egészen az ő törekvéseik vonalába illeszkednek.
A harminchárom
éves Milos Forrrianról azt írfa. hogy bár nem meri a legtehetségesebbnek
nevezi, de mindeneseire nagy karrier áll előtte. Az ifjúság a szenvedélys, s él-hal a filmért.
Tehetsége Truffaut-éhoz
és Olmi-éhoz
hasonlít, ő maga mesterei között elsősorban Chaplin-b emlegeti. Szerinte a
filmalkotás
minden
étapját szimultán
kell megvalósítani. ami tulajdonképpen
- különösen az ő esetében - a rögtönzés művészetének
nevezhető. Mint
érdekességet
említi meg róla. hogy a
Pályázat című első filmjét 16 mm-es
kamerával kezdte felvenni, s benne fiatal énekesek
és énekesnők
felvételi
vizsgajáról készített a cinéma-vérité stílusában merá sz őszinteségű felvételeket
amelyeket
a kritika később kegyetlenek~
nek nevezett. Baroncelli szerint azon-

ban egyéniségót
nem jellemzi a kegyetlenség, inkább a gyengéd és diszkrét
irónia.
Vera Chytilova-t az Éva és Vera círnű
film tette sokfelé ismertté. amelyben
két fiatalasszany portréját állítja párhuzamba anélkül, hogy morális ítéletet gya-li:orolna felettük. Ezt megelőzően azonban már egy fiatal manökenről
szóló
filmjével
beiratkozott
az új-filmesek
közé. Példaképei között Resnais-t, Antonionit és Cassavetes-L emlegeti. s ez
utóbbinak Arnyak című filmjét úgy tekinti, mint amely "magáb-an foglalja
mindazt, amit egy nagy filmnek kell:
az igazságot, a plasztikus szépséget, az
érzelmi mélységet
és reménységet".
Jaromil Jires-t a krrtikus sz rint az
igazság szenvedélyes szeretete Iűti, harminc éves. talán ő a legerősebb a c 0portban.Több
diplornát
is szerzett, s
míelőtt
Az első kiáltás című filmjét
megalkotta volna. két kitűnő filmeszszével mutatkozott be. Jires azt vallja,
elengedhetetlen. hogy higgyünk az igazság hatalmában
és abban, hogy annak
nincsenek korlátai. Mély és nemes líra
szöví át Jires műveit. s a cikkíró szerint Prágában úgy tekintenek rá, mint
a cseh film egyik reménvségére.
Jan Nemec sokat vitatott filmjét, Az
éjszaka gyémánt jaI-t Cannes-ben a kritika hete során mutatták be. odahaza
viszont forgalmazási szempontból megbukott a film. Rendezőiét
Baronce1li
úgy jellemzi. hogy míntha
állan_dóan
valami belső álmodozásnak
adná át
magát. Resnais-t, Bresson-t. Bunuel-t.
Fellini-1l és Bergman-t nevezi mestereinek s ez eléggé meghatározza ambicióit és a filmről való felfogását. Az éjszaka gyémánt jai-t nem tartja lélektani
filmnek. A történet egyáltalában
nem
eredeti. úgy szólván banális, hangsúlyát
különös formája adja. Az igazi tartalma
a filmnek annak a két félelemmel, önmarcangolással
terhelt embernek a ieírása, akik a gettóból való szökésük
után menekülésük
közben Prágáról és
a szabadságról
álmodnak.
Baroncelli
megjegyzi, hogy a filmnek valóban van
valami szuggesztív
ereje, de esztétizmusa, reminiszcenciái
és a felidézett
belső világ szegénysége számára idegenné teszik.
77

A legtehetségesebbnek
Evald Shormot tartja
a francia
ujságíró,
akivel
ugyan nem találkozott személyesen, de
megtudta róla, hogy neki is "szenvedélye az igazság", s pályatársai körében
morális tekintélynek számít. A hétköznapi bátorság című filmje előtt mint
dokumentarista is szép pályát futott be.
E film hőse' egy harminc éves fiatalember, aki munkahelyén, baráti körében s még szerelmese mellett is elhagyatottnak érzi magát. Baroncelli szerint valóban szenvedélyes igazságú filmről van szó, a fejek és szívek könyörtelen fénybe kerülnek, és a rendezés, amelyet nem zavar meg semmiféle modorosság, kipróbált és erőteljes eszközökkel dolgozik.
Mint Baroncelli megjegyzi, a cseh új
film gárdája természetesen nemcsak ebből az öt névből áll. Rajtuk kívül még
hosszú névsorát közli alkotóknak
és
filmeknek, köztük a fesztiváldíjas Stephan Uher-t, Pavel Hobl-t, Pavel Juracek-et és sok mást. A cseh új hullám
mögött tulajdonképpen
a pályakezdőknek már egy másik új hulláma készülődik, s az ehhez tartozók közül is felsorol jónéhányat.
A cikksorozat
befejező részében a
filmgyártás szervezetét vázolja fel Baroncelli. Az évente mintegy 40 filmből
30-at abarrandovi
studióhoz tartozó
hat alkotócsoport,
ötöt a bratislavai,
kettőt pedig a gottwaldovi csoport készít,
s ezeket egy-egy gyártási és művészeti
vezető irányítja. A rendezők szabadon
választhatnak
a csoportok között, amelyeknek ügyvezetését
teljes önállóság
jellemzi. A csoport által választott s
kritikusokból, közgazdászokból és rendezőkből álló művészeti tanács dönt a
filmek elfogadásáról, amelyeknek elkészítésére átlagban 3 millió koronát kapnak. Foglalkozik a cikk a rendezők és a
színészek díjazásával is, majd a szervezeti viszonyokat összefoglalva megállapítja, hogy azok számos előnyt jelentenek, s lényegében biztosítják az igazi
művészi légkört. Pénzügyileg tulajdonképpen kockázatosnak
tekinthető ez a
gyártási rendszer, amelyet kapitalista
körűlmények
között aligha lehetne fenntartani.
Példaként
emITti, hogy egy
olyan pénzügyi bukás után, mint amely
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Nemec filmjét érte, a fiatal rendező
aligha kapott volna például Franciaországban újabb
producer t. Idézi Jiri
Weiss véleményét, hogy egy szocialista
országban sem lehet elhanyagoini a bevételek ügyét, tehát egyetlen alkotó
csoport sem engedheti meg magának,
hogy sorozatosan rossz, a közönséget elriasztó filmeket csináljon. Baroncelli is
megállapítja, hogy ma már Európa keleti felében is kevesebben járnak moziba, a közönség általában kerüli az intellektuális
és esztétikai beállítottságú
műveket, s inkább ragaszkodik a konvencionális drámákhoz és komédiákhoz.
Mindez a régi dilemmát
idézi fel:
a muveszi
vagy a kommersz
film
felé terelődjék-e
a filmgyártás.
Csehszlovákiában
is sokan veszik védelmükbe az előbbit, és súlyos hibának
tartanák, ha nem ragadnának meg minden eszközt a szerzői film megmentésére. Ugyanakkor vannak optimisták is,
akik szerint mindez csak átmenet, mert
az új film rendezői hamarosan megtanulnak majd a közönség
számára is
vonzóbb műveket alkotni, a közönség
körében pedig máris nevelődik az az új
réteg, amelynek számára vitathatatlanul
a szerzőí film az értékesebb.

BESZÉlLGETÉS
DE SICÁVAL
_ Legutóbbi munkája már a közönség ítélőszéke elé került, s úgy látszik,
ez a film fogja elnyerni Olaszországban
a bevételek rekordját:
a három millió
Urát, állítólag azonban Eduardo de Filippo nem nagyon elégedett mégsem.
- A Filumena Marturano, Eduardo
de Filipponak,
a kiváló drámaírónak
legkitűnőbb
darabja,
ebből készült a
film. A darab önmagában nagyszerű: a
film pedig szintén jó. Azt hiszem, Eduardonak nem tetszett. Azzal, hogy az
ember színpadról filmre ültet át egy
alkotást, mindenekelőtt
meg kell törni
az idő, tér és cselekmény hármas egységét. Az író számára ez a csalódás elkerülhetetlen,
még ha regényról van
szó- akkor is. A film csupa mozgás:

mozgó fénykép, az amerikaiak
igy is
nevezik. .. Bizony, amilyen
válságos
helyzetben
vagyunk
most, az olasz
filmgyártásban
ritkaságnak
tekinthető
ekkora bevétel.
- Legutóbb azt mondta, jó lenne, ha
egy producer méltányolná,
hogy ekkora
bevételeket
hoz, és lehetővé tenné, hogy
megcsináljon
egy olyan filmet, amely
valóban
sajátja.
Még mindig vágyik
erre?
- Igen, még mindig él bennem ez a
vágy: szerejnék
egy új Umberto D.-t
eredményeim
közé írni. Azzal a filmmel Rizzoli, a producer
elvesztette
a
befektetett pénzét, én is, szinte rnindenemet. De azt hiszem, megérte: az angolok a filmek filmjének nevezték. A
mozik megszokott közőnségéből
kevesen
látták, de valamennyi kópiáját őrzik a
világ legjelentősebb
filmmúzeumaiban.
Nem lehet mindenki
megelégedésere
filmet csinálni: a film nyelvezetét állandóan fejleszteni kell. a témákat pedig megújítani. Ezt mi a neorealizmussal megtettük. nemrégiben pedig újabb
áramlat is keletkezett, a nouvelle vague,
Nekem nem sikerült a kettő együtt: az,
hogy egy sikeres filmem egyben az én
filmem is legyen. A kettőt mindig külön csináltam.
Valamilyen
egyedi témát nem lehet szinészekhez alkalmazni: hogy a közönséget
igazán elbűvöljük, ahhoz egyetlen arcra van szükség,
Chaplin mágikus képességeire ...
- Pedig ön maga is színész.
- Nem tudom önmagamat rendezni:
ez iszonyú szenvedés. Egyszer megpróbáltam a Nápoly aranya egyik jelenetében: de miközben játszottam,
a fiút
néztem, a partneremet,
mintha éppen
rendezném a játékát. Isten őrizz: meg
sem próbálom többé.
Filmjeit azonban lehetőleg mindig nagyszerű
színészekkel
rendezi.
- Szeretem
a színészeket.
Mindig
szívesen rendezek filmet Ponti feleségével (Sophia Loren!), nagy színésznő ő,
vagy azzal a csodálatos színésszel, akit
Marcello Mastroianni személyében megismertem. Szeretném hangsúlyozni: nem
becsülöm le, amit az utóbbi években
csináltam, általában olyan filmeket rendeztem, amelyek nagy díjakat is nyertek, bizonyos típusú alkotó munka kí-

sérietei is voltak, s vannak komoly érdemeik: esetleg nem mindegyik igazán
művészi, de feltétlenül jó rnínőségű alkotás. Szerintern
nincsenek
kizárólag
muveszi,
vagy teljesen
művészietlen
filmek. Vannak olyan filmek, amelyek
már eleve a siker jegyében születnek,
mások meg nem hoznak komoly kaszszasikert: ezzel azonban még nem bizonyos, hogy ezeknek soha nem lehet
semmiféle sikerük.
Az Uj világ, ősszel bemutatásra
kerülő filmje nem ígér kasszasikert,
de
azért szeretném, ha ön mondaná meg
pontosan, hová is sorolja alkotásai között.
Zavattini
forgatókönyvet
írt egy
történetből azzal, hogy nekem kell rendeznem és játszanom is. Nekem kellene
játszanom
Geraldine
Chaplin apjának
szerepét, aki felnyitja
a lány szemét,
és megérteti vele, hogy lehetetlen szerelem rabja: egy donjuant szeret, aki
ráadásul nős is. A lány azonban gyereket vár, s amikor kinyílik a szeme, öngyilkos lesz Drámai történet, központi
témája az abortusz. A producerek kissé húzódoznak tőle. Már-már úgy látszott, hogy nem lesz belőle semmi, ekkor találkoztam
a James Bond-filmek
producerével,
aki egyben a Szombat
este, vasárnap reggel producere is volt.
Félórás beszélgetés után lehetővé vált.
hogy megcsináljam
a filmet, teljesen
szabad kezet kaptam.
Francia
filmet
csináltunk,
Zavattini kicsit átdolgozta.
Az alapkoncepció
az, hogy a gyermek
megszülethet, de csak egy új világban,
ahol nem fenyeget az atombomba veszedelme, s más ezernyi félelem. E'gy
szerelem, hatalmas, elsodró szenvedély
története,
mely lángoló, természetesen
testi vonatkozásban is, mint általában az
igazi szerelmek. A szerelmespár vidékről jön fel a városba. A fiú 19 éves kispolgár gyerek, aki szakít apj ával, mert
baloldali nézeteket vall, Párizsba megy
tanulni,
de aztán inkább fényképész
lesz, hogy megéljen és semmiben ne
szoruljon apjára. A lány pedig gyereket vár. A világon ma már több az
abortusz, mint a születés.
A gazdagok
Svájcba mennek, de sok az olyan anya,
aki az életét kockáztatja, sőt el is veszíti. Nagy probléma az, hogyan tegyük

79

bizakodóvá
a fiatalokat,
ugyanakkor
természetesen érvényesíteni
kell a születésszabályozást
is. A film végtelenűl
finoman tárgyalja ezt a kérdést, azt hiszem, nem lesznek problémák a cenzúrával: mélységesen
morális alkotás.
- Mégis, ön egy év óta míndig az
Umberto D.-re gondol: van valami ehhez kapcsolódó terve?
- Egyelőre a Rókavadászalot
rendezem, a Csoda Milánóban
egy távoli leszármazottja lesz ez a film, realisztikus
hangvételű mese, fantázia, friss, tréfás,
a nagy komileus színész, Peter Sellers
játssza a főszerepeú. A négy központi
alak clown. Végső soron ennek a történetnek is van morális tanulsága: hogy
csak a kis tolvajok kerülnek börtönbe,
felbujtóik mindig megmenekül nek. Aztán - ki tudja. Zavattininek
van két
nagyszerű története. Az egyiket csodaszép! - már felajánlottam
De Laurentiisnek,
Manganóval
lehetne
megcsinálni, vagy az Universal csináltatná
meg, Lollobrigidával. Címe: Egy asszony
naplója. Egy fasiszta feleség nem széretí a férjét, s naplót ír életéről. Kis
történet a nagy történelemből.
A fasizmus állna a cselekmény középpontjában. Nem tudom, találok-e producer t
hozzá.

LENGYEL
FOLYÓIRAT
ADOKUMENTUMFILM
LEHETŐSÉGEIRŐL
A Kwartalnik

Filmowy c. folyóirat
nemrégiben
a legismertebb lengyel dokumentum-filmrendezőkhöz 10 pontból álló kérdőívet juttatott
el. A kérdések a dokumentumfilm,
illetve közelebbről
a lengyel dokumentumfilm jelentősebb problémáit érintették, s a megkérdezettek
tetszésüle szerint
választhatták
ki az őket érdeklő témákat. A folyóirat ez évi 2. száma azután
részletesen közli a legérdekesebb
válaszokat.
Jerzy Bossak fejtegetéseit
a dokumeniumfilm
sajátos vonásainak
vázolásával kezdi. Vertovra és Griersonra
hivatkozva megállapítja,
hogy a doku-

szerkesztősége

80

meniumfilm szüleiése pillanatáiól kezdve az irodalmi hatásoktól akarta megvédeni a filmet, s az új művészeti ág
önálló kifejezési eszközeit kereste. Művelői
a való
életet
kívánták
ábrázolni,
a filmet
minél
életszerűbbé
akarták tenni, s így az irodalmi forgatókönyvet a tiszta film spontán fejlődését
fenyegető veszélynek tartották.
A dokumentumfilm-rendező
a valóságot teremtő módon ábrázolja. Az egyszerű bemutatáson és szűk regisztráláson
túl a rendező adottságai szerint olyan
szintézist hozhat létre, mely drámaiságában bízvást vetekszik a legművészibb
játékfilmekkel.
Bossak igen nagy jelentőséget tulajdonít a technikai színvonalnak.
"Nemcsak a bátorság, az újítói invenció, a
képzeleterő dönt a lengyel dokumentumfilm jövőjéről, hanem az anyagi bázis,
a pénz is."
A mai dokumentumfilm-rendező
csak
akkor válhat méltó vetélytársává
a XIX.
század klasszikus regényei ből táplálkozó
játékfilmeknek,
ha megfelelő
anyagi
eszközökkel rendelkezik.
Ez esetben a
regényre épülő hagyományos játékfilm
mellett olyan filmek is születnek majd,
amelyek "a nemzetek, társadalmi osztályok vagy egyes meghatározott
csoportok jelenét széles képekben, mint ezernyi
egyedi lény sorsának summázását
ábrázolják".
Tadeusz Jaworski szerint a dokumentumfilm
hitéles problémákat
vet fel,
megtörtént
eseményekkel
foglalkozik.
Művészi s erkölcsi értékét tehát a kor,
a kor problémái határozzák meg. Számos műfaja közül Jaworski különösen
a költői és a társadalmi
irányzat iránt
érdeklődik. Elismeri azonban, hogy ezek
közül az utóbbi ad módot határozott
állásfoglalásra.
A lengyel dokumentumfilmesek
bátorságból jelesre vízsgáztak,
nem rettentek
meg az úgynevezett kényes kérdésektől.
s bár kapcsolaiban állanak a legmodernebb
formai
megoldásokat
követelő
irányzatokkal,
önállóságukat mindenkor
megőrizték.
A dokumentumfilm
forgatókönyve
Jaworski
szerint csak vázlat, szerepe
semmiképpen sem hasonlítható a játékfilmek forgatókönyvéhez.
Gyakran elő-

fordul az is, hogy a valóságban a forel, a képek csak illusztrálják
a hangot,
gatókönyv üresnek, fecsegőnek bizonyul,
s a hang a film egyedüli eszmei kifejes a valóban őszinte filmnek a rögtönzőjévé válik.
zésre kell épülnie. A dokumentumfilm
Saját kisérlétezéséről
szólva Karabasz
értékét a kiindulópont, aZ eszmei tartaelmondja, hogy jelenleg egy kérdésnek
lom dönti el, s a formai megoldásokat,
több irányú
megközelítését
szeretn é
kifejezési eszközöket már maga a film
megoldani. Bízik abban, hogy ily módon
ösztönzi.
mélyebben hatolhat be az oly nehezen
Kazimierz Karabasz nyilatkozatában
megfogható emberi igazságokba.
igen nagy teret szentel a kísérletező
Janusz Kidawa szerint minden film
munkának. A kísérletezés szerinte új inkísérlet. Amint a felvevőgépet kezünkbe
tellektuális távlatokat, új eszméket, fel
vesszük, . minden a pillanatnyi
ihlettől
nem használt gondolatokat,
friss vérfügg. A rendezőnek pszichológusnak.
keríngést jelent. A dokumentumfilmes
szocíológusnak s hazardőrnek
kell lenma egyre inkább átérzi a kísérletezés
nie egyszerre. Előre kell látnia az eseszükségességét, mert negyven éve ugyanményeket, éreznie kell, ha valahol vaazokból a forrásokból táplálkozik, s vállami történik.
tozatlanok kifejezési eszközei is, közben
A dokumentumfilmben
jelenleg a tarpedig olyan óriásokat
látott
felnőni
talom megelőzi a plasztikus értékek fonmaga mellett, mint a televízió, mely
tosságát. A televízió nagymértékben
fefriss és változatos információs anyagálelős a dolgok ilyetén alakulásáért.
A
vallegkomolyabb
vetélytársává
lett.
kis képernyőn a néző nem élvezheti a
kép szépségét, újszerűségét, s így csak
Egyes filmrendezők túl akarnak lépni
az egyszeru tényközlésen
s a pszicholóa' tartalomra
figyel. Az a képsorozat,
giai vizsgálódásokra helyezik' a fő hangamit egy amatőrfilmes
Kennedy elnök
súlyt. Az új irányzat sikerét a technikai
haláláról vett fel, bár esztétikailag semlehetőségek döntik majd el: csak igen
mitmondó,
érdekesebb
sok nagyszerű
érzékeny fílrnszalag, könnyen
hordozfilmalkotásnál.
ható kamerák segítségével érhet el eredMarian Marzynski úgy vélí, hogy "ha
ményeket. Egyesek minden körülmények
a dokumentumfilm
a való életet akarja
között "eredetiek, bízarrok" szeretnének
bemutatni,
forgatókönyv
és megrendelenni, de a formai bravúrokat javarészt
zettség nélkül, úgy ennek legtisztább válcsak a néző meghökkentésére
alkalmazfaja a ·riport". Ott kell keresni a tézák. "A kísérletezést
a film tartaimán
mát, ahol valami érdekes esemény törkell kezdeni, az. eszméken, a mai ember
ténik, a kamera az emberi szemet helelkivilágán.
Az emberi
magatartást
lyettesíti, de ugyanakkor felül is múlja
meghatározó indítékokat kellene jobban
azt, mert tudatos választással
a valóságos időt filmidővé' alakítja,
megismernünk,
az emberi törekvéseket,
kételyeket" - írja Karabasz.
Andzrej Trzos nem szereti a "kísérHosszabban kitér Karabasz a cinémaleti film" kifejezést. Véleménye szerint
a meghatározást
a kritikusok
ötlötték
véritére és acinéma
direct-re, Intellektuális hiányosságai ellenére is különösen
ki. Minden sikerűlt film kísérlet, A doez utóbbi irányzatot
tartja figyelemre
. kumentumfilmben
jobban,
mint bármely más művészetí
ágban, a tartalom
méltónak.
"Legnagyobb
erénye, hogy
előre megfogalmazott feltételezések néla döntő, A tartalom késztet mind újabb
kül, gyakran kegyetlen kíméletlenséggel
és újabb kísérletezésre.
talán, de az embert akarja bemutatni."
Jónéhány olyan témát lehetne felsoA cinéma-véritével
kapcsolatban
Karolni, amit a dokumentumfilm
eddig
rabasz már lényegesen több fenntartásnem méltatott figyelemre. Ezeket a kérsal él, nem hisz őszinteségében, s véledéseket csak új kifejezési eszközökkel
menye szerint a cinéma-véritét
maga
közelíthetjük
meg, s ezért készül most
az anyaga is könnyen' formai bravúrok
sok olyan szociológiai film, ahol a hang
felé téríti el. Már az is lehetetlenné
dominál a kép felett. Felesleges itt újíteszi a magasabbrendű
szintézist, hogy
tói hóbortra gondolni, az új tartalom új
a vizuálistól a hanghatások felé tolódik
formai megoldást kívánt.
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A BRAZIL
"CINEMA

NOVO"

néhány fiatal értelmiségi - tanár, író,
kritikus, tv-színész és milliomosfiú az 50-es évek keidetén, hogy a brazil
filmművészet számára új utakon keresse a felemelkedés lehetőségét. Ezek az
akkoriban
15-20 éves fiatalok mint
művelt és kritikus mozinézők jutnak el
a filmkészítés gondolatához. Eleinte a brazil mozik műsorának ismeretében
_ csak annyit látnak tisztán, mi az,
amivel szembe akarnak fordulni; művészi programjuk
csupán annyi, hogy
hadat üzennek a kommersz hollywoodi
és a konvencionális
brazil fílmtermé-

A brazíliai filmművészet
alkotásait
kevesen ismerik Európában. Pedig a
francia "új hullámv-ot és az, angol "free
cinema" feltűnését is megelőzte a kommersz filmgyártással
szembeszálló, új
utakat kereső "cineva novo", amelynek
programja és eredményei sokban hasonlatosak az új európai filmirányzatokéhoz, s megisrnerésük tanulságos a modem európai filmművészet
képviselői
keknek.
számára is. Hiánypótló kísérlet tehát
Előzetes stúdiumok
nélkül, autodiPeter B. Schumann tanulmánya a Film
dakta
módon,' keskenyfilmkamerával
című nyugatnémet folyóirat hasábjain,
felszerelve, mint amatőrök fognak hozmelyben az író rövid áttekintést kíván
zá első rövidfilmjeik
forgatásához
nyújtani a brazíliai filmművészet törhasonlatosan
a nouvelle vague művéténetéről és az új mozgalorn kialakulászeihez. De rníg a francia filmművészek
sáról.
folyóiratok
hasábjain
vitathatták
meg
Mik voltak a cinerna novo filmtörtéművésziesztétikai
nézeteiket,
s
kitűnő
neti előzményei a brazil filmművészettechnikai apparátussal
rendelkeztek,
a
ben? Melyek a filmtörténeti
és társafiatal
brazil
filmalkotók
a
legrnostohább
dalmi gyökerei az új filmmozgalomnak?
technikai, gazdasági és művészet-políA tanulmány első része ezekre a kérdétíkai körűlmények
között kénytelenek
sekre igyekszik választ adni.
hozzáfogni
terveik
megvalósításához.
A brazil filmgyártás első kísérletei a
Munkamódszerüket
is a brazil filmszázadfordulóra nyúlnak vissza. A braipar
teljes
fejletlensége
határozza meg,
zil filmművészet története azon ban Az egymásrautaltság fokozottabb együttnéhány valóban kiemelkedő eredménye
, működésre serkenti a fiatal filmművéellenére is - a hollywoodi filmgyárszeket. Olyan termékeny kollektív szeltással való sikertelen konkurrenciaharlem alakul ki közöttük. amelyre a filméok sorozatát jelenti egészen az 50-es
történetben
alig akad példa. Mivel
évek kezdetéig. Az Európából hazatérő
filmjeiket
maguk
finanszirozzák, a legkiváló dokumentumfilmrendező,
Alberto
szigorúbb
takarékosságra
kényszerülnek.
Cavalcanti szintén megkísérli a brazil
A film elkészítésével kapcsolatos minfilmgyártás fellendítés ét. Sao Paoloban
den teendőt maguk látnak el, s egyik
1949-ben megalapítja a Vera Cruz Társem restell a másik filmjében bármisaságot, melynek célj a az önálló brazil
lyen beosztást
elvállalni
legtöbbször
filmművészet
megteremtése
lenne. A
anyagi ellenszolgáltatás nélkül. A sztártársaság első világszerte feltűnést keltő
kultusz ismeretlen
számukra. Minden
filmje az 'ü cangaceiro (Törvényenkívüfelvett filmkockát felhasználnak; a fel1;pk\. Lima Barretos rendezésében, amely
vételeket
kicserélik
egymással, ha a
1953-ban Cannes-ban díjat is nyert.
szükség úgy hozza.
Cavalcanti kísérlete a folyamatos braMi az, ami a cinerna novo-t megküzil filmgyártás
létrehozására
azonban
lönbözteti az új európai filmmozgalaz áll ami támogatás teljes hiánya, az
maktól ? Mi egyesítette ezeket az elégeszak-amerikai
konszernek
fokozódó
telen technikai és anyagi eszközökkel
-nyomása és a nem tisztázott rnűvészi
rendelkező
fiatal művészeket
erre a
orosram következtében fellángoló belszinte kilátástalannak
igérkező harcra
ső ellentétek miatt rövidesen kudarcba
az amerikai filmmonopóliumok
ellen?
fulladt. A Vera Cruz Társaság megA mozgalom legkonzekvensebb teorealakulásénak
ötödik évében felbomlik.
tikusa - a most 27 éves Glauber Rocha
Ilyen előzmények mellett szövetkezík
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így fogalmazza meg könyvében (Revisa o
Critica do Cinerna Brasileiro, 1963) a
cinerna novo programját:
"Az új brazil film tiszta kifejezési
formákat kell hogy keressen egy új civilizáció politikai, társadalmi
és általános emberi összefüggéseinek ábrázolására. Olyan film kell legyen, amely
nagyobb jelentőséget tulajdonít a megismerésnek, mínt a tisztán esztétikai
spekulációknak. Ez azonban csak akkor
lehetséges, ha a filmet megszabadítjuk
saját kifejezési eszközeinek misztifikációjától

... "

Ez a program nem tartalmaz semmi
lényegesen újat, sem mást, mint a későbbi európai filmmozgalmak mariifesztumai - állapítja meg a cikkíró. Elfordulás a tradicionális film minden esztétikai és gyártási konvenciójától, a hagyományos kifejezési eszközöktől és formáktól a valóság autentikus ábrázolása
érdekében. Olcsó filmek az eddigi kommersz alkotások helyett, népi témák a
nép számára. Ebben foglalható össze a
cinerna novo programja.
A brazil filmesek nem forradalmárok
a szó politikai értelmében. Altalában a
jómódú középosztály tagjai, akiknek a
társadalom problémái iránti érdeklődése
gyakran vallási kötöttségeikre vagy egyszeruen humanizmusukra vezethető viszsza. Politikailag
semlegesnek
tartják
magukat. Sokat hangoztatott társadalmi
feleiősségüket inkább csak a megsebzett
emberi méltóság hívja ki; harcuk az
emberi jogokért nem a politikai jogokért való harcot jelenti. Problémáik
nem egy ipari ország problémái, hanem
egész egyszerűen az emberi lété. Bár
filmjeik a legszegényebb és politikailag
legelmaradottabb 'brazil vidékeken játszódnak le, ahol az emberek még a létminimummal sem rendelkeznek, a babona és a társadalmi
bajok vallásos
misztifikációja
azonban ezeken a területeken jórészt útját állja a szociális
eszmék elterjedésének. Ezért a cinerna
novo képviselői inkább emlékeztetnek
mísszíonáríusokra, akik a társadalmi ellentéteken a művészet eszközeivel akarnak segíteni, mint politikai értelemben
vett forradalmárokra.
Ezek a szakállas, hosszú hajú brazil
"angry man"-ek nem vádolni, csak fel-

világosítani akarnak. Sohasem az összefüggéseket keresik, csak a szimptomákat
mutatják be. Ami filmjeikben forradalminak hat - az ábrázolás keménysége
és a meg nem alkuvás - a cikk író szelint inkább a nemzeti mentalitásnak
felel meg, mint forradalmi gesztusnak.
A cinerna novo filmjeinek igazsága
nem a valóság rekonstruálásából, hanem
az eredeti dokumentumfelvételek
valódiságából,
a történés tényszerűségéből
s a miliő autentikus voltából ered. Nincs
díszlet, világítási effektusok, a felvételek a helyszínen történnek a helyi lakosság szerepeItetésével. A fiatal brazil
rendezők újra felfedezték a maguk számára a neorealista
filmművészetet
s
eredményeit a brazil valóság bemutatására használják fel. A téma azonos: az
ember kötöttsége társadalmi és természeti .környezetéhez. Csak itt még élesebben jelentkezik a tétel: az ember teljesen ki van szolgáltatva a vele szemben ellenséges természetnek.
A brazil filmesek konformízrnus-ellensége és antiutilitarizmusa
filmjeik
stíluselemeiben is visszatükröződik. Minden verisztikus teóriájuk ellenére már
régen megszűntek pusztán a valóság regísztrálóí lenni, és erőteljes intellektuális
rnűvészi ábrázolásra törekszenek.
A cinerna novo 1955 óta kb. 50 filmet
hozott létre. Ezeknek kb. a fele nemzetközi sikert aratott, és számos díjat
nyert. Az első volt ezek között Nelson
Pereira dos Santos Rio quarenta graus
(Rio 40°) című filmje (1955), mely művészi rangra emelte az új filmművészeti irányzatot.
A cinema novo rendezői és filmjeik:
Nelson Pereira dos Santos a rnozgalom legidősebb tagja, legfőbb pártfogója
és tanítómestere. Filmjei: Rio quarenta
graus (Rio 40°), 1955. Dokumentumfilm
a brazíliai sztyepp ék életéről. Rio zona
norte (Rio északi zóna) 1957. Dokumentumfilm, az előbbihez hasonló témakorből. Mandacaru: melodramatikus,
vérbosszúról szóló [átékfilm; Victas secas
(Tikkasztó élet) 1964. A cinema novo
eddig legjelentősebb
művészi teljesítménye. Színhelye Sertao, a brazil sztyeppék még szinte ősi állapotban, a rabszolgatársadalomra
jellemző törvények
szerint élő vidéke.
.
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Anselmo Duarte a negyvenes években
Orson Welles-szel dolgozik, mint színész. Tíz év múlva készíti első dokumentumfilmjét.
Jelentősebb filmjei: 50
pagador de promesas (ötven lépcsőfok
az igazsághoz) 1961. A katolikus egyház
szinkrétizmusát
bíráló játékfilm; A vereda da Salvacao (A Catuléi megszállottak.) 1965. Játékfilm Jorge de Andradó
drámája nyomán, mely a vallási fanatizmus társadalmi
gyökereit kutatja.
Glauber Rocha, a cinema novo teoretikusa, mint kritikus kerül kapcsolatba a filmmel. Filmjei: O patio (A
belső udvar); Cruz na praca (Kereszt a
téren) - rövidfilmek; Barravento, 1962.
(Díjat nyert Karlovy Vary-ban) Deus e
diabo na terra do Sol (lsten és ördög a
Nap országában) 1963. Egy a negyvenes
évek parasztlázadásáról
készült játékfilm, mely a lázadók vallási kötöttségeit
bírálja.
Ruy Guerra, az egyetlen európai a
cinema novo képviselői közt. Filozófiát
hallgat Liszabonban és Párizsban. 1961ben jön Brazíliába. Filmjei: Os cafaiestes
(A lelkiismeretlenek)
1962; Os fusis (A
fegyverek) 1964. Játékfilm a vallási fanatizmus ellen.
Roberto Farias rendezői működése a
cinema novo kollektív szellemére jellemző. Semmitéle technikai felszereléssel nem rendelkezik, a forgatáshoz még
a felvevőgépet is társai kölcsönzik. Legjelentősebb
filmjei:
Asalto
ao tren
pagador (Támadás a postavonat ellen)
Szociálkri tik át tartalmazó gengszterfilm ;
Selvo tragica (A tragikus erdő) a
Sertao életéről készült játékfilm.
Carlos Diegues filmje, a Ganga Zumba - a xvr.fi. században játszódó vallási témájú játékfilm.

..URAIlll, LEGYüNK
EG YSZER (JEK!'~
Raoul Coutard,
aki mint operatőr
Jean-Luc Godard egyik legrégibb munkatársa, a Síght and Sound c. angol
filmfolyóirat hasábjain operatőri szempontból elemzi a Godard-filmek
sajátos
művészi hatását.
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"Minél
kevesebbet követelek. annál
kevésbé létezem" - véli legtöbbször az
operatőr. így azután egy-egy kép beállítása, a világítás elrendezése gigantikus
műveletté válik, két órába is beleteJik.
Az eredmény egyre inkább olyan elemek konglomerátuma,
amelyeknek
a
filmhez már édes kevés közük van.
Az emberek szeretik Godard filmjeit:
számukra a film semmi más. csak film.
Godard nem mondja meg az operatőrnek, hogy milyen képet kér, milyen felvételi szöget, milyen világítást. Mindössze egyet kíván: hogyan lehetne egyszerűen megcsinálni valami t.
Vannak fényképek, amelyeket az ember akármeddig elnézne, mindig érdeklődést és indulatot
keltenek.
Ilyenek
Cartier-Bresson
felvételei, ilyenek Petit
és Nadir régi portréi. Titkuk: napfényben, vagy egyetlen nagy ablakon át
megvilágított
műteremben
készültek.
A filmoperatőrnek
sem szabad megfeledkezni
arról, hogy a néző szeme
természettől fogva nappali fényre hangolódott.
A természetes
megvilágítás
míndig tökéletes.
Az emberi szem természetes
könynyedséggel hatol a szoba homályába,
majd fordul az ablak felé. A felvevőgép, hát még a filmanyag, már nehezebben. A Londoni Fesztiválon 1965-ben
díjat nyert Pierrot le fou operatőre elé
Godard azt a célt tűzte, hogy a vásznon híven adja vissza a napvilág természetes szépségét, mikor Belmondo és
Anna Karina
mozgását fényképezi
a
szobában.
Köztudomású,
hogy a műterrni felvétel előnye a természetes körűlmények
közt készült felvétellel szemben. hogy
a szoba egyik fala eltávolítható.
fölemelhető, a kamerát tetszés szerint lehet mozgatní, helyet lehet teremteni
egy-két lámpa számára. Godard azonban nem engedte elmozdítani
a falat,
még abban az egész kivételes esetben
sem, mikor egyetlen egyszer hajlandó
volt műterembe bevonulni. "Ha a férj
figyeli a feleségét ... ül a széken és onnan nézi." Onnan kell néznie tehát a
felvevőgépnek is. Mikor az Une femme
est une femme készült, és az operatőr
a díszlet két tartóoszlopának
áthelyezését kérte, hogy a fejvevőgéppel eltá-

volodhasson, kérését Godard kereken
megtagadta. - Egy fiatal pár a Porte
Saint Denis környékén nem lakik mérföldes szobákban. Márpedig én ilyen
ifjú párról beszélek.
A műtermi munka mellett szól az a
darúállvány
is, amely a díszletpárkányon húzódik, és amelyre lámpákat lehet fölszerelni. A szoba-színfalak: közt
Anna Kalina és Jean-Claude Brialy lefekvéshez készül. Godard nem találja
Anna Karina játékát
természetesnek.
Miért? Mert a való életben nem fekszik le olyan szobában, amelynek menynyezete nincs. A megoldas: a producer
meghökkenése ellenére mennyezetet szereltet a falak fölé. Az operatőr oldja
meg a kérdést, ahogy tudja, de magától
értetődőleg egyszerűen . .. Ez volt az
utolsó eset, hogy Godard bevonult a
műterembe.
De Godard legalább ilyen elszánt, ha
a kellő filmanyag vagy laboratóriumi
eljárás megválasztásáról van szó, A közönség nem tudja, hogy a képi ábrázolás hatása milyen nagy mértékben
függ e két tényezőtől. Gyakran mondogatják, hogya Lola fényképezésa
ragyogó. Okát hol az operatőr hangulatának, hol Nantes világításának,
hol
Anouk Aimée szépségének
tulajdonítják. Részben persze mindez szerepet
játszik benne, de mindenekelőtt és javarészt mégis egy azóta már gyártott
fílmanyagnak, a Gevaert 36-nak köszönhető. A Lola lírai hatásának jó 70 %-a
e filmanyag telitetlen feketéinek, egészen rendkívüli fehére inek egyenes következménye.
Godard ezzel tisztában
van. Ha egyszer kiválasztotta a témájának megfelelő filmanyagot, többé nem
tsmer tréfát. Mikor egy ízben az opera-'
tőr, tudva, hogy napvilágnál kell majd
dolgoznia, fényképész tapasztalatai alapján az Ilford H. P. S. filmanyagot mínősítette legjobbnak, Godard nem átallotta csupa 17,5 méteres darabból öszszeragasztatm a film egész nyersanyagát, mert a gyár ezt a filmet csak ilyen
tekercsben
gyártja.
Természetesen
a
perforálás sem illett a filmfelvevőgép ek
szokásos filmtovábbító
fogaskerekéhez;
Godard tehát megkereste azt a kamerát,
amely alkalmas volt e filmanyag használatára.

Hasonló
céltudatossággal
választja
meg a laboratóriumi
eljárást is. Volt,
hogy a legjobb eredményt egy szinte
kisüzemi módszerrel lehetett elerru, Ha
történetesen nem akadt VOlna aG. T. C.
laboratóriumában
egy haszná.aton kivül
álló öreg készülék, amely lehetövé tette,
hogy eljátszadozzanak Godard napi ezerméteres felvételadagjaival
(a szabványos Kodak-eljárással
3000 métert hivnak elő egy óra alatt), kútba esett volna
Godard elképzelése. így azonban három
filmje is ezzel az eljárással készült. A
negyedik már nem: időközben eltűnt
az öreg masina. Míkor háborús filmjét,
a Les carabiniers-t forgatta, a háború
képi
megjelenítésére
legalkalmasabb
kontrasztokat kereste. Kifejező eszköze
az igazi fekete, az igazi fehér és itt-ott
három-négy kemény szűrke volt. Lágy
szürkét nem használt: véleménye szerint azok hamisít ják meg a háborús filmek hangulatát. Ez természetesen megint csak különleges
Iaboratóriumi
eljárást igényelt, és Godard keresztül is
vitte, hogy a laboratórium
megváltoztassa munkamódszerét
arra az időre,
míg Godard filmje készült.
Godard szeméb a színes film sem kerülte el. A Pierrot le fou színes. A
színes anyagok rugalmassága évről évre
nő, az operatőr
gondja évről évre
csökken. De még így is tisztában van
azzal, hogy a színes anyag nem éri utol
az emberi szem érzékenységet. És hiába
fejlődnek
a filmanyagok,
azok, akik
dolgoznak velük, megmaradnak a korai
módszereknél.
Hogy csak egyet említsünk a színes
filmmel kapcsolatos gondok közül: itt
van a maszk kérdése. Minthogy a színes
filmanyag nem stabil, a laboratórium a
helyes színérték
helyreállítására
fix
pontként az emberi arc színéből indul
ki. A Technicolor korai idejéből származó amerikai gyakorlatnak megfelelően ma is vörösre készítik ki a színészek
arcát. Ha a vöröset a laboratórium korrigální akarja, ezt csak kékkel teheti,
márpedig a sok kék olyasvalaki számára, mint Godard, aki szereti a fehér
falfelületeket,
egyenesen katasztrófális.
A vörös maszk teljesen értelmetlen
valami. ,Aki ismeri a Kodachromefilmre készült amatőrképeket,
amelyek
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ragyogóan visszaadják
a kikészítetlen
emberi arcot, az tudja, mennyire értelmetlen. Godard tehát szakított a vörös
kikészítéssel: mikor az Une femme est
une femme című színes filmjét forgatta,
semleges maszkot készíttetett,
nagyon
világosat. Ha színt kellett helyesbíteni,
az világosszürkével
történt. A kísérlet
sikerült, Godard megvívta a maga "keresztesháborúját"
a maszkmesterekkel
is, akár korábban a laboratáriummal.
Semmit sem nehezebb kiirtani, mint a
megcsontosodott
szokásokat.
Godard
azonban ebben az esetben is ugyanazt
kérte: - Uraim, legyünk egyszerűek!Sikerének ez a titka - állapítja meg
Raoul Coutard.

LEACOCK
ÉS AZ
"ELLENŐRIZETLEN"
KAMERA
Hogyan alakította ki Richard Leacock,
a New York-i Filmiskola egyik legeredetibb
egyénisége,
a cinerna direct
irányzat legjelentősebb
képviselője az
"uncontrolled
film", az "eÜenőrizetlen
filmkamera" sajátos alkotói módszerét?
Milyen technikai akadályokat kellett leküzdenie ahhoz, hogy ezt a módszert
következetesen alkalmazza? Mi az "uncontrolled film" lényege? Ezekkel a kérdésekkel fordul Ulrich Gregór filmtörténész a neves amerikai filmrendezőhöz a Film című nyugatnémet folyóirat
1966. évi első számában.
Leocock rendkívül lebilincselő beszélgető partner.
Sokszor
meghökkentő
őszintesége, megállapításainak
szígorú,
de fanyar humorú tényszerűsége alkotói
szemléletének, egyéniségének legjellemzőbb vonásai közé tartozik - filmjeiben éppúgy, mint egy interjú keretei
között. Azzal kezdi a beszélgetést, hogy
számára a filmezés kezdettől fogva nem
normális érdeklődést,
hanem valósággal
megszállottságot
jelentett. 1934-ben, 11
éves korában
16 mrn-es filmkamerát
kapott apjától ajándékba. Ezzel kezdte
el első filmjének forgatását a Kanáriszigetek egyik banán-ültetvényén.
A
kész filmet
megmutatta
Flahertynek,
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aki annak idején éppen a "Men of
Aran"-t forgatta. Flahertynek tetszett a
film, helyesebben az a tény, hogy egy
rövidnadrágos kisfiú képes volt egy film
elkészítésére,
s nem feledkezett
meg
Leacockról. Később - mint ismeretes
- maga mellé vette filmoperatőrnek
a
Louisiana Story forgatásakor.
A nagy dokumentumfilmrendezővel
való munka döntő élményt jelentett
Leacock számára.
Nemcsak
FIáherty
művészi
egyénisége gyakorolt rá nagy
hatást, hanem az a probléma is, amelylyel a Louisiana Story forgatása közben
találkozott először, s amelynek megoldását ezentúl legfontosabb feladatának
tekinti: a képfelvétellel egyidejű, szinkron hangfelvételek akkori megoldatlansága. Már középiskolás
korában izgatják a filmmel kapcsolatos
technikai
problémák. S amikor a Harvardi Egyetem fizikusi szakára beiratkozik,
ezt
nem azért teszi, hogy fizikus legyen,
hanem hogy ezekre a problémákra megoldást találjon. Első, helyszíni hangfelvételekkel készült filmjeinél (Toby, 1955.
sto.) azonban még nehézkes, tökéletlen
technikai apparátust használhatott.
mely
mindig éppen a Iegjelentősebb pillanatokban mondta fel a szolgálatot. Képtelenségnek tartotta viszont, hogy 1957ben ne lehessen tökéletes filmriportok
felvételére alkalmas felvevőgépeket szerkeszteni.
Három vagy négy teljesen
zajtalan
kamerát,
ugyancsak
zajtalan
magnetofonkészüléket,
összekötő kábelek nélkül, amelyeket bárhova magával
vihet a riporter,
s természetesen
az
egész apparátusnak
szinkronban
kell
működnie.
Hogyan lehetséges azonban a szinkron kép- és hangfelvételt
összekötő
kábelek nélkül létrehozni? Egy elektronikus óra segitségével, amelyet Robert
Drew közrernűködésével
sikerült megszerkesztení. Az 1960-ban készült Primary-t már hordozható, könnyű, zajtalan, kábelek és stativ nélküli filmkamerákkal forgatták. A kamerával mindenhová követni tudták a film főszereplőjét,
a leendő elnököt. Első alkalommal sikerült elérnlök azt a mozgásí szabadságot a filmkamerával,
amely Leacock módszeréhez,
az "uncontrolled"
filmhez szükséges,

Leacock és munkatársai
Robert
Drew, Donn Alan Pennebaker,
David
Maysies - általában két-két emberből
álló forgatócsoportokat
alkotnak
filmjeik forgatásakor. ·igy több helyen, többféle megvilágításban
és szernszőgből képesek felvenni filmjeik anyagát.
Bár filmjeit
előzetesen
kialakított
koncepció alapján kezdi forgatni, helytelennek tartja, ha rnunkatársaí
mereven ragaszkodnak
ehhez a koncepcióhoz.
A koncepció következetes
érvényrejuttatása nem is mindig lehetséges. Van
amikor fogalmuk sem lehet előzetesen
arról, hogy mit fognak kamerájukkal
megörökíteni.
Például
amikor a Primary-t forgattak, Kennedy-t egyáltalán
nem ismerték, s azt hitték, hogya
választásokon Humphrey
fog győzni.
Az egyes munkatársak
a cselekmény
különböző helyszínein
forgatnak,
s a
kamera folyamatosan
munkában
van,
vagy legalábbis állandóan készenlétben
áll a filmezéshez. A film egyes részei
sokszor úgy egészítik k{ egymást, mínt
egy telefonbeszélgetés
két part.nerének
szavai. A film alkotóinak
villámgyorsan kell gondolkodni ok, kapcsoiniok,
mert sokszor előfordul. hogy a legcsodálatosabb
dolgokat csak akkor veszi
észre az ember, amikor már elmulasztotta felvételüket.
Természetesen ezzel a munkamódszerrel rendkívül nagy a túlforgatás.
A Primary-hez pl. 18.000 lábnyi nyersanyaget
vettek fel, s ebből csak 2000 lábnyi filmet használtak fel. De ha sok filmet is
használnak el a forgatáskor. másutt viszont sok szereplővel dolgoznak. A költségek körülbelül azonosak.
Munkamoráljához,
rendezői
módszeréhez tartozik az is, hogy megengedhetetlennek tartja a rejtett kamera használatát. Mindig megmondja
előre, ha
valakit le akar filmezni, csak azt nem
árulja el, hogy ez mikor történik. Rendszerint hóna alá veszi a zaitalanul működő film kamerát, és észrevétlenül kezdi
el a forgatást. A jeleneteket nem állítja
be, és nem használ a forgatásnál semmiféle világító berendezést. Ez az egyetlen mód szerinte arra, hogy az emberek
a kamera előtt természetesen
viselkedjenek.
Arra a kérdésre, hogyan érvényesül

e mellett a munkamódszer
mellett a
rendező koncepciója, művészi felfogása,
Leacock kifejti, hogy ez elsősorban a
lefilmezendő
anyag kiválasztásában
és
megszerkesztésében
jut
érvényre,
Az
"uncontrolled
film" rendezője - ellentétben az előre megírt, beállított
és
megrendezett filmekkel - sohasem változtatja meg az események menetét. Jogában áll felfogása szerint kiválasztani,
hogy mi az, amit felvesz, mi az, amit a
felvett anyagból meghagy, a történést
azonban nincs joga berolyásolní, mert
ez már a valóságnak
csak rekonstruálása vagy dokumentumfilm
esetében
sokszor meghamisítása
lenne.
De vajon objektív marad-e így is a
kiválasztott,
megszerkesztett
anyag?
Nem
befolyásolja-e
az eseményeket
maga a lefilmezés
ténye? A vágás,
montiirozás nem jelent-e
szükségszerú
eltérést a valóságtól? - Leacock szerint meg kell próbálni a minimumra
csökkenteni a filmezés tényének hatását
a környezetre. Ez nem jelent nagy problémát
akkor, ha a rendező természetesen viselkedik, s az emberekkel éppen
olyasvalami
történik,
amiről szívesen
beszélnek. A kiválasztásban
természetesen szerepet játszik a rendező személyísége.
Leacock az "uncontrolled
film" leglényegesebb vonását abban látja, hogy
bár személy szerint kritikával
figyelik
az eseményeket, az embereket, a társadalmat, azonban a néző re semmi esetre
sem akarják
nézeteiket
az anyag kezelése által rákényszeríteni.
Ezt a tényekre bízzák.
A társadalom,
az emberek megbírálása tehát Leacock filmjeiben kizárólag
a tények leplezetlen feltárása által történhetik. Ha az eseményeket rekonstruálja a rendező, ha díszleteket használ,
akkor vagy meghamísítja
a valóságot,
vagy dokumentumfilm
helyett játékfilmet, "kontrollált"
filmet készít. Ez az
eset forog fenn Leacock véleménye szerint Joris Ivens filmjeinek
esetében.
Ivens - szerinte - a "Spanish Earth"ben kitűnő játékfilmet
alkotott, melynek azonban a dokumentalitJáshoz semmi köze nincs.
És ez a különbség a "cinéma-vérité"
Jean Rauch által képviselt
irányzata
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és az "uncontrolled
film" között is.
Leacock véleménye
szerint
Rouch a
megrendezett,
beállított film, a játékfilm irányába halad. Ugyancsak elhatárolja magát Leacock Chris Marker
filmalkotói módszerétől, aki szerinte illusztrált előadásokat rendez filmjeiben
sznobok számára, s aki "se nem költő, se
nem író, hanem egyszerűen esszéista".

3. Il momento della verita. (Az igazság pillanata)* - A kr itikus Francesco
Rosi olasz produkcióban
készült filmjét amely egy ambiciózus spanyol
parasztfiú
tragédiával
végződő torreádor-karrierjét
mutatja be - különösen
színes felvételei miatt dícséri, ezeken
"az esztendő leggyönyörűbb színei" láthatók.

1965 TÍZ LEGJOBB
FILMJE

4. The knack. (A csábítás trükkje) Jerry
Richard Lester erősen stilizált,
de megindító
története
egy ártatlan
magányos lányról szól, ki Londonba kerül, s a fiúkról, akik nyomába szegődnek.

A New York Heraid Tribune párizsi
kiadású újévi számában a lap filmkritikusa, Stephen
Grover a vezető
sajtóorgánumok
szokásának megfelelően összeállította
1965 tíz legjobb
filmjét. A válogatás természetesen amerikai szemmel történt - legalábbis egy
Párizsban élő amerikai szemével -,
s
erre elsősorban az a sajnálkozás utal,
hogy a legjobb filmek listáján mindöszsze egyetlen hollywoodi film szerepel-'
het. Mindenesetre a tárgyilagosság igényével szögezí le, hogy Hollywood még
míndig képtelen arra, hogy visszaszerezze vezető pozícióját, mert filmjein
"az életet úgy ábrázolják, ahogyan élni
kellene, s nem úgy, ahogy élünk".
A legjobb tíz film rangsora tehát a
következő:
1. Pierrot le fou. - Stephen Grover
megfogalmazása
szerint Godard filmje
egy végletesen
amorális
emberpárról
szól, akik életük értelmét a szerelemben keresik, majd e kísérletük meghiúsultával elsodródnak egymástól. A filmben álomszerű .jelenetek követik egymást az ímpresszíonisztikus
festmények
tónusában,
de a cselekmény". sokszor
bizonytalanul
szövődő .szálaít
inkább
csak utólag vagyunk képesek egységbe
foglalni.
2. Nothing but the.' best. Clive
Donner vígjátéka egy alázatos, egyszerű
klstísztviselővelfoglalkozlk,
aki feljebbvalóinak hiúságát és önteltségét
kihasználva csinált karriert.

...

.

'. A filmcímek fordítását csak il nálunk is
forgalomba kerüld' filmek esetében közölj üle
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5. Les fétes galantes a címe René
Clair többéves szünet után született új
filmjének, amely pazar, mulattató képekben 'idézi fel az elmúlt korok háborúját, "amelyek még a nevettetés tárgyául szolgálhatnak", ellentétben a modern háborúk egyértelmű iszonyatával.
6. The Ipcress file. - Az év legjobb
bűnügyi paródiája,
szerény költségvetéssei készült, Michael Caine-nel a főszerepben.
.7. Those magnificent
men in their
flying machines. - Nevezetessége, hogy
"falán az első film, amelyben a nagylátószögű lencséket lehetőségeiknek megfelelően alkalmazzák",
8. Cat Ballou. - Ez az év egyetlen
érdemes hollywoodi filmje. A történet
banditákról és asszonyaikról szól, "éppen
olyan
valószínűtlen,
de
mulatságos
hangnemben,
mint a régi vadnyugati
balladák".
9. Section 317-e. - Ez a film részvéttel és egy leheletnyi humorral mutatja be egy francia katonai egység felbomlását az indokínai dzsungelben, a
tíz év előtti harcok során.
10, Tokyo Olympiad. - Az év legjobb
dokumentumfilmje,
mely a cikkíró szerint "a tokiói olimpiai játékok rninden
hevét, szenvedélyét és eseményét megörökíti".
A legjobb tíz filmen kívül Stephen
Gróver megemlít még néhány "jó"
filmet is, ezek között Visconti Sandra

című filmjét, amely egy a második
világháború viszontagságait átélt család
és az új társadalom között támadt feszültségről szól, valamint William Wyler
The Colleetor című filmjét, amelynek
központjában egy pszichopata áll.
Röviden áttekinti a legjobb,illetve
a
legrosszabb színészi alakításokat is: az
előbbiek közé elsősorban Vivien Leigh
.és Simone Sígnoret játékát sorolja a
Ship of fools című filmben, valamint
Denholm Elliott alakítását
a 'Nothing
but the best-ben. A legrosszabb filmek
és színészi alakítások között viszont első
helyen a She című filmet és főszereplőjét Ursula Andress-t emlegeti, rajta
kívül pedig Sandra Dee-t és Doris Day-t.
Ingrid Bergman
rosszulöltözöttségé.vel
és túljátszásaival
szolgál rá, hogy e névsorba kerüljön, partnere Alain Delon pedig ugyancsak kivívta magának a "legrosszabb férfialakítás" megrovását,
mert
a vásznon "egy-egy ajkbiggyesztest édes
mosoly vált fel, amelyet újból ajkhigygyesztés követ" - ebből áll a színészi
teljesítmény.
Végül az utolsó "leg": az- esztendő
legnagyobb
csalódásának
a cikkíró
Federico Fellini Giulietta és a szellemek
című alkotását tartja, amely tele van
élettel, .amikor Giulíetta Masina jelenik
meg a vásznon, de amely "túlságosan
gyakran vált át a hősnő fantáziájának
végnélküli ünnepi parádéjává".
Egyébként a New York Heráld
Tribune-on kívül a vezető filmfolyóiratok
is közölnek hasonló összeállításokat az
elmúlt
év tíz
legjobb
filmjéről. A
Cahiers du Cinéma pl. hosszú
névsorát közli azoknak a filmmúvészelmek
és kr itikusoknak, akiket ez ügyben nyilatkozatra kért fel. ACinéma 66 ugyancsak körkérdést
intézett a szerkesztőbizottság tagj aihoz, s .közvélernénykutatást végzett az olvasók körében is. A
felsorolhatalanul
hosszú rangsorolások
közül csupán néhányat említünk meg:
. .)'eah-Luc Godard szerint:
Deszna
Urvacsora (svéd)
Journal d'une femme en blanc
Young Cassidy
Shock Corridor
Gun Hawk

Vídas Secas
Yoyo
Lilith
La Vieille Dame indigne
Georges Sadoul szerint:
Vidas Secas
EI Verdugo
The Brig
Pierrot Ie fou
King and Country
Vaghe stelle dell'Orsa (Sandra)
Kwaidan
Amikor felkel a nap (pakisztáni)
Fekete Péter (csehszlovák)
Francois Truffaut szerint:
AlphaviJJe
L' Amour a la chaíne
Fekete Péter (csehszlovák)
Urvacsora (svéd)
De l'Amour
Deszna
Kiss Me Stupid
Pierrot le fou
Vaghe stelle dell'Orsa (Sandra)
Vidas Secas
La Vieille name indigne
Louis MarcoreIles szerint:
Deszna
Paris vu par Godard
Vidas Sec as
The Sandpiper
King and Country
Vaghe stelle dell'Orsa (Sandra)
La VieUIe Dame indigne
ACinéma
66 olvasói szerint:
Pierrot le fou
The Knack
Yoyo
Alphaville
La Vieille Dame indigne
La 317-e Section
L'Obsédé
Giulietta és a szellemek
Pour l'Exemple
Le Bonheur
A Variety című New York-i hetilap
ugyanakkor közlí a legtöbb bevételt elért filmek listáját a film kezdeteitől
fogva 4 millió dolláron felül. Az egyik
érdekessége
ennek az összeállításnak,
hogy egyetlen európai
film szerepel
benne, a Dolce Vita, s ez is a 107. he-
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lyen, 6 millió dollárral. Viszont kimaradt a felsorolásból az Egy nemzet születése című 1914-es film, amelynek bevétele meghaladta az 50 millió dollárt.
A 20 legjövedelmezőbb film egyébként
a következő volt:
1. Elfú] ta a szél
(1939) 41,2 mill. doll.
2. Ben Hur
(1959) 38 mill. doll.
3. A tízparancsolat
(1957) 34,2 mill. doll.
4. Mary Poppins
(1964) 28,5 mill. do ll.
5. Cleopatra
(1963) 23,5 milI. doll.
6. Nyugat meghódítása
(1962) 23 milI. doll.
7. 80 nap alatt a világ körül
(1957) 22,5 mill. doll.
8. A boldogság melódiája
(1964) 20 mill. doll.
9. Goldfinger
(1964) 19,7 mill. doll.
10. A West Side Story
(1961) 19 mill. doll.
11. My Fair Lady
(1964) 19 mill. doll.
12. A tunika
(1953) 17,5 mill. doll.
13. Pacific Sud
(1958) 17,5 mill. doll.
14. Bolond, bolond, bolond világ
(1963) 17,5 mill. doll.
15. Híd a Quai folyón
(1958) 17,195 mill. doll.
16. Tom Jones
(1963) 16,150 mill. doll.
I

17. A leghosszabb nap
(1963) 15,1 milI. doll.
18. Itt acinérama!
(1952) 15 milI. doll.
19. Lawrence of Arabia
(i963) 15 milI. doll.
20. Kalandorok
(1964) 14,5 mill. doll.
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Two Years of Hopeful Development
- Secretary General's Account on the Meeting of the Hungarian Film-maker's
Association .Iván HEVESY and Hungarian Film Theory (István NEMESKÜRTY)
Iván Hevesy the outstanding representative of Hungariari film aesthetics
next to Béla Balázs, deceased at the age of 73. He had written his basic
work "Aesthetics and Drarnaturgv of Film". still of lasting value, in 1925.
He has been the first Hungarran expert to analyse the concept of montage, the dramatic and/or novel-like structure of the film as weIl as
the classical genres of the silent film. His oeuvre would deserve widest
appreciation.
STUDIO
Dispassionate Style - Passionate Seeking of Truth (An interview with
Miklós JANCSO)
The staff of this journal had a talk at the editorial office with Miklós
Jancsó director of the Hopeless Ones, most ori gin al Hungarían film of
recent years. The story takes place in the síxtíes of the last century,
and deals with the routing out of the outlaws having become deprived
of home and country following the defeat of the War of Independence.
The extraordinary
conciseness of characterization
and the forcefúl intellectual Impact of the film rernirids one of Eisenstein's Iwan the Terrible.
In the course of the talk the director of the film easted a light upon
the correlatíons ' of disillusioning
aims and up-to-date
treatment
of
themes.
György SZABAD': Historical Aspects of The Hopeless Ones
The historiogt-apher-author
analysing the historical fidelity of The Hopeless
Ones states that the popular historical aspect characterízes the film.
BAL'ANCE
István DOSAI: Hurigarlan Films Abroad
The manager of HUNGAROFILM, the state enterprise dealíng with the
export of Hungarian
films, renders a detailed factual report on the
deli very and carreer 01 Hungariari films abroad during the last two
years.
Péter NAGY: The Sensation of a Grandiose Film Epic
- Elia Kazan: America, America Pongrác GALSAI: Directors Rendering Account - Some Thoughts on the
Diplome Works of Young Film Directors
Analysis of the diplome works of nine young film directors having but
recentlv left the College of Dramatic and Cinematic Art.
YVette BIRO: Portrait and Snapshot
Notes on the genre of film-essay on the occasion of the portrait series
presented at the Tours Festival.
THE FlLM AND ITS AUDIENCE
P. KOMAR: Poly-aesthetic Education - But How?
Mrs. Komar a full professor and head of a department at the National
Institute for Pedagogy treats the chances and possibilities of film. teaching and polv-aesthetíc education.
László HALASz: Catharsis and Violence in Films
Setting out from the latest results in the range of art-psychology, írnportance of the catharsis is analysed in connection with the psychological
effeds of films.
Ervin GYERTYAN: The "Art" of Infantilism
Some notes on "Goldfinger".
James Bond - Hero of Our Epoch? (z. zs.)
TRADITION
Lajos KASSAK: The Absolute Film. The Symphony of a City.
Lajos Kassák, an outstanding representatíve
of Hungariari literature, a
novellist, poet and artist of great renown, an enthusíastíc adherent and
organízer of the European avantgarde movements of the twenties, (him-
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self having been editor of constructivist periodicals in Vienna), had
been keenly interested in film art in his early youth. This article was
written in 1927 and in it Kassák analyses the prospects and possibilities
of the avaritgarde film in connection with Ruttman's well-known film.
Federico Garcia LORCA: Buster Keaton goes out for a walk.
BOOKS
A Popular Work on the History of Film Art (GREGOR-PATALAS:
Geschichte des modernen Films) (Gergely SALLA Y)
Surrealism and Film Art (Ado KYROU: Le surrealisme au cinéma)
(Klára EGEY BARÚTI)
The First Dovzhenko Monography (JURENEV: Alexander Dovshenko)
(Vince ZALAN)
REVIEW OF FOREIGN PERIODICALS
On the New Czechoslovakian Film - as Seen by a French Crí tic
Interview with De Sica
A Polish Journal on the Possibilities of Documentaries
The Brasilian "Cinema Novo"
"Let's Being Plain, Gentlemen ... "
Leacock: The Cam.era Uricontrolled
The Ten Best Films of 196"5
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