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PREMIER PLAN

A MAGYAR FILM 25 ÉVE. 1945-1970
Szemelvények
E negyedszázad

egy negyedszázad

filmtörténeti

filmtörténetének
utolsó
tíz-tizenkét
évét számba véve, nyilvánvaló, hogy e korszako t nem lezárt múltnak, hanem élő jelenünknek
tekinthetjük,
niezen. az az újdonsáig, ami ,ebben tiz évtizedben megjelent
filmművészetünkben,
még most is kibontakozóban,
remélhetőleg fejlődésben
van.
Könnyebb magyarázni ezt az újat, mint
pontosan meghatározni.
Az alább felsorakoztatott
do7-cumentumok
sem
tesznek
mást: védik, magyarázzák
az újat, igyekeznek a korezek lényegét érintő összefüggése kre rámutatni. Más szóval, azokra
a társadalmi és politikai körülményekre,
jeltételekre és feladatokra, melyek közt az
"új film" a maga új tudatformáló és művészeti lehetőségeire
ébredt. A hatvanas
évek első f'elébe'nmeginduló
társ:adalrnJi és
szellemi változások a filmet
mint nagy
hatósugarú, gyorsan reagáló művészetet
olyan felelős, társadalmi szerephez juttatták, amelyre múlt jából következőleg
aligha volt felkészülve.
Olyan fogalmaink,
mint "vita-film",
"cselekvő film", olyan
igények, mint térui-elemeée, 'l:ralóságfeltárás, a múlt ilIúzióktól mei9fp\sztott ábrázoIm.:1a,
a hiMk feltárása, jÓ2:)arn
nemzeti önismeret - ebből a s2:1erepből követkaznek.
És mindenekelőtt
harmonizálnak
azokkal
a társadalmi
változásokkal,
amelyeknek

dokumentumaiból

II.

oezérmotiourna (az egyéni felelő&pég megnövekedése a társadalom minden posztján,
minden társadalmi cselekvésben.
·Mindez
pedig szükségessé tette az információk nagyobb megbízhatóságát,
a széles körű,
nyílt vitákat, a még meglévő ellentmondások feltárását, s nem utolsósorbaan a dogmatizmus, a morális kCinzervativizmus,
a
hamis nemzeti
illúziók maradványainak
leküzdését.
Új magatartás sziiietett : nemcsak az alkotó és a valóság viszonylatában,
hanem
a művész és a mű között is. A rendező
személyes,
elményeinek
mélyére
nyúló,
világnézeti elkötelezettsége
a filmben egy
sereq új értéket hoz felszínre, új kifejezési leszközöket, fiormanyelvet,
megfigyelést, gondolati any;lgot követel.
A reformkor óta a magyar irodalom a
nemzeti tudat és a társadalmi igazság fáklyavivője, legjobbjaiban
valósággal a nép
nevelője, így is rögződik hagyományos értékrendje. Amikor a saját önálló gondolatait, kritikai szenvedélyét
érlelő új [iiniművészet képviselői színre lépnek, az irodalom e rtjagy nemzeti hagyományát,
társadalmi szolgálatát kívánják folytatni. Sok
tekintetben
magát az irodalmat is megelőzik a film direktebb módon ható vagy
éppen jelképes formanyelvén.
A nemzeti
önvizsgálat, a múlt kritikai szernléleie, az
5

ember és tár-sadalma bonyolult morális és
lélektani összefüggésének
vizsgálata szinte
kizárólagos témakörül-c.
A művek mngfJorolása )J, kritikában lassan éppen ez új értékekre hangolódik át.
A hatvanas évek közepén, amikor ez a
folyamat meggyorsul, ellentmondásokat
is
sziil, Nemcsak azzal, hogy két új fiatal
nemzedék is jelen van már a filmművészetben, mely új élményt, új [euuiatuállauist, sok esetben új művc?sziszemléleti
módot is jelent, hanem elsősorban azzal,
hogy a filmművészet
"cselekvő",
tudatformáló társadalmi szerepe, s ennek megfelelő új értékrendje el nem nyugvó vitatéma marad. Hozzájárul ehhez a filmművészet
szervezeti
kérdéseinek
eimaradi
korszerűsítése,
s annak a szintézisnek
a

AZ ÚTKERESÉS

ÉVEI

Az ötvenes évek végén, a kOThszolidáció
folyamatával párhuzamosan, Jilmművésze[ünkben egyszerre többféLe eredetű terFábri Zoltán:

Két

hiány 2, mely feloldhatná a film gyártási
és miioészi szempontjából
származó ellentétet, ti., hogy a film gyártási szempontból tömegművészet,
a fejlődés, a lcultúra és a kultúrpoWika
szempontjából
nem mindig és fe:tét>mül az. A művészileg jelentős és nemzetközi
sikereket hozó
avantgard e filmek és az átlag mozikozimség sokrétegű tömegei között nehéz szoros kapcsolatot létrehozni. Ez az egyébként természetes
jelenség egyik fő érve
lesz a konzervatív ízlés és a hagyományos
mozimű.fajok
védelme.zőinek.
Dokumentum-összeállításunk
az új .filmalkotói magatartás
különféle
változatait
kísérli meg felvázolni, nem szigorú kronológi2i sorrendben, hanem inkább az egyes
törekvések
körvonalait
érzékeltetoe.

félidő

a pokolban

mékcmyítő mozgás jegyei tűnnek fel. Az
olasz neorealizmus
már csak hatásaiban
él. Új irányzatok, iskolák jelentkeznek
vi-

Makk

Károly:

'Elveszett

paradicsom

iáqszerte, látszólag előzmény nélkül. De
mint a francia új hullám esetében is kiderült, messzire ható, tudatos fordulat következett be, amelynek jelentősége a későbbiek tanúsága szerint csak a hangosfilm forradalmával
mérhető. Az új technikák hozta felszabadulása
végre olyan
mozgékonnyá tette a filmet, mint az "írótoll", A karnera ruerricsak: laz önkifejezés

eczkoze lett, hanem a valóság, a mindennapi élet egzaktabb megörökítője.
E fordulat iránt igazi fogékonyságot
itthon
egye~őre csak a fiatalok muiatnak,
akik
el.sá sikeres kisfiLmjeiket
II Bauizs
Béla
Stúdióba tömörü!ve alkotják meg. Az ún.
középnemzedék
alkotói nzemmeüátnatóan
eráieszitéseket
tesznek a megmerevedett
dramaturgiai
sémák széttörésére.

A modern film irányzatai
A neorealizmus legjobb alkotásainak "modellje" arra épült, hogy az emberekben.
van egy állandóan élő eszme, életelv vagy
CS9.K vágy mely életünket vezérIi, melyet követve, melyért harcolva megütköznek a polgári társadalom ember telen-iégével, a fasizmus barbárságával,
vagy a
nagyváros hétköznapjainak közönyével

Az új ntílus viszont al.iz:ld:i:; genezisét keresi, s a neorealizmus-sal
szemben
abból indul ki, hogy az emberek csak
lázadokká lesznek; s ennek a czűlető kitörésnek ku ta tj a felté telelt, o kait, társadalmí
és egyéni
motívumaít.
Ismét
"m::deEben" kifej eZV2: az emberek élik
a maguk magányos hétköznapi életét, si7

váran vagy cinikusan. Nem látnak más
életle:hetőséget, nem is akarnak máshogy
élni, látszólag elégedettek, gép szerűen engedelmeskednek, fásultan mozognak ebben a világban. S hirtelen - itt a különbség! - egy esemény, egy véletlen
fordulat kipattant ja az emberi élet igényének szikráját, legyen az a hősi helytállás emberi kötelessége, vagy a szerelmi
élet emberhez méltó etikája - s ez a
szikra lángga terebélyesedik, felégeti a
megszokott és elfogadott formák rendszerét.
A neorealizmus

Míg a neorealista művekben az emberek úgy jelennek meg a vásznon, hogy
már tudják, vagy sejtik, mi bajuk, mi a
rossz, mit kellene csinálni, addig itt kőzönyös, fásult emberként indulnak - csak
az ébredés után válnak igazán emberekké, akarnak más életet élni, mint társaik,
vagy mint korábban ők maguk. Az
Országúton nagy tanulsága, hogy Zampano, az érzéketlen artista, fájdalmasan
és csodálkozva döbben rá az érzések szükségletére.
(Almási

Miklós,

Filmvilág,

1960. febr.

15.)

után

A neorealizmus különböző "árulói" (Visconti, Fellini, Rossellini) (... ) éppen az
addig elhanyagolt szellemi égtájak felfedezésére indulnak, hogy a "kívül" dokumentalista pontosságú bemutatása mellett megkíséreljék a "belül" világát is
meghódítani. Az adott lelkiállapot helyett
annak folyamatát, alakulását, fejlődését
kifejezni. Ez a psziohologizáló szándék
azonban nem feltétlenül jár együtt a lázadó ember középpenbba állításával, a lázadás genezisének
kutatásával.
Sokkal

bonyolultabb
továbblépésről
van szó,
olyanról, mely sok esetben a neorealizmus egyes vívmányait is elhagyja, és
megbontja a külső és belső világ együttes ábrázolásának szükséges harmóniáját.
Antonioni
(... ) három
leghíresebb
filmje: az Egy szerelem története, a Barátnők és A kiáltás. kivétel nélkül egyegy belső konfliktus története, az érzelmek természetrajzát adja, a társadalomé
helyett.
(Bíró

Yvette,

Filmvilág

1960. márc.

1.)

A francia új hullám
A Hirosima filmtörténeti helyét keresve
még csak utalásszerűen
sem lehet itt
jelezni újító, forradalmi
szerepét. Nem
első eset a filmművészetben, hogya modern lélekelemző regény vívmányai helyet követelnek maguknak a filmben is,
de még nemigen sikerült ilyen szervesen, annak minden jó hagyományát aszszimilálva, az irodalmiasságet
(lényegében) mégis elkerülve felhasználni ezeket
az eredményeket. Az idővel való játék
lehetőségei, a tartam
értelmének
érzékletes megjelenítése, a bonyolult fogalmakikal élő, mégis költői emelkedettségű párbeszéd, ahol a zeneiség éppen
olyan fontos tényező, mint a versben,
ahol a gondolatritmus, a rím, a szavak
csengése stílusteremtő, mindez új dolgokat jelez. De általában átalakult
a
filmszerűség avult és mondvacsinált fo8

galma. Nem a vizualitás hegemóniáját,
vagy a dialógus háttérbeszorulását
jelenti
ez, mint sokan vélnék éppen ellenkezőleg: az egész rendszer
bonyolult
hangszerelését, ahol minden eszköz már
a maga maximális lehetőségeivel
szerepel.
Emlék és valóság, tudatalatti vágy és
átélt tapasztalat így válhattak (a Hirosimában) nemcsak egyenrangúakká, de egyidejűleg jelenlevőkké. S végül többek között, ez a nyitja sokat hangoztatott modernségének is. Egy tőlünk talán távolálló, mégis létező modern világlátás, életszemlélet keres kifejezést ezekben a formákban. A magára maradott ember befelétekintése,
önmagakeresése
vezet a
kérlelhetetlen analízishez. É'S így paradox
módon, minden
fegyelmezettsége, okos
megmunkáltsága ellenére bizonytalanság,

"rendetlenség"
is szól a filmből, furcsa kettősséget teremtve
magasrendű
esztétikai
fegyelem és az intellektus
"modern"
zűrzavara között.
(Bíró

Yvette,

FilmvHág,

1960. szept.

1.)

... az új hullám rendezői
valóban lényegesen újat adtak korunknak
és a film történetnek. Mi ez az új? Tartalmában
a társadalomnak
szinte
jegyzőkönyv-szárazságú, kegyetlenül
őszinte bírálata,
formájában pedig a "kihagyásos"
képezerkesztési és előadásmód;
a gesztusokat
hangsúlyozó
plasztikus
színészi játék;
a ka-

mera előtti
események
mélységben
való
tagolása.
E rendezők
politikai
állásfoglalása azonban minden őszinte feltáró-szándék ellenére nem egységes; néha egyenest
hiányzik
vagy bizonytalan.
De mégis közösek
erőfeszítéseik;
ahogyan
Francels
Truffaut
írja:
"Felfedeztükés
ábrázolj uk a világ tisztá talan
voltá t; fellázadva,
rnin t Georges
Franju;
kérdezve,
mint
Alain
Resnais;
részt véve benne egy fanyar
nevetéssel,
mint Claude Ohabrol;
mosolyogva,
mint
Malle vagy Vadim; sírva, mint Alexandre
Astruc, "
(Nemeskürty

István:

Az

"új

hullám")

Andrzej Wajda
Egy névvel több, amit iskolásgyerekeknek
és felnőtteknek
egyaránt
meg kell tanulniuk.
Már a Csatorna című filmjénél
felfigyeltünk rá, de a Hamu és gyémánt után
bizonyossá
vált, hogy kivételes
tehetségű
és magatartású
művésszel
ismerkedhetünk
meg, aki nem kevesebbet
tűzött ki életcéljául, mint hogy feleletet
keressen
egy
sok
megpróbáltatást
átélt
nemzedék
gyötrő problémáira,
aki saját lelkiismerete és felelőssége
helyett
több millió
lengyel lelkiismeretének
és felelősségének
súlyát vette magára.
Ez az egyetlen
ember
érzelmi
teherbíró képességét
meghaladó
feladatvállalás
és az ezzel járó belső küzdelem
olyan

különös feszültséget
kölcsönöz Wajda művészetének,
amely
a végső
feloldás
és
egyensúlyérzet
helyett
zaklatottságot
és
töprengő nyugtalanságot
kényszerít
a nézőre.
A Hamu és gyémánt
rendkívüli
hatását nemcsak
kemény
és eredeti
muveszi előadásmódjának
köszönheti,
hanem
annak a lefegyverző
nyíltságnak.
amelylyel alapvető társadalmi
kérdések tragikus
ellentmondásairól
beszélni mer. Őszintén
szembenézni
a tényekkel,
leszámolni
véres tévedésekkel,
megérteni
az emberi
motivációkat,
de
ugylanakkor
erkölcsi
ítéletet
alkotni Wajda erre törekszik
(Létay

Vera,

Filmvilág

1961.

jún.

1.)

Az angol free cinema
"Oh, hogy vágyom egy kis normális
emberi lelkesedésre.
Csak egy kis lelkesedésre - semmi más nem kellene ... " (John
Osborne: Nézz vissza haraggal) Néhány
évvel ezelőtt szakadt ki először ez a kiáltás a dühöngő fiatalokból,
a szinte alig
körülírható,
sistergő
gyűlölet
és lázadó
szenvedély
m=lyéröl, a "rossz kor" elleni
kétségbeesett
tiltakozásként.
mely
nem
adott 'eszményeket,
hitet és lelkesedést.
Tony Richardson
egyik központi
alakja
volt a haragos ifjak körének.
Ő mutatta
be Londonban
Osborne
darabjait,
majd
saját társulatával
színre vitte Shelagh De-

lanay, John Arden, Arnold Wesker műveit, pénzt teremtett
a független
filmvállalkozáshoz,
légkört, hogy megadja
az alkotóerők
szabadságát.
Egy új írónemzedék tört fel hirtelen,
akik számára Tony
Richardsen
színpadot,
életet adott. Fáradhatatlan
volt és sokoldalú.
Richardsori
Nézz vissza haraggal-ja magán viseli ennek a kicsit kusza, bonyolult
érzésvilágnak
a jegyeit. A film érdekesen
sok tekintetben
különbözik
Osborne
darabjától.
Nem a hűségről vagy hűtlenségről van szó, talán inkább a más egyéniségről, vérmérsékletről.
9

A hatások feldolgozása
Az elmúlt néhány
év legnagyobb
traumája kétségtelenül
az antonionizmus
divatja volt, melyet nem volt könnyű kiheverni. Egyszerre volt ez "áldás" és "átok",
mert amilyen izgalmas volt hódításait követve tapasztalni
az őszinte
erőfeszítést
filmjeink
intellektuális
horizontjának
áttöréséért,
kiszélesítéséért,
annyira
lehangoló volt a túl közeli rokonság látványa,
a kezdetben
lépten-nyomon
érzékelhető
felületi
hasonulás
uniformizáló
modora.
Maguk a müvészek is érezték. hogy antonionistának
lenni legfeljebb az első, talán szükséges lépés egy töretlen úton, de
semmiképpen
sem megoldás. A legsíkere-

Jancsó

Miklós:

Oldás

és kötés

sebben kétségtelenül
Jancsó küzdött meg
ezzel a kísértéssel,
ő jutott el leghamarabb az önállósághoz.
(... )
Meglehet, korai még az antonionizmussal való birkózás lezárásáról
beszélni, hiszen olykor újból váratlanul
előbukkannak jellegzetes
eszközeinak
árulkodó
jegyei -, de arra is gondolnunk
kell, legtöbb ezek közül a mai köznyelv elídegenithetetlen
részévé vált, s ennyiben alkalmazásuk jogosultságának
már semmi sem
állhat útjába.

~O

Kevésbé drámai, de nem kevésbé termékeny ha tást gyakoro lt fia tal rendezőinkre
a francia új hullám. Úgy látszik, itt az
életkor
is valamiféle
szerepst
játszott,
mert a franciák stílusvilága
akkor jelentkezett nálunk igazán, mikor a pályakezdők fedezték fel acinéma
d'auteur-t,
s a
vallomásokkal,
kis memo árokkal
egyidejűleg a kecses jegyzetek, a könnyed PO(?zis varázsát.
Szinte
egyetlen
nemzedék
privilégiumává vált egyszerre
csak ez az elbaszelésmód. A Balázs Béla Stúdióba tömörült
fiataloké.
Egyes
rövidfilmek
Truffautimádatról,
mások Malle-ról, vagy éppen

Godard-ról
vallottak.
A legteljesebb
és
leggazdagabb
képet azonban Szabó István
Almodozások
kora nyúj totta, melyben
a
rajongott
példakép
legjobb erényeit
kellett viszontlátnunk,
anélkül,
hogy bántó
utánérzésről
panaszkodhattunk
volna.
A sikeres ötvözés legfőbb oka, azt hiszem, hogy az egyes szám elsőszemélyes
film valóban megengedte
a fiatal alkotóknak a belülről
átölt, mólyen, érzelmileg
hitelesített
mondani.való formába öntés ét.
(Bíró

Yvette,

Filmkultúra,

1967/4.)

Ranódy

László:

Pacsirta

A fiatalok műhelye
Az ötvenes évek végén tucatnyi
fiatal
rendező végezte el a főiskolát, . a7dk egy-

két év alatt kisfilmjeikkel
gukra a figyelmet.

A Balázs Béla Stúdió virágkorának általában az 1961-63. közötti időszakot szokták megjelölni, a Variációk egy témára, a
Te és a Cigányok időszakát: A megjelölés, azt hiszem, jogos. Az azonban tévhit,
hogy ez volt egyben a Stúdió létrejöttének időszaka is, hiszen az akkor már évek
óta működött, sőt már meg is érett az első

válsága, a felbomlás fenyegető jelei mutatkoztak. ( ... ) Mi volt az a fordulat,
amely mégis - e felbomlás felé vezető
tendenciából - a jószellemű teremtés légkörét tudta kiformálni?
Kűlső és belső körü'rnények
egyaránt
közrejátszottak
(... )
Filmgyártásunk
ebben az időszakban

felhívták

ma-
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sajátos mélypontra érkezett. Ahogy Darvas József a Filmművész Szövetség alakuló közgyűlésén megfogalmazta: a "szürkeség" időszaka volt ez. Már mindenki
tudta, hogy valahonnan lemaradtunk. Már
kritikai közhely lett belőle. Sőt - a vicclapok és kabarék kedvenc témája. Mert
hiszen szerte a világban, a nemzetközi
filmművészetben általános lett a mozdulás. Az "új hullám", sőt igazság szerin t
az új hullámok kavartálc fel az állóvizeket. Minden jel azt mutatta - valaminek történnie kell nálunk is. (... )
És ekkor egy szerencsés belső körülmény segített. Ebben az időben lépett ki
a főiskola kapuján az addig legnagyobb
létszámú filmrendező
évfolyam. Olyan
fiatalemberekből
állt ez, akik már nem
nyelték hivatalos és kötelező tananyagként a zsdánovi esztétika dogmáit, akiket nem akartak kitenni a főiskoláról az-

ért, mert egy vizsga-forgatókönyvükben
egy ipari tanuló-zenekar egyik tagja fordítva teszi maga elé a kottát. C. .• )
Tulajdonképpen az ő vizsgafilmjeik mintegy
márkaként
hordozva
élükön
Szabo István Koncert-jét,
ezt az akkor és
nálunk szokatlan és friss hangütésű
filmet, René Clair Entr'acte··jának
e kedves
leszármazottj át - jelentették
a Balázs
Béla Stúdia virágkorának nyitányát. Az ő
színrelépésük adott lehetőséget arra, hogy
a Stúdió megszabadulhasson egy csomó, a
termékeny munkát akadályozó ballaszttól,
és megpróbálta kiformálni a maga sajátos profilját.
De mi volt ez a profil?
Ami engem illet, úgy vélem, teljesen
egyértelmű en a kísérlet. (... )
(Bán

Róbert:

Stúdióról,

Vázlatos

jegyzetek

a Balázs

Béla

1968.)

Vallomás a Cigányok-ról
Dokumentumfi1met
készíten ék
róluk,
akik az ország kétezerhétszáz cigány telepén, a "porokban" mintegy kétszázezren
élnek. Élnek? - Vannak. Kétszázezer ember, és mennyi megoldást sürgető feladat:
· .. Mert harminc százalékuk ugyan dolgozik már, és úgy-ahogy beilleszkedett a
társadalomba is, de további harminc százalékuk csak alkalmi munkát végez, és a
fennmaradó negyven százalék egyáltalán
nem dolgozik, csak: "cigány".
· .. Mert írástudatlan közülük még vagy
l.atvanezer, és hátrányos megkülönböztetésben van része számtalannak.
· .. Mert életmódjuk megváltoztatásának
a fe' tételei adottak ugyan, de ilyen vagy
olyan okból használhatatlanok.
Készíteném a filmet helyzetük bemutatásával,
hogy ki-ki lássa, gondolkodjék
és tegye
amit tud, s amit tennie kell:
· .. Mert Kiskúndorozsmán a mozi első
két sorát foglalhatják csak el, és a vendéglőben megkülönböztetésül
piros csíkkal ellátott poharat vehetnek kézbe. (... )
Készíteném a filmet az előítéletek ellen:
12

· .. Hogy ne érje hátrányos faji megkülönböztetés a kiskúndorozsmai, a szatmári
cigányoka t.
· .. Hogy Győr-Sopron megyében magasabb legyen a cigányok átlagos életkora
is.
· .. Hogy ne kelljen elítélni a kuruzslásért a cigányasszonyokat. (... )
Készíteném a filmet, hogya megértés és
a segítés általános legyen:
· .. Mint Veszprém megyében,
Fejesvölgyön, ahol a cigányokat
emberhez
méltó lakásokba költöztetik. (... )
· .. Mint Öreglakori és Pamukon, ahol
Tokos Jenőné iskolaigazgató
arialfa béta
tanfolyamot szervezett.
Készíteném a filmet útmutatásként, követendő példaként:
· .. Mert Kiskúnlacházán saját erejükből
iskolát építettek a gyerekeiknek, sőt maguk is tanulnak. ,
· .. Mert a szajki könyvtár olvasóinak
hetven százaléka cigány, és Steinbecket,
Németh Lászlót, Victor Hugot olvasnak.
· .. Mert Ocsárdon kétszáz cigány külön

termelőszövetkezetet
alakított,
később
egyesültek
más szövetkezettel.
(... )
Az a meggyőződés
alakult
ki bennem,
hogy a filmet elsősorban
az előítéletek,
a
faji megkülönböztetés
ellen kell elkészítenem - lemondva
a teljesség igényéről,
vállalva
bizonyos
elfogultságot:
siratóik
szellemében
együtt panaszkodva
velük:

Énekel
Senki
Senki
Lehet,
Lehet,
Lehet,
(Sára
letek)

a madár a hegyen
a világon
se hallja meg.
mert éhes
mert szomjas
mert zöld erdőbe

Sándor:

Vallomás

a

vágyik.

Cigányok-ról.

Rész-

Variációk
- A film ellen emelt fővád, hogya Variációk egy témára ' nem közérthető. A
védelem érvelése pedig az, hogy ami elgondolkoztató, az még nem érthetetlen. A
szimplifikálás nem azonos a művészi egyszerűséggel.
- Az alkotók maguk ebben a vitában
nem szólaltak meg, nyilván mert ők a
művel fejezték ki művészi
elképzelésüket, ars poeticájul-cat. Talán úgy vélték,
minden
szó ezen felül a bizonyítvány
megmagyarázásaként hatna.
- Mi mégis arra kértük Szabó Istvánt,
ismertesse néhány szóval, milyen cél felé
törekedett,
mikor
a Variációk-at
alkotta?
- A mi generációnk
egyben
legnagyobb

egyik
legelső
és
alapélménye
a má-

sodik
világháború.
Ez az
alapélmény
olyan nagy, hogy úgy érzem, nem kell
magyarázni:
első vagy második
rnunkájaként
miért erről beszél a mi generációnk majdnem
minden tagja.
- A film módszerét
pedig, ami a legtöbb
vitát váltotta ki, azt hiszem, úgy magyarázhatjuk,
hogya
békekötés
óta nagyon
sok filmet csináltak
a második
világháború borzalmairól,
ezeknek
a filmeknek
a fő törekvése
az volt, hogy megrázzák
a
nézőt, hogy félelmében
tiltakozzék
a háború ellen. Ezért gondoltunk
ennél a filmnél arra,
hogy
ezúttal
ne érzelmeiken
keresztülrázzuk
fel az embereket,
hanem
bírjuk rá őket, hogy gondolkozzanak.
(Petőfi

Rádió,

1962. július

25.)

Elégia
(... ) Az ember nem felejti el a hazai kapukat, amiket naponta
nyitott
ki és csukott be. N em felejti a tornácot, a kerítést,
a kutat, az eperfát és az embereket,
akik
ebben a pontosan
meghatározott
emlékvilágban
továbbjárnak
a képzeletünk
útjain. Így mozdított
engem is a képzelet
a lovak felé. Istállók fanyar szagára emlékezem, ideges testű noniuszokra
és nyugodt muraközi
lovakra:
fogócskát
játszottunk
alattuk.
Nem mozdultak,
hátranéztek, és ezek a kérdő lószemek, amiket
máig is őrzök, arra kényszerítettek,
hogy

most felnőtt
emberként
válaszoljak
Lovakról szól ez a film, azokról az állatokról, amelyek
az ember mellé nőttek
baráttá, segítséggé.
Erről az együttélésről
és
arról a pillanatról
kellett beszélnem,
amikor ez- az állat kilép az eddig ismerős tájból, és sok helyen
átadja
helyét a gépeknek, a technikának.
(... )
Hangsúlyozom:
a lovakról
szól ez a
fi'm, de nemcsak
róluk. Rólunk
is, emberekről,
akik hajlamosak
vagyunk
felejteni, barátainkat
elhagyni.( ... )
(Huszárik

Zoltán,

1966. április

10.)

Csoport vagy közösség?
1960 őszén huszonhat
fiatal művész azon
gondolkodott,
hogy egy adott lehetőségen,
a Balázs Béla Stúdió
szarvezeti
keretein

belül, hogyan
valósítsa
meg
önmagát.
Most, öt évvel később viszont azon töpreng, hogy a közösségben
kialakított
mű13

vészi
egyéniségéhez
hogyan
találjon
megfelelő kereteket. (... )
Szembe kell nézni ugyanis azzal, hogy
azok a lehetőségek,
melyeket jelenlegi
formájában a Balázs Béla Stúdió nyújtani
tud, idősebb tagjai számára már elégtelenek. Közismert, hogy azok a fiatalok,
akik öt évvel ezelőtt Balázs Béla Stúdiótagokként indultak, időközben a filmgyár
különböző csoport jaiban elkészítették
első
nagy játékfilmjeiket
(Sodrásbasi,
Almodozások. kora, Tízezer nap, Gyerekbetegségek, Zöldár, Szent János fejvétele)

Sokak számára látszólag az a természetes megoldás, hogy a Balázs Béla Stúdióból kinövő fiatalok a filmgyár csoportjaiban folytassák további alkotómunkájukat. Vigyenek azokba új színt, lendületet
- mondják. De mi lesz ennek a következménye?
Felbomlik
egy összeszokott,
eredményesen
működő közösség
Ugyanakkor kétséges, hogyafilmgyári,
meglehelősen vegyes
összetétélű
csoportokat
felfrissíti-e
majd egy-egy fiatal művész
belépése,
(Sára

SándoT,

Filmkultúm

1965/3.)

Új szemlélet jegyében
Az új korszakat bevezető évek terméséből
a Megszállottak
még inkább a neorealizmushoz kapcsolódik, a Megöltek egy leányt a balladisztikus
hangú népi realizMegöltek

mus hoz közelít, míg az Angyalok földje
egyenesen a harmincas évek kissé romantizáló francia film11ealizmusához
fordul
vissza.

egy leányt

Múltunkat idézve, kevés filmünk
nézett
még ilyen rokonszenves nyíltsággal szembe a munkásság
megosztottságával,
s annak tragikus következményeivel.
Az alapkonfliktus kiélezett exponálásában
a szocialista művészet
különösképpen
a
klasszikus szovjet film - ember- és társadalomlátásának
legjobb
hagyományai
élednek fel. Rokonszituációk
között kuLaLva ezúttal csak utalunk arra, hogy például Visnyevszkij művében az ellentétekLől szabdalt csapat végső egységének megszületésében
megnyilvánuló
optimizmus
azért lehet olyan felemelő, mert az expozíció a legkiélezettebb
helyzetekben
mutatta meg a matrózok szétforgácsoltságát.
Dramaturgiai
zsargonban: az expozíció és
ét befejezés
állapotának
éles különbözősége adhat csak lehetőséget
a valóságos
drámai harcra, melynek során aztán eljuthatunk a felemelkedésig,
a megoldásig.
(SándoT

Iván,

Filmvilág,

1961. oktober

15.)

A Megöltek egy leányt azáltal, hogy teljes
súlyosságában
ábrázolja ezt a munkásretegek közötti ellenségeskedést,
nagyszerű
drámai lehetőséget
teremt magának ahhoz, hogy az egységnek, a közös ellen-

séggel szembeni
szükségességét
fedezet nélküli
azt, arninek a
lóságos élmény
(KüTti

László,

együttes küzdelemnek
a
igazolja. Egyébként
csak
szavakkal bizonygathatná
felismeréséhez
így, a vaerejével juttat el.

Film,

Színház,

Muzsika,

1961. ok-

tóbeT 20.)

Készítettünk
mi már munkásmozgalmi
filmet nemegyszer,
és ezekből a munkásmozgalmi
filmekből
se hiányzott
a
mély eszmeiség, nem hiányzott belőlük a
szándék és a jó színészi alakítás
sem,
de ezek jobbára csak merev, itt-ott feloldott tablók maradtak, - Nádasy filmjének alighanem abban van a legnagyobb
ereje, hogy a klasszikus egyéni drá mák
morális konzekvenciáit,
a klasszikus drámák rendkívüli érzelemgazdagságát
képes
szintézisbe hozni a korszak nagy történelmi fordulataival.
A két fiatal szerelmes szinte rómeói-júliai
tragédiáj ú szoros függvénye annak a kicsit ősi, de valamikor meglevő osztályon belüli ellentétnek, amelyet
a magyar
munkásmozgalomna k is túl kellett élnie ahhoz, hogy
egységessé, akcióképessé válhasson.
(Thiery

ATpád,

Dunántúli

Napló,

1961. okt. 20.)

Megszállottak
Makk Károly új filmje a Megszállottak -,
amely Galambos
Lajos
forgatókönyve alapján
készült,
és amelyet
Illés
György fényképezett,
gondolati és érzelmi
gazdagságával,
friss, mai levegőjével,
korszerű problémafelvetésével
és a sablonok
koloncait
lerugó
művészi
bátorságával
mély benyomást
tesz. Fogyatékosságaival
együtt is olyan jelentős
magyar
filmnek
érezzük, amely egy adott probléma
keretében
nagy alkotói
sz envedéllyel
vall
hitet a mi világunk
ellentmondásaiban
E-dződő új emberéről,
annak
Iorrnálódó
emberi, társadalmi
kapcsolatairól
és egyéni felelősségéről.
Mintha filmgyártásunkba mégis csak megérkezett
volna az a
réges-régen
várt első fecske, amely ugyan,
ha nem is csinál nyarat,
nundenesetre
a
tavasz közeledtét
jelzi.
(Szombathelyi

ETvin,

Népszava,

1962. januáT

18.)

A Megszállottak
minden bizonnyal
külőnleges helyet foglal el a magyar
IilmmüMakk

Károls):

Megszállottak

vészetben.
Hogy
fordulópontot
jelez-e,
mint sokan vélik, ezt csak az elkövetkező
évek gyakorlata
döntheti majd elvajha
valóban így lenne! Az mindenesetre
már
ma is világos,
hogy témában
és megformálásban
az utóbbi évek
legbátrabb,
legkarakterisztikusabb
kísérlete.
Hogy alkotóinak
éppen a leggyengébb
területen
ahol a legtöbb
a bizonytalanság,
a
buktató,
a félsz, amelynek
már a puszta
emlegetése
is sajátos
módon viszolyogtató csengést kapott a mai témában
sikerült
határozottan
előre lendülnie.
Az
ál-maiság,
a nagán 'rdekű
bonyodalmak
atmoszférájából
a korunkra
és életformánkra
jellemző
társadalmi
problémákhoz áttörnie.
És ezzel az ábrázolt
hősök
karaktere
is erőteljesebb,
határozottabb,
mi több: gazdagabb
lett. Er dekes embereket látunk a vásznon. Így is írhatnám :
különös embereket.
N em min tha valamiféle "felsőbbl'endű"
lények lennének,
hanem
mert
legbensőbb,
legszemélyesebb

------~~------------------------

ügyük, a szó szoros értelmében létkérdésük lett a társadalom szolgálata. Vagyis
ízig-vérig mai hősöket. És így végre nem
volt szükség külső sallangozásokra, dübörgő frázisokra, hogy valami ásatag közhelyet a korszerűség és társadalmi jelentőség látszatával ruházzanak fel, a jelentéktelenségnek
valamiféle
jelentőséget
tulajdonítsanak, szájába rágva a nézőnek,
ami t átélnie kellett volna: itt a téma, a
mű önmagát magyarázza.
(B. Nagy László,

Élet

és Irodalom,

1962. jan. 13.)

Kecskés és Bene kiválasztásában, éppen
jellemük, temperamentumuk
teljes különbözősége a megkapó. A művészi mondanivaló egyik nagy igazsága azáltal
válik
meggyőzővé, hogy az alkotók ebben a két
egymástól elütő karakterben megtalálják
azt, ami közös és lényeges bennük, ami
egy ritkán látott férfibarátság kibontako-

zásának tartalmat és szépséget ad. A közös tartalom pedig nem más, mint társadalmunk
embereinek az az alapvető
vonása, amely őket a mi világunkhoz köti.
Kecskést és Benét közös hitük, a megkövült formákat és régi módszereket áttörő
akarás uk hozza össze. S ez okozza a
konfliktust is a film drámai menetében.
Ennek a megszállottságnak hiteles ábrázolása a film legnagyobb értéke. Nem
tudok példát említeni a magyar filmek
közül, amelyben ilyen nagyszerű
volna
az alkotómunka mai pátosza. Az első kutakból feltörő víz örömet fakasztó sugara,
a szórófej ek bicegését utánzó Kecskés önfeledt mókázása, a "csőlopók" féktelensége, rnind ennek a pátosznak motívumai.
Ezeknek a képeknek
a sugárzása
oly
messzeható, energiája oly nagy, hogy még
akkor is feszültséget és érzelmi töltést ad,
amikor a konfliktus már sorvadni kezd.
(Sim ó Jenő, Filmvilág,

1962. január

15.)

Angyalok földje
Az Angyalok
földje
olyan emberközelségben mutatja be a munkásosztály t, amilyet csak a korai szovjet filmekben, a
Maxim-filmekben,
a Gorkij-filmekben
tapasztalhattunk.
S ez a munkásosztály
jellegzetesen magyar, magán viseli történelmünk egy korszakának bélyegét. Hiszen az angyalföldi vagány tól a ligeti mutatványosok világán át a korabeli szocialista forradalmár hiteles típusáig sokszínűen mutatja be az angyalföldi életet.
(... ) Éppen mert egy igazán művészi látomás adja a film aranyfedezetét - Kassák Lajos szellemi inspirációj a -, mutatkozik meg, hogy igazi művészi alkotások esetében mennyire érdektelen,
hogy az ábrázolt életsorsok, extrémek
vagy mindennapiak
ha társadalmipszichológiai hitelük van. (... )
Egy dolog van,amit
egy szigorúbb, s
filmgyártásunk jelenlegi helyzetében nem
indokoltan nagyigényű
kritika
számon
kérhetne a rendezéstő', s ez a rendezői
felfogás némileg túlhaladott
- vagy talán csak divatjamúlt?
volta. Ez a
gátja annak, hogy az Angyalok földje ne
"csupán" szép alkotás, hanem egyszer16

smind izgalmas, a modern filmművészet
útkeresésébe beleszóló film is legyen.
(Gyertyán

Ervin,

Filmvilág,

1962. november

1.)

A cselekmény egyébként minden látszólagos bonyolultsága ellenére: lényegében
végtelenül egyszerű. Egy angyalföldi bérkaszárnya életét látjuk: az egykori igaz
valóság minden torokszorító embertelenségének, látszatra reménytelen lázongásának nyomasztó képét, a költészet síkjára
emelt történelmet. A film egészének hatása nem mérhető le a cselekmény tárgyi ismeretetéséből : nem Mitrovácz mozdonyvezető halála, özvegyének fiáért való
aggódása, mégcsak nem is a bérkaszárnya
lakbérsztrájkjának,
s a lakók könyörtelen kitelepítésének története az, ami megfogja a nézőt; hanem ahogyan mindezés sokminden más - megjelenik a vásznon, s ahogyan író és rendező együttes
munkája nyomán a film gondolatébresztő,
egész értelmi és érzelmi apparátusunkat
megmozgató kisvilága feltárul előttünk.
(Geszti
tóber

Pál,
26.)

Film,

Színház,

Muzsika,

1962. ok-

Nem az élmény ereje, hanem a bosszúság és csalódottság bennünk maradt fullánkjai miatt emlékezünk még mindig
azokra a filmekre, amelyek a munkásosztály harcait próbálták a vásznon megjeleníteni. A politikai szűklátókörüségnek és
a sematizmusnak ezek a film béli áldozatai a legrosszabb szolgálatot tették a művészeteknek és a közönségnek: a dramatizált és lefényképezett brosúrák lejáratták még a témát is. x.' ne emlékeznék
rá, hogy micsoda statisztéria-tömeg
volt
hivatott ábrázolni az osztályt, a szónoklatok az érzéseket, az együtt dobbanó léptek az egységet, a lengő-lobogó vagy a
hős sírja fölé hajtott selyemzászlók
az
eszme diadalát. A közönség pedig - a

Révész György:

Angyalok

forradalmi harcok mindenkori eleven vezetője, közkatonája és olykor áldozatai is
- tudomásul vette, hogy "ez csak film",
azaz "előadás", aminek az élethez és a
valóságos emberi érzésekhez vajmi kevés
köze van.
Ilyen előzmények után maga a vállalkozás, az Angyalok földjé-nek filmrevitele
is dicséretet érdemelne, a sikere pedig
kétszeres örömöt okoz- V égre látha tunk
egy magyar filmet, amelyben a történelem torzítás és erőltetettség nélkül elevenedik meg, a mondanivaló pedig természetes magátólértetődéssel
bontakozik
ki a szereplők cselekedeteiből és jelleméből.
(Katona

Éva,

Élet

és Irodalom,

1962. nov.

10.)

földje
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A NEMZETI ÖNISMERET

IGÉNYE

Az új magyar fiLmművészet az irodalomból átörökölt hagyományok, a nemzeti és
társadalmi tudat folytatójaként
jelentkezik, vállalja a feladatot, ami ezzel jár.
Éppen e feladatvállalás következménye,
hogy a korszeric filmművészet számos hatását képes felvenni, művészi eredményeiben nemzetközi szintre emelkedni, anélkül, hogy sajátos nemzeti jellegét elveszitené.
Ellenkezőleg, éppen karakiérisztikusra rajzolja, szocialista meggyőződé-

sével korszerűvé teszi, akár filozófiaibb,
áttételesebb, a ködös nemzeti romantikát
lebontó mJOndanivalóját, akár az élesen vitázó, dokurneniaristx; irányzatát tekintjük.
A filmekben felvetett problémák eleven
oktuautásái. mi sem bizonyítja
jobban,
mint azok a szenvedélyes viták, amelyek
egy-egy mű nyomán kialakultak, illetve
az az általános ·érdeklődés, ami a bennük
megnyilvánuló
történetszemlélet
morális
és gondolati jelentése iránt ébredt.

Vita az "új film" keletkezéséről
Hosszú ideig csak kisebb-nagyobb rnértékben jelentős magyar filmekről beszélhettünk, de kiforrott filmmüvészetről még
nem. A filmművészet ugyanis nem azonos
a filmek összességével, hanem meghatározott esztétikai minőséget kell hogy képviseljen. A magyar filmgyártásban
az
utolsó évtizedben születtek
meg azok az
alkotások, amelyek összesűrűsödve önálló
arculatú, aktív ábrázolását adták a magyar valóságnak a szecialista átalakulás
történelmi sodrában. S éppen ez lehet a
kritériuma
a filmművészet meghatározott
minőségének: az olyan műalkotások,amelyek képesek művészi adekvátsággal megjeleníteni az adott társadalmi helyzet lényeges igazságait, problémáit, hangulatait. Ebben az értelemben a magyar filmművészet a mai filmművészettel egyenlő,
mert először ebben találkozott egy magas
színvonalú
egyetemes
művészeti
irányzat az új társadalmi helyzet konkrétságával s jellegzetességeivel. Egyébként
ez a legfontosabb hatásalapja is a művészetnek mint társadalmi tényezőnek.
(Nemes

Károly,

Társadalmi

Szemle,

1967. okt.)

A legfontosabb, amiben nem tudok egyetérteni Nemes Károllyal: az a fajta szemlélet, amely a magyar film fejlődését bizonyos esztétikai normarendszerhez való
közeledésnek fogja fel, és mindentől megvonja a művészet rangját, ami nem felel
meg ezeknek a normáknak. Erre a sorsra
jut a legújabb periódust megelőző egész
magyar filmgyártás, az olyan filmek egész
18

sora, mint a Körhinta, a Budapesti tavasz, a Hannibál tanár úr, a Bakaruhában, a Ház a szí/dák alatt - hogy csak
a Nemes által említetteket
idézzem pusztán azért, mert más eszközökkel, más
nézőpontból közelítették meg a valóságot,
mint azt a cikkíró elvárja.
Nem vitatom annak jogosságát, hogy
egy elemzés elsősorban a kifejezés eszközeinek fejlődése oldaláról közelítse meg a
magyar filmet. Sőt nagyon hasznos lehet egy részproblémát, pl. a fényképezés
vagy a vágás módszereit is megvizsgálni,
ha ez a témája az írásnak. Ha azonban
arra vállalkozunk, hogy a magyar filmről mint egészről adjunk valamilyen képet, akkor nem tekinthetjük ezt a fejlődést légüres térben folyó,
öntörvényű
mozgásnak, amely nincs ezer és ezer szállal összekötve azzal a társadalmi, politikai,
kulturális mozgással, amelynek egyszerre
része, aLakítója is, és amely nagyon is
meghatározza. Nemcsak a magyar film
társadalmi szerep ét nem tudjuk megf'elelően értékelni, de ér1Jhetetlenné válik
számunkra az a formai, dramaturgiai, ábrázolásbeli új minőség is, amely valóban
létrejött a hatvanas években. (... )
Miért hoztak
fordulatot a hatvanas
évek a magyar szellemi életben ? Úgy
gondolom azért, mert a rendszer 56 után
szűkségessé vált konszolidációjának
végére érve, ekkor már - ha eleinte nem
is tudatosan
megfogalmazva napirendre került a rendszer stabilizálása mellett a rendszer
megváltoztatásának
a
gondja is. Ekkor kezdett világossá vál-

ni, hogya
gazdasági élet megszervezésének eddigi módja már gátolja a termelés fejlesztését, hogya
személyi kultusz leküzdése nem merülhet ki a személyek kultuszának tiltásában, a hibák

Fábri

Zoltán:

egyszerű

Húsz

óra

orvoslásában, a törvényesség
sem, hanem felül kell
vizsgálni a társadalom meg szervezésének
egészét, és szakítani kell azzal, ami már
elavult. A kínaiakkal való vita kiéleződése pedig már filozófiai kérdéseket is
feltett, a nemzetközi munkásmozgalomnak nemcsak taktikai, hanem stratégiai
kérdéseiről is megindult a vita, ha nem
is teljes nyíltsággal. Ez volt az a légkör,
amely kedvezett a magyar filmművészet
megújhodá-ának,
mint ahogy a művészeteknek mindig kedvez, amikor egy társadalom újragondolja a kérdéseit, mert
helyreállításában

nyilvánvalóbbak,
hozzáférhetőbbek lesznek a konfliktusok. És a létrejövő változások mozgást hoznak létre az emberek
helyzetében,
gondolkodásában,
érzelmi
életében is. Az új fénytörésben jobban

látszik az, amit a megszokás kényelme elfedett.
(Kovács

András,

Társadalmi

Szemle, 1968. márc.)

Új filmjeink legfontosabb vívmánya, hogy
ki tudtak lépni a provincializmus tradíciójából, stílussémáiból,
és a bennünket
izgató társadalmi-etikai gondok világszínvonalú megfogalmazásával tudtak sikereket elérni. Nem a sajátosan magyar témák, a szocializmus hazai
gondjainak
megkerülésével, a már kialakult nyugati
stíluselemek felhasználásával törtek be a
19

szocialista és nyugati fesztiválok rangelsői közé - ilyen irányú kísérleteink
annak idején rendre kudarcot vallottak. Hanem saját
gondjaink
eredeti, gyakran
szélsőséges megfogalmazásával
és az innen kinövő új formai vívmányok újszerűsége, a "még nem látott felfedezés" varázsával. Ezért lehetett európai siker a
Szegénylegények,
ezért tudott intellektuális győzelmet aratni a Hideg napok és pár
évvel ezelőtt
a Húsz ára jóllehet
mindhárom film a magyar
történelem
"speciális" fordulópont jaihoz nyúlt témáért, s hazai, sőt az utóbbi esetében szocialista problematikát
ragadott
meg. A
siker és az elismerés nem maradt el. Megértették a filmet, és éppen a mi fejlődésünk ellentmondásainak
megfogalmazása
tette
érdekessé
ezeket az alkotásokat.
Ezek a filmek a művészi absztrakciónak
olyan fokán mutatták be életünk fordulópontjait, moráli s konfliktusait
- jóllehet ezek hazai gondjaink
leglényegéből
fakadtak -, hogy túl tudtak lépni a speciálisan "magyar téma" korlátain, és tudtak mondani valamit a világnak is; olyasmit, amit még mások nem is érintettek:
az egyéni felelősség, a politikai morál, a
jövőt építő gond dialektikájáról,
a társadalmi elkötelezettség
művészi látásmódjának "egyetemi"
színvonaláról.
Ugyanígy
ki tudott szabadulni a magyar falusi élet
eddig provinciális
látásmódjából
Kósa
Ferenc: a Tízezer nap - a Húsz őrti-val
együtt - a szocialista fejlődés alap kérdéseit, humanizmusunk
és forradalm unk
világtörténelmi
(és
nemcsak
hazai)
konfliktusait
tudta érzékeltetni.
Ezek a
témák
korábban
legfeljebb
valamilyen
számunkra
érdekes,
ám helyi
jellegű
problematika
keretében maradtak.
Nem az a film provinciális tehát, melyben magyar tájak, hazai témák és formamegoldások szerepelnek,
hanem azok az
alkotások, melyekben
ezeket a gondokat
a helyi kötöttségek fényében fogalmaz zák
meg, melyek nem tudnak áttörni az általánosítás magasabb szintjére. A Probaúoon pl. érdekes, sőt sok tekintetben
előremutató
film volt, mégis provinciális
maradt, mert képtelen volt hősei életkonfliktusai t, a szocializmus új életstílu20

sát egyúttal világproblémaként
is ábrázolni - helyi jellegű ügy maradt. Ezzel
szemben a Húsz árá-ban benne
égett
eddigi egész fejlődésünk,
az a világtörténelmi
problémacsomó,
mely
a mai
Európa fejlődését, arculatát,
emberi reményeit alkotja, s ennyiben példaszerű,
vagy ha úgy tetszik: modellszerű
lehetett nemcsak a többi szocialista
ország
számára, hanem még a nyugati haladó
filmprodukciót
illetően is. Ezért jelentell
ez a film nemcsak művészi
áttörést, hanem művelődéspolitikai
sikert is: bebizonyosodott, hogy csupán az elmélyült, igazán nagyméretű
társadalmi
konfliktusok
ábrázolásából nőhetnek ki a világot befolyásoló művek. Új korszak indult.
(Almási

Miklós,

Tá1'sadalmi

Szemle,

1968. jan.)

Fábri Húsz árá-ja, Jancsó filmjei, az Oldás és kötés, a Szegénylegények,
a Csillagosok, katonák, Kovács Hideg napok-ja,
Szabó Apá-ja, Kósa Tízezer nap-ja - a
stiláris és koncepeionális különbségek
ellenére is - megegyeznek abban, hogy kőzös témájuk: az ember a történelemben.
És közös mondanivalójuk
ennek az embernek a felelőssége
a történelemmel
és
önmagával szemben. Ebből adódik filmművészetünk
egyszerre nemzeti és szocialista jellege és izgalmas korszerűség e
hiszen azokat a művészi eszközöket
használja
fel és fejleszti tovább ennek
a mondanivalójának
a kifej tésére. amelyeket a modern filmművészet
éppen az
ember történelmi
elidegenedésének,
kiszolgál ta tottságának,
tehetetlenségének
ábrázolására
hívott életre. Vagyis a magyar film legjobb alkotásaiban
megfordítja a modern nyugati filmművészet
Fellini, Antonioni, Bergman - kérdésfelvetését,
és visszafordítja
fegyvereiket:
nem azt kérdezi, hogyan válik az ember
a történelem kiszolgáltatott, sorsát nolensvolens vállalni
kényszerülő
áldozatává,
hanem azt, hogyan ébred történelmi-emberi felelősségére, s milyen egyéni vagy
kollektív katasztrófával
jár, ha ez az öntudatra ébredés elmarad, ha passzívan sodortatja magát a történelemmel.
(Gye1'tyán

E1'vin,

Tá1'sadalmi

Szemle, 1968. rndrc.)

A történelem - illúziók nélkül
Filmművészetünik lépést tartott azzal a
belső átalakulással
is, amely társadalmunkban egy igazabb, reálisabb nemzeti
önismeret irányába végbe megy, és támogatja ezt a folyamatot. Nálunk, mint köztudott, a nemzeti önismeret, a nemzeti
illúziók, a nacionalizmus kérdése az elkésett polgári fejlődés, a kiegyezés, a bukott forradalmak, Trianon és az ellenforradalmi rendszer soviniszta demagógiája
folytán az utóbbi száz évben a magyar
társadalom legfájóbb pontja volt, és nem
hiába játszott olyan nagy szerepet Ady,
Bartók, József Attila és általában a magyar progresszió gondjai között. Nem változtat ezen, csak helyzetünk ellentmondásosságát mutatja, hogy készültek ebben az időben olyan filmek is, amelyek
a sok nézőben még ott levő romantikus
nemzetszemléletet
szolgálták ki. Ezek a
törekvések sok vitára
adtak alkalmat.
Hogya
túlzott nemzeti elfogultság berzenkedett, abban nincs semmi különös,
érdemes azonban megállni annál, hogy

Áz ellentmondások

az egyéni felelősség problémáját,
az elidegenedés kérdéseit feszegető filmeket sokan túlzottan asszociálják - történelmi
témák esetében is - az ún. személyi kultusz problematikájával.
Ez többször indokolatlan vitákat szült, pedig ezekben a
filmekben sokkal többről van szó. A magyar történelem nem 1949-ben kezdődött,
mégcsak 1945-ben sem mint ahogy
nem is ér véget 1969-ben. Itt újra évszázados gondról van szó - Ady a "magyar
ugarról' beszélt, Bíró Lajos a "szolgák
országáról" -,
azokról a feudális hagyományokról, amelyek nemcsak a társadalmi mozgást kötötték gúzsba, de a
személyiséget is deformálták, az emberi
kapcsolatokat
is megnyomorították,
s
amely gond volna akkor is, ha nincsenek
konstruált perek és amely nem tűnik el egyik évről a másikra a törvényesség helyreállításával,
a hibák kijavításával. (... )
(Kovács

András,

Filmkultúra,

1969/1.)

feltárása

A Párbeszéd világosan az elmúlt húsz év
küzdelmeit méri fel, és a két embertől
szinte minden mozzanatban azt kérdezi,
mi az, ami ebből a korszakból mai emberségükhöz hozzátartozik, és mit hordanak tehertételként magukkal stb. Az újrafelmérés és önvizsgálat, a néző őnkorrekciója, a hamis képek átfestése a "belső" témája a Húsz árá-nak is. A "minden másképp van", a többféle igazság
egymással való vitája, a valóság ellentmondásos szövetének lassú és fájdalmas
kiteljesedése - nemcsak történelmi kérdés, hanem a mai ember világlátásának
kérdése is. Ez a film is a belső átalakulás útjait kutatja, - a falu megnyugvá-

Áz ember kiszolgáltatottsága

sának külső és főként belső mozzanatait.
Ennyiben ezen a póluson is hat a másik
stílusáramiat
kisugárzó ereje. De ezt a
belső átformálódást a valóság heves mozgásának, az elmúlt évek összviszonylatainak áttekintéséből próbálja felvázolni. A
különbség tehát a vászonra kerülő élettényekből
következik, és ezek az élettények nemcsak a stílusbeli
elkülönülést
szülik, hanem az azonosság mozzanatait
is magukkal hozzák. Mind a két áramlat
a ma közéletének legfontosabb szöveté t
akarja felfejteni - a mai ember önmagához, történelméhez, társadalmához való
megváltozóban levő viszonyát.
(Almási

Miklós,

Filmkultúra,

1965/1.)

ellen

(... ) Abban a bonyolult korban, amelyben élünk, ahol az erőszak fellépése különféle formában, a legirtózatosabb meg-

nyilvánulási formájában, a fasizmusban,
de a világ különböző tájain ma is szűntelenül
jelen van, úgy érzem, az ember21

telen ség elleni tiltakozás kényszere olyan
téma, amiról mindig szükségszerű és kell
beszélni.
Az a szenvedély, amely a legtöbb Fábrifilmben megtalálható,
a kegyetlenség
elleni szenvedélyként
jelentkezik.
Mi a szerepe tehát magának a kegyetlenségnek?
Mit jelent a kegyetlenség?
.. Nemcsak
testi kínzásokkal
párosuló beavatkozást
más ember életébe, ami mondjuk fizikai
megnyomorítás
útján
vezet keresztül,
nemcsak ez...
Nem . . . Nagyon sokféle
megnyilvánulási formát jelent. Nem vitatható, hogy bizonyos társadalmi formák
a saját védelmükben gyakorolhatnak korlátozó beavatkozást az ember életébe, a
jövő kialakítása érdekében. Ha ezek a
korlátozások a humanitáson belül vannak:
a humanitás általános
törvényeit
nem
szegik meg, akkor nem méltatlanok az
emberhez ... Az ilyen faj ta határozott és
energikus beavatkozások társadalmilag jogosak lehetnek. De a keresztülvitelükben
végbemenő, humanitást sértő deformációk, melyek már lealacsonyítják
az em-

Perben

a hamis

(Interjú

Fábri

Zoltánnal,

Filmkultúm,

1965/3.)

mítoszokkal

- Gyermekkorom óta az a probléma izgat: milyenek a magyarok? Itt ez a kis
nép Európában, a maga furcsa, ellentmondásos történelmével.
s azokkal a buta
nosztalgiákkal és irreális vágyálmokkal,
amelyek az én gyermekkoromban tömegméretekben hatottak. A mi népünk évszázadokon át "vidéki volt" s magának
élő, önmagát kiszolgáltató, a jobbat, többet akarókat igen sokszor magára hagyó,
az értelmes küzdelmet ritkán, bár olyankor szívvel-lélekkel vállaló, az értelmetlen áldozatokba - a két világháború fásultan beletörődő. Minden filmben azt
próbáltam nyomozni, mi szükséges ahhoz,
hogy ennek az országnak a népe végre
valóban
felnőtté
váljék,
végre
valóban
Európává
legyen
a "magyar
ugar". Lényegében ugyanerről
szólt az
Oldás és kötés is, amely a mi nemzedé22

bert, emberi rnivoltában kiszolgáltatottá
teszik - nem megengedhetők. (... )
Lehetséges, hogy túlságosan is lekötötték érdeklődésemet azok a társadalmi öszszefüggések
és problémák,
amelyekről
már annyit beszéltünk. Egy mély meggyőződés, már-már úgy látszik: mánia.
Hogy az ember szabadságra született. Az
emberiség mögött mégis olyan történelem
áll, amely
háborúkkal,
öldöklésekkel.
gyilkosságokkal,
az erőszak tevékenység
ezerféle
változatával,
különféle
fokon,
módon korlátozta ennek a szabadságnak a
kiélésében. Lehet, hogy meddő, gyermetegnek tűnő vállalkozás éppen ezért a
jogért
síkra szállni, amikor az ember
maga az, aki az emberi szabadságjogokat
szűn telenül megsérti. Dehát eltűrhető az
ember kiszolgáltatottsága?
Én azt hiszem
nem! Különösen ma nem! É'n éppen annak érdekében csinálok filmeket, hogy
az ember emberhez nem méltó kiszolgáltatottsága ellen emeljek szót. Hiszen sokszor az ember még akkor sem vállalja a
saját életét, szabadabb lehetőségeit, amikor pedig lehetne.

künk
önvizsgálata,
annak
érdekében,
hogy alapvető
kérdéseinkre
magasabb
szinten találjunk megoldást.
- Annak idején sokan hittünk abban,
hogy van valamiféle specialis, változatlan magyarság; a szegény népnek valamilyen örök megtartó ereje. A harmadikutas koncepció egyik jellegzetes motivációja volt ez az elképzelés, amelynek
bizonyos elemei - tapasztalatom szerint
- a negyven évesnél idősebbek közül sokaknak a tudata rnélyén még ma is megtalálhatók; legalább nosztalgiákban. Ennek a koncepciónak történelmi gyökerei
körül nyomoz ez a film, Rózsa Sándor
betyárainak
"lebuktatási"
históriája. A
"történelmi magyar függetlenség" sok évszázados illúziójával néz szembe - a mocsarak lecsapolásának fényében. Amíg a
mocsarak áthatolhatatlan búvóhelyül szol-

Jancsó

Miklós:

Szegénylegények

gáltak, lehettek ilyen függetlenségi illúziók. De amikor már nincsenek mocsarak, lehetetlen a passzív, "független" befeléfordulás. Ennek a neodzsentri, pántlikás magyarság-koncepciónak még ma is
van hatása; a filmmel éppen a Jókaiféle történelemszépítéssel,
az álromantikus valóságmásító magyarság-koncepcióval próbálok vitatkozni. Filmem felhívás
szeretne lenni arra, hogy nézzünk szembe
évezredes illúzióinkkal,
s vessünk számot
azzal, hogy történelmünk közel sem olyan.
kellemes és hízelgő, amint azt nagy mesemondónknalk oly szívesen elhittük.
(Jancsó Miklós

interjújából,

Filmvilág

1966. jan.)

J ancsó 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 illúziókra mért csapást. Az egyszerűbb "lelkeknek az Erzsébet királyné mosolyával,
Andrássy nagyvonalúságával, az egyfogatún kocogó Deák puritánságával, az igényesebbeknek a nemzeti ihegemónia részleges helyreállításával, a jogrend biztosításával, a gazdasági fejlődés kibontakozásának a korábbinál nagyobb lehetőségével annyiszor egyoldalúan jellemzett
korszak egyik sötét sarkába világított:
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igazságkereső illúziókat oszlató fénycsóvájával, s a művésznek a történet esetlegességei révén is a történetileg lényegest
előcsillantó képességével.
(Szabad

György,

Filmkultúra,

1966/2.)

A Jancsó-féle történetiségnek megvannak
a maga fontos specifikumai. Mindenekelőtt: a telj es történelmi igazság érvényben hagyásával (sőt: felfokozásával) erősen közelíti a múltbelit a maihoz, a nemzetileg különállót az egész emberiség
szempontjából jellegzeteshez. Innen adódnak egyrészt a régmúlt eseményekre való
"ráismerések", meg az is, hogy a nemmagyar néző a hanghatásokig
menően
magyar történetet az első látásra befogadja. A novum részben abban kereshető,
hogy a művész egy évszázad távolságra is
felfedezi a nagy kulminációs pontokat, a
mai problematika első jelentJkezéseit; másfelől pedig abban, hogy rátapint
a huszadik századi kultúra egyik döntő, sajnos,
igen kevéssé felhasznált lehetőségére. Ez
az egész kort uraló központi alternatív ából és konfliktusból adódik, mely minden osztály, valamennyi nemzet konfliktusaira markánsan rányomja bélyegét, s
így megengedi, sőt megkívánja, hogy a
"hic et nunc" árnyalata - soha teljesen
el nem tüntetve - mégis elhalványuljen.
hogy kiemelkedjék mögüle a nemhez tartozó lény általánosított portréja. (... )
E hisztorizmus további sajátsága, hogy
a "felső" történelem, a megírott és közismert, ki van rekesztve belőle, csak mítosz alakjában képezi a történetek hátterét és fedezetét.
Ráday Gedeon és
Horthy Miklós, a Szegénylegények
és a
Csetui és kitiltás lelkiségükben oly anynyira összetartozó titkos főhősei, csak egy
fénykép erejéig szerepelnek (... ).
A Szegénylegények
negyvennyolc szánalmas-tragikus
epilógusa, egy nagy és
illuzionista
gondolat
szétforgácsolódása
veszendőbe ment életek sorában, az illúziót önveszélyesen dajkáló emberi sorsokban; másfelől a ihatvanhetes béke és idill
igazi arcának
brutális
felmutatása.
A
Csillagos ok, katonák a forradalmat
teszi
elénk olyan vértől iszamos, mégis fensé24

ges mivoltában, ahogyan az olajnyomatainkon nemigen látható. A Csend és kiáltás
történelmi
konkrétságban
és történelmi
igazmondásban - ha lehet - felülmúlja
ikertestvérei t: a nemzeti gerinctörés félelmetesen találó és alig elviselhetően fájdalmas története. Mint minden jelentős
művésznél, Jancsónál is új meg új tartalmakkal itatódnak át a már elsajátított formamegoldások. (... )
E történelmiség
érdeméül
tudják be
rendszerint Jancsó méltatói az újfajta
népábrázolást. A dicsérő jelzők többnyire
ezek: dezilluzionáló,
romantika-ellenes,
antlsematjkus.
A megállapítások
igazak,
és nem is kicsiny érdemeket
foglalnak
magukba. Amellett a művész
szándéka
nyíltan
a polémia. A Szegénylegények
közvetlenül Jókai és persze a Lauesikszerű vizsgálóbírákat
kedélyes humorba
burkoló Mikszáth
ellen irányított krjtiíka,
a Csillagosok zabolátlan vöröseinek megformálásában a "forradalmi" romantikaval szemben lappang jó adag, szinte kimondott indulat.
(Fehér

Ferenc,

Filmkultúra,

1968/2.)

A magyar kritikában divattá vált Jancsó
Miklóst mint a dezilluzionálás,
mint
bizonyos antiromantika úttörőjét méltatni. Ő az - úgy mondják -, aki felszámolja a hamis nemzeti-romantikus
szemléletet, a nép idealizálását, pl. a betyárromantikát (Szegénylegények).
Ő az, aki
megszabadítja
a szocialista forradalmat
a külsőleges pátosztól, a forradalmi patetizálástól (Csillagosok, katonák), ő az, akí
illúziók nélkül megmutatja a kegyetlen
valót, aki szakít az együttérzéstől megrendült és elhomályosult szemlélettel, és
konfrontálja a nézőt a rideg tényekkel.
Már megkíséreltem (a Szegénylegények
elemzésében) kimutatni, hogy ez nem találó jellemzés. Jancsó vitatJhatatlanul nagy
formátumú, kiváló művész, ezt az utóbbi
néhány év kétséget kizáróan bebizonyította, és ha éleződnek is körülötte az elvi
viták, semmit sem kell visszavonni abból, amit vizionárius tehetségéről, páratlan tömörítő erejéről mondottunk. De az
ő dezilluzionálása,
depatetizálása
nem

anti romantikus és nem tagadása a népiesparaszti egyoldalúságoknak, hanem éppen·
igazolásuknak egy sajátos formája. Amit
Jancsó levet, az csupán az érzelmes kifejezésmód, nem a szemlélet:
sőt sok
tekintetben fokozza és kiélezi a népiességet. Számomra az ő absztrakt embere
is a túlerőtől üldözött, tiport, meghajszolt paraszt, aki kétségbeesetten
küzd
létéért. Hogy olykor úgy tűnik, Jancsó
hőse erősebb, mint elődei, hogy szívósabb, keményebb, ellenállóbb, hogy több
benne a lázadó elszántság, küzdeni akarás? Ez igaz, de - s ez a lényeg a mi
analízisünk szempontjából ez a más
és plusz nem a tisztultabb, illúziómenlesebb tudatból származik, hanem a még
kilátástalanabb
helyzetből és az ennek
megfelelő csökönyösebb, erőteljesebb élni
akarásból; nem az egyoldalúság túlhaladásából, a valóság mélyebb megértéséböl,
a célhoz, a felszabaduláshoz
vezető út
sokoldalúbb
felismeréséből, hanem az aktívabb ösztönökből, a felfokozott indulatokból, amelyeket rnind a kétségbeesés
szül. Mert ami a tudatot illeti, az egyénnek azt a képességét, hogy felismerje
helyét a világban, hogy felmérje az objektív viszonyokat, és eszerint orientálódjék, felkészítse magát a harcra, az emberibb életért - e tekintetben Jancsó világképe sokkal negatívabb és vigasztalanabb, mint az előbb tárgyalt műveké.
(Rényi

Péter,

Társadalmi

Szemle,

1968. május.)

Az igazi kérdés, amely Jancsó monumentális ciklusával, a magyar művészet nagy
európai teljesítményével
szemben reáli-

san Ielvebhető
(és szerintem is van ilyen
kérdés), körülbelül így hangoznék:
milyen panorámát ad az emberi történelemről az a kép, mely "határhelyzetek"
együttesének,
elidegenedési
kulminációs
pontokat összekötő vonalnak látja és láttatja a históriát. A válasz ambivalens.
Egyrészt félelmetesen igaz képekben tolul
elénk korunk páratlan drámája, amely
az első világháborúval, a 19. század véres összeomlásával és Októberrel kezdődik. A ciklus ezért és ennyiben monumentális. Másrészt egy elkeseredett, de
forradalmi tiltakozás csendül ki belőle,
amelyet dadogva így írhatnánk
körül:
rosszul állunk, szorongatnak bennünket,
de mégsem törnek át, mer t mindig akadnak ellenállók, alkilk magukkal ránt ják
vagy ránthat ják a többieket. (Mondanom
sem kell: a többes szám első személy
"az emberiség ügyének" hordozóira vonatkozik). Ezt a "no pasaran"-t lehet kritizálni, mondván, hogy túlságosan jelenvalónak érzi a végveszély t és nagyon is
túlnyomónak az ellenséget. Ennyiben még
jogosult is a Kovács András művészetével való szembeállítás, akinek nagy objektív tehetsége rémségek ábrázolása közben is valamiképpen nyugodtan rendíthetetlen marad. De őket egymást kizáró
ellenfelekként
konfrontálni
jogosulatlan
és igazságtalan, mert Jancsó kétségbeesett dac cal felcsendülő, engesztelhetetlenül tiltakozó kiáltása arra mond átkot
és áment, amire a forradalmi marxizmus
nemet és igent mond.
(Fehér

Ferenc,

Társadalmi

Szemle,

1968. aug.-

szept.)

Áz egyén felelőssége
- Cseres Tilbor regénye azért ragadott
meg, mert mai téma, pontosabban
mindig időszerű téma. A morális konfliktus izgatott: az egyén felelőssége és a
felelősség vállalásának
reális, tényleges
lehetőségei. A Nehéz emberek szereplői
nekifeszülnek
adott lehetőségeiknek, és
megpróbálják azakat kiszélesíteni . .. A
Hideg napok figurái bizonyos értelemben
"könnyű emberek": adott lehetőségeiket

sem használják ki, azokkal sem élnek.
Ez a probléma egyike a legkomolyabbaknak, a mi társada1munkban is. (... )
Háború van ugyan, életre-halálra
megy minden, de a probléma nem a "parancsra tettem". (... ) Olyan légkört teremtettek, hogy a nem gondolkodó vagy
félrevezetett katonák egyértelmű parancs
ná'kül
is azt tették, amit Grassyék akartak. (... )
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- Ez a konfliktus érdekesebbnek tűnt
számomra, mint egy parancs teljesítésének vagy megtagadásának a problémája,
mert közelebb áll a modern társadalmak
viszonyaihoz, ahol is formálisan
soha
nem tapasztalt jogai vannak az egyénnek, de a megfélemlítés, félreinformálás,
befolyásolás
hatalmas
gépezete
olyan
súllyal nehezednek az átlagemberre, hogy
képtelen élni ezekkel a jogokkal. (... )

Kovács

András:

Hideg

napok

Társadalmunk
egyik
fájdalmas
gyöngesége, hogy széles rétegek romantikus ködfátyolon át nézik történelmünket,
különösen legutóbbi száz esztendőnk történetét nem hajlandók a maga valóságában szemlélni. Ez a titka a hihetetlen
mértékű Jókai-imádatnak.
Ez nem ízlésbeli, nem irodalmi kérdés! Ez a szemLukács György

új filmjeink

társadalmi

(... ) Valóban igaz, ,hogy Jancsó és Kovács nagyon ellentétes módszerekkel
dol25

lélet védtelenné teszi közvéleményünket
a legködösebb nacionalista politikai koncepciókkal szemben is, olyasmibe sodródunk, ami valódi nemzeti érdekeink ellen való. A két világháborúban való szercplésünk
önmagában is eléggé fájdalmas figyelmeztetés lehet.
- Az őszinte szembesítés nem árthat
a "nemzeti presztizs"-nek ... Éppen ellenkezőleg, az a meggyőződésem, ha mi

kíméletlenül
beszélünk dolgainkról, ezzel olyan erkölcsi alapot teremtünk,
amely jogossá teszi azt az igényünket,
hogy problémáinkat mások is ugyanilyen
tisztességesen,
etikusan,
elfogula tlan ul
tárgyalják meg (... ).
(Beszélgetés

Kovács

Andrással,

Filmkultú1'a,

1966/4.)

szerepéről
gazik, de talán valami közös is felfedezhető magatartásukban . .. Lát-e Lukács

elvtárs valami közöset a tekintetben, hogy
milyen problémákhoz nyúlnak, és milyen
szándékkal teszik ezt?
- Biztosan van valami közös, s e téren
szerintem a filmnek ma Magyarországon
- legalábbis a magyar kultúra számára
- úttörő szerepe van. Mi ti. - s ebben
a legrosszabb irodalomtörténetünk
és kritikánk - olyan helyzetbe jutottunk, hogy
külsőleg mindenféle modernizmust megengedünk
magunknak,
a valóságban
azonban folytatj uk a régi kultúrfölény
helytelen
politikáját.
Arra
gondolok
- irodalomtörténeti
példával, élve

Jancsó

Miklós:

Csillagosok,

kérdés ezt hitelesen feltárni és más glorifikálni. Mert az igazsághoz az is hozzátartozik, hogya
feudalizmus 1848-ban
megindult nagyon gyönge és felületes
felszámolásának továbbvitele teljesen kimaradt a 67-es programból. A kezdődő
kapi talizm us
Magyarországon
telj esen
érintetlenül
hagyta a vármegyei és vidéki feudalizmust. Mármost ennek a kornak az irodalma propagálta ezt a fejlődést, és bizonyos fdkig még ma is igazolják. Különösen Jókaira hivatkoznék, aki
egyenesen apologetikusan
ábrázolta ezt
a kort. Jancsó Szegénylegények
c. filmje
viszont határozott, egészséges szakítás ez-

katonák

hogy valósággalOsászár
Elemér színvonalán műveljük
a múlt igazolását. Ahhoz, hogy ezen túllépjünk, specifikus dialektikára
van szükség. A marxizmus
ugyanis nemcsak abban áll, hogy feltárom az okokat, és megmagyarázom
a
dolgok összefüggéseit.
Történészeinknek
szerintem igazuk van, ha megmutatják,
hogy 1867 előtt nem volt Magyarországon
komoly nemzeti forradalmi mozgalom, s
Deák valóban kénytelen volt a kiegyezést megkötni. Ez az igazság. De más

zel a felfogással. Ráday gróf, aki J ókainál a Lélekidomár, felvilágosodott, nagyszabású ember, aki mellesleg megértette
azt a nagy gondolatot, hogy a szabadságharcost meg kell különböztetni attól,
aki a magántulajdonhoz
nyúl...
Mindezzel szakított Jancsó, s az egész rádayizmus mint középkori
bestialitás
tárul
elénk. Ezt nagy lépésnek tartom előre.
- S itt áttérünk egy komoly teoretikus kérdésre. Amikor Lenin a pártosságról beszélt - nem abban a bizonyos
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újságcikkben,
aminek
az irodalomhoz
nincs köze, hanem egyik fiatalkori
írásában -, azt mondta : a marxizmust két
dolog jellemzi. Egyrészt, hogy objektívebben tudja a társadalmat ábrázolni, mint
a polgári tudományok, másrészt, hogy
ebben az objektiviLásban egyszersmind
áilást foglal. Szerintem a Szegénylegények-ben éppen ez van meg. Az az állásfoglalás, hogy - egészen nyíltan kimondva - történelmünkben
gyűlölnünk
kell azt, ami gyűlöletre érdemes, hogy
Magyarország soha nem válik igazán fejlett, kulturált
országgá, ha a szellemi és
politikai vezetésre hivatott réteg
nem
látja meg ezt az ellentétet a magyar
történelemben, s nem gyűlöli és utalja
meg benne azt, ami gyűlöletre és utálatra érdemes. Ez ellen nálunk bizonyos
til takozást
és averziót tapasztalunk. A
tiltakozás a Hideg napok ellen is szól bizonyos tekintetben.
Van ugyanis egy
olyan téves nézet, melyet nemcsak egyes
bürokraták,
de még gondolkodó és jó
irók is képviselnek, hogy ti. Magyarország úgy került bele a fasizmusba, mint
Pilátus a krédóba...
Ez az, ami nem

igaz ... A Iasizmusig vezető fejlődés 67ben indult meg, de mi soha nem tértünk le a fejlődésnek ún. porosz útjáról.
Az 1918-19-es forradalmak túl rövidek
voltak ahhoz, hogy tényleges változást
hozzanak. Magyarország fel nem számolt
Ieudalizmusa folytán lobogó zászlókkal
vonult be a fasizmusba ... Ez az, amit
Kovács a hétköznapi élet kisemberénél
bemutat. Mikszáthnak
nagy érdeme volt
- szerintem ő a legkritikusabb
magyar
Író -,
hogy a magyar fejlődésnek ezt
a negatív oldalát, ha nem is haraggal
és felháborodással, de mindenképpen az
igazságnak megfelelően ábrázolta. Most
Kovács és Jancsó is felvetik, hogya magyar fejlődés igenléséhez szükségünk van
arra, hogy tényleg gyűlöljük
azt, ami
gyűlöletre érdemes. Ez azonban nem népszerű
dolog, sem egyes búrokra táknál,
sem a nacionalistáknál. Mégis ideológiailag, az ilyen ellenérzések ellenére, nagy
lépés előre ez a magatartás, és ezért meggyőződésem, hogy Jancsót és Kovácsot
a történelemszemlélet
tekintetében
igazi
avantgarde-nak kell tekinteni. (... )
(Intel'jú,

Lukács

GYÖ1'ggyel, Filmkultú,m,

1968/3.)

Vitában a múlttal
A fiú

szemszögéből látjuk
a történetet;
ki világosan, hogy ő hogyan értékeli
a két főhőst, és milyen
következtetésre
jut? Azon túl, hogy valami kemény, rideg nosztalgiával vállalja
mú lt;já t konklúziója
alig több kissé
elvont momlizálásnál ...

de nem derül

Kósa Ferenc:
Vállalja a múltját,
hiszen vállalnia
kell: nem tagadhatja le. De azt mondja:
"Mikor megszülettern,
kapát érintettek a
kezemhez, hogy szeressem a földet. Dehát
én minden földet magaménak érzek. Itt
van előttem a tenger. Valami furcsa módon nyitott szemmel érzem, hogy testként folytatódom a külső világban, nem
a fűben, a fákban, hanem az egészben!"
Ez több mint moralizálás;
a tulajdon
iránti teljes közöny megfogalmazása. A
fiú tökéletesen elhatárolja magát a: tulajdon kötöttségeitől s annak mítizálásá28

tól egy tágabb horizontú gondolkodás nevében; tehát ebben az értelemben feltétlenül meg tagadj a azt a sorsot, amit
az apa hozott magával.
Csoóri Sándor:
- Ha ez moralizálás, akkor már nem
ugyanaz a moralizálás,
mint ami a film
eddigi világát jellemezte, hanem éppen
ellenkező erejű óhaj: elszakadni ennek
a magántulajdonon
alapuló morálnak a
béklyóitól és megújulni belső értékeit, emberi tartását megőrizve. És még
egy dolog függ össze ezzel a kérdéssel.
Aki Magyarországon ma író, festő, filmes vagy költő, annak le kell számolnia ezzel a tegnapi világgal. Még egyszer utoljára jól meg kell néznie és föl
kell mérnie
azt, amitől elszakad.
Kósa Ferenc:
- A fiú zárómonológjában

nyoma sincs

a nosztalgiának; a megfogalmazás során
magunkat is vizsgáztattuk,
hogyan gondolkozunk ezelkről a társadalmi
folyamatokról. Nem nosztalgia van benne, hanem az a különleges érzékenység, amelyet időközben tőlünk térben és időben
távoli emberi dolgok iránt nyertünk még akár más korokra és földrészekre
vonatkoztatva is. Ezek a tőlünk időben

A forradalmi

(Beszél.qetés
kultúra,

a Tízezer

nap

alkotói val

-

Film-

1967/3.)

erőszak megítélése

(...l Rényi Péter (... ) belső hevülettel és
szuggesztív gondolatmenetben
tárta fel
aggodalm át : a film egy parasztforradalom belső gyengeségeiből eredő "abszolút
erőszako t" glorifikál; elidegení tő, tá vla térzékeltető ábrázolás híján azonosul egy
parasztforradalom
ön pusztí tó kényszerével-sodrásával
; s kritikailag á tértékelt tanulságai helyett eszményként idézi "semmire sem tekintő fanatizmusát".
Így rokonul a film sugallata - s ez Rényi fenntartásainak logikusan asszociált lényege
- a ma is intenzíven jelentkező álbaloldali, kispolgári, voluntarista utópizrnussal és kalandorsággal. (... )
Úgy vélem, mindazoknak a helyzeteknek, jeleneteknek, amelyekre Rényi elvtárs hivatkozik, művészi jelentése sokkal
összetettebb, hogysem összefüggésük meggyőzövé tenné a levont súlyos korizekvenciát. A maga szempontjából érthetően előtérbe állított "anyagra"
ugyanis a forradalmi erőszakkal járó etikai döntések,
konfliktusok,
ideológiai reflexiók
egész
rendszere épül (és Dózsa karakterében,
mint .gyüjtölencsében
összegeződik, amivel a film egy:ben egy új Dózsa-portrét
is ad). Rényi Péter a filmben a kíméletlen forradalmi
erőszak egyetértő-azonosuló, aggály nélküli igenlését látja. Szerintem - ha nem is "ellenkezőleg", de
,.kiegészítőleg" - a film az erőszakgesztusokkal szerves egységben, többoldalúan
ábrázol egy olyan etikai-ideológai
kollíziót, amely ép.penséggel idegen a baloldali
kalandorságtól és romantikától, s amelyben a proletárforradalom,
a marxizmus
tanulságainak kritikai értékelő "visszavetítése" j ut érvényre.
(Tóth

és térben távoli dolgok éles idegfájdalmat okozva szólnak bele mai életünkbe.
Az emberi folyamatosságnak,
a foly tatódásérzésnek ez a· megfogalmazása nem
moralizálás,
hanem valami szép és őrizni
való, felelős érzékenység ...

Dezső,

Népszabadság,

1968. júl.)

Rényi(t ... ) nemcsak
egy filmnovella
részletkérdései
izgatják, de tegnapi
és
mai történelmünk
feszültségei: a forradalom és közöny, a nemzeti
önismeret
vagy a nemzeti vakság, s a mindenkori
cselekvés kérdései.
Indulatait
és felelősségérzetét
értjük,
de gondolatmenetében
újra megállít bennünket egy különös
szakadék. Egy helyütt azt írja: "No de nem igaz-e, amit
ez a filmnovella
ír? S amit - olykor
döbbenetes logikával!
- be is bizonyít?
De, ez igaz, lényegében
igaz." Amikor
viszont a film hatásáról beszél, ezt állítja: " ... csak szörnyű iszonyatot szűlhet,
lelki és szellemi
borzongást, pesszimizmust, kétségbeesést...
Sosem forradalmi
hitet, sosern a harc vállalását!"
A kérdés tehát kiélezetten Rényi
Péter szavai alapján - így merül föl:
L ·het-e "lényegében
igaz" művel válaszolni "arra a kispolgári közönyre, amely
korunk forradalmi
elhivatottságát
tagadja"? Szerinte nem lehet. Ha nem tévedünk, Rényi az igazság nyomasztó súlyától félti a mozinézőt. Holott az igazság, bármilyen leverőnek hat is, végső
soron mindig forradalmi.
Kétségtelen, hogy történelmünk legdrámaibb pillanataival félelmetes is szembenéznünk. S talán épp Dózsával a legnehezebb. Két lehetőség közül választhattunk. Vagy megszépítjük visszamenőleg az eseményeket,
s teliálmodjuk
a
múltunkat silkeres szabadságharcokkal, délibáb-hősökkel,
jókais ragyogással, vagy
pedig tudomásul vesszük, hogy a történelem nem ajándékozott
meg bennünket eszményi forradalmakkal,
hanem könyörtelen örökséget hagyott ránk - olyat,
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amilyet. Ezt kell vállalnunk. Tudjuk,
hogy Rényi Péter is így gondolkodik, éppen ezért érthetetlen, miért ítélJkezik
másként? A filmnovelláról
elismerően
írja, hogy "a magyar parasztforradalom
legkíméletlenebb kritikáját" írjuk meg, s
közben szemünkre veti, hogy Dózsát a
film "eszményként idézi föl". Rényi ebben tudathasadást gyanít, pedig ez csak
egy súlyos és természetes ellentmondás,
amely a történelem é, s amelyet mi csak
megpróbáltunk fölvállalni.
(Csoóri

Sándor-Kósa

Ferenc,

Filmkultúra,

1968/5.)

Amit én az Ítélet történelemábrázolásánál
reklamáltam, korántsem e tények tagadása (ezt teszi a felületes romantika), hanem a tényeket indikáló objektív adottságoknak az érzékeltetése. Mert Csoóri
és Kósa ezeket nem érzékeltetik. Az ő
képük a forradalomról így torzul egy kiúttalan, örök tragédia képévé. Nem én
kérek számon történelmietlen aktualizálást, ők ábrázoljáJk történelmietlenül
a
Dózsa-féle helyzetet. Főként azért, mert
csak a forradalom szubjektív oldalára teszik a hangsúlyt, olyan folyamatként ábrázolják a forradalmat, amelynek alfája
és omegája a forradalmi tömegek, illetve
a forradalmi vezérkar akarata, elszántsága, hűsége a forradalmi eszméhez. Pedig a forradalom - ez a marxi sta forradalom-elmélet veleje - mindenekelőtt

objektív folyamat. Engels a német parasztháborúról szóló értekezésének előszavában egészen odáig megy, hogy kijelenti: a szubj ektí v oldal, "a korszak politikai és vallási elméletei nem okai, hanem
eredményei" az ország gazdasági állapotának, "a korban elért fejlettségi fokának". Egy műalkotás persze nem tanulmány, nem lehet rajta számon kérni egy
ökonómiai és szociális analízist. De az
objektív viszonyok érzékeltetés ét igenis
meg lehet követelni, mert ha ez az oldal eltűnik a látószögürrkböl, akkor a
szubjektív oldal is eltorzul: a vezér, aki
győz, mítikus hőssé, a történelem felett
álló istenséggé növekszik, ha meg veszt,
árulóvá vagy gonosztevővé, hitehagyottá
kell hogy törpüljön. De egyik sem igaz.
Ezen a mérlegen nem mérhető egy forradalmár se: a forradalmakat nem a vezérek csinálják és nem is egyszerűen az
ő "bűnük", ha azok elvesznek. Szerepük
lehet óriási, de csak attól, hogy felismerik az objektív helyzetet, annak szükségleteit. Mint ahogy tévedéseik is meszsze kihatnak, ha képtelenek ezekre a felismerésekre. De ez egyben azt is jelenti, hogy teljesítményüket mérni csak
az objektív viszonyokon lehet, azon, hogy
mit ismernek fel, és mit ismernek félre.
Kósa és Csoóri Dózsát nem ezen méri.
Ezt a legfrappánsabban
a Werbőczivel
való beszélgetéseiben lehet látni.
(Rényi

Péter,

Filmlwltúra,

1969/1.)

Szembenézve a jelen konfliktusaival
Sem a film, sem bármelyik művészet
nem helyettesítheti a politikai cselekvést;
a legszuggesztívabb filmalkotás sem pótolhatja a célszerű gazdasági megfontolásokon alapuló döntéseket, a közéleti demokratizmust szavatoló jogi intézményeket, a politikai párt dinamizmusát. A
filmművészet közvetlenül is segítheti e
folyamatokat, jelentős alkotások szűlethetnek a direkt politikai cselekvés szolgálatában. Nyugtalanító ténynek tekinthetjük azonban, ha egy ország filmművészetébenaz
ilyen jellegű alkotások válnak uralkodóvá Nemcsak azért, mert ez
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esetben a filmművészet komorrá válhat,
lemond az önfeledt játék elidegeníthetetlen jogáról, hanem mindenekelőtt azért,
mert e tény is jelzi: a politikai intézmények nem teljesítik, vagy nem kielégítően teljesítik funkciójukat; a filmművészet egyoldalú politíka-központúsága
a
szociális válság feltételezhető jele. (... )
Ahhoz, hogya szükségszerűség birodalmából valóban a szabadság birodalmába
lépjünk át, elengedhetetlen, hogy mindazok a tárgyak, dolgok, intézmények és
eszmék, amelyek ma még bár emberi alkotások - istenként és idegen ha-

talomként uralkodnak felettünk, tulajdováljanak, hogy elsajátíthassuk
azokat, és megszűnjék a cselekvés és a
követelmény közötti, sokszor áthidalhatatlannak tűnő szakadék.
Ehhez
elengedhetetlenül
szükséges,
hogy ne csak a gazdasági szerkezeteket
ismerjük meg, hanem az emberi viszonynunkká

Kovács

András:

szabadulásán gondolkodva egyaránt szükségét érezte a termelő erők meghódításának "odakünn" és az ösztönökének "idebenn". Az a filmművészet tekinthető társadalmi cselekvésnek, amely meghökkent,
gondolkodásra késztet, felfedez, tehát még
nem ismert tényeket közöl a külső és
a belső, a társadalmi és a psziohikai va-

Falak

latokat, az embert is a maga teljességében; felsza badí tásának ez néhkűlőzhetetlen feltétele. Újra és újra érdemes elgondolkodni azoknak a józsefattilai szavaknak a mélységén, amikor az ember fel-

lóságról
- vagyis a megismerést szolgálja, s a világ és önmagunk megváltoztatására ösztönöz.
(Huszár

Tibor,

Filmkultúra,

1968/4.)

Hol húzód nak a ,,falak"?
A filmjét nézve gyahan a francia racionalisták jutnak
az ember eszébe. Ön
ennyire bízik az értelem erejében?
Ezen a téren sincsenek illúzióim. Elismerem, hogy vannak sokan olyanok is, akik
nem merik vállalni a tudás felelősségét,
akiknek a tudatlanság adja a nyugalmat.
Ez a tudatlanság minden elnyomás alapja
- bár még itt is inkább arról van szó,
hogy az emberek könnyen kielégíthetők

primitív igazságokkal (hiszen a tudásvágy
kezdeti fokon itt is jelen van), "ösztönigazságokkal", olyanokkal, mint a fasiszták demagóg "igazságai". Bármilyen nehéz is, meg kell kísérelnünk felébreszteni
minél több emberben az igényt a tudásra, mert a demokráciának ez is alapfeltétele, a közélet iránt érdeklődő, felelősséget vállaló, tájékozott ember. Ha a vallásos világnézetnek van negatív szerepe
ma, az szerintem éppen az irracionaliz31

musban áll. A bibliai kép szerint a tudás fájának a megdézsmálása az oka a
paradicsomból való kiűzetésneik !
Hogyan

függ

mindez

össze a Fauik-kai?

A tudás fája, annyira izgatott ez a gondolat, és különösen
a tudás és a cselekvés kapcsolata. Ugyanis számomra a tudás nem elvont dolog. A Falak hőseinek'
problémája éppen az, hogy élni akarnak
a tudással, gyakorlati
konzekvenciákat
akarnak levonni. A tudás nem is lehet
teljes cselekvés né1kül ! A gyakorlat nemcsak próbája, de kiegészítője, továbbvivője is a tudásnak. Ha nem kerül leg-

alább nyilvánosságra, amit elgondoltunk,
a kipróbálásról nem is beszélve, akkor
az egész tudásunk a levegőben lóg, nemcsak haszontalan, de el is veszíti a realitását, az érvényét, délibáb, rögeszme lehet belőle. A politika a leggyakorlatibb
tudomány, nem lehet papíron csinálni
az maximum szépirodalom. Hőseim
legnagyobb problémája az, hogy elgondolásaik és a' napi gyakorlat között olyan
szakadék van, amely nem teszi lehetövé
a cselekvést, de a továbbgondolást sem.
(Kovács
Magvető,

Andl'ás:

Ötlettől

a

filmig

-

Falak,

1968.)

A múlt tehertétel ei
A kritikák két konJliktusról beszélnek: az
egyik a ,múlt árnyát hordozza,a
másik
a jelenben szövődik. Ezek oly mértékberi
külön élnek, hogy a kritikák
egy része
egyiket vagy imásikat
a film
terhének
uirtia. Mi volt a szándéka p. két Ikonfliktus ilyen laza ezooéséuei?
- Azt hiszem, túl merev a kérdésfelvetés. A filmben nem két, hanem ennél
több konfliktusról van szó, de ha a filmnek van valami értéke, éppen ezt tartom annak. A témát igyekszik sok oldalról, sok konfliktuson
keresztül megközelíteni. A múlt és jelen ellentétei szorosan összefüggenek. A film fiatal hősei
számára a jelen konfliktusa éppen az:
meg tudják-e érteni, át tudják-e élni,
meg tudják-e
emészteni,
folytatni
a
múltat.
Az Esti Hírlap ,kritikája egyenesen
fölöslegesnek tartja a konfliktus
lényeges
részét, aikét "felnőtt alak Imúltbeli konfliktusát. A kritikus
tévedéséről
van szó
pusztán, vagy a filmbeli megfogalmazás
is hozzájárul a félreértéshez?
- Az előbb már megpróbáltam kifejteni,
hogya doktor és a volt táborparancsnok

'A prójétosóq

(Intel'jú

Bacsó

Péterrel,

Filmkultúm,

1967/6.)

kérdőjelei

A prófétaság
romantikus
fogalom,
amely nagy-nagy hitekből áll össze, s
abból a magatartásból,
hogy az ember
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konfliktusát a téma lényeges, szerves részének tartom. A két férfi drámája egészen különleges
tragikumo t hordoz a
múltra vonatkozóan, de ennél még lényegesebb kérdés: hogyan vélekedik erről a
két férfi a jelenben. Magyarán szólva,
azt a kérdést feszegeti: hogy különböző
vélt vagy valódi érdekekért szabad-e elhallgatni bármit is a teljes igazságból.
Persze a filmbeli epizód csak érinteni
képes a két férfi drámáját. A téma olyan
izgalmas, ami a koncepciós perek szereplőinek pszichológiáj át, filozófiáját, történelmi körülményeit
illeti, hogy filmek
egész sorát lehetne csinálni róla. Ettől
függetlenül el kell gondolkodni a kritikus
megjegyzésén. Talán az volt a baj az
ábrázolásban,
hogyarányaihoz
mérte n
túlságosan töményen, egy tömbben, zsúfolt dialógusokkal és néha bizony egy kicsit túlmagyarázva
adagoltuk ezt a jelenetsort. Mindenképpen elütott az eddig
használt laza, oldott filmnyelvtől. De a
felvetődő kérdések gondolati
árnyaltságát csak sok szóval voltam képes megközelíteni.

úgy érzi: képes és tud cselekedni, Ma ez
a magatartás - szerintem - csak néhány kérdőjellel hiteles: tudok-e és ho-

Hintsch

György:

Iszony

gyan hasznosat cselekedni a társadalomért, az emberekért. Szabados egy ponton
úgy érzi, hogy nem tud. Ez persze leszámolás is a nagy prófétai illúziókkal,
ami mcstanában nagyon divatos a művészetekben. Divatos, mert igaz, De én nem
szeretném ezt a leszámolást a kiábrándultság dogmatizmusáig
elvinni, mert
meggyőződésem,
hogy
kapaszkodókra
mindig szüksége van az embernek. Szabados eljut addig a felismerésig, amit
kiprésel belőle saját konfliktusa, szenvedés-sorozata, hogy kimondja: baj van a
tudatommal, baj van a társadalom tudatával. Általánosabb fogalmazásban:
a
mi szocialista társadalmunk tudata nem
tudta olyan v.illámgyorsan követni a társadalmi viszonyok forradalmi megváltoza-

sát. Az emberi akarat, vágy - s a hozzá
vezető cselekvéssor - útján szakadékok
tátonganak. Divatos szóval elidegenedésnek szokták ezt nevezni. De ebben a filmben másról van szó. Szabadosnál a tettvágy állandó mozgásban, akarásban nyilvánul meg - akkor is, ha ostobaságokat követ el. (... )
- Filmem arról szól, hogy Szabados hitetlenné és kapaszkodó nélkülivé válik. E
változás okait adottnak veszem, a filmben csak célzások történnek rá, de fő
oka a tehetetlenség. Vagyis az, hogy voltaképpen Szabadosnak is "régi" a tudata: romantikus forradalmár, aki egyik
pillanatról a másikra szeretne óriási eredményeket felmutatni, ami persze lehetetlen. A másik utat, a szívós aprómunkát
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"pitiáner" dolognak
mantikus -,
tehát
feladja. De ő mégis
ismerésig, mert azt
A Fényes szelek

tartja mert roaz egész küzdelmet
eljut legalább a felmondja: el kellene

(Beszélgetés

Zolnay

Pállal,

Filmkultúra,

1968/5.)

vitája

A Fényes szelek központjában a forradalmi hatalom születésének, egyszersmind
elidegenedésének folyamata áll. A distanciálódás menetét egészen a viszonylagos
idegenségig a művész plasztikus és egyszerű kontrasztokban, igazi képekben mutatja meg.
Mindez önmagában
művészileg
sem
volna újdonság, ideológiailag még kevésbé. Hiszen az elmúlt évek hazai és nemzetközi vitái ból kiviláglott, hogy az elidegenedés létét a szocializmusban, mint
tényt, egy elenyésző kisebbség kivételével senki sem tagadja. Az összeütközések többnyire akörül fordulnak meg: mi
tekinthető elidegenedésnek
a mi világunkban, hogyan született, melyek okai
és jellemvonásai, megszüntetésének feltételei és perspektívái. A Fényes szelek
azonban tartalmas és újszerű művészi
hozzászólás a vitához, mert magát a folyamatot művészi
szerkezete mindhárorn
réteg ében:
az erőszakszervezetben,
az
irányító politikai apparátus körében és
a demokratikus kis közcsségek világában
egyaránt és egyforma elfogulatlansággal
végigelemzi. Így képes aztán megmutatni: meddig volt történelmileg kikerülhetetlen a distancia és az idegenség kibontakozása (mégha a folyamat eredményét
jövendő folyamatoknak fel is kell bontaniuk), hol kezdődik a csupán magyarázható, de nem védhető elidegenedés.
(Fehér

tiltani tőlünk a gyerekeket. Vagyis: új
tudatformát kellene kitermelni az új társadalornban.

Ferenc,

F'ilmkultúra,

1968/6.)

Ha olyan távlatból szemléljük a filmet,
ahol - a külön-külön
feltérképezhetetlen
- dimenziók egybemosódnak:
jelentése
ellentmondások nélkül kibontható. Itt az
aréna: az időtlen világtörténelem.
Az
Egyház: a kultúra, az örök humánum, a
mindenkori Rend. A szeminaristák szürke
nyája: a változásoktól tartó, az erőszaknak kiszolgáltatott
mindenkori Nép. A

"kollégisták" terrorista különítménye:
a
mindenkorí Forradalom.
Hangsúlyozottan - már-már szájbarágottan - a forradalomiba sodródó társadalom nyárspolgári ihletés ű modellje ez·
Az örök Rend tisztes és szelíd képviselőihez még csak árnyéka sem fér az elnyomás bűnének; idilli testvériségben éldegélnek szófogadó nyájukkal, amikor védhetetlen ül, mint istencsapása - természetesen: kívülről - rájuk tör a Forradalom. A kiszolgáltatott. "nép" formátlan tömegének, s a "forradalmárok"
jelentéktelen, de jól szervezett csapatária 1(
túlhangsúlyozott
elkülönítése nem hagy
kétséget afelől, hogya kamera: a nyárspolgár szeme.
(Fekete

Gyula,

Népszabadság,

1969. febr.)

Nem kell szégyenlősnek lennünk, mert a
film
alkotói sem azok: Jancsóék
nem
egy "örök", "általános emberi" probléma
kifejtéséhez
kerestek mai apropót. A Fényes szelek a szocialista forradalom egyik
alapvető emberi-politikai-társadalmi
szituációjának ábrázolása, a mai ember szemével. S a "mai ember" nem azért lehet okosabb a húsz vagy ötven évvel ezelőttinél, mert eleve bölcsebbnek született, hanem mert immár fél évszázados
folyamat ismeretében mondhat véleményt
erről a problemáról.
(... )
Itt kell keresnünk a Fényes szelek kulcsát, s nem abban az olykor tragikus,
olykor rosszindulatú, olykor ízléstelen, de
a film lényeget mindenképpen félreértő
találgatás ban, amely a filmbeli kellégistákat hol a NÉKOSZ-szal, hol a párttal,
hol a kínai vörösgárdistákkal, hol a tizenhetes
bolsevikokkal,
hol napjaink
anarohista diákmozgalmával, a film szereplőit Rákosival, Sztálinnal, Rajk Lászlóval, Mao Ce-tunggal, az egyes motívumokat a fordulat évével, az államosítással, a koncepciós perekkel
azonosítja.

Mindez valóban benne van a filmben,
ahogy benne van forradalm unk ötvenesztendős történelmében, és így a film által ábrázolt problémában
IS,
de nem
konkrét személyekhez kapcsolva, hanem a
fél évszázados tapasztalatokból leszűrt általánosítás szintjén. (... )
Ha választanom kell egyfelől egy lázban égő, újat akaró, forradalmat akaró,

Jancsó Miklós:

Fényes

minden, ami történt, törvényszerű, tehát
helyes volt, de ha ezt a forradalmat válIalorn, ezeket a forradalmárokat kell vállalnom, minden hibájukkal
együtt. Sőt
csak így vállalom őket, mert csak az
igazságot vállalom, mert a forradalomnak
nincs más útja, mint a szakadatlan szembenézés önmagával és
igazsággal.

az

(Gyurkó

László,

Népszabadság,

1969. [ebr.

26.)

szelek

másfelől egy alaktalan,
semmit
sem
akaró, a forradalmat befogadni képtelen
c-oport között, minden esetben az előbbit fogom választani. Akkor is, ha az
előbbiek igazságtalanságokat követtek el,
akkor is, ha nem földre szállt angyalok,
akkor is, ha magatartásuk, elképzeléseik
olykor taszítanak is. És akikor is, ha az
utóbbiak között vannak kiváló emberek,
vannak igazságtalanul szenvedő emberek,
vannak jobb sorsra érdemes emberek.
Nem adok felmentést a hibákért, melye..ket a forradalmárok ebkövettek, nem fogadom el az öncsaló álláspontot, hogy

Én magam is NEKOSZ-ista voltam.
Ismerem, és ábrázolni igyekeztem azt a
tiszta lelkesültsége t, amely eltöltött bennünket abban az időben. És ismerem, mert
magam is elkövettem a hibákat A film
formanyelvén szólva: voltam fehéringes
is (a filmben az ifjúsági vezetők hordanak fehér inget). A film írója, Hernádi
Gyula pályája is a NÉ'KOSZ-ból indult.
Így hát nehezen is volna hihető, hogy
filmünk igaztalan akarna lenni NÉKOSZügyben. Ellenkezőleg, igaz kíván lenni.
Persze tudom, ilyesmi nem egyszerűen
jó szándék kérdése. Meggyőződésem azon35

ban, hogya
filmet
azok értik
hűe n a
benne
foglaltakhoz,
akik felismerik
SZ02rintem
félreérthetetlen
odatartozásunkat
a forradalmár
fiatalokhoz.
Akkor is, ha a
naiv demokrácia,
illetve
az anarchia
irányában végzetes
hibákat
követnek
el. "A
baloldaliság
a forradalom
gyermekbetegsége" ezt nem én állapítottam
meg.
Erről
szól
a film,
és
immár
a
NÉKOSZ-tól
függetlenül
-,
arról a történelmi
méretű
útkeresésről,
amelynek
átélői vagyunk.
(Beszélgetés
febr. 26.)

Jancsó

Miklóssal,

Népszava,

1969.

A Fényes szelek jó megértéséhez
Jancsó
nem adott kulcsot a nézőnek
Mindenki
azzal
próbálja
nyitogatni,
ami éppen
van neki.
Fekete
Gyula
a
Népszabadságban
például:
baltával.
Mivel indulata
ugyanolyan
rnélyről
fakad,
mint Jancsóé,
s ugyanannak
az ügynek
szolgálatában
hadakozik:
nem tudok
rá
haragudni.
Írásának
lendülete
és szenvedélyessége
még magával
is tudna ragadni
ha igaza volna.
De többnyire
nincs
igaza.
A NÉKOSZ
iránti szeretetnek
s a fiatalkori
nosztalgiáknak
az az "abszurd"
mondata
pedig,
meyre
az író cikke fő
mondanivalóját
bízza:
inkább
szeretetre
méltó an megmosolyogtató,
mint felháborí tó.
"Szó sincs arról -írJ' a - ' hogy
a
_
b
NEKOSZ
ürügyén
a későbbi
évek hatalmaskodását
éri bírálat.
Éppen
fordítva: a személyi
kultusz
bírálata
ürügyén
a forradalom
legtisztább
szakaszát
stb ...
sározza be a film"· Magyarán : Jancsó úgy
tesz ravaszul,
minbha a forradalmi
hatalom eltorzulását
bíráln á (ami sem művészileg,
sem politikailag
nem kockázat
nélküli
vállalkozás),
csak azért, hogy jót
üthessen
az immár
húsz éve megszűnt
NÉKOSZ-on.
Ha így volna,
ez lenne
a
világ
első olyan
parabolája,
mely
egy
nagyobb
és veszélyesebb
ügybe
csomagolva igyekezne
becsempészni
a köztudatba egy sokkal szerényebb
és veszélytelenebb
mondanivalót.
Mintha
egy éber
kri tikus azt írná ma valakiről:
az új gazdasági
mechanizmus
elleni
kirohanása
36

csak ravasz ürügy arra, hogy besározhassa az Úttörővasút
megindulásának
felemelő pillanatait.
De most már tréfa
nélkül
Fekete
Gyula
indulatát
nemc=ak a NÉ'KOSZ iránt érzett szaretet
táplálja; kevésbé
romantikus,
maibb és reálisabb alapja is van. Amiről már az előbb
is szóltunk:
a művészi
szuverenitás
kiterjesztése
- a néző rovására.
(Hámos

György,

Magyar

Hírlap,

1969.

február.)

Jancsó senki és semmi mellé nem áll ki
határozottan:
legalábbis
észrevehetően,
érzékelhetően
nem.
Ki a szimpatikus
neki?
Jutka?
Laci?
A "nyáj"?
Mi mellett
áll? A "humanizmus", az "anarchia",
a "passzivitás"
melle't? Mire akarja aktivizálni
nézőit, "cselekvő filmje"
folytatásaként,
a rendező?
Mit ajánl,
hogy saját
szavait
használva - "mit kell tenni, hogyan
kell tovább lépni a forradalmi
mozgalmak
baloldali
gyermekbetegségeinek
leküzdése
után" ?
(Simon

Gy.

Ferenc,

Magyar

Ifjúság,

1969.

mál'-

eius 2.)

A társadalmi
probléma
történelmileg
igaz
és fontos!
Ma nálunk többet ér, mintha
a hatalom
osz tá ly j ellegének
igaz és ismert
tételei t
öri.ené
filmtablókba.
Többet,
mert
nem
kevesebbet
mond, mint hogy saját forradalmi hatalmunk
is magában
rejti a hatalom és ember kapcsolatának
konfliktusait, a hatalom
elidegenedésének
veszélyeit; hogy ezektől a tendenciáktól
a forradalmi
hatalom
sem lehet mentes,
és a
nem megfelelő
módszerek
a legszentebb
és tisztább
célok esetében
is a hatalom
elfajulásának
súlyos
ferdülésére
vezetnek. (... )
A társadalmi
mondanivaló
történelmi
jelképrendszere
éppen
ebben
az összefüggésben
más megvitatásba
kerül.
Nem
egy olyan megfogalmazással
találkoztam,
hogy
a végső
benső
mondanivaló
ellenére a példa
(NÉKOSZ))
nem volt szerencsés.
A magam
részéről
még egyszer hangsúlyozva,
hogy nem tartom
tör-

tenelmileg valósnak az ábrázolást - nem
osztom ezt az aggály t. A megválasztott
történelmi jelkép ugyanis éppen azt teszi lehetővé Jancsó számára, hogy igazán
belülről és szeretettel ábrázolja még a
legszélsőbb szélsóséget
is. A kellégisták
"vad" csoportja ugyanis Jancsónál morális tisztaságban, a becsületes jóratörés
szándékában nem marasztalható el. (Csak
a "fehéringes" központiak.) De a legtisztább forradalmiság is magában rejti
a különféle lehetőségeket, és ennek kapcsán mondhatja ki, hogya
rossz módszer deformálja a jó célokat is.
S bármilyen fájó és kegyetlen, saját
sorainkra koncentrálva a figyelmet, nem
a szürkeinges alaktalan passzivitás, hanem ezúttal az élet színes dinamizmusát, előrehajtó aktív tömegeit vizsgálva
mutat be gyors színváltozásokat (kollégiumi szavazasok formájában). Ezt a jelenséget tudomány és művészet (utóbbi
köréből gondoljunk csak a Hannibál tanár úr telitalálatára) már nemegyszer feltárta a múltra nézve. De vajon a hatalom elvont problémájának saját korunk
és forradalmunk valóságában való művészi
kérdésfeltevése sem teszi jogossá, hogy
jelenünkben
is megnevezzük fájó társadalmi bajaink egyikét?
(Berend

T. Iván,

Közgazdász,

1969. március

19.)

Mivel védekezhetek, vagy mivel védekezhe sűnk ? Ember! S ezt ismét csak befelé
panaszolom : lesznek, nem is kevesen,
akik ez után a film után valóban azt
hiszik, ilyenek voltunk, és erre nincs felmentés Generációk ezreit vezetik félre
cinizmus, embertelenség, sőt elembertelenedés ideológiájával, hiszen milyen rég
volt a múlt, ki emlékszik már pontosan,
és majd hisznek, hitelt adnak, különösen
a fiatal nézők e filmnek, amely demokratikus, szecialista forradalmunk egyik legnagyszerűbb korszakát rántja sárba, tiporja szennybe a modernség "mindent
megváltó" eszközével, szimbolikusan, motívumosan, igaznak pillanatra sem érezhetően s hozzá, számomra, ellenségesen.
Nem védekezek - vádolok. Évek óta
észrevétlen és lappangva gyűlő vádjaim

most sorakoznak igazán elő, ez a játékosan-urasan odadobált dárda nem a vállunk csontját érte, sokkal mélyebb sebet
ütött. Vádolom a kort, amely a "demokratikus liberalizmus" jelszavával. némelyek bólintó beleegyezésével, alkalmat ad
ilyen sokak elleni sertés elkövetésére, s
magyarázatot is szelgáltat rögtön - hiszen a védelmezők együtt állnak s
mindezt milliókért !
(Fábián

Gyula,

Napjaink,

1969. március.)

A rnuvesz nincs kötelezve arra, hogy a
szaktudóshoz hasonlóan ragaszkodjon a
történelmi
eseményekhez, de mivel a
maga módján kifejezője és alakítója a
történeti tudatnak, bizonyos alapvető, integrális elemeknek tetsző történeti rnozzanátokkal
nem bánhat önkényesen. A
NÉKOSZ-mozgalom például nem lehet a
cinikus, embertelen manipulációk kezdeti,
kialakuló kora bemutatási terepe, mert e
lehetőségnek ellentmond a széles rétegek tudatálban rögződött, és helyesen rögződött tényanyag. C .. )
A történelmileg már nem indokolt erőszak cinikus alkalmazásának drámája, annak hiteles, realista ábrázolása a közelmúlt-jelenkorban
elengedhetetlenül megkövetelte volna egyúttal a történelmileg igazolt erőszak pártos Ielmutatását, a
hatalom és erőszak dilemmájanak végső
feloldását. Úgy tetszik számomra, ehhez
a fázishoz Jancsó nem érkezett el. A
rendőr tiszt
figurájának
megformálása
a lehetőséget jelzi ebbe az irányba, de
ebben a filmben kétségkívül nem ő játszsza a főszerepet. Jancsó filmjével kapcsolatban a szocializmus alternatívájának
kérdését felvetni persze, még kérdőjeles
formában is, kissé szónokias túlzásnak
tetszik. Kétségtelen viszont, hogy a szocialialista eszmevilágon belüli modellkereséshez nemcsak Jancsó értékes filmjei,
hanem az általa k21tett széles társadalmi
eszmecsere érvei is hozzájárulhatnak.
(Illés

László,

Új

Írás,

1969. április.)

Levontuk-e
a következtetést
mint
ahogya kulturális vezetés levonta - ab37

ból a körülményből,
hogy az elmúlt évek
filmtermésének
"új hullámát" a Húsz óra
és a Nehéz emberek
végtelenűl
"problematikus"
alkotásai
indították
el, s hogy
enélkül
az útkereső,
felfedező,
sőt tilalmasnak vélt szemléletmód
nélkül nincs
továbbhaladás ? Kétségtelen,
hogy kérdésünk túloz: a krrtikai-szellemi
közéletben
jelentős nyomai vannak ennek az új magatartásnak,
de ez a beállítottság
mégsem vált
következetes
értékvédelemmé,
normává,
rangot
adó jelzövé.
Egyfelől
tudjuk, hogy filmművészetünk
nem robbant volna be a világ filmművészetének
élvonalába,
ha nem kapott volna szabad
jelzést
ez a problémákat
újralátó,
elevenbe
hasító
szemléletmód
másrészt
azonban még ma is uralkodik
egy olyan
formális-kritikai
szemléletrnód,
mely fejetetejére állított értékskálával
dolgozik: nagyobb vésznek tartja a Csillagosok, kaionák etikai-műveszi
paraboláit,
"problematikusságát",
a Nyár a hegyen kényes dialógusait,
mint aszuperálmokat
fád színekkel csillogta tó kommerszalkotásoka
t.

"íGY

Más szóval: a Jancsó-film
körül kirobbant vita világossá
tette, hogy a vitalégkör felszabadítása,
a pást megnyitása
csak első bár igen jelentős
lépés
lehet a művészet
és népünk
emberipolitikai önismeretének
- demokratizálása felé.
Kulturális
fejlődésünk
az utóbbi két évben
felgyorsult,
és a szellemi
pezsgés
öntörvénye
miatt
újabb
váltásra
van
szükség : alapvető
értéknormáink
vitatkozó védelmét,
propagálását,
azt a szinte
népnevelői
funkciót várja el tőlünk, hogy
közönségünket
és közéletünket
ne csak
új formanyelvre,
hanem egy új társadalmi és politikai
gondolkozási
stílus ra is
meg tudjuk tanítani.
Ezért mondtuk
azt,
hogyademokratizmusnak
csupán
első
lépése lehet a pást kijelölése
és a szembenállók egyenjogúsítása.
A dogmatizmus
művitái után ez nemcsak sokkírozó gesztus, hanem
rendkívüli
tehervállalás
is,
melyet mindenképpen
védenünk
kell.
(Almási

Miklós,

Kritika,

1969. április.)

ÉLÜNK MI ... "

Időközben első .Játékfilmjeihez
eljutó fiatal nemzedék jelentkezik,
részben önéletrajz jellegű, lírai hangszerelésű
szerzői
filmekkel, részben társadalomkritikai
igényű, realista művekkel, rnjelyekben többé-

kevésbé érződik a dokumentarista
iskola
hatása. Műveik körűl leggyakrabban
felmeriiui vitatéma : hogyan
látja ez a
nemzedék
a múLtat és benne az apák
nemzedékét.

A fiatalok világszemléletének
gerincét az
önmeghatározás,
vagy még inkább az elkülönülés
határainak
keresése
alakította
ki. "Ilyenek
vagyunk;
mások,
mint
az
előttünk
járó generáció".
S noha ezt a
problérnát
kérdő alakban is meg lehetne
fogalmazni,
és talán így még izgalmasabb
és egyben történelmi bb lenne ezek a
filmek nem vállalkoznak
az analízisre,
az
ön meghatározás
kutató
jellegű
műveletére. Nem keresik, hogy -mit is akarnak,
miért és mennyiben
különböznek
az előttük járók tól, mennyiben
szerencsés
ez az
elkülönülési
vágy és gyakorlat
stb. Ezek
a kérdőjelek,
ha felmerülnek,
legfeljebb
kijelentő
módban
kapnak
hangot. "Nem
vagyunk
olyanok ... ", "másképp
élünk"

stb Az Oldás és kötés megmutatta,
hogy
eza "másképp
élünk", az elkülönülés vágya milyen konfliktusokra
vezet, amint
pozitív megfogalmazást
kér az élet. Ennek a filmnek az erényeit
épp ez az ellen tmondásos
konkrétság
adta: nemcsak
tagadott,
hanem a tagadás emberi-társadalmi konfliktusait
is feltárta,
önelemző
akart lenni.
Az újabb törekvések
már elhagyják
ezt
az
ellentmondásos
szemléletmódot.
A
Sodrásban például
hallatlan
életérzésbeli
biztonsággal
sorakeztatja
fel a "másképp
élünk" életkép eit, anélkül, hogy az életvitele k "programszerű",
pontosabban
világnézetszerű
összefoglalásáig
és a programok
belső
ellentmondásáig
el akarna
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jutni. Valahogy eleve viszolyognak minden ilyen összefoglalástól.
tudatos élete 1vek ábrázolásától. keresésétől, mert ez
kicsit "dogmatikus ízű". Más kísérletekben ez az "így élünk" néha bizonyos, a
közönség felé kacsintó önkritikával jelenik meg, s így már árnyaltabb tud lenni, mint például a Miénk a világ című
kisfilmben.

(... )

A Te, vagy a Sodrásban természetességét, finom líráját is az a közvetlenség
táplálja, ahogyan elemzések és kérdések
nélkül fogadják el önmagukat:
ilyenek
vagyunk. Nem lehet véletlen, hogy ahol
aztán magyarázni-elemezni kezdik helyzetüket, magatartásukat,
életfilozófiájukat,
ott gyöngül a film. Az Álmodozások kora
is, a Sodrásban is ott kezd naivan nagyképű vagy közhelyszerü
lenni, ahol ezek
a látszólag elemző passzusok kerülnek fel
a vászonra: ezek nem illenek a film egészének szemléletmódjába. Mert ennek a
Gaál

István:

Sodrás ban

világ- és önszemléletnek tartópillére az
a törekvés, hogy önmagukat az előttük
járóktól való különbség'ben találják meg,
hogy az elkülönülés jegyeire koncentráljanak. Nem magukat elemzik, nem azt
kutatják, miért és hogyan lettek ilyenek, hanem azt, hogy miben ütnek el az
idősebbektől. A principium stilisacionis ia
különbségtevés.
(Almási

Miklós,

Filmkultúra,

1965/1.)

Ez a filmes nemzedék elsősorban saját
önvallomását adta nekünk művei művészi
tartalmaként.
Tehette:
az önfelmutatás
mindig is érdekes, az övék különösen
fontos, hiszen voltaképpen a mi képünket is
felmutatja, azaz azt az idősebb generációt, amely 1945 után aktivitásával és
passzivitásával meghatározta a határainkon belül kialakult életet. Milyenné tettük mi azt a nemzedéket, amely az öt-

ven es években kezdett eszmélni ? Aki erre
akar feleletet,
nézze meg e korosztály
filmjeit, őszinte és tiszta vallomásokban
kap képet róla.
Emlékezzünk
az Álmodozások kora befejező
képsorára.
Tessék
felébredni,
mondják
a telefon "bresztő
szolgálat
fehérköpenyes
lányai, s a főhős felderengő
szemmel nyúl a telefon után. Emlékezzünk a Tízezer nap záróképére.
a főhős
fia, akiből már egyetemista
lett, megáll
a tenger partján,
s a múltra és a jövőre
gondol (mint ahogy mi, tengertelenek
általában szoktunk a nagyvíz mellett)· Emlékezzünk az Apa zárógondolatára,
amely
szerint ahhoz, hogy az ember felnőtt legyen, meg kell élnie a szenvedést,
pontosabban a saját szenvedését.

Miről van tehát szó ezekben a filmekben? Lényegében
arról, hogy "így jöttünk" és "ím itt vagyunk".
Íme, ez volt
az előtörténetünk,
íme ezeken és ezeken
a dolgokon kellett keresztülmennünk,
íme
így éltük meg az álrnodozások korát, így
ébredtünk
fel végre, s most már itt vagyunk.
Rendben Vian, itt vagytok. De kik vagytok, ti gyerekek?
Tudjuk, hogy mit hoztatok magatokkal,
mit őriztetek
meg a
múlt értékeiből,
mit vetettetek
el, dehát
kik vagytok
végre? Mit akartok,
miben
akartok
újat
adni, mi a programotok,
mit fogtok majd jobban
csinálni,
mint
apáitok ? Ezt szeretné
az ember visszakérdezni,
de sajnos hallgatás
a felelet.
Mintha elvágták volna.
(Vitányi

Gaál

Iván,

Filmkultúra,

1969/4.)

István

- Milyen érzelmi
gondolati
elemeket
akart érinteni akkor, amikor ennek a kis
baráti társaságnak a kapcsolatait boncolgatta? Az érzelmek zűrzavara, kuszasága
kétségtelenül beletartozik az egész nemzedélei 'képbe, ez hiteles, átélhető, de lezen
túl inkább csak a kérdések gyűlnek a
nézőben ...
Elmondtam
már, hogy maga ez a
"sodrásban"
valamikor
személyes
élményem volt, anélkül,
hogy haláleset
lett
volna belőle. Éppen ilyen ostoba módon
játszottunk
mi annak
idején
a Tiszán.
S már a Főiskolán felmerült
bennem ez
a gondola t: mi lett volna, ha...
A Főiskolán sajnos, ezzel nem tudtam foglalkozni, nem volt hozzá sem megfelelő idő,
sem megfelelő felkészültség.
De bennem
élt, bennem motoszkált
jónéhány
esztendőn keresztül,
amíg megpróbáltam
formába önteni.
Azután
felajánlottam
egy

írónak is ezt a témát, hogy írja meg, vagy
írjuk meg közösen, de ő nem látott benne
fantáziát. Ezután döntöttem
el - a téma
olyan erős volt bennem -, hát akkor lássunk neki magunk! Így, ahogy van, vállalva az összes következményeket.
Igyekeztem
meglehetősen
egyem
figurákat
rajzolni.
Olyan embereket,
akiknek
sajátos környezetük
van. Olyan értékrendszert
próbáltam
felállítani,
amelyikben
éppen a legértelmesebb
két fiú
kerül
egyetemre.
Laci például
tiszta absztrakt
gondolkozású
típus, aki rádöbben
arra,
hogy ez az absztrakció
az ő számára az
elkövetkező
életében
orrasi hátránnyá
válhat, tehát érzelem nélkül semmiképpen nem tudja megoldani az életet; vagy
a kis boltosfiú,
aki az egész esetet csupán arra használja
fel, hogya
saját kis
exhibicionista
vágyálmait
kiélhesse.
(Beszélgetés

Gaál Istvánnal,

Filmkultúra,

1966/1.)

Szabó István
- A film (Álmodozások kora) két fiatal
szerelmesében (... ) -a Iszerelem (... ) mintha csak ennyi ből ,'állna: különösképpen
érdekelsz, valami izgat benned, tehát szeretlek. Nem kell leküzdenie eitetitmon40

dásokat, nem kell számotnia
elválasztó
korlátokkal sem a személyiségen, az élményeken belül, sem .cz emlékek, .a múlt,
a család vonatkozásában, ahogya filmen
is a 'szülőkben megvalósult
kétféle tör-

iénelrni sors közömbösen megfér egymás
mellett. Szóval, az ellentétek
,nem feloldódnq.k, hanem elmosódnak.
Igazán is
ez a folyamat megy végbe a fiatalokban?
- Számunkra, akik ezt a filmet csináltuk, a történelmi gyökerek, a származás,
a társadalmi környezet egészen másként
jelentkeztek, mint az előttünk járóknál.
Ennek nagyon pozitív oldala is van, amire
mi büszkék vagyunk. Például a hóesésben azt mondja Béres Ilona Bálintnak,
miközben eszik a havat: micsoda jó dolog ez! ... S ekkor, spontán módon, ezt
mondja: Apámék is ették...
Hol? kérdi a fiú. Ausohwitzban.·.
Mire a fiú:
Az enyém a Donnál. A legkülönbözőbb
helyekről és a legkülönbözőbb nekiindulásból, szülői környezetből élnek itt emberek, és a mi baráti társaságunk, akik
a filmet megcsináltuk, így gondolta: ha
a filmbeli, műegyetemet végzett mérnökök szüleit leültetnénk
egy asztalhoz,

Szabo

István:

Almodozások

kora

azok egy szót sem tudnának szólni egymáshoz. .. Az tehát óriási dolog, hogy
ezeknek a különbségeknek a nyomai sem
élnek már a gyerekekben. (... )
- A gondolatmenet valóban az volt, hogy
egy telj esen szertelen, mindent tagadó,
szórakozó, pimasz, egészségesen pimasz
légkörből elindítunk öt fiatalembert,
s
őket különböző hatások érik. S szép lassan ezek a hatások olyan komolyakká
válnak, hogyegyszerűen
nincs idejük bolondozni. Már nem tudják línkségekben
feloldani a dönteni nem tudást, s mindazt, amit nem lenne szabad feloldani. Azt
akartuk elérni, hogy ugyanúgy nehezedjen el a film, mint ahogy az élet. Elvileg jó gondolat volt, ezt ma is fenntartom, hogy a néző szép lassan vegye
észre, hogy nem vígjátékot néz, hanem
egy egyre súlyosabb drámát, amiből lehetne tragédia is.
(Beszélgetés

Szabó Istvánnal,

Filmkultúra,

1965/1.)

Sára Sándor
- Az öncélú artisztikum
helyett
a megformálás pontosságát
és szigorúságát
tartom elsődlegesnek.
Minden
művészet
a
valóság
elemeiből
építkezik,
de mindig
Lranszponálja,
átformálja
azokat.
Hogy
nálam inkább a lírai hangvétel
a jellemző, ez részben
egyéni alkat,
részben
a
vállalt feladat
következménye.
Ez a líraiság munkáim
közül a Sodrásbem.
és a
Tizezer nap esetében érvényesül
talán a
legteljesebben,
mert mindkét
témához
más-más jelleggel ugyan -,
de ez a stílus kívánkozott.
A Sodrásban. esetében
a
líra törvényei
szerint építkeztünk,
a Tízezer nap-nál a történet
objektív
láttatása
öLvöződött
néha talán meghökkeritö,
de
á tgondolt
ki vetí tés-rendszerrel.
Ez persze
nagyon
nehéz
feladat,
mert
a fényképezendő valóság ellenáll
az ilyen törekvéseknek
Sajátos
feltételeket
kell tehát
teremteni,
és a valóság elemeit
úgy elrendezni,
hogy mi re azok a fi1mszalagra
kerülnek,
már más minőséget
adjanak.
(Beszélgetés

Sára

Sándo1'ral, Filmlwltúra,

1967/1.)

Sára képeinek
tartalmát
a fájdalmas változások drámája
adja. Nála is az "örök
arc" annyiban
örök, amennyiben
örökké
faragja
az idő; a "lényeg"
annyiban
lé-

nyeg, amennyiben
a változások
lényegét
fejezi ki. Innen
kapnak
gazdagabb
tartalmat
Sára képein
a csodálatos
kifejezésű emberi
arcok,
az "ezer
év" mélyéről riadtan vagy reménnyel
felsugárzó
pillantások,
a mindig munkára
kész kezek, derekak,
emberi mozdulatok;
a tárgyak is, amelyek
Sáránál
mindig magukon viselik a míves emberi kéz nyomait,
sőt, teremtményei
e kéznek;
a táj is,
amely Sára filmjeiben
leginkább
egy nyitott, beláthatatlan
horizontba
van foglalva; faunájában,
amelyben
mindig újra és
újra a ló jelenik meg, mint a természet
humanizáláeának
legmélyebb
szimbóluma.
A múlttól
a jövő felé fordulás,
a mindig
is a jövő számára
munkálkodás
kifej ezéséhez Sárának sosem volt szüksége, még
ha használ La is, a jelen vagy a jövő tipikusan
"korszerű"
képeinek,
erőműveknek, beton-építkezéseknek,
modern
architektúrának,
vagy
e dolgok
képezte
szín tereknek
direkt
fényképeire.
Nála a
munka igazi értelméből,
az élet dinamikájából fakad a nép lelkének
-- a sejLek emlékezetéből
táplálkozva
talán több
bánattal
és szorongással,
mint derűvel
és
reménykedessel
színezett igenlés e a
jövő előtt.
(Hegedűs

Zoltán,

Filmkultúra,

1968/4.)

Kósa Ferenc
- Munkált
bennünket
olyan szándék
is,
hogy használjuk
a einema-véritét
mint
anyaggyűj tési módszert,
de átfogalmazva.
Merész párhuzam,
de sokat gondoltunk
a bartóki hagyatékra:
ahogyan
nála sem
a saját formájában
jelenik meg egy népdal. Pontosan
nyomon
követhető
a Bartók-életműben,
ahogyan
például
az Improvizációkban
(Opus 20) megtartja
a motívumokat,
a dallamanyagot,
alig
szól
bele, éppen csak hangsúlyokkal
és a hangszereléssel ; de a Zene húros és ütőhangszerekre
más képet mutat,
itt már teljesen
átfogalmazódott
az eredeti
zenei
anyag, bár a mű alatt ott lüktet
a valóságos indíték.
Mi is úgy véltük,
hogy
42

filmünk
sokkal
euiópaibb
is lesz akkor, ha őrzi az eredeti hazai alapelemeket, s az is kitetszik
belőle, amit a modern
képzőművészetről,
a mai zenéről,
költészetről,
filmről
tudunk.
Amikor
fogalmaznunk
kellett,
kemény
képekben
fogalmaztunk.
Nem titkoljuk
azt a véleményünket,
hogy a mcstanában
divatos,
dekomponált
képek
vagy ahogy
mi
nevezzük:
"lötyögős"
képek mögött
sokszor átgondolatlanság,
cselekvésképtelenség,
fantáziátlanság
húzódik
meg. A
keményen
komponált
képek
lehetnek
harsány ak, túlzóak,
talán
nem filmszerűek, de mindig
szigorúbb
gondolkodást
és magatartást
sugallnak.
Kettős
adott-

ságunkat
akartuk
tehát
érvényesíteni
a
filmben:
a mindhármunkban
meglevő
képi igényű
látásmódot
s az összegyűjtött hiteles életanyagot
- s e két alkotóelem szintézisére
törekedtünk.
A film
bizonyos részeiben
létrejött
ez a szintézis, másutt
nem:
de a törekvésűnk
ez
volt.
Csoóri

Sándor:

- Érdekes volna összehasonlítani
képi
világát
néhány
modern
költő, Nagy László vagy Juhász

Kósa

Ferenc:

Tízezer

a film
magyar
Ferenc

még
azt
is
mondha tnám.,
hogy
enyhén
barokkos
stílusában
hasonlít
kissé ahhoz, amit Nagy László költői képeiben fogalmaz meg. A nagy belső erudíció, amit fantasztikus
fegyelem és mozdulatlanul
szilárd
magatartás
fog össze.
N ála nincs passzázs
még csak egy
"mely"
szócska se köt össze gondolatot,
képet, látomást
á másikkal.
S itt érdemes még egy pillanatra
visszatérni
a
film "szép" képeinek
problémájára,
amelyek kicsit
időtlenné
teszik
a drámát.
Volt egy félig titkolt
elképzelésünk
is:

nap

képi világával.
Reverdy
azt mondta, hogy
"a kép a szellem tiszta alkotása".
Náluk,
a francia
szürrealistáknál
azonban
kicsit
szellemibb,
elvontabb,
módon jöttek létre
a képek. Mi is elfogadtuk
azt az elvet,
hogy a kép a szellem tiszta alkotása,
de
. rögtön odakötöttük
ahhoz a valósághoz,
amely ott volt a szemünk
előtt. Tehát
nem önmagából
nemzve
hozta
létre a
szellem
ezeket
a képeket,
hanem
kiválasztotta,
összesürítette
a tapintható
valóságból.
Ugyanez
az elv jellemzi
László
verseit.
A
film

például
képi

Nagy
világa

Magyarország
tájait eddig még soha sem
nézték meg igazán filmkamerával.
Ahogy
Petőfi
megírta
az Alföld-et,
a Tiszá-t,
úgy még sosem látták
felvevőgéppel
az
országot. .. A Tízeze?' nap képei
elég
különösek,
néha mintha
nem is hasonlítanának
a megszokott
hazai látványokra. Azt akartuk,
hogy ebben is legyen
valami
emelkedettség;
segitse felfedezni
a film ennek az országnak
a táji gazdagságát
és szépségeit
is.
(Beszélgetés
túra,

a Tízezer

nap

alkotóival,

Filmkul-

1967/3.)
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Folklór és artisztikum
is lehet elkerülni, hiszen ha a Nagy AlPerneczky Géza:
földnek vagy a Dunántúlnak
bármelyik
- Úgy gondolom, Sára Sándor egy fokrészét
"vágjuk"
is
ki,
stilizált
tá
válik az
kal szándékoltabban
és direktebben köis.
Ez
magában
a
tájban
van,
s
így
nem
tődik a hazai röghöz és táj hoz, mint a
kerülhető
el.
Mi
nem
az
esztétikumot
többi operatőr.
De mondhatjuk,
talán
inkább Kelet-Európára
vonatkozik e kö- vagy a balladai megfogalmazást kerestük,
hanem a rendteremtést,
a képi világgal
tődés, mint csupán a régifajta magyar
visszaadható
lelkiállapotot,
a létező vanarodnyikizmusra.
E művészi magatartás
lóságot.
Hiszen
IDegvannak
még az öreg
előképe Bartók, vagy egy nemzedékkel
házak,
bútorok,
tárgyak,
konyha-belsők.
korábban: Ady. Ök a kifejezői annak a
magyar-szláv-román
jellegnek, ami ese- S lehet, hogy első pillanatban dekorációtenként tárgyakat és szituációkat is meg- nak hat a Tízezer nap-nak az a bizonyos
konyha-jelenete,
mégsem az. Mert ott a
határoz. Amikor azonban képen, filmekrégi
tárgyak
mellett
már jelen vannak
ben látjuk mindezt, tehát egyszerűen leés
működnek
a
mai
világnak nemcsak
fényképezve, nem változik-e stilizált vijelképi,
hanem
tárgyi
megfelelői
is. Ponlággá az egész? Nincs-e "néprajzi mútosabban
meg
kellene
tehát
határozni,
zeum"-íze például a Tízezer nap egyes
képeinek? S ezt döntően Sára képein fi- hogy mi a túl dekoratív és mi nem az.
gyelhetjük meg. Már a Cigányok c. kis- Ha mi ott túlzott hangsúlyt adtunk a
tárgyaknak, ez azért történt, hogy érzéfilmjénél is jelentkezett ez a probléma,
keltessük
a falusi életforma tárgyakhoz
de ott a téma indokoltan
artisztikus
kötöttséget
- a tárgyak uralm át -, ami
megoldású.
generációkon át öröklődött, és meghatározó jelleget adott az életüknek.
Sára Sándor:
- Nem értek egyet azzal, hogya Tízezer
Perneczky Géza:
nap ilyen értelemben stilizál, a néprajzi
múzeum irányában. Megítélésem szerint
- De nem mindegy, hogy ez a bemutatás
a film az átfogott harminc esztendőt tör- az artisztikum jegyében, vagy mondjuk a
ténelmileg - az adott korszaknak meg- "katasztrófa" jegyében történik. A filmfelelően hitelesen
ábrázolja,
hiszen szalag felületén, a tárgyak felületén is
egészen más stílusú és folyamatosan vál- meg kell keresnünk azt a konfliktust,
tozó a film elejének és a végének a meg- összecsapást, ami nem mindig az úgyfogalmazása. Ami a népiességet
ill-eti: nevezett
esztétikum
útján
jelentkezik,
Csoóri, Kósa és én is nagyon érzékehanem nyersebben, egyszerűbben. A kenyek vagyunk erre, nem hiszem tehát,
let-európai népek történelmi helyzetének
hogyengedtünk
volna az esetleges csá- megfelelően, tehát nem franciásan vagy
bitasoknak.
olaszosan, vagy a skandináv filmek hangulatával. S nem is mindig csak ballaPerneczky Géza:
dásan . .. A húszas évek nyersebb. ke- Mégis a film sok jelenete, muveszi
vésbé stilizált folklór Ieldolgozásai
kétszintre "átemelve",
folklorisztikus
lesz. ségtelenül szuggesztívek. A szocio-fotóra
Ahogy hangulati betét, stilizáltság a Sodgondolok például, vagy a festészetben a
rás ban is a filmnek a fiú szebájában
le- Vajda Lajos-Bálint
Endre vonalra. De a
játszódó, tárgyakhoz kötődő jelenete, amit
folklór önmagában még nem a modernpreklasszikus muzsika kísér.
ség kapuja, legfeljebb a folklórból való
kiindulás az.'.
Nem lehet úgy kialakíSára Sándor:
tani magyar fi1mstílust, hogy csak a falura, a folklórra, a balladás szépségre
- A kifejezés hatékonysága miatt törgondolunk. Hiszen a konfliktusok, ameténő stilizálást nyilvánvalóan
szükségeslyek
a fent említett esztétikumot összenek tartom, és eliamerem. Dehát ezt nem

Sára

Sándor:

Feldobott

kő

törik, igen sokszor kispolgári konfliktusok, falun és városon egyaránt.
Sára Sándor:
- Mi nem azért folyamod tunk a folklórhoz, mert gazdag kincsesbányára leltünk
benne ... Bartók és Kodály is kényszerűKardos

ségből nyúlt ehhez. A magyar életérzés
és magatartás mozdulatlansága miatt kellett a folklórt megragadni és megbolygatni, de egyben felleltározni
és megőrizni is.
(Beszélgetés
túra,

az

operatőr

szerepéről,

Filmkul-

1968/3.)

Ferenc

Az Ünnepnapok forgatókönyvét
is maga
írta. Ez legalábbis formálisan, a mi szóhasználatunk
ezerint "szerzői filmet" jelent. Mi a véleménye
e<rről a sokat emlegetett és már-már pr:ogriamszerű irányzatról?
- Ez fontos probléma, amiről mindenki
másként vélekedik. Nálunk mostanában
inkább az önéletrajzi, alanyi jellegű filmeket tekintik szerzői filmnek. .Én jobban szeretek elbújni alakjaim mögött;
aminthogy minden Író is ezt csinálja:
egyéniségének annyi rétegét és összetevőjét tárja fel, ahány figurát megalkot.

Mindegyik szereplő mögött ott van az
Író egyénisége; naivság azt gondolni, hogy
csak ez vagy az a figura az Író "szócsöve" . .. Az alanyi filmekkel az a
probléma, hogy rendkívül fáradságosak,
abban az értelemben, hogy kizsákmányolják alkotój uka t: egyetlen filmhez 8-10
év személyes élményére van szükség. Lehet, hogy egyszer én is szívesen csinálnék alanyi filmet, de most szívesebben
elbújok a figuráim mögé, és őket ruházom fel azokkal a gondolatokkal és érzelmi tartalmakkal. amelyeket el akarok
mondani, és ők tükrözik azt a valóságot,
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amelyben a film fogant. Mindez persze
nem ilyen egyszerű. Mert a figurák csak
számukra
adekvát írói gondolatokat hordozhatnak, hogy önálló, teljes életet élhessenek, és csak az írói mesterség szabályait
lehessen
tanulmányozni
rajtuk. (... )
A társadavmi érdeklődés és fogékonyság drámája zajlik itt három síkon.
Három generáció formájában. Ennek a
három generációnak a drámai kapcsolata
és ennek hiánya izgatott. Az Öreg és
Misi között ez a kapcsolat helyzetük azonosságai. mellett is majdnem kizárólag

Kal·dos

Ferenc:

ünnepnapok

érzelmi, és a dráma is érzelmi síkon halad. Az Öreg és fiai között ez az érzelmi
kapcsolat fellazult, nehezen tapintható, az
intellektuális dráma pedig nem jön létre,
hiszen az Öreg nem partner ezen a szinten fiai számára. Végső soron, a generációk drámai lehetőségei
önmagukon
belül vannak, a belső harc a fő konfliktus. A film ezt a belső drámát csak az
Öreg fonalán építi ki következetesen,
majdnem a szubjektív azonosulás mértékével. Az Öreg kiolthatatlan társadalmi
érdeklődése adja emberi tartásának szép46

ségét, kikopásának tragikus színét és felemelő erejét is. (... )
- Ez a film tehát - noha ők szerepelnek benne legkevesebbet - éppen az
emlitett középgenerációnak
szól. Én is
az ő logikájukkal figyeltem a problémákat, az ő különféle véleményük vetületei vannak ott kiterítve, azzal vitáznak;
meglehet, hogy kissé szólamszerűbben,
mint kellene, mert ennek kidolgozására
már nem jutott elég energia és erő. De
ha ez a film hatni fog, akkor elsősorban
erre az értelmiségi középgenerációra hat
majd, akikről nálunk eddig alig készült

film. Egyébként ez is a legnehezebben
megközelíthető, konfliktusokban
leggazdagabb társadalmi réteg. Ebben a középgenerációban vannak a legnagyobb drámák, legnagyobb
törések, legbonyolultabb kérdésszövevények,
s én nagyon szeretnék majd egyszer filmet csinálni erről az értelmiségről, amelynek képviselői
itt ebben a filmben csak annyira jelentek meg, hogy leadták a névjegyüket.
(Beszélgetés

1967/4.)

Kardos

Ferenccel,

Filmkultúra,

A harmadik
ú.j hullámnak
keresztelt
pályakezdők
is kisérletet
tesznek a maguk

Gábor

kijelöléséTe, az első jelentős
alkalmából.

mű

Pál

A szubjektív vagy önéletrajzi film valóban Szabó Istvánnal és Gaál Istvánnal,
az Álmcdozásolc kOTá-val és a Sodrásbannal teljesedik ki a magyar filmművészetben. Csakhogy nem egyszerűen az
Aimodozásot: kOTá-tól a Szemüvegesek-ig
ível az összefüggés, hanern
egy sokkal
korábbi vonulat gyökerei bukkantak fel.
A korábbi generációk is megcsinálták a
maguk anarnnézisát,
rnert nemcsak az Így
jöitem és az Oldás és kötés volt az, hanem a Parbeszéá
és a Budapesti tavasz
is. A törlénelem újra és újra feladta (és
lehet, hogy még feladja) ezt a leckét a
magyar filmgyártásnak
Vagyis tartalmilag (temaLikailag) nem arról van szó, hogy
egy új generációnak kedve támad az "önIelmutatáshoz", az "így jöttünk, itt vagyunk" világgá kürtöléséhez, hanem arról, hogy egy merőben új történelmi kor-

Gyöngyössy

szakot ismét ábrázolni kellett, jelen időben, de az előzményekkel való összefüggésben. Végül is az Apa valóságábrázolásában nem az a lényeg, hogy a múlt is
szerepel benne, hanem hogy egy jelen
idejű életszemlélet megnyilvánulása, a valóság új értékelése. Nem lehet egy generáció esetében vizsgáln i, hogy mi újat
hozott, anélkül, hogy ne elemeznénk.
hogy
minek a folytatója. Ugyanakkor e generáció legtehetségesebb
tagjai fiatal koiuknál és rugalmasságuknál fogva egyidejűleg közvetíteLtek egy olyan formanyelvi
változást is, melyet a film nyelv nemzetközi átalakulása vagy f'ejlödése tett szükségszerűvé,
és ezzel erőteljesen visszahatottak az idősebb generáció valóságmegközelítésére .
(Gábor

Pál,

Filmkultúm,

1969/5.)

Imre

(... ) tudomásul kell vennünk, hogy a
fegyverek forradalma után, a jólétért vívott gazdasági forradalom mellett egyre
sürgetőbb
program
az egyes
ember
b e l s ő forradalma, az egymással való
szembenézés, mindenféle stratégia és taktika helyeLt a nyílt, tiszta beszéd forradalma.
A reakció elleni harc itt sem jár életveszély - s bár néha "csak" - hétköznapi önfeláldozás nélkül.
Sirnó

helyén·ek

mecsziüetése

A hétköznapiság:
a kispolgáriság, bürokratizmus életveszélyét.
a nap mint nap
újrakezdés majdnem sziszifuszi erőfeszítését, az óramutatókkal vívott magányos
futóversenyek megalázottságát is jelenti!
De mindannyiunknak,
mindenütt a világon naponta kell megmérni, munkahelyen, óvóhelyen vagy lövé szárokban
az
emberiség
teljes
boldogulásáért
vívott
harc napi állását, reményeit.
(Gyöngyös sy Imre,

Filmkultúm,

1969/5.)

Sándor

Korunk megválaszolatlan kérdései - minden korábbi időszaké is - alapvető en politikai-gazdaságtani
kérdés, nem tudok
ettől független rnorált és etikát elképzelni, tehát kifejezni sem. És ha a kérdező
korral a k é r d e z ő f i l m e t tartjuk
adekvátnak. akkor nem egyébről van szó,
mint a korábbi években - éppen a magyar filmes középgeneráció
munkájának

eredményeképpen -létrejött
csel ekvő
f i l m r ő l; a fogalmat az idén másképp nevezzük. A feltett és még fel nem
tett kérdések zöme megválaszolatlan, napjaink filozófiai és közgazdaságtani kutatá~ának reneszansza, ha reális felmérésekre támaszkodik, válaszolhat. É's ha a
filmek kérdeztek, akkor pontosabban válaszolhat.
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Végül mi hát a különbség
a magyar
f'ilme ek középgenerációja
és a pályakezdők csoportja között ? Ha a - számomra
másodlagos - stiláris kérdéseket
nem tekintem, talán csak ennyi, de ez sem különbség, inkább kapocs: a tapasztalatok

A DOKUMENTARIZMUS

folyamatos
láncolata
kérdéseinket
konkrétabbakká,
türelmetlenebbekké
tette. Azt
hiszem, a konkrét
kérdések
és válaszok
dialógusa
lehet
a hiányolt
diagnózis
egyik alkalmas
formája.
(Simó

Sándor,

Filmkultúra,

1969/5.)

JELENTKEZÉSE

A dokumentarizmus
a hatvanas évek során nemcsak mint műJa.7 szuletett újjá,
létrehozva nálunk is néhány kitűnő alkotást, s főleg a kisérleti jellegű kisfilm-

a~kotást termékenyítve
meg, de mint stílus, sajátos realista szemlélet,
nagyrészt
fiatal rendezők játékj"ilmjeire is hatással
volt.

Felmerült
a kérdés, vajon nem külföldi
diva Lok utánzásáról
van-e
szó, amikor
acinéma
direct módsz areit használjuk,
szinte
megelőzve
a technikai
lehetőségeket?

megfigyelhető,
éppen
ezek
a spontán
módszerrel
készült filmek adtak új lendületet a szociális tematikának,
s hoztak
nemcsak új színt, de új vért is filmművészetünkbe:

A magyar szellemi életben megvannak
a hagyományai
a valóság művészi
szempontból
szabálytalan
feltérképezésének,
gondoljunk
a 30-as
évek irodalmi
szociográfiáira
s a Magyarország
felfedezése
sorozatra,
ahol elmosódtak
a határok
a
szépirodalom,
az emlékirat
és a tudományos vizsgálat
közöttAz utóbbi
években
reneszánszát
élte
irodalmunkban
ez a müf'aj, és valószínű,
hogy ezek a hagyományok
és az ezeket
felelevenítő
új körűlmények
a filmben
is létrehoztak
volna valami
hasonlót, a
külföldi tapasztalatok
nélkül is. Hogy ez
a folyamat nem váratott
sokat magára és
gyorsan
kibontakozott,
abban már nagy
szerepe volt az általunk
megismert
külföldi új törekvéseknek.
"Kerülő
úton"
érkezett
hozzánk
ez a
módszer, olyan polgári szellemiségű
művek közvetítésével,
amelyek
számunkra
idegenek, mégis, az általuk inspirált spontán módszerrel
készült filmek vitathatatlanul szecialista
szelleműek.
Nem igazolódtak azok a kezdeti
aggodalmak, amelyek a spontán
módszer
amoralitásáról,
a részletek
eluralkodásáról,
az állásfoglalástól való tartózkodásról
beszéltek. Sőt
amikor filmgyártásunk
egészében
a közéletiség bizonyos háttérbe
szorulása
volt
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{Kovács

András,

Valóság

1966/2.)

Ideológiai-szellemi
életünk
örvendetes jelensége
a szociológia
vonzásterületének
kiszélesedése.
A szociológia népszerűségét
kétségkívül
divat jelenségnek
is magvarázzák, a mélyebb meghatározók
azonban
j elen tőse bbe 1(, időtállóbbak.
Az új társadalom
bonyolult,
szerteágazó, a gazdaságosság
és az emberiesség elveit egyaránt
érvényesítő
viszonylat rendszerei
nem eleve adottak.
A szocialista
társadalom
építőire
nem a kész
modell
megvalósítása
vár,
hanem
az
együttes
tervezés,
továbbgondolás,
részlet-tervezés
bonyolult
feladata
is. Nincsenek csalhatatlan
döntések, a legcélszerűbb megoldások
az elmélet
és gyakorlat konfrontálásának,
a nézetek
és vélemények
nyílt
összeütközésének
folyamatában
születnek.
Ilyen értelemben
válik a társadalom
önismerete
a szocializmus történelmi
evolúciójának
feltételévé.
E politikai-ideológiai
folyamatnak
- amelyeket különböző érdekek kereszteznek,
s
amely nem függetleníthető
a nemzetközi
viszonylatoktól
fontos segítője a művészi dokumentumfi1m.
'(Huszár

Tibor,

Új

Irás,

1968. fr br.)

A Nehéz emberek visszhangja
S. Z. Szeged: Bírálataink
még mindig
különlegesként,
szenzációként,
a leleplezés színvonalán
és nem a mindennapi
munka természetes
részeként j eleritkeznek. Ezért talán brutálisnak hatott volna
tetemre hívni azokat, akikről a bírálat
szólt.
Cs. J. Bp.: Azt hiszem, nem állok egyedül azzal az óhajommal, hogy lássuk azokat is a filmen, a TV képernyőjén,akik
gátolták a "nehéz emberek" érvényesülését, mérhetetlen károkat okozva ezzel államunknak, népünknek
Szeretnénk őket
is látni szemtől szembe, megismerni
és
megkérdezni tőlük, hogy miként van bátorságuk
azokat a posztokat
betölteni,
mely posztra népünk, államunk állította.
E. F. Bp.: Szerintem ezt a filmet tervezőintézetekben, üzemekben, iskolai intézményekben kellett volna egyik helyről
a másikra menve bemutatni, ahol is ki-

értékelték volna és levonták volna belőle a hasznos tanulságokat, és nem mint
szórakoztató filmet propagálni a szórakozni vágyó közönség előtt.
G. Gy. Bp.: ... Nem tudom, mi cél vezette a televíziót,
rlletve a M. FiLmgyártó
Vállalatot, hogy ezt a filmet így a közönség elé tárta. Mit tudunk mi az ilyen
problémán segíteni? Hogy immár mindig
több ehhez hasonló dolgokkal bosszant ják
fel az amúgy is felzaklatott kedélyeket.
Ez a film akkor lett volna egyértelmű,
sokaknak tanulságos, ha a végén azt is
bemutatták volna, hogy a fejlődést gátló
személyek
tevékenységükért
mennyi és
milyen büntetést kaptak. A mi együttérzésünk kevés az ilyen romboló személyek tevékenységének
megállítására.
Ez
egyedül az igazságszolgáltatás feladata.
(A
túra

Nehéz

emberek

bemutatója

titán,

Filmkul-

1965/1.)

A dokumentumfilm társadalmi küldetése
A dokumentumfilm mostoha állapota, bárA dokumentumfilmnek
valóban a formely oldalról vizsgáljuk, szellemi életünk
radalom a géniusza; a forradaLmi gontalán legparadoxabb
tünete. "Papírforma
dolat jelenléte, érvényesülése nélkül egyszerint" a dokumentarizmusnak
éppen a szerűen
elképzel:hetetlen
a létezésa.
A
jelenlegi
körűlmények
közt virágozni a "valóság felfedezésében"
csakis azok lekellene. Tudvalevő, hogy mind a műfaj,
hetnek érdekeltek, akik meg akarják válmind az eszközeit felhasználó iskolák,
toztatni ezt a valóságot, ily módon
a
stílusirányzatok
kibontakozása
szorosan
dokumentumfilm
a legmesszebbmenően
összefügg az adott történelmi helyzettel
"ki van szolgáltatva" a társadalmi tudat
A dokumentumfilm
csak nyitott és dina- primér meghatározóinak,
az adott pillamikus szituációban,
a társadalmi aktivinatban érvényesülő alaptendenciának.
(oo.)
tás fellendülése, progresszív tendenciája
A valóságtól való félelem és a túlzott óvaidején egzisztálhat. A műfaj klasszikus
tosság a művészi-gondolati
általánosításalkotásai szinte kivétel nélkül ilyen kö- ban egyszerre jellemzi a jelenlegi marülmények között születtek, ihlető forrágyar dokumentumfilmet.
Az "empíria"
suk a történelem meglódulása volt, "me- lebecsülését az "absztrakció" bizonytalancénásaik" pedig a haladó politikai moz- sága súlyosbítja, mind bölcseleti, mind
galmak, míg a társadalmi szerkezet el- szorosa:bban vett esztétikai értelemben. A
merevedését minden esetben a műfaj ha- . válság tehát a művészi tevékenység mindnyatlása és eltorzulása követte. Ugyanez
két, ellentétesnek
hitt oldalán jelentketörtént
a dokumentarizmus
elemeire
zik. A közös nevező pedig, mint célozépülő stílusirányzatokkal
is: feltűnés ük, tam volt rá, a konzervatív gondolkozás,
virágzásuk és jelentőségük csökkenése szó az ál-forradalmi voluntarizmus
szívósan
szerint is szinkronban
volt a politikai
túlélő maradványa.
helyzet alakulásával. (... )
(B. Nagy László, Filmkultúra,
1968/4.)
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Ha néhány szóval kellene meghatároznom
a Balázs Béla Stúdió új rövidfilmjeit,
az
elmúlt év termését, ezeket sorolnám fel:
a mondanivaló primátusa,
realizmus, fekete-fehérség,
mélabú, kitűnő
operatőri
munka. Néhány éve még nehezebb volt
a feladat, nem tudtam volna ennyi közöset találni a filmekben, nehezebben lehetett volna így általánosítani,
egy kalap
alá "terelni"
az egymással vitázó, egymásnak
stílusban,
felfogásban,
gondolatokban ellentmondó
rövidfilmeket.
Akkoriban nagyobbak
voltak az eltérések,
könnyebb volt a mérés és rangsorolás,
egy-egy ötletesebb vagy merészebb film
ki ütött vársai közül.
Most inkább a tanműhely
jut az em-

ber eszébe. Komolyan, nagy tudással és
szakértelemmel
készített
mestermunkák
sorakoznak előttünk, műszerészek vizsgadarabjai, egy gyalugép, egy esztergapad,
egy portáldaru, tökéletesen működ ő, lekiesinyített gépmodellek.
Csillognak a csiszolt alkatrészek,
a kis gépek remekül
dolgoznak
Meglepő e filmek egyöntetűen
komoly,
már-már komorságra hajló hangja. Eltűnt
a könnyedség és játékosság, nem találjuk
a fiatalok néha mosolyogtató,
de mindig
rokonszenves
nagyotakarását,
a "mostmindent-elmondok-magamról-és-a-világról"
szándékát
(Kuczka

Péter,

Filmkultúm,

1968/1.)

A szociológia módszere a filmben
A magyar filmgyártás
egésze arra enged
következtetni,
hogy információés motivációanyaga
a lelhetőségekhez
képest
szűk, gyakran esetleges bázison alapul. A
rendezők e tekintetben
személyes ismereteikre, fakuló élményanyagukra
vagy az
időszakonként felszínre gyűrűző irodalmi,
publicisztikai
és szociológiai
fogantatású
információkra vannak utalva. Ez sok esetben elegendő volt tehetséges - néha kiemelkedő - alkotások létrejöttéhez.
Mi
mégis úgy gondoljuk,
hogy a magyar
filmgyártás számára - különösen, ha "valóságfeltáró"
funkcióját
komolyan
veszi
- hasznosabb lenne egy olyan csoport
működése, amely: rendszeres
és szervezeti formában, folyamatosan
és tudományos alapon, céltudatosan,
a filmi feldolgozás elvei szerint
kiterjedt
anyaggyűjtési munkát végez. A célkitűzés:
a
szociológiai gondolkodás bevitele a dokumentumfilmek
látásmódjába.
A csoportnak ez a törekvése
a filmművészetben
már létező tendenciákhoz
kapcsolódna.
Ezeket a tendenciákat
fejleszthetné
tovább azzal, hogy az anyaggyűjtésben
szociológusok bevonásával - tudatosan és
átfogóbban alkalmazná a szociológia mód-
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szereit; a feldolgozásban
pedig kísérletet
tenne a szociológia kategóriáinak,
leíróstruktúrájának
a film követelményeihez
igazodó kialakítására.
Magyarországon
a dokumentumfilmgyártást
nem annyira
a koncepciózus,
átfogó
elképzelések,
mint
inkább
az
egyedi célok, az egyszeri feladatok határozzák meg. Ez az oka annak a káros
egyoldalúságnak,
ami az anyag megközelítésének
módjában
nyilvánul
meg: a
szerzők az egyszeri éles hatásra, a különösségre,
egzotikumra,
extremitásokra,
vagy pusztán valami elvont esztétikumra
törekednek,
így
dokumentumfilmjeink
többnyire
részleges,
igen gyakran
tartalmilag érdektelen
vonatkozásoka t dokumentálnak.
A szociológiai dokumentumfilm-csoportban dolgozók számára a kutatási
területek átfogó, koncepciózus
kijelölése;
a
munka
hosszútávú,
folyamatos
jellege
biztosítaná
annak lehetőségét,
hogy az
anyaggyűjtésben
a valóság teljesebb feltérképezésére
- a feldolgozásban
pedig
új, megfelelőbb
dokumentarista
módszerek kifejlesztésére
törekedjenek.
(Filmkultúm,

1969/3.)

Herskó

János: Szevasz, Vera

A dokumentarizmus a játékfilmben
- A filmben (Szevasz, Vera) megkíséreltem bemutatni azokat az érzelmi, ízlés- és szokásbeli különbségeket, amelyek
képletesen, de talán nem is nagyon képletesen szólva, a betonút és az attól öthat kilométerre fekvő faluban egyszerre
léteznek ma nálunk.
Kialakulóban
van a magatartások
modernebb, huszadik századi változata,
egy bonyolult érzelmi és ízlésbeli rendszer,amely magát felszabadultabbnak tekinti; és létezik egy másik erkölcsi és
ízlésbeli magatartásrendszer,
amely kitárulkozóbb ugyan, de eléggé színpadias,
normái csak részben lazultak fel, másrészt nagyon is kötöttek. Ezért első pil-

lantásra drámaiabbnak is hatnak, de voltaképpen egyszerübbek, mert sokkal kialakultabb ritus szerint játszódnak le. A
két normatív rendszer alaphelyzete azonos. De ami engem illet, én éppen a
különbséget kutatom. Az emberek közötti
viszonylatok izgatnak, amelyek huzamos
ideig ritkán j ók és őszinték.
- Nem szeretem azokat a melodramatikus filmeket, amelyek a "megváltó szerelemben" vélnek megoldást találni minden emberi problémára. Filmem két fiatal főszereplője szintén ezen az állásponton van.
Azt hiszik magukról, hogy őszinték,
és a maguk módján azok is, csak éppen
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egyikük sem néz szembe önmagával igazán Ez volt a film egyik m ndanivalója.
Minden tizenhét éves lány életében dominálnak a maga életének, társadalmilag
még szűkkörű környezetének
problémái.
Vera esetében egy társadalmilag
jelentéktelen kérdés emelkedik ki ebből: meddig mehet el a fiúval való kapcsolatában. De a filmnek ez csak kiindulópontja,
a továbbiakban
már azt bizonyítja, hogy
amint ez a maga kis problémáival
vívódó lány akár véletlen folytán találkozik
a bonyolultabb,
felelősebb
döntéseket kívánó
"felnőtt"
világgal, sajál ügye bizonyos fokig másodrendűvé
válik.
- Már az előzetes elképzelésem
is az
volt, hogy azokat a kifejezési
eszközöket, amelyeket a televízió, a cinérna-vérité vagyacinéma
dircet tett közhasznúvá, oly módon használjam
fel játékfilmben, hogya
drámai eseménysort
a
va lóságos,
hi teles
környezetbe,
valódi
Eltávozott

(Beszélgetés

Hersko

Jánossal,

Filmkultúm,

1967/2.)

nap

- Az Eltávozott
nap témája sayü. élményed?
- Két élményből alakult ki a téma. A
lorlenetet
magát egy szövőgyárban
találtam, ahol a szövőnők életéről
szeréttem volna egy szociográfiai kisfi1meL forgatni. Az előmunkálatok
során Hanák
Katalin, aki szociológiai kutatásokat
végzeit az üzemben és a riportfilm
szakértője lett volna, ráakadt egy Iigurára. Egy
állami
gondozott
lányra,
aki húszéves
korában elkezdte keresni a szüleit. Sajátos, érdekes egyéniség volt: sokat beszélgettem vele, és elmondta, hogy mikor végre megtalálta
anyját, már el is
veszítette.
Haza sem ment vele az állomásról. Az apját pedig csak felkutatta,
és távolról megnézte
magának.
Inkább
továbbra is az árvaságot választotta.
- Ez a tortéxiet, fő vonalában,
az EltávozoLt nap-nak.

megfelel

- Mindenesetre ez volt a kiindulópontja.
De a történet valójában azért kelte LLbennem visszhangot, mert találkozott egy másikkal. Annak a tizenöt éves lánynak a
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emberek közé vigyem be. Hogy mindezt
meg lehet-e valósítani, ennek kipróbálását célozta a lakodalom-jelenet.
Ez határozta meg az egész film operatőri stílusá t: a "közvetítéses"
hangvételt.
A lakodalom valóságos esemény, amelybe beleszöttük
az általunk
feltételezett
drámáL, aztán felvettük,
megnéztük,
majd
még egyszer megrendeztük
a valóságos
eseményt - a lakodalmat
-, és a drámát kiegészítettük
azokon a pontokon,
ahol az első alkalommal
felveit anyag
hiányos vagy nem eléggé erőleljes volt.
Így az előre leírt eseménysor
a helyszínen, spon tán módon gazdagodott
néhány olyan lélektani
mozzanattal,
drámai' kifejező erejű pillanattal,
ami nem
volt
előre
tervezve.
Ezt a módszert
petsze csak ilyen operatőrrel
lehet művelni, mint Zsombolyai, akiben tökéletes
munkatársra
találtam.

történetével,
aki a Szovjetunióból
elkerül
egy új országba, felnő egy olyan családban, amelyhez érzelmileg semmi köze,
azután végül - az országot választja
Tehát a riporttapasztalat
dött az irnéletraíezal.

kereszieze-

- Igen. Vagy mondhatorn
a történetet
az eredetileg
életrajz helyett formáltam

azt is, hogy
tervezett
önmeg.

(Belszélgetés

Mészáros

Mártával,

Filmkultúra,

1968/3.)

Komoly dokumentumés kisfilmes pálya
áll Mészáros Márta
mögött: jelentősebb
műveinek nem egy mozzanatában
mindig is érezhető volt a nagyobb koncepcóra, tágabb összefüggésekre
való törekvés, ami a játékfilm
felé vonzza. Mint
ahogy most, első nagyfilmjében
érezhető
8. dokumentumfilmes
éles szeme, tapasztalata, stílusának
dísztelen egyszerűsége.
Már egyszerű a történet
is, amit a film
elmond, és imponálóan
egyszerű, ahogy
azt a rendező elmondja. C .. )

A film ezt a szűkre zárt világot egyrészt szinte száraz fanyarsággal,
dokumentális magától értetődősséggel ábrázolja, másrészt a lényeget - az erkölcsi
problémát, az emberi cselekvés homályba

Zolnay

Pál:

Hogy

szaladnak

a ták

vesző miért jeit, a közönyt vagy éppen
érzelmi sivárságot illetően - a lehatárolt világon túli utalásként - már-már
szimbólumként értelmezi.
(Hegedűs

Zoltán,

Népszabadság,

1968. május

16.)

Hogy szaladnak

a fák ...

A hazatérés gondolata: a város és falu
különbségének nosztalgikus felismerése; a
múltat a jelennel egybevető "emlék-szociográfia": ismert témája a filmművészetnek. Különösen a kisfilmek
műfajában
látunk sok hasonlót. A fővárosba került
főhős visszatér szülőfalujába,
mert új
környezetében
nem találja a helyét. S
aztán vagy kiábrándul, vagy meghonosodik. A Hogy szaladnak a jáki-ban azonban másról van szó: itt hiába keressük a
hazatérés emocionális indítékait. (... )
Ez a paradox hazatalálás, ez az otthonos hontalanság ad módot egyfelől a hős
lassú érzelmi feltöltődésére, s másfelől a
környezet objektív ábrázolására is.
A feladatot Zolnay Pál egyidejűleg, "in
statu nascendi" végzi el: emlék és jelenvaló élmény szüntelen együttműködésében, sőt egymásrautaltságában.
Horváth Simon, a film főhőse szinte
múlt időben éli át a mai magyar falu
jelenet.

Az idegenből tanú lesz, a tanúból emlékező, s az emlékekből az emberi sorsok részese. A szétdőlt
emlékek lassan
€lrendeződnek. Miközben az időszerű élmények között találják meg a helyüket.
Zolnay Pál a mozaik-építés
technikájával dolgozik ... S az egymásba illeszkedő
epizód-elemekből alakul ki a hős érzelmi
karaktere is.
A múlt és a jelen ilyetén, érzelmi "öszszemontírozása" azonban a film társadalomkritikai jelleget erősíti. Az elmúlt évtizedekben kevés változhatott; pontosabban : nem változha tott elég a paraszti
élet közösségében - ha a főhős, szemlélődő
csavargasai közben, ilyen magától
értetődően rá talál a gyerekkorára. Mindaz, ami feloldja idegenségét, egyben szánalomra is készteti.
A Hogy szaladnak a jáki a magyar falu
elöregedés ét mutatja be nekünk.
(Galsai

Pongrác,

Filmkultúra,

1967/2.)

Fejlövés
... úgy érezLem, hogy valóságunk felderitese az elsődleges feladat. Hogy aztán
ez mit mond a nagyvilágnak, mit tesz
le a nemzetközi filmművészet
asztalára?
Talán az a sajátossága van például Godard egynémely filmjéhez képest, hogy
ezek az attitüdök és emberi kapcsolatok
magyar és szecialista miliőben bontakoztak ki. Olyan társadalomban, amely céljait, elveit, perspektíváit
tekintve nem
ilyen kapcsolatokra és életstílusra determinálta
ezeket az embereket, s mégis
ilyen elváltozásokat, ilyen szubkulturális
réteget hordoz magában; szerintem ez nagyon izgalmas dolog. Nem vitás, hogya
kétféle közeg - például Godard Kijulladásig című filmjéé, meg a Fejlövés-é
gyökeresen különbözik egymástól. A kecskeméti városszéli negyed és a pesti vízvezetékszerelő
műhely pincéje másféle
háttért jelent és a gyerekek lopott kocsival való száguldozásának is más a jelentése, mint mondjuk Belmondóénak a Ki54

Ott az ilyen életforma valóság, itt illúzió.·.
Szóval egyfelől van
egy társadalmi modell, amely ideáljaiban,
célkitűzéseiben
szembenáll a filmbeli fiatalok életformájával,
másfelől van Magyorországon egy meglehetősen széles réteg - az öregekről, a szülőkről most nem
is szólva, csak a fiatalokról-,
akik ugyan
nem erre vannak predesztinálva, mégsem
jut el hozzájuk a szocialista kultúra, sőt
majdnem
érintetlenek
maradtak
tőle.
Ezek a fiatalok úgy élnek itt, mintha a
tenger fenekén élnének. Ennek okai rendkívül szétágazóak és bonyolultak, de megcsaljuk magunkat, ha azt hisszük, hogy
megvan a kontaktusunk,
a közös nyelvünk ezzel a réteggel; az az érzésem,
hogy felül kellene vizsgálni az egész
kommunikációs eszköztárunkat. Persze ez
nem egyszerűen
filmművészeti,
hanem
komplex társadalmi feladat.
fulladásig-ban.

(Ba csó Péter

interjújából,

Filmkultúra,

1968/5.)

A történet
egy valóságos
bűnügy
szálaihoz kapcsolódik.
Mindez
csak annyiban
érdekes,
hogy a valóság
itt nem egyszerűen a képzelet
trambulinja,
hanem
a mű
szerkezetének,
vonalvezetésének.
váltásainak meghatározója
is. Ez a módszerbeli
sajátosság
jellemző,
a továbbiakban
azonban esztétikailag
nem
jelent
sem ma-

Bacsó

Péter:

mindig
az éppen
adott akciókból
fakadnak, nincs
szin te semmiféle
magyarázó
jellegük
és csak közvetve
utalnak
az
állapotra,
a lélektarira.
Ebből kettős nyereség is származik:
egyrészt
nyilvánvalóvá
válik
fogalmazásképtelenségük,
az,
hogy mindig kínozza őket valami kimondhatatlan;
másrészt,
hogy sohasem
csúsz-

Fejlövés

gyarázatot,
sem felmentést.
Pusztán
csak
ennyiről
van szó: egy valóságos
ügy tényeinek
meglehetős
pontosságú
rögzítése
megújította
Bacsó dramaturgiáját.
Bacsó látszólag
nem akart
mást, mint
egyszerűen
és tárgyilagosan
elmondani
ezt a históriát;
a dialógusok
csaknem

hatnak
illusztratív
megfogalmazásokba.
Mindannyian
a történetben
meghatározott helyük
és alkatuk
logikája
szerint
viselkedriek,
csak a pillanatra
figyelnek,
közben
mégis állandóan
önmagukat
magyarázzák,
önmaguk
lényegét
és az őket
mozgató
életérzést
fedik fel.
(Maár

A GROTESZK

Gyula,

Filmkultúra,

1968/5.)

ÉS A SZATíRA

A lírai groteszknek, a filozófiai
töltésű
szatirának ha vannak is nálunk irodalmi
hagyományai - mint Karinthy
írásai -,
kevéssé élnek a tudatunkban.
Bár jónéhány rendezőnk tett kísérletet - az idő-

sebb és fiatalabb nemzedékbőlegym·ánt
a hagyományos filmvígjáték
felfrissítésére, a filozófikusabb tartalmú történelmi,
társadalmi vagy lélektani szatíra megteremtésére, ez a kísérlet számukra is, be55

vallottan, csak kísérletet jelentett. E szemlélet és műfaj határozottabb vonala, sajátos stílusa még nem aLakult ki e filmekben, de az utóbbi években elért eretimé-

nyek arra muiatnak,
- mintha
kedvező
körülmények
között - ebben is fejlődés
indulna meg. Az ide sorolható filmek szaporodó sora mintha ezt igazolná.

Lírai groteszk
A költői vígjátéknak
még voltak hagyományai; a lazább szerkezetii,
játékosabb
Nyáron

néhány

fiatal

1'ende-

egyszerű

Kusza érzelmek, dadogó szavak, visszafogott indulatok, nyers kitörések, szeszélyesen váltakozó hangulatok - ebben az
Bacsó

műJaj megszületése
ző érdeme,

Péter:

Nyáron

egyszerű

érzelmi klímában él és lélegzik a Nyáron egyszerű fiatal szerelmespárja.
(.,.)
Velük szemben állanak a felnöttek, mint-

Kardos

Ferenc-Rózsa

János:

Gyerekbetegségek

egy kórust
alkotva
és fennen
hirdetve
ésszerű,
gyakorlati
igazságaikat.
Ők figyelmeztetik
minduntalan
a fiatal szerelmeseket az élet buktatóira.
De Katit és
Sándort az egyűvétartozás
biztonsága úgy
vezeti át a valóság szakadékain,
mint az
alvajárókat.
Hiába kiáltanak
rájuk a kívülállók:
vigyázzatok,
lezuhantok
! Ők
csak egymást
látják,
hallják
és mosolyogva, egymás kezét fogva lépegetnek
a
maguk verte ingatag
pallóri a veszélyes
mélységek
felett.
Szép, ahogyan
a film ezt az alvajáró

biztonságot
ábrázolja,
és szavak
nélkül
is kimondja:
nekik, a szerelmeseknek
van
igazuk, mert érzelmeik
hőfoka hamarabb
érleli majd felnőttekké
és igazabb emberekké őket - ha botladozások,
csalódások
árán
is mint
'hasonlókorú,
józanabb
társaikat
De a Nyáron egyszerű
szerzője túlságosan
azonosul
fiatal
hősével:
velük
együtt
dadog, hallgat
és mélázik olyan
pillanatokban
is, amikor világos szavakra
és értelmes
cselekedetekre
lenne
szükség.
(Mágori

Erzsébet,

Filmvilág,

1964. márc.

15.)

Gyerekbetegségek
A Gyerekbetegségek
a Piros
léggömb
költői szépségéből
tanult, az Elmentem
a
nap után kedves bölcsességéből,
a Zazie

a Metróban

gyermekürügyre
épített szatírájából,
s talán nem utolsósorban
két
remek magyar
rajzfilmből,
a nemrég el57

hú ny t Csermák Tibor műveiből,
A dal
öröme és a Pirospöttyös labda című szép
filmjeiből sajátította
el a képzelet festői
játékát. Örökölte ezektől a filmektől
a
könnyedséget
is, az ötletgazdagságot,
a
valóság és képzelet egybefonódását.
Ez a film kedves-hitelesen mutatja meg,
milyenek a gyerekek és kesernyés őszinteséggel, hogy milyenek vagyunk mi, felnőttek. A Gyerekbetegségek
fiatal művészek munkája, hellyel-közzel
még nem
mentes a Iilmkészítés
gyermekbetegségeitől sem: egy-két helyen hiba csúszik a
szerkezetbe,
néha zökken a ritmus, némely megoldás túlzott. De Kardos és Rózsa kétségkívül
korszerűen
szerkeszt, a
kor ritmusában; a filmkészítés meaterségbeli tudása számukra egészen természetes.
(Zay

László,

Magyar

Nemzet,

1965. dec. 23.)

Mi az, ami megis olyan rokonszenvessé
teszi ezt a filmet? Sok erénye. Mindenekelőtt az a virtuóz csapongása a fiatalos fan táziának, amely azonosulni képes
a hétéves
gyerek gondolkodásával,
világlátásával. S ez az a~onosulás nem felnőttes együttérzés, hanem valóban együttélés a gyermek
képzeletvilágával,
amit
gyakran egész bravúros
dramaturgiával,
képkom ponálással, vágás sal közveti ten ek
a nézők számára. (... )
Végül is ha a társadalmi kérdések íro-

nikus rajza
s a film összeforrottaága
némi hiányérzetet
hagy ugyan bennünk,
mégis az egész filmet fejlődő filmgyártásunk gazdagodásának
tekinthetjük,
új
színnek azon a palettán,
amellyel filmművészeink
egyre több műfajú,
stílusú
művel állnak a magyar és a külföldi közönség elé.
(Bernáth

László,

Esti

Hírlap,

1965. december

22.)

... Majdnem
hibátlan
film a Gyerekbetegsége7c Évi termésre elég ötlet, invenció, találat és igazság sűrűsödik benne.
Mindez azonbanepizódokban,
részletekben robban.
A mozaikszerű
felépítés
nemcsak a filmtörténet
hőskorát
megidéző és ironizáló műfogás, de a drámai
koncepció folytonossági hiányaira.
kisebb
következetlenségeire
vall- A részletekben
többet sikerül elérni, mint az egészben.
Sokhelyütt elragadta a rendezőket a gyermekvilág specifikuma, az ellesett élet gazdagsága. Olykor csak "leírnak"
a cinémavérité módszereivel, vagy a kitűnő operatőrre, Sára Sándorra
hagyatkoznak:
e
részletek - a téli képek például - nem
többek ügyes, friss riportnál, nem illeszkednek a mű egységébe. De vajha rninden filmünkben
csak ennyi
kísérlete
lenne az öncélúságnak !
(B, Nagy
László,
cember
25.)

Élet

és Irodalom,

1965.

de-

Bohóc a falon
Hozzászoktunk,
hogya
film, költséges
művészet lévén, ritkán engedi meg fiainak, hogy gondok és súlyos gondolatok
nélkül, csupán a belefeledkezésért,
a vidámságért
játszanak.
De amikor a sokkal kisebb befektetéssel dolgozó költészetben is egyre ritkább e könnyed játékosság, joggal meglepheti
a nézőt és kritikust egyaránt, hogy egyszerre egy ifjú
rendező fi1mje invokálja József Attila felejthetetlen
szavait, melyeket a szabadsághoz intéz: "J ó szóval oktasd, játszani
is engedd szép, komoly fiadat!"
És
ha "szép, komoly fiúról talán még nincs
is egyelőre szó, annál
több egészséges
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vidámságról,
játékos kedvről és okosságról; ami nem is jelent keveset, ha meggondoljuk,
milyen nehéz is őszintén és
ötletesen filmkockákkal
játszani.
(IIegedűs

Zoltán,

Népszabadság,

1968. ápl'.

25.)

Sándor Pál finomabban és áttételesebben
közelíti meg mondanivalóját,
mint hogy
a fiatalokról szóló filmek sztreotip képl eIéhez folyamodjon
a szülők és gyermekek
elhidegüléséről,
a szülők felelősségéről ; a
Bohóc a falon kamaszai, mint valami titkos szabadság- és öröm-szekta tagjai, inkább ironikus fölénnyel tekintenek
a fel-

Sándor

Pál:

Bohóc

a falon

nőttvilág konszolidált birodalmára. Kiki
engedelmes, jó gyerek, kellő tisztelettel
viseltetik a család javai iránt, félti osztálytár-aitól
a selyem lámpaernyőt, nehogy kiszakítsák, félti a perzsaszőnyeget,
nehogy folt essék rajta. Hangjában azonban ott bujkál a csúfondáros szemtelenség, ahogyan minden bizonnyal
magas
társadalmi pozícióban levő jogász-papa-

járól beszél, vagy marnájáról, aki a graIclógus emlékezetes szavai szerint
azt
hiszi, másképp lélegzik és másképp vérkering, mnt a többi ember. De a rendező szemléletében is felvillan némi csúfondárosság, a teenager-világ ábrázolásában mindvégig ott érzünk egy kis ironikus
távolságot, a "felsős" öntudat kedves és
megértő fölényét.
(Létay

Történelmi

Vera,

Filmvilág,

1968. május

1.)

szatíra

A történelmi
számvetés
új állomása a
nagy témák komikus, groteszk fénybe ál-

iitása, ami természetesen
együttjár
új műfaji lehetőségek felfedezésével.

új

A tizedes meg a többiek
Amikor a történelem vígjátékilag Ieldolgezhatóvá válik, megszűnik a múlt egyoldalú nyomása ránk, kikerülünk a tragikus emlékek súlya alól, ezért a humor

nemcsak valami tisz Leletlen ség, hanemés éppen ez a döntő - lelki értelemben
felszabadulás
is. A vígjáték
képtelen
helyzetei, bukfencet vető következtetései
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nem valóságérzékünket
támadják
meg,
csak elmeszesedett asszociációinkat, gondolkodási sablonjainkat. A fronton átszáguldó Molnár tizedest szorongás és félelem nélkül követjük hát a sejthető kalandok felé, hogy komédiaként éljük át
ujra azt, amit már átéltünk tragédiaként.
A humoros szemlélet nem ismer kivételt. Aki tükrének látószögébe esik, azt
valamiképpen a komikum, tehát a leleplezettség felé torzítja. Ha nem teszi, önmagát leplezi le. Mennyit vitatkoztunk
azon, hogy a komikum öl-e, hány vígjáKeleti

Márton:

A

tizedes

meg a többiek

tékunkat csaptuk agyon, mert egyes "védett" figurákat nem engedtük a humor
tükre elé!
(Heqeiiűs

Zoltán,

Népszabadság,

1965.

ápr.

15.)

A tizedes meg a többiek több, mint JO
film. Szemléletével ihletően hathat a társművészetekre ; vissza az irodalomra, melyből indíttatott, s előre, a filmre, ahol megvalósult.
A szemléleti diadal abban a "blaszfémiában" keresendő, hogy a felszabadulás

témakörében az alkotók, Dobozy Imre író,
Keleti Márton rendező és (a "konzultáns"
szóból gyanít juk) Szász Péter eltökélten
"valami vidámat" akartak meglátni. Vagyis szakítottak azzal az előítélettel, hogy a
tárgyköröknek és témáknak olyan meghatározott vonzatuk van, mint a nyelvtani elemeknek. A filmnek esztétikai vallomása, hogya tárgyak és témák a mindennapi élet és a történelmi valóság szabadon lebegő részecskéi, melyek meghatározott töltés től, indukciótól kapják pozitív vagy negatív, humoros, tragikus
vagy lírai közegüket. Ezzel a filmmel
rendkívül népszerű színvonalon bizonyosodott be, hogy a műveket nem a tárgyuk, hanem a szemlélet építi, hogy a
sil uktúra, a formaadás szuverén képessége az alkotónak, hogyanézőszög
és a
sajátos gondolkodás metszi és alakítja a
témát
(Ungvári

Tamás,

Filmvilág,

1965. május

1.)

Tragédiák és hőskö'trnények,
emlékiratok
és krónikák után, szatírát alkotni a magyar történelemnek
erről a szakaszáról

önmagában meghökkentő vállalkozás. Kellett hozzá ez az eltelt húsz esztendő, ami
lehetővé teszi, hogy nevessünk is a tegnapi gondokon; és kellett hozzá az az alkotói bátorság, amely a dolgok megfakult
színe után fel meri fedezni azok vadonatúj fonákját. És kellett egy ötlet is, ami
ezúttal nem csak fűszere, hanem alapanyaga lett a születendő filmnek, ötlet,
amelyről bátran mondhatjuk, hogy telitalálat. Ötlet, amely egy Svjeknél bátrabb,
Vaszilij Tyorkinnál önzőbb, Háry Jánosnál őszintébb, Naszreddin Hodzsánál reálisabb, Kakukk Marcinál komolyabb figurában ölt testet, s aki mégis mindezeknek
közeli rokona. Molnár L Ferencnek hívják a filmben - a név itt csak frappáns
as=zociációkra
csábít - rangját tekintve
tizedes az egykori magyar hadseregben.
Az ő alakja, jelleme, amely a felsorolt
hősök rokonává és mégis összetéveszthetetlenül egyéni figurává teszi, az az alkotói telitalálat, amely a Tizedes meg a
többiek című új magyar filmet megkülönbözteti még a sikerült filmkomédiák átlagától is.
(Főldes

Anna,

Nők

Lapja,

1965. május

8.)

Utószezon

A Húsz óra letisztult, érett realizmusa
után most, (Fábri Zoltán) mintha megújítani, próbára tenni akarta volna művészi
kifejezőeszközeinek gazdagságát. Burleszk
és tragikum, bűnügyi izgalom és elvont
látomás,
naturalizmus
és jelképesség,
groteszk és rémdráma, bukfenc és lélektani elemzés keveredik művében. A forma szokatlanul bizarr, az alapmotívum
azonban ismerős.
(Létay

Vera,

Népszabadság,

1967. február

26.)

Valószínű, hogy Fábri a tragikumot, sőt
az irtózatot akarta fokozni a komikus,
groteszk elemek ellenpontszerű alkalmazásával. Bizonyos - saját nyilatkozatából
derül ki -, hogya súlyos mondanivalót
ilyen módon is, a humoros, izgalmas fordulatok, a némafilmre emlékeztető, komikus képgyorsítások segítségével igyekezett
szélesebb nézőrétegekhez
eljuttatni.
A

korszerű formanyelvhez nem szokott átlagnéző azonban nehezen követi a térben, időben, az emlékezet, az álom és a
képzelet síkjain csapongó cselekményt, a
film bonyolult jelképrendszerét. Furcsálkodik, esetleg fel is háborodik a burleszkszerű jeleneteken. Egyébként a komikust
a tragikussal merészen váltogató stílus
törést is szenved, amikor az igazi tragikum lép előtérbe. A Hannibál tanár úr
fájdalmas groteszkségének továbbfejlesztése bizonyára szélesebb körű megértésre
talált volna. A formanyelvvel, a kifejezésmóddal való kísérletezés azonban az alkotóművész joga.
(Vajk

Vera,

Népszava,

1967. febr.

23.)

Mindez, amit itt néhány mondatba suntettünk, a film vásznán
sokkalta bonyolultabb és gazdagabb. A komikus motívumok harsányabbak.
nevetségesebbek, a
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tragikusak szörnyűbb ek és gyötrelmesebbek. S a kettő sajátosan groteszk, nem
mindig könnyen
követhető
villódzása
összhatásában félelmetessé válik. Félelmetessé, mint a világ, amelyben elhantolt
tragédiák és eltitkolt poklok fölött zakatol a hétköznapok kisszerű monoton taposómalma
Lélektani dráma vagy bohóctréf'a ? Nem tudom. Tulajdonképpen
- mind a kettő. Körképnek abszurd, történetnek hihetetlenül valóságos.
(Földes

Anna,

Nők Lapja,

1967. már.

25.)

Mihelyt azonban túlestünk a hibák felsorolásán,
s eltekintünk e fájdalmas logikai döccenőktől, marad egy cselekmény, mely a húsz évvel ezelőtti "üldözöttek" váratlanul előhívott emléke körül gyűrűzik, és a mai üldözők és üldö-

zöttek hol tragikus, Ihol groteszk. hol reális, hol a képzelet síkján játszódó őszszeütközéseinek, találkozásainak,
elválásainak sorozatából áll. Ez a többszólamúság, mely a tragikus tól a burleszkig terjed, már műfajánál fogva Fábrinak termett közeg.
Mindig azt mondjuk, hogy a film lehetőségei végtelen ek. Persze, pon t ilyen
végtelenek minden művészet
lehetőségei
;
csakhogy emezek már többször körbejárták a maguk birodalmát, és rájöttek,
hogy mégiscsak 'határos ez a végtelen. A
filmnek még nem volt ideje körbejárni
magát, és minden valamire való rendező
új röppályán tör föl a maga végtelenje
felé.
Fábri az Utószezon-ban
egyszerre több
irányban is megteszi ezt.
(Örkény

István,

Filmkultúra,

1967. 1. sz.)

Imposztorok

A modern magyar irodalom és filmművészet eddig a haladó, vagy annak vélt
nemzeti és forradalmi figurák és konfliktusok deheroizálásával teremtett jelentős
műveket. Ebből a szempontból Máriássy
kérdése szinte abszurdnak hat. Mégis jogosult, ha arra gondolunk, hogy a köztudat és a történelemszemlélet
a darutollas okat, Orgovány és Siófok vérgőzös
hóhérait is sajátos mítosszal szőtte át: az
erőszak, a kegyetlenség vagy máskor az
undor és a rettegés kölcsönzött ezeknek
a figuráknak felnagyított árnyképet.
(... )
Máriássy ezt a mítoszt akarja eloszlatni - és ha nem is mérhető megoldása
Peter Weiss-i mértékkel, mégis első, kezdeményező lépésként sok tekintebben úttörő művel lepett meg bennünket. Az
"alaptrükk" egyszerű: nem tesz mást,
mint hagyja beszélni az akkori főszereplőt, Prónayt, s az ő szemüvegéri
keresztül jeleníti meg az akkori eseményeketabban a kisszerű vérgőzös formátumban,
ahogy azt adarutollasok
kitalálták, és a
nagy politika árnyékában végigcsinálták.
Máriássy eközben nem a gyilkosra, hanem az általánosabb habitusra kíváncsi:
a kegyetlenség mítosza mögött megbúvó
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emberi,
ségre.

morális
(Almási

és politikusi
Miklós,

Filmkultúra,

kisszerű1969/4.)

A film újszerű vonásai -leleménye,
felfedezése - ugyanis akkor kerülnek elő,
amikor Prónayt dramatizálják - okos, intelligens, a vegytiszta, a maga zárt következetességében már-már izgalmas ostobaságnak kijáró művészi "alázattal", és
Prónay tudatának és öntudatának tükrözésében állít ják elénk a kort és sajátosan hirhedt figuráját (amelytől negatív
végletessége ellenére sem vitatható el a
tipikus jelleg). Ígyelevenítik meg a "történelmi időket", amelyben, ellentétben az
ismert
mondással,
az ellenforradalom
falja fel, saját imposztorkodó gyermekeit
- komikusan groteszk karikatúráját adva
a másik oldalon megrendítően
tragikus
folyamatnak.
(Gyertyán

Ervin,

Népszabadság,

1969. október

9.)

Az idő lassan elmossa a fájdalomérzést,
a tiszteletet, a kegyelet lép a helyébe.
Az idő távlatából
előbb-utóbb kibontako-

zik a fájó történelmi események kornikus
oldala is. A napjainkban oly divatos, kosztümös kalandfilmek
is mutatják,
hogyan
válhat komédiatérnává
a történelem
sok
komor epizódja. A fehér-terror
emléke
azonban, úgy tűnik, túlságosan eleven seb
még ahhoz, hogy csak nevelséges oldalát
szemlélhessük. Hacsak nem vált át a ren-

lsten hozta,

őrnagy

(v. A., Magy:;?· NC'TJ.:et,

1'):;9. okbóber

9.)

úr!

Mint egy több rétegzésű
bőrönd, úgy épül
hát a cselekmény: ti Lok rekeszével. melynek nyitját épp a szereplők nem ismerik.
És ez adja a történet belső feszültségét,
furcsa iróniáját; ami az egyik "fekvésben"
tragikusnak látszik, az a másik szemszögből komikusnak
- a cselekmény fordula lai t az irónia korrigálja folytonosan;
a
fény többszörös szögből esik erre a históriára, és sugarainak töréséből, metszési

Társadalmi

dező valami valóság feletti mili őbe, idézőjelek
között
tartott
ábrázo.ásra.
Máriássy nem váltott át. Megmaradt
a valóságnál. Idézőjelek nélkül közvetítette, s
annyi nevetségest hagyolt benne, amennyi,
minden különleges kiemelés, harsány rámutatás nélkül, benne volt.

poritjaiból dereng fel az a különös, mármár abszurdnak
mondható képsor, mely
minden
eset színéről a visszáját idézi,
minden törekvésből annak értelmetlenségét hívja elő - tehát amely példázatszerűvé emeli az esetet, a parabola magasába
tágítja a mondanivalót,
és végül kicsendíti háborúk és pusztulások
belső értelme Llenségé t.
(Ungvári

Tamás,

Filmlcultúm,

1969/5.)

szatíra

A jelen visszásságainak
zolása mint közismerten

szatirikus
ábránehéz miioészi

vállalkozás egyre igényesebb
kísérletekre
késztette
a műIajra érzékeny
alkotókat.

Fügefalevél

A szatirikus telitalálat tragikumát csak az
gyöngíti Máriássy filmjében, hogya
műpázsit zörgő hamissága és a kisvárosi élet
igazi sivárság a közott az átmenetek összemosódnak. Ahogya
botrányt okozó szobor meztelensége
sem igazán kihívó, úgy
a filmszatíra
elrajzolt
figurái sem elég
határozottak.
élesen körvonalazottak.
Valahogy úgy lebegnek a társadalmi szatíra
és az érzelmes vígjáték műfaja
között,
akár a Fuvolázó fiú szobra az ég és a
föld között, amikor "az elvtárs a megyétől" még nem érkezett meg az értekezletre, hogya
megbélyegzett
szobor sorsát eldöntse.
Máriássy úgy csúfolja ki a sernatizrnust
- a közéletit és a filmbelit -, hogy közben egy kissé újra felidézi annak halvány
kísértetét.
Mert nemcsak Gérusz
elvtárs
marad sértetlen, de Pattantyús
főszerkesztő kedves, okos, felvilágosult
lánya,

Ancsa is. Őt csupán Ámor nyilai sebzik
meg. Valami íratlan filmmorál azt kívánja
nálunk, hogya fiatal szerelmes lányokról
csak könnyes áhitattal beszéljünk. HovaLovább minden filmünkben a csinos, széplelkű, töretlen gerincű,
szerelmea
fiatal
lányok gyönge vállain nyugszik - a közerkölcs. Sőt az eszmei mondandó súlya
is. A filmek végén rendszerint
ők indulnak el, könnyű lábaikon, egyedül, erkölcsi poggyászukkal
- a jövőnk felé.
(Mágori

Erzsébet,

Filmvilág,

1966. május

15.)

Az igazi jó szatíra nem tudja jókra és
rosszakra szétosztani a világot, mert abban a pillanatban
gyengül társadalomkritikai és előremutaló pátosza, a javítani
akarás szenvedélye - az íróban és a befogadóban egyaránt. Ezzel a nagyvonalú
tradícióval szemben a liberális
polgári
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színpad humora mentette
fel a leleplezőt
a szatirizálódás
alól.
Ez a kétféle
szatirizáló
szemléletmód
ütközik meg mai kísérleteinkben
is. Igaz,
hogy igen nehéz eltalál ni, hogy hol legyen a határ a nevetés társadalomkritikai
éle és kedély 2:- ~32 l.özött,
hogyan lehet
a szatíra "gyil::~~" l.i.mora mellett a javulás és kibon :-'::J=:':::; perspektíváj át is érzékeltetni. lV.:2gis- éppen ez a film győzött meg újra arról, hogy az élesen kihegyezett, közéleti pátosztól átf'űtött
művek
hatásukat
illetően
optirnizmust
ébresz-

Ismeri o szondi

Anna,

Magyar

Nemzet,

1969. aug.

22.)

Sehol egy hivalkodó' szellemesség, mesterkelt poénra-hegyezettség
a dialógusokban, de a dokumentatív
pontosságú szövegek abalesetvédelmi
oktatásról, a társadalmi munkáért
elnyerhető
oklevelekről és emlékérmekről : egy abszurd dráma
ki talált képtelenségel
t is fel ülmúlják. A
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(Almási

Miklós,

FilmlwltúTa,

1966/3.)

mondit?

A jelenetek sorában, a film egészében mutatkozik meg igazán, hogy valójában torzító tükörként működött
a filmkamera,
hogy a naturális precizilással kidolgozott,
lépésről lépésre, kockáról kockára, arcról
arcra felépített
hélköznapiság
tulajdonképpen karikatúra-sorozat,
a kispolgáriság
kritikája.
A kényelemszeretet,
a bezárkózás, a magunknak élés kritikáját
tükröztelik a gyár él tében, amelynek dolgozói
sokkal kevesebb figyelmet szentelnek a
munkának,
mint a hajómodellek
versenyének, az amatőr
szobrászkodásnak,
a
flörtölésnek,
az ivásnak.
Talán túl sok is az, amit megtudunk,
illelve, amit a film felmutat a maga világából ahhoz, hogy valóban mélyre ható,
intenzív élmény legyen. A kalandok, az
ironikus életképek, feltűnő és eltűnő ep izódfigurák, groteszk és melankolikus pillanalok sokaságából a néző válogathat
a
maga ízlése, esetleg a maga hobby ja vagy
sértettsége
szerint keresve a lényeget, a
legfontosabbat,
a mondanivaló
kulcsát,' a
szandi-mandi
körül.
(Vilcsek

tenek a nézőben. A nevetés valóban gyilkos eszköz, de a múlt - és a jelenben élő
múlt - kinevetése
egyúttal az öntudat
formálásának,
s vele jelenünk formálásának is eszköze, ami mellesleg még önbizalmat is kölcsönöz.
A Fügefalevél tehát bátran folytatja a
sza tirikus ábrázolási módszer "kegyetlen"
hagyományait:
a zárókép nem old, nem
teremt happyendet,
nem osztja ki a jók
j utalmá t és a rosszak bünte tését, hanem
döntetlenül
tűnik át a "vége" feliratba.

bebizonyítja,
hogy főlősleges minden görcsös absztrahálás:
az abszurditás
az utcán hever, csak le kell
nyúlni érte.
De hogyan lesz mindebből humor, komédia, sőt a film néhány részletében már
szatíra? Valljuk be, nehezen. Az önfeledt nevetéssel csak azért ajándékoz meg
a film, hogy utána ajkunkra
fagy jon a
mosoly. Ez a szikrázó átcikázás a tragikumba és vissza: a film nagy művészi
vívmánya,
melyre
hazai
viszonylatban
eddig még példa nem volt. Jellemzésül
és nem minősítésként
írom: a Szarulimandi olyképpen
vígjáték, ahogy a Cseresznyéskert
az: csöndes és titkolhatatlan szomorúság, szánalom rej tezkedik mögötte. Minél mulatságosabb,
annál megrendítőbb.
Szandi-mandi

(B. Nagy

László,

Gyarmathy

Élet

és I7'odalom,

1969. aug. 23.)

Lívia így nyilatkozott első já"Filmem ipari környezetben
játszódik. Ironikus, groteszk módon ábrázolja a munkások világát és az ipari munka sztereotípiáit.
Ha meggondoljuk,
hogy
a magyar filmművészet,
a paraszti élet
ábrázolásában elért világszínvonalon
is kiemelkedő alkotásai és az értelmiségi konfliktusok meggyőző feltárásai
mellett és
ellenére az ipari, a munkás életforma ábrázolásában
többnyire
a lakkozott-idillizált vígjátékok vagy az álmélységű melodrámák szintjén rekedt meg - bonta-

tékfilmjéről.

kozik ki Gyarmathy Lívia filmjének "helyi értéke"
filmgyártás unkban
(mint
ahogy - más értelemben - Gábor Pál
nemrég bemutatott Tiltott terület
című
alkotásánál.) Paradox módon ugyanis éppen az eddigi munkás- és gyárábrázolásokat érezzük elvont sztereotípiáknak(pedig
nem erre törekedtek) e film mellett, míg
a Szandi-mandi tudatosan vállalt sztereotípiáinak "formalizmusa" mögött valóságos emberi tartalmak bontakoznak ki,

egy tényleges ipari "életérzés" fogamzódik meg. A titok nyitja abban rejlik, hogy
amíg eddigi munkás tárgyú
filmjeink
többnyire az irodalom, a különböző műfajok és az elvont szociológia sztereotípiáival közeledtek a munkásélet, az üzemi
világ felé, Gyarmathy Lívia ebből az
életből magából vonja el típusait és magatartásformái t.
(Gyertyán

Ervin,

Népszabadság,

1969. aug.

22.)

Egy őrült éjszaka
A lelkiismeret nyugalmától
függ, hogy
magunkra akarunk-e ismerni egy abszurd
történetben, vagy csak tanulságos játéknak tartjuk-e. Semmiképp sem lehet, s
nem is szabad az ilyesféle példabeszédek
megfejtésén erőlködni oly módon, hogy
pontról pontra, vonásról vonásra, személyről személyre megoldásokat keressünk. Az efféle abszurd játék valójában
nem embereket és eseményeket példáz,
hanem emberek egymás közötti viszonyát,
magatartását példázza. A jelen esetben,
az Egy őrült éjszaka a csak a maguk hasznára, a saját zsebükre, a közösségi élet
társadalmi
erkölcsének
fittyet
hányva
élő és üzletelő emberek magatartását ábrázolja és gúnyolja.
(Zay

László,

Magyar

Nemzet,

1970. január

8.)

Groteszknek neveztük ezt a különös vígjátékot, amiből azonban nem következik,
hogy besorolható lenne a ma annyira
terjedő, sokszor importanyagokból előállított hazai abszurd művészetbe. (... )
Kardos szemléletéből mind a nemesen
lamentáló, többnyire azonban csak sápatagon panaszkodó gyász, mind az arro-

gáns fölény távol áll. Nem tételez fel egy
titkosan
ható értelmet, de racionálisan
elemez, feltárja azokat az okokat, amelyek
egy adott közegben emberi eltorzulásokhoz vezetnek, és így akar hozzájárulnia maga művészi eszközeivel - az értelmes élet létrejöttéhez.
(Fehér

Ferenc,

Filmvilág,

1970. január

15.)

Jancsó világtörténelmi kérdésekbe bonyolódva is szakadatlanul önmaga, önnön világa felett próbál ítéletet mondani. Kimondatlanul is tevékeny
része mindannak, amit felmutat. Filmjeinek alaphangulata ezért romantikus-patetikus-érzelmi. A fiatalabb Kardos, aki számára
már nem adatott meg, hogy fényes szelekben fürdözve a világtörténelem teremtőjének érezhesse magát, nagy távolságot
teremt önmaga és a tárgya közt. Ha fegyveresek állítgat ják sorba a foglyokat, kivégzés előtt, a néző borzalommal telik
meg; ha Közért-ellenőrök az eladókat pult
mögött, akkor nevetnünk kell; mindazonáltal a folyamat nem kevésbé borzalmas.
(Eörsi

István,

Filmkultúra,

1970/1.)

'5

AZ ÚJ MAGYAR FILM KÜlFÖlDÖN
Az új magyar film irán~i külföldi érdeklődést nemcsak megszámlálhatatlan
kritikai megnyilatkozás
dokumentálja,
hanem jónéhány nemzetközi rendezvény
ta-

nusága, a világszerte megrendezésre
kerülő magyar filmhetek
és filmnapok szaporodó sora, filmjeink
fokozódó külföldi
forgal mazása.

1955 és 1960 között a nemzetközi film- okozta egyéni konfliktusaikat, s nem magukat az eseményeket. A történelem itt
kritika lengyel "filmművészeti
csodáról"
nem
a rohamra induló tömegek, az utbeszélhetett. 1963-tól kezdve a csehszlocai
harcok,
lázas népgyűlések. forradalmi
vák "filmművészeti csoda" létrejöttét vette
vezérkarok
és
nagy személyiségek törtétudomásul, míg 1964-1965-től
kezdve a
nelmeként
jelenik
meg, hanem a maguk
magyar "filmművészeti csodá"-ra kezdett
teljes
bonyolultságában
bemutatott egyéfelfigyelni. C .. )
nek sorsaként.
Minden formai különbsége
és módszer(Boleslaw
Michalek,
FIPRESCI,
Filmkultúra,
beli specifitása ellenére, egyedül a brazí1968/1.)
liai "új film" szolgáltat példát arra a
lehetőségre, hogy egy filmművészetki tudja fejezni a kapcsolatot az egyéni
tematika és a történelmi problematika kö- Érzésem és véleményem szerint az új magyar filmművészet marxi sta ihletésü, megzött. (... )
győződésem
pedig nem egyeztethető öszAz új magyar filmművészet az egyetlen
sze
a
marxizmussal.
Ideológiai különböző"politikai" művészet, amely ma a szoségünk
ellenére,az
az emberszeretet
és
cialista országokból érkezik, és egyike a
tisztelet,
amelyről
a
magyar
filmek
takeveseknek, az egész világon, amely az
ideológiával való kapcsolatát nem az eg- núskodnak, úgy érzem, elegendő alap a
zisztenciális dráma megkövesedett fázisa- jószándékú emberek közötti beszélgetések
megindításához. Ezért örülök mindig, amiként, hanem pozitív problematikussággal
kor marxista barátaim szájából olyan szakezeli. (... )
vakat hallok, amelyek meggyőznek róla,
Azt hiszem, hogy éppen ebben a férfias
tudattal átélt, nehéz, de szükségszerű vi- hogy az embereket nem egyszerűen a
történelem hajtóművének működtetéséhez
szonyban, amely az egyén és a társadaüzemanyag-cseppeknek
tekinlom, a lét és a történelem ismeretei, az szükséges
ember szabadsága és az emberiség felsza- tik. Az új magyar film maga az élet.
Állandó kapcsolatban áll a valósággal. Mibadulása közott mutatkozik, található meg
lyen is hát korunk valósága? Kétségteleaz utóbbi évek magyar filmjeinek legnagyobb varázsa, kínzó aktualitása, a való- nül az ideológiák sokfélesége jellemzi, és
az az igény, hogy a különböző ideológiák
ságban való példaszerű elmerülése.
hívei
megtalálják a véleménycsere mód(Lino Micciche,
FilmvHág,
1968. február
1.)
jait. Mivel pedig ezt megtalálom a magyar filmművészetben,
így akár a véleménycsere művészetének is nevezhetném.
Nyomban
szembeötlik, hogya
magyar
film inkább a társadalom egyedeit tekinti
(L. Settimio
Caruso, a "Pro Civitale
Christiana"
megfigyelése tárgyának, az ő változásunevű
szervezet
filmszakosztályának
igazgatója,
FIPRESCI,
1968. jan.)
kat, drámájukat, a történelmi események

Sodrásban
Bizonyos, hogy a Melbourne-i Fesztiválon
bemutatott legszebb kelet-európai film a
magyar Sodrásban volt. Kiváló Gaál István forgatókönyve és rendezése. Fantázia
66

és nagyfokú mesterségbeli tudás teszi Sára
Sándor fekete-fehér f'ényképazését felejthetetlenné. Hitelesen fejezi ki a hangulat
fokozatos átalakulását, a diákok jellemét

Gaál

István:

Zöldár

és magatartását a kezdeti örömteli játéktól a borzalmon és végső kétségbeesésen
keresztül a szomorú belenyugvásig: a halál - még idillikus környezetben is bármikor beleszólhat életünkbe.
(The

Australian

-

1965. jún.

30. M. J. Wasson)

Téma nem lehet nehezebb és különlegesebb. Meg kell mondani, hogy a rendező

Álmodozások

minden veszélyt legyőzött értelemmel,
fogékonysággal s érzékenységgel,
A film
kiküszöböJte a melodramatikus helyzeteket, felelősségteljes, hatásos hangvételt
választott. A Sodrásban végül is érdekes
képet nyújt a magyar fiatalságról.
Egy
erős, előítéletektől mentes s mindenek
előtt korun k etikai problémáit felelős aggodalommal tekintő ifjúságról.
(Cine

Cubano,

No

36.)

kora

"Tessék felébredni l" halljuk a végső mondatot, s ez a záró kép az egész filmre
jellemző. Szabó eredeti ötletei, filmjének
operatőri munkája és ritmusa spontán ul
friss, az alkotó birtokában van a madern nyugaLi filmnyelv formai kellékeinek. Ötletei többek egyszerű ötleteknél.
túlhaladják magukat: eszközök, mellyel a
rendező hazájának történeimét és nemzedékének problémáit elénk tárja. Az Álmodozások kora ismét azt bizonyítja, hogy
Kelet-Európa legjobb filmjei formai érzékenységben egyenértékűek
a Nyugat
filmjeivel, s a kérdések felvetésének ko-

molyságában és emberi elkötelezettség
tekintetében felülmúlják őket.
(Ulrich

Greqor,

Filmkritik,

1965. 12. szám)

A film hibái fiatalkori hibák: a néha széteső szerkezet, az a hiedelem, hogy a szerelmi érzés szűrőjén
át minden dolog
megsokszorozza jelentőségét, mindez önéletrajzi ihletésből fakad. De ahol a film
szélesebb ablakot is tár a valóságra, ott
oda kell figyeln ünk, itt kapcsolódik
ugyanis a fiatalok magánélete egy fontosabb problémakörhöz : az egyéni lelkiis67

meret összeegyeztetése a társadalom követelményeivel, érzelmeink összeütközése
környezetünkkel - effajta kérdésekkel ta-

lálja magát szemközt a főhős csak ő: a néző is.
(L'Unitíl,

és nem-

1965. július

31.)

Húsz óra
A film világos tükre egy történelmi tragédiának - mely 1956 őszén csúcsosodott
ki -, de nemcsak regisztrálja az egymásnak ellentmondó összetevőket, és nem is
akarja eltüntetni a konfliktusokat
valamiféle építő megoldás nyugalmában. Az
igazat és a hibákat a maguk meztelenségében mutatja be kétértelmű színezet nélkül, semmit sem elhallgatva, a vita az
utolsó képsorral
nem zárul le, hanem
folytatódik
a néző lelkiismeretében.
A
néző is perbe van fogva, mint résztvevője annak a kollektív drámának, amit
történelemnek
nevezünk, és amelyet
a
szerző igen helyesen - nem hajlandó
tompítani, noha határozottan
visszautasítja azt a csábítást, hogy elfogadja az
öreg gróf nézetet,
mely szerint az emberiség "értelmetlen
nyüzsgés", állatok
dzsungele.
(L'Unitíl,

1965. aug. 30.)

Fábri Zoltán a Húsz árá-val bizonyítja,
hogya bátorság nemcsak a fiatalság privilégiuma.
Filmje
kritikai
észjárásról
tesz tanúbizonyságot, az őszintén beszélniakarásról,
az igazmondás
akarásáról,
melyre egyaránt törekszik a fiatal filmművészek legnagyobb
része Lengyelországban, Magyarországon
és Csehszlovákiában.

Fábri filmje: a szocializmus húsz évének krónikája
a vidéken, gyötrelmes történet, ahol nem rózsavíz folyik, hanem
vér és könnyek.
Teljes sokoldalúságával állítja elénk az
életet, néhány egyem sors tolmácsolásával, melyeket a legnagyobb ellentmondások idején ragad meg
Ha ez a mozaik a nézőtől teljes figyelmet kíván is meg, teljességet is ad, és
az egyes jelenetek megdöbbentenek bennünket erejükkel, értelmezésükkel és drámai feszültségükkel.
(Les

Lettres

Francaises,

1967. III.

2.)

A film szerzői kíméletlenül elemzik a társadalmi élet negatív oldalait, melyek nem
kevés fájdalmas, súlyos és téves dolog
okozói voltak. A mű lendülete azonban
ezzel
együtt is, főképpen a pozitívum
megerősítésében nyilvánul meg - az ·ember erejének a jó igazságos győzelméért
folyó harcában. <. .. ) Sajátságos, szabad a
film kompozíciója, sajátságos a témája,
amely nem annyira a külső események,
hanem inkább a gondolat logikáját követi. A Húsz ÓTa gondolatébresztés
és filmtudósítás.
(L. Pogozseva,

Praixia,

1965.)

Apa
A hős 'sorsa annak a nemzedéknek a sorsa, amely napjaink eseményeiről elmélkedik, a szemünk előtt keresi saját útját,
gondolkodik az időről, melyben él, és saját magáról. A film hőse elhatározza,
hogy megtagadja az apjáról oly sok éven
át épített mítoszt, rájön, hogy az élettel
saját erejéből kell párbajt vívnia. Mindez
az 50-es évek derekán történik, amikor
halomra dőlnek a mítoszok. Az első koc48

kázattal járó tettet 1956 nehéz napjaiban
hajtja végre, amikor az élet nemcsak bátorságot, de bölcsességet is követel.
(T. Zapasznyik

-

Szovjetszkij

Ekmn,

1967. 13.)

Ez a film, amely ugyanolyan
magától
értetődő és emberközeli, mint akár Truffaut Négyszáz csapás-a, az új Magyarország egész történetét állítja perspektívába.

Szabó István:

Apa

és teljesen szabad
bálványdöntéshez,
magyar művészek
szerint szükség van

hozzájárulás ahhoz a
amire a legjobb mai
együntetű véleménye
ahhoz, hogy egy hosz-

szú himnuszú kis ország ne pihenjen meg
a múlt babérjain.
(lasse
február

Bergström

-

Expressen,

Stockholm,

1968.

1.)

Szegénylegények
Jancsó Eizenstein intellektuális
filmműveszéte
nyomán olyan struktúrát
hoz
létre, mely akár az allegória eszközével
is, ki akar lépni a népieskedő stílus
vagy a kispolgári, földhözragadt naturalizmus szűk világából, és dialektikus öszszefüggéseket feltárva a valóság egészét
világítja meg, anélkül, hogy egyszer is
a
pszichologizálás
kompromisszumába
süllyedne, vagy látványos, patetikus me-

lodrámát hozna létre. S elkerül egy másik veszélyt is, azt, hogy filmjében az
elvontság uralkodjon el, hogy az elidegenedés divatos ideológiáját igazolja.
(Avanti,

1968. aug. 31.)

Ez a film túlmegy a történelmi események ábrázolásán, inkább stúdiuma a
kétségbeejtően fájdalmas erkölcsi helyzet67

nek, melybe ezek a csökönyösen elszánt,
egyszerű emberek jutottak egy olyan világban, amit nem értenek többé. Aszkétikus film ez, teli zord szépséggel, s luktet benne a szabadságától megfosztott ország drámája és az ezzel megalkudni nem
tudó nép elfojtott ereje.
(Film

(Varsó),

1965. nov.

28.)

Ó, milyen biztonsággal rnúködnek a vallomást kicsikaró mechanizmusok a börtönben! Milyen jezsuita számítással helyezték el a csapdákat ... Az elnyomás-

ban azonban még más is rettenetes- Jancsó Miklós azt kutatja, milyen né alakítja
a zsarnokság saját áldozatait, megmutatja
az egyéniség összeomlását, megmutatja,
hogya csalás és a kényszer, az agresszív
tirannizmussal
szembeni erőtlenség hogyan teszi őket engedelmes árulókká. De
a hóhérok arcát nem lehet megjegyezni.
Jönnek-mennek,
végzik a maguk dolgát.
Ki áll mögöttük? Ki a fő lélekölő? Nem
lehet tudni.
(L. Zakrzsevszkaja
9. sz.)

-

Szovjetszkij

Ekran,

1967.

Csillagosok, katonák
A valóságban a film könyörtelen képei
által ábrázolt
erőszak egyáltalán nem
"kölcsönös erőszak". Nem az Erőszakot
látjuk itt, mint valami metafizikai
kategóriát, amely egyformán érvényes a bolsevikokra és ellenfeleikre. Jancsó kritikai,
történelmi tekintettel méri fel az eseményeket, megkülönbözteti az egyik fél erőszakosságait a másik fél erőszakosságaitól, s arra késztet, hogy mi is tegyük
meg ezt a különbséget. (... )
Jancsó

Miklós:

Csend

és kiáltás

Jancsó filmjei a mi korunk felnőtteihez szólnak, akik megtanulták
olykor fájdalmas leckék árán - hogy ne
bízzanak az illúziókban, és kerüljék el az
érzelgősség csapdái t. E filmek is bizonyítják, hogy a filmművészet elérte nagykorúságát. Ha megértjük ezt, és épp legutolsó filmje kapcsán értékeljük
ezt a
tényt, nem ezzel adj uk-e a legméltóbb tiszteletet 1917 oktobere úttőrőinek ?
(Roland

Desné,

Filmkultúra,

67/5.)

Csend és kiáltás
Az elbeszélésmód felzaklató,
agresszív,
brutális, ahol elmarad rninden, ami enyhíthetné; szekvenciák követik egymást látszólag közvetlen kapcsolat nélkül; alapvető kétértelműségre
alapozott emberi
kapcsolatokra hull fény, s ezek maguk
árulkodnak a kommunikáció lehetetlenségéről. Némely tény és mozdulat értelme
csak később nyilvánul meg, és rajtunk
áll, hogy megért jük-e a személyiségek

mély motívációját. S a film mégsem steiilen önmagába záródó egység. Az utolsó
jelenetben új dimenzió tárul fel, amely
ott van a Csillagosok végén is. Azt a
mozdulatot, mellyel egy túlélő felemeli
kardját, hogy tisztelegjen
halott társai
előtt, most István mozdulata
folytatja.
Tette, hogy lelője ,a tisztet, belső indítékú. És ez a tett, ez a mozdulat a forradalomé.
(Prantz

Gevaudon,

Cinéma

69, 135. sz.)

Hideg napok
Kovács András, a Hideg napok c. film
szerzőj e és rendező] e .az eseményeket nem
a történész szemével vizsgálja A tragédiából őt legjobban az emberek - a cellában ülő négy ember - tetteinek indítékai érdeklik. Ök négyen - a Horthy-hadsereg három tisztje és egy katonája nem a provokációk kezdeményezői, nem úgy ítélkeznek majd felettük, mint azok felett, akiket "főbűnösöknek" szokás nevezni. A razzia idején egyikük sem ölt meg senkit. Nem gonosztevők, normális körülmények között lehet,
hogy feddhetetlen embereknek tűnnének.
de amint .a bűnös mechanizmus résztvevőivé váltak, maguk is bűnösökké
lettek. Mindegyikük számára [adódott egy
pillanat, .amikor volt más választásuk,
ők azonban behódoltak a hatalomnak, a
szabályzato t követték, az egyenruha becsülete saját becsületük elvesztését jelentette.
(Sz.

Frejlih

-

SzovjetszJcij

Etcran

1967. 14. sz.)

A film a magyar történelem
ujrau-asi
folyamatának egy tisztázódási rnozzanata.
Kovács azonban nem elégszik meg a helyileg és idő tekintetében rögzíthető egyes
eset bemutatásával, minden tényszerű re-

konstrukció ellenére sem. Öt az eset példavolta érdekli. Kovács számára a központi kérdés nem az, hogy "hogyan történhetett meg ilyesmi", bár mallékesen
egy egész sor olyan részletet is bemutat,
mely föltárja az eseményláncolatot.
Szándéka az, hogy végleg szétromboljon egy fasizmus-sztereotípiát:
mintha
egy névtelen és sorsszerű démoni erőről
lenne szó, mely racionálisan nem is vizsgálható. Az ilyen kényelmes pal-ent-váhozok elől, a fasizmussal kapcsolatban,
már Fábri Zoltán is kitért 1956-ban rendezett Hannibál tanár úr c. filmjével.
Kovács nem elégszik meg azzal, hogy
olyan rendelkezések
felett meditáljon.
melyek az embertelenségekhez vezetnek.
Ö ezen túlmenőleg
azt is keresi, hogy
egy vétkes ember mennyire képes bűnét
belátni. Az újvidéki
események
c:nk
anyaget szolgáltatnak ehhez a kutatásához. 1942 januárja fölé ugyanis még egy
második síkot is emel. 1946-ban három
tiszt és egy tizedes vár egy börtöncellában a népbírósági tárgyalásra.
Kovács mély szekepszissel figyeli az
embernek azt a képességet, hogy vajon
fel tudja-e ismerni az erőszak és az elnyomás mechanizmusát.
(Helmut

Regel,

Filmkritik,

1969. 4. sz.)

Tízezer nap
Inkább ballada, mint krónika ez a film,
folyamatos tablókat mutat, amelyek közül
egyik-másik
nagyon, plasztikusan
szép ; inkább színházba
vagy eperába

való. A szálak nem annyira egymáshoz
kötődnek, mint inkább a főhős, az öreg
paraszt asszociációihoz. Ez olyan személyes hangot kölcsönöz a műnek, hogy
71

Bacsó

Péter:

Nyár

a hegyen

az alkotó szabadon mozoghat az egyén
és a közösség között, az intim beállításoktól a tömegjelenetekig. Ezek kűlőnben
csodálatosak, talán a legjobban megkomponált részei a filmnek Mindenképpen a
legfr appánsabbak,
mint pl. a munkások
lassú, csöndes felvonulása.
(Yvonne

Le Monde

Baby,

1967. ápr. 30.)

A Tízezer nap becsületes, szilárd és szomorú mű. Semmit sem rejt el a közeli,
keserű múlt ellentéteiből, és nem akar
mindcn áron meggyőzni az ismeretlen jövő
jóságáról.
Kósa Ferenc rendező kivételes képalkotó
tulajdonságokkal
rendelkezik: az aratás
hónapjai, a téli időszak, a rnunka és az
ünnep napjait ünnepélyes ütemben adja
vissza.
A közömbös, ellenséges vagy ajándékait
gazdagon osztogató természet és a parasztok komor fáradozása közti ellentét
a Tízezer nap-b:!n az abszolút művészi tökéletesség perceit villan tja fel.
(Il

Giorno,

1967. ápr. 29.)

A történet - inkább dráma - egy harminc éves időszak tragikus epopeiája: tízezer lángoló nap. A film témája: a magyar föld, mindazzal
a szenvedéssel
együtt, amit ez jelentett azelőtt, a forradalom alatt és előtt. Tudjuk, hogya
vidék és az ott élő emberek a magyar
filmművészek kedves témája. Kósa Ferenc művészetén erősen érződik Bartók
Béla. .. Az elnyomás és sötétség korszakában, mikor még kapát ériritettek az
újszülött homlokához, és az éppen formálódó új világban
játszódik a cselekmény.
A film szer eplői Gorkij 'hőaeinek mértékével mérhetők: nem lírai hősök. De
meleg, élő, érdes emberek. Ez is új formákat kereső film. A csodálatosan megkomponált képek nyugalma ellentétben
van a szenvedélyek és sz envedések
bemutatására szolgáló képsorok tömött interieurjével
Sára Sándor operatőr
munkája.
A Tízezer nap nagy film.
(Samuel

Laetiize.

L'Humanité

április

29.)

Nyár a hegyen
A magyar Nyár a hegyen egyike volt a Európa politikai '28 ideológiai problémáiSan Sebastlan-i
fesztivál legsikeresebb
hoz kapcsolódnak.
A történelmi
utafilmjeinek. Mind témája, mind ritmusa
lásokat azonban nem szárazon oktató jelés fényképezése figyelemreméltó. A kö- leggel mutatja be, hanem egy egész sor
zelmúlt eseményeinek a mai nemzedékre
drámai helyzetbe sűríti össze. Szereplői
tett pszichológiai ha tását vizsgálj a, ke- életteliek
és lélektanilag
elmélyítettek.
rüli a sematizmus t, és nem vész zava- Bacsónak sikerült elkerülni minden seros szirnbólumokba
rnatizmust.
Terjengős
szürkeséggel
lehetne
vádolni
a
filmet,
de
mindez
még(Pueblo, 1968. július
15.)
sem okoz egyhangúságot. Kulcsmegoldás
ez, mellyel a rendező egy generáció csaBacsó műve problematikus film, ha nem lódásának,
s a következő generáció éris tételszerűen. Sajátos finomsággal kap- tetlenségének drámáját állítja elénk.
csolódik a magyar filmművészetben évek
óta folyó bátor kísérletekhez. Ismét olyan (Guido Cincotti, Bianco e Nero, 1968. szept.motívumokat állít elénk, melyek Keletokt.)

Falak
A Falak a publicisztikai,
"problémás"
film mintaképe, az erkölcsi kollízió éles
felvetésével.
a mai magyar in telligencia

életének figyelmes, elemző megközelítésével. Am adózva a rendező
tehetségének,
mégis meg kell jegyeznünk, hogy a szö73

veg túlzoLL bősége
a nézőt. Emocionális
nem elég aktív.
(L. Pogozseva,

időnkén L ellankaszLja
vonatkozásban
a film

Litueraturtuiio.

Gazeta,

1969.2. sz.)

Kovács András kritikusan
veli fel hazája
problémáit.
Nyíltan beszél egy olyan szocialista gazdálkodás
nehézségeiről,
melyet
él. bürokratizmus
rontó hatása veszélyeztet. Szereplői a szabadságról
ér dernokrá-

ciáról, Mao kultúrforradalmáról
és a saját
hazájukban
létező
opportunizmusról
vitatkoznak,
s a rendező a pillanatnyi
helyzet ellen Lenin-idézetekkel
érvelteti
őket.
Kovács semmi kétséget nem hagy aziránt,
hogy meggyőződéses
marxista. de azt is
bebizonyítja,
hogy nem vak a valóság
meglátására.
(Die

Welt

seuiori

-

1970.

Essen
jan.

Rheinische

Post

-

Diis-

12.)

Feldobott kő
nem látványos
akar lenni minFeldobott
kő olyan
opera Lőr-sz21·ZŐ világgal,
den áron,
s nem kíváncsiskodó,
hanem
műve, aki képekben gondolkozik. (... ) Ha
emberi.
a festészet
lelki állapot,
elvek kijelen(Destina,
1969. április 5.)
tése, a fényképezés
még inkább az bizonyos alkalmakkor,
amikor nemcsak a reSára kíméletlen
keménységgel
rögzíti
a
produkció
művészete,
hanem a tolmácsotényeke
t,
s
erre
megvan
az
oka.
Hogy
is
lásé.
lehetne
visszutasítani
azt a valóságot,
Emberi és politikai
hitvallásában
nyílt
amelyet
személyesen
élt
át, é amely Lől
film ez. Kitűnő jelenet
az, amikor a ciszenvedett.
<..
J
Ám
amikor
visszaemgányokat
hajukat
levágva,
megalázzák.
lékezik
bajtársaira
ér
a
bürokrácia
áldoNagy megindultsággal
rajzolt témája emzataira,
talán
nem
mindig
tud
uralkodni
lékeztet
a Cigányok c. rővidfilmr e, mely
érzelmein.
egy sajátos
világba
visz komoly
elmé(Georges Bmtschi,
Tl·ibune
de Geneve)
lyültséggel.
Amikor
megismertet
ezzel a

_\

Külföldi filmhetek és filmnapok 1966 - 1970 közott
Amszterdam

Pacsirta
Sodrásban
Nappali sötétség
Angyalok földje
Az életbe táncoltatott
és 6 rövidfilm
Athén

Pacsirta
Nappali sötétség
Legenda
a vonaton
Valahol Európában
Sodrásban
Hannibál
tanár úr
Berlin

3 rövidfilm
Szófia

Éjfélkor
Ház a sziklák alatt
Valahol Európában
74

Nyugat-Berlin

Édes Anna
Oldás és kötés
Fűre lépni szabad

1965

Az életbe táncoltatott
cs 4 rövidfilm
lány

Húsz
leány

óra

München

Alrnodozások

kora

Koppenhága

Stockholm

Tavaszi zápor
Emberek
a havasori
Hyppolit, a la cáj
Budape ti tivasz

Bakaruhában
Körhinta
Angyalok földje
Oldás é Kötés
Pacsirta
Hannibál
tanár úr
Almodozások
kora
és 5 rövidfilm

Sóbál vány

Hannibál
t.inár úr
Angyalok
földje
Pacsirta
Nappali sötétség
Oj G~lgames
Esr.:; vasárnap
Hogy állunk, Iiatalcmber?
Sodrásban
Vasvirág
Bakaruhában
és 4 rövidfilm

Bagdad

Az életbe
A kőszívű

táncoltatott

ember

leány
Ii a!

Esős vasárnap
Hattyúdal
Aranyember
~eztelen
c1iplon1ata

lndia

A bemutatott
filmekról
nincsenek
adatok

Lagos

Genf

A kőszívű ember
Nappali sötétség
Igen
Új Gilgames
és 3 rövidfilm

fiai

Valahol Európában
Vasvirág
Ház a sziklák alatt
Éva A 5116
Sodrásban
Oldás és kötés
Alrnodozások
kora
és 15 rövidfilm

Monireal

1966
Athén

Húsz óra
Iszony
Mit csinált felséged 3-5-ig?
Az életbe táncoltatott leány
Szcrelrnes biciklisták
A tizedes meg a többiek
Bagdad

Alba Regta
Szegény gazdagok
Foto Háber
Az életbe táncoltatott
Ar anyernber
Kölyök
H1ttyúdal
és 6 rövidfilm

leány

Prága

Húsz óra
Br.isszei
Gyerekbetegségek
Szegény legények
CYP1'USZ

Foto Háber
Két félidő a pokolban
Nappalí
sötétség
Katonazene
Genf

kora

Helsinki
6 rövidfilm
Kuba

Mici néni két élete
Új Gi lgarnes
Húsz óra

Meztelen diplomata
Napfény a jégen
Aranyember
Egyi ptorni történet
és 4 rövidfilm
Locartio
Alrnodozások
kora
Nappali sötétség
A tizedes meg a többiek
Megszállottak
Angyalok földje
Oldás és kötés
és fi rövidfilm

ZÜTich

Alrnodozások

Sodrásban
Négy lány egy udvarban
Gyerekbetegségek

Szegénylegények
Pacsirta
Ház a sziklák alatt
Hogy állunk fiato lernber ?
Angyalok földje
és 8 rövidfilm
Moszkva

Frtmlcturt,

Hambura

Gyerekbetegségek
Magyar rapszódia
Nappalt sötétség
Butaságom
története
A kőszívű
Angyalok

PáTizs

Édes Anna
Dúvad
Két félidő a pokolban
Nappali sötétség
Körhinta
Hannibál
tanár úr
Csempészek
Párbeszéd
Hideg napok
Így jöttem
Akiket a pacsirta el k ísór
Zöldár
Szegénylegények
Húsz óra
és 14 rövidfilm
Szojui

Tilos a szerelern
Így jöttem
Butaságom
története
Valahol
Európában
Légy
jó mindhalálig
Angyalok földje
Oldás és kötés
Párbeszéd
Mi t cz inált felséged 35-ig?
Nehóz emberek
Hyppoli t, a lakáj
Tavaszi zápor
Ernberek a havacon
K::t félidő a pokolban
Megszállottak
Az életbe táncoltatott leány
Iszony
Alrncdozások
kora
és 33 rövidfilm
Miinctieti,

Ottawa

Sodrásban
Szegény legények
Húsz óra
Talpalatnyi
föld
Megszállottak
Csempészek
Iszony
Pacsirta

ember
földje

Iszony
Pacsirta
Párbeszéd
és 7 rövidfilm

Köln,

Húsz óra
és 5 rövidfilm
Ut.rectit
Nappali

sötétség

VaTsó
Szegónylegányek
N DK

(nyáTi

Fény

a redőny

film napok)

mögöt t

Bmtislava

A kőszívű em tcr
Húsz óra
Szegénylegények

fiai

1967
Caracas

Gyereeebetegségek
Az életbe táncoltatott
Nappali sötétség
Új Gilgames
Iszony
Tilos a szerelern

leány

London
Szegénylegények

fiai

Hideg napok
Apa
Egy magyar nábob
Kárpáthy

Zoltán

Utószezon

Sikátor

75

Pacsirta
és 17 rövidfilm

Szegénylegények
Hideg napok

T07'ino

Loecr-no
Utószezon
Gyerekbetegségek
Hideg napok
Tízezer nap
Apa
Zöldár

Angyalok földje
Oldás és kötés
Álmodozások kora
Valahol Európában
é, 2 rövidfilm
Be7'lin

Álmodozások
kora
Egy szerelem három
Nyár a hegyen
Csillagosok, katonák
Tízezer nap
Hideg napok
Fügefalevél
Butaságom
története
Oyerelobetegségek
Szegénylegények

Gyerekbetegségek
Az életbe táncoltatott leány
Eltávozott
nap
Sodrásban
Akiket a pacsirta elkísér
Szegénylegények
és 9 rövidfilm

Zii7'ich

éjszakája

Bratislaoa

Nehéz emberek
Háry János
Tizedes meg a többiek
Minden kezdet nehéz
És akkor a pasas",
Z51dár
Szer elrnes biciklisták
Gyerekbetegségek
Nem szoktam hazudni
és 11 rövidfilm

Apa
Gyerekbetegségek
Hogy szaladnak
Hideg napok
Párbeszéd
Utószezon
Tízezer nap

a fák!

Algéria

Gyerekbetegségek
Bázel

Az életbe táncoltatott leány
Eltá vozott nap
Sodrásban
Ak ix et a pacsirta el k ícér
Szegénylegények
Angyalok Iőldje
Csend és kiáltás
Új Gilgames
Zöldár
Szevasz, Vera
Egy szerelern három éjszakája
és 16 rövidfilm

Párbeszéd
Apa
Tízezer nap
Hideg napok
Szegénylegények
L2 Chaux-de-Fonds
Tízezer nap
Szegénylegények
Apa
Montmux

Tízezer

nap

Bécs

c-au«

Vcrsó

St,

Tízezer nap
Szevasz, Vera
Hogy szaladnak
Utószezon
Apa

Tízezer

Egy szerelern három
Hideg napok
Gyerekbetegségek
Apa
Sodrásban
Sikátor
Húsz óra
és 8 rövidfilm

nap

Luze7'n

a fák

Tízezer

nap

Delamonte

Tízezer

Genf

Be7'n

Apa
Utószezon

Tízezer

nap
nap

Örök megújulás
Fügefalevél

Bogota (Columbia)
Tilos a szerelern
Szegénylegények
Új Gilgames
Gyerekbetegségek
Az életbe táncoltatott
Nappali sötétség

NDK

Caracas

Neuchatel
Lugano

Álmodozásokkora
Apa
Hideg napok
Szegénylegények
Pacsirta
Hogy szaladnak
Gyerekbetegségek
Zöldár
Tízezer nap

Tízezer nap
és 7 rövidfilm
Üzbegisztán

a fák

(nyári

filmnapok)

Egy magyar nábob
Kárpáthy
Zoltán
Guinea

Lausanne

39-es dandár

Tízezer nap
Utószezon
Gyerekbetegségek
Zöldár
Apa

Afl'ikai

76

Ma7'okkó
Keresztelő
Alrnodozások
kora
Csempészek
Gyerekbetegségek
Húsz ón
Eltávozott nap
Tízezer nap
és 8 rövidfilm

1968
filmbemutató

Tunézia

Alrnodozások

Ic

Pacsirta
Apa
Egy szerelern három
Völgy
Szevasz, Vera
Ka.tonazene
Örök megújulás
Mad7'id

kora

Bohóc

a falon

éjszakája

leány

éjszakája

Nizza

Tízezer nap
Szegénylegények
Sodrásban
Hogy szaladnak
Szevasz, Vera
Hideg napok
Apa
Oldás és kötés
és 8 rövidfilm

új magyar
film:
Bohóc a falon
Apa
Gyerekbetegségek
Tízezer nap
Eltá vozott nap
Sodrásban
Zöldár
Nehéz emberek
Falak
Keresztelő
Alrnodozások
kora
Húsz óra
Párbeszéd
Nyár a hegyen
Oldás és kötés
Így jöttem
Szegénylegény ek
Csillagosok, katonák
Csend és kiáltás
és 23 rövidfilm
Az

Mannheim

Ünnepnapok
Bohóc a fa' on
így jöttem
Hogy állunk fiatalember?
Gyerekbetegségek
Örök megújulás
és 6 rövidfilm

a fák

Essen-Kiel

Húsz óra
Szevasz, Vera
Így jöttem
Szegény legény e k
Ünnepnapok
Bu taságom története
Hideg napok
Pacsirta
Alrnodozások kora
Apa
Hogy szaladnak a fák
és 38 rövidfilm

A truunjar

film

klasszikusai:

Csempészek
Budapesti tavasz
Szevasz, Vera
Hannibál tanár úr
Körhinta
Ház a sziklák alatt
Talpalatnyi
föld
Pacsirta
Angyalok földje

Tokio

Csillagosok, katonák
Tízezer nap
Nyár a hegyen
és 2 rövidfilm
Variációk egy sárkányra
Caracas

Az oroszlán ugrani
A veréb is madár

készül

MM'ly

Oldás és kötés
Nehéz emberek
Így jöttem
Hideg napok
Tízezer nap
Zöldár
Szegénylegények
Csi llagosok, katonák
Csend és kiáltás
Fényes szelek
Fraiikiurt.

Tízezer nap
Bohóc a falon
Falak
Fényes szelek
Sziget a szárazföldön
Csil lagosok, katonák
Ismeri a szandi-mandit?
Keresztelő
Tiltott terület
Eltávozott nap
Feldobott kő

Kiel

Damaszkusz

Pacsirta
Szegénylegények
Szevasz, Vera
Butaságom története
Apa
Hideg napok
Húsz óra

Tízezer nap
Esős vasárnap
Szegénylegények
Alrnodozások
kora
A kőszívű ember fiai
Húsz óra

Le Havre
Szegénylegények
Zöldár
Tízezer nap
Eltávozott nap

Glasgow

Brüsszel

Szófia

Egy szerelem három éjszakája
Utószezon
Apa
Tizedes meg a többiek
Butaságom
története
Gyerekbetegségek
Sodrásban
és 13 rövidfilm

Feldobott kő
Sz iget a szárazföldön

Fiúk a térről
Apa
és 2 rövidfilm
Mongolia

Tenkes kapitánya
Egy magyar nábob
Kárpáthy
Zoltán
és 2 rövidfilm

Ankara-Istambul

Bukarest

Egy szerelem
München

Bohóc a falon
és 2 rövidfilm
1969
Pá1'izs

három

éjszakája

KÖDhinta
Apa
Szevasz, Vera
Eltávozott nap
Bohóc a falon
Sodrásban
Csend és kiáltás
és 7 rövidfilm

?

Perretui

Tenne

Párbeszéd
Keresztelő
Így jöttem
Hogy szaladnak a fák
Meddig él az ember?
Szi get a szárazföldön
Szemüvegesek
Nyár a hegyen
Eltávozott nap
Feldobott kő
Falak
Fényes szelek
Próféta voltál, szívem
és 6 rövidfilm
17

Játékfilmjeink

küljöldi forgalmazásából

származó bevétel 1961 - 69 között
1000/Ft
tőkés

demckratikus

Év

Ö,;s2·23en:

országoleból
22.4.97

1961
1964
1966
1967
1968
1969

Játékfilmjeink

hazai nézőszáma és küljöldi
Eladás
HOlZ3i
nézőszám

A film círnc

Év

27.587
23.946
~9.368
46.750
59.744
71.233

5.090
5.748
10.342
13.025
17.890
19.410

18.198
39.G26
33.725
41.854
51.823

löl:és I SIO.Ci.
all:!a
----

eladása

-I

Év

1961

69 között

--

Eladás

H:lZ3i
nézőszarn

A film címe

Két f él idő a pokolban
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MÉRLEG

HA A HIT AZ EGYETLEN

FEGYVER

...

ítélet
Dózsa forradalmát
a ma számára
elevenné,
folytatható,
hagyományt
varázsló
múlttá
változtatn i már-már
úgy tűnik lehetetlen
vállalkozás.
Legalábbis
prózában.
Ady
verseiben
markánsabban
él a líra közege
jelenlevőbbé
teszi, a
direkt
megjelenítés
elhalványít
ja. Juhász
Ferenc
epikus
költeménye
(Tékozló ország) is karakter isztikusabb
Dózsát állít
elénk, mint Illyés nagyszabású
és drámaiságában
hiteles tragédiája.
Csoóri Sándor,
Kósa Ferenc,
Sára Sándor
filmje, az Ítélet, e~örLénelembe
zárt téma újabb feltörési kísérlete,
mindazzal
a tapasztalattal, amit az elmúlt évek forradalmi
mozgalmai, szenvedélyei,
saját kísérleteink
és
realitásaink
jelentettek
Vietnamtól
Guevarán
át a magyar falu forradalmi
átalakításáig
-,
hogy e tradícióból
élő valóság s esetleg
okulás
szülessék.
Az ide s tova két éve megjelent
filmnovella
markáns
és szaggatott
ritmusú,
tragikus
mélységeket
felvillan tó látomássor volt a belőle készült
film mégis
elmaradt
várakozásaink
mögött.
Pontosabban: más lett; a forradalmi
pátosz dialektikájának
elemzési
kísérlete. Kísérlet a
hit és a kiábrándulás,
ameggyőződés
és a
szkepszis
párharcának
vizsgálatára.
Kósa, Csoóri és Sára ezeket az ellentmondásokat
és kikerülhetetlen
kelepeéket

rajzolta
már első filmjében
is, s ezzel
lendült
nemcsak
a magyar,
de a nemzetközi filmművészet
élvonalába:
ez a passió-látásmód, ez a felfokozott
szubjektivitás hozott új hangot és anyagformálási
lehetőséget
a magyar
filmstílusok
változatai
közé. Az emberi
kisvilág
és a történelem érintkezéspon
tjai t vizsgálják,
a fájdalmat
vetik össze a történelmi
fordulatok jelentőségével.
A szenvedély
egyoldalúságát,
valamint
az egyszerű
hősök
történelemformáló
szerepenek
jogosultságá t igazoltak,
nemcsak
témaként,
de a
látásmódot
meghatározó
stíluselvként
is.
A Feldobott kő mottója
ez: "kérd számon
a tőrténelemtől
az embe1·t". Ez a film az
egyént féltve próbálja
teljessé
tenni a

"kérd számon az emberektől
a ioriénei~t" rideg ebb igazságát.
Az
egyenleg
azon ban a szenvedélyesség
elfogultságaiban, az egyoldalúan
kiélezett
konfliktu-
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sokban jelenik meg, amit aztán a képbeli
kompozíció
harmóniája,
a látványrend
foglal egységgé,
kerekít
le. Az ÍtéLet most
ugyanezt
a szemléletrnódot
akarja
magasebb szintre,
a történelem
életrehívásának síkjára
emelni.
Van ebben a szenvedélyre
koncentráló
figyelemben,
a forradalmi
hit önvizsgáló
lobogásában
valami
eddig ki nem mondo Lt kérd' s ; akkor is, ha a filmen szinte
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szólóban marad, ha egyetlen fonallá változik a történelem szöveté ben, ha kontrapunktikája
elhomályosul. Ahogy a film
fogalmazza: csak a hi t, a forradalmi szenvedély állhat szemben a bukás bizonyosságával,
mert a mozgalom egyetlen igazi
fegyvere ez a lobogás, ez a szubjektív erő.
A parasztforradalmaknak
valóban majdnem egyetlen fegyvere ez az elszánt é"
illuzorikus, jóllehet valóságból született
hit: reális perspektíváj uk, a parasztdemokrácia meg teremtésének lehetősége még
hiányzott; ami rendelkezésükre állt, az
csak a remény, a pusztító indulat, s valami messumisztikus vágy egy jobb életre. Ezért nemcsak "hamis tudat" a parasztforradalmaka t kisérő
vallásos ideológia - Münzertől a misztikán
keresztül
a vallásháborúk naiv dogmatikájáig; ez a
teológiai megfogalmazásokban is kifejezést nyerő hit a forradalom megfoghatatlan céljaiból realizálódott elementáris
valóságga
és zászlóvá, s sajnos könnyen
visszautasítható,
irreális követelménnyé.
Ám olyan gondolatrendszer lett ez, melyet nem lehetett kiölni az európai népi
mozgalmakból, és egészen a jakobinus
diktatúra
ugyancsak
szubjektivisztikus
ideálrendszeréig kísérte a társadalmi mozgalmakat, elsősorban a plebejus demokrácia fel-fellángoló forradalmait.
De túl a történelem írott betűin, ez a
hitre koncentráló szemléletmód
nyilván
nemcsak a múlt-elernzés
kulcsa KósaCsoóri számára. Meggyőződésük, hogy a
forradalom kibontakozásában,
anyagi valósággá érésében is van egy pillanat, mikor döntő szerephez jut, mikor az anyagi
létfeltételek kialakulása és a meggyőződés-hit-szenvedély egyensúlya felborul az
előzők javára, és a szkepszis vagy a kőzöny kezdi romboló munkáját. Mintha
mindez a gond sűrűsödne
össze Dózsa
szavaiban, mikor a forradalmi hit kizárólagosságát és elemi szükségletét hirdeti
a kétkedőkkel
szemben: "a háborúhoz
ágyú kell, pénz, jószág, betevő falat ...
De nekünk csak az adatott meg, hogy
nem kételkedünk
a győzelemben ... "
Csakhogy ez a szenvedély és lobogó hit
túlságosan elvont ahhoz, hogy tengelye
lehessen a tőrténelmi drámának, és elemi
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erejű figyelmeztetése legyen a jelennek.
Túl egyszerű ahhoz, hogy a mai kiábrándultakat és kiábrándulni kényszerülteket
figyelmeztesse. Nem is csak azért, mert
a forradalom szerkezete lett azóta bonyolultabb, hanem mert ez a hit már a
Dózsa-drámában
is ellentmondásosabb.
Sajnos a film nem képes feltárni a történelmi tapasztalatok
egymásra rakódó
rétegeit: a hit és szenvedély dialektikáját. Hogy ti. akik hisznek, azok a hit
által vesznek el, mert nemcsak meggyőződés kell a forradalomhoz, hanem a cél
realitása is; és akik nem hisznek, azok a
történelem
vákuumában
szívódnak
fel,
pusztulásukkal
igazolva, hogya
senki
földje legalább olyan sikamlós és veszélyes terep, mint a frontvonal...
Igaz, a
hit emelő és pusztító ereje ott bujkál Dózsa és Lőrinc vitájában, előrevetíti Werbőcziék győzelmét : nemcsak a "visszapillantó" előadásmód szemlélteti a bukást,
hanem ez az elvont-megfoghatatlan
szenvedély is. Ám ez a tragikus tartalom éppencsak felsejlik, aztán elnémul, elsodorja a monumentalitás, a vonulások, arcnélküli tömegek tablója, valamint a szenvedély szépsége, ami az alkotókat is elkápráztatja. A helytállás és egyéni nagyság szobrai mögül csak ritkán tekint ránk
a történelem talánya, a hősök becsapatásának szükségszerűsége - és e megtévesztés önkéntes vállalásának ellentmondása. A tragikus szerepek összjátéka.

A film szerkezete már-már negatív bizonyí tás: Dózsa robusztus egyszerűséggel
kerüli ki az álkonfliktusokat,
azokat a
szerepeket, melyek idegenek tőle - viszont saját tragikus zsákutcájának falait
nem tudjuk közvetlenül érzékelni. Erre
csak célzásokat kapunk: abból, ami nem
az övé, ami nem dózsai tragédia. Dózsa
nem hiszi, hogya törökök ellen fogadott
háború fontosabb és szentebb lenne, mint
a szegények védelme, nem hisz az eskű
formális kötöttségében, a fogadalom megszegésének
bűnében, sőt átlépi azt a
konfliktuslehetőséget
is, ami Werbőczi
úri ravaszsággal elébetárt ajánlatából kínálkozik. Nem tagadja meg magát, hogy

ezzel mentse meg nyolcvanezer maradék
harcosát: a vesztett háború után kegyelmet kár remélniök. Lelkét nem teszi alku
tárgyává. S a film itt valóban rátapint
a történelem dialektikáj ára: Dózsa azért
lett a parasztforradalom
zászlaja, legendákon túli valósága, mert vállalta a végső
lépést is. A tüzes trón nem az elrettentés, hanem a népi szentté avatás procedúrája lett.

De ha ezeket az álkonfliktusokat Dózsa természetes egyszerűséggel ki is kerüli, ezzel még csak vázlatosan dereng
fel saját sorsának konfliktusa. Pontosabban : a hit és önpusztító fegyelem, a sajátjait is gyilkolni képes, szent, elhivatott lobogás belső kényszere és zsákutcája. Ha a hit az egyetlen fegyver, úgy
erre akár kényszeríteni is kell a küzdőket, hiszen ezt diktálja a harc logikája;
akár nyelvüket is ki kell vágnia, kezüket is le kell csapatnia. Ám ebben a
lobogó következetességben
szembekerül
katonáival is, testvérével is, Lőrinccel is,
sőt gyengíti seregének ütőképességét.
A konfliktus keretei tehát kirajzolódnak
a negatív bizonyítás során - de mi van e
kereteken belül? Mitől lesz ez a hit és
következetesség ennyire csalóka, pusztító
erejű? Ennek felkutatása tenné lehetövé
a dózsa i tragédia és a jelenre utaló gesztusok második síkjának bemutatását; ám
a negatív bizonyítás itt már nem elég, itt
már a körvonalakat világos motívumokkal kellene kitölteni. Itt bizonytalanodik
el a film, pontosabban : egy már-már
hetykén kihívó, virtussal teli szűkszavúság igyekszik pótolni a rejtettebb dialektika feltárását. Pedig a figurák még erre
a mélyebb rétegre is rákérdeznek, jelzik
a tragédia magvának jelenlétét. A jobbágylevelek elégetésekor az egyik katona
- naiv természetességgel - kérdezi: mikor fogunk győzni, vagy lehet, hogy talán már győztünk is, miután annyi kastélyt feldúltunk? Dózsa nem válaszol, s
a film is úgy tesz, min tha nem hallotta
volna a kérdést. Pedig e naiv logika súrolja a konfliktus lényegét, a parasztforradalmak ellentmondásosságát:
mi lesz a
parasztforradalmak
dúlása után, hol van
az a megfogható, realizálható cél, mely
felé ezek a bosszúra éhes, mezítlábas parasztok rohannak? Lőrinc ugyan hittel és
dogmatikával tanítja, hogy majd az urakat is meg fogja tanítani kaszálni, s megvalósul az Írás: bárány és farkas egy
akolban élhet. De ez a magyarázat anynyira utopisctikus, hogy már a harc hétköznapjaiban, sőt forradalmi
szenvedélyeinek ébrentartására
sem elegendő: a
'holnap ismeretlen, a cél megfoghatatlan
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és objektíve sem érhető el. Csak képtelen alternatívák kinálkoznak, megöttük
pedig a pusztulás fenyeget. Ráadásul a
két rossz között választó forradalmárnak
még az a könnyebbség sem adatik meg,
hogy a kevésbé rosszra tegye életét, csak
a zsákutca marad, mint Münzernek, akiről Engels írja, hogy "amit tehet, szembenáll egész eddigi fellépésével, elveivel és
párt jának közvetlen érdekeivel, és amit
tennie kell, az keresztülvihetetlen".
Vagyis: a vezérek és katonák a lehetetlenség
és a szükségszerűség
ollójába kerülnek.
A tragikus feszültséget végül is nem a
hit és következetesség
csapdája, hanem
egy mélyebb történelmi kényszerűség terem ti: bár a célt még lehetetlen elérni,mégis ugyanilyen
lehetetlen
fegyverhez
nem nyúlni. Dózsát így az első lépéstől
követi árnyéka, s ezt az árnyékot akarja
a hit szubjektivizmusával,
a pátosz lobogásával áttetszővé tenni: ösztönösen
is
érzi, hogy a harc mögött ott rejlik a megvalósíthatatlan elvek kuszasága, valamint
a valósággal való megbékélés kényszerűsége, a világ ideális tagadásának és kikerülhetetlen
elfogadásának tragikus dilemmája.
De ebből a konfliktusból, melyre a katonák kérdeznek rá, s melytől Dózsa maga
naenekülni
igyekszik, alig látunk valamit,
hacsak nem néhány
utalást
Pedig a
film· szándéka szerin t ennek a forradalmi
lobogásnak nagyságát, megőrzendő
erényeit félti és védi, s egyben fel is csillantaná a benne rejlő tragikus mozzanatot. Csak éppen a fény és árnyék nem
áll párba egymással, az igen és a nem
vitájában,
együttélésében
elhalkul
és
kihullik a "nem". S ezzel felborul a film
egyensúlya. Ezért válik helyenként vontatottá, tablószerűvé,
olykor ismétlésekbe
tévedővé. Pedig ennek az ellentmondásnak kibontásával túlléphette volna a magyar forradalmi hagyományok keretét, és
beleszólhatott volna abba az eszmecserébe, mely nemzetközi méreteket öltve pezseg a forradalmiság újraértékelése, harcmodora és koncepciója körül. A spontaneitás körüli polémiákra
gondolok, melyekben az egyik legjelentősebb érv a parasztforradalmak
tragédiája. Ha ezt sike82

rült volna kibontania a filmnek, úgy ez
tragédia nem egyszerűen
megtisztító
erejű alkotás lehetne, hanem azzá az önkritikává
emelkedhetett
volna, melyre
Marx utalt, mikor a szocialista forradalmakról úgy írt, mint amelyek állandóan
korrigálják önmagukat.
él.

A film eredeti célkitűzése a forradalmat
megjelenítő tömegek szerepének korszerű
látványbafoglaIása.
Kósa és Sára alighanem túl akar lépni az eizensteini tömegmozga tás és képstruktura
kon vencióin; s
ha részben meg is akarja őrizni ezt a
hagyományt, mindenesetre
kerüli a modern filmek tömegjeleneteinek
klisészerűségét, a csatalovak, markotányosnők,
sebesültek és évődő-borozó katonák, csepürágók kavalkádját.
Ez a képeskönyvforma azon ban nehezen kerülhető meg:
végül is a katonák, a csatajelenetek, életképek - hozzátartoznak az alapanyaghoz.
Kérdés, hogyan lehet ezt stilizálni, hogyan lehet ,,'kulina ri s" képstruktúrájától
elszakadni. Sára felfedezése az elmosódó,
dinamikusan megragadott tömegkép : éjjel,
lángoló paloták és falvak fényében rohanó sokaság ez, inkább a lobbanó fénypászma, az elmaradó fák, kövek, tájak
között felsejlő arcok, lábak, kaszák montázsa, mint a forradalmi tömeg szabályos,
patentbe fogható jelzése. Sára tömegjelenetei
kontraszthatással
érvelnek:
néhány markáns arc közelijével az elmosódó, szinte folthatásban érvényesülő vágtatás totálját állítja párba, képpé fordítva
a film egyik konfliktussorát,
a vezér és
a tömegek surlódó, szikrázó ütközését,
egymásra utalt összetartozását. Ez a szinte
szürrealista képi megoldás végre eltérne
a szokvány tömegképektől,
a "forradalom" megszokott, klisévé egyszerűsített
képeskönyv étől - ha nem állna meg e
vállalkozás félúton. A film ugyanis lelassítja tempóját, elidőz egy-egy életképnél,
a kovács ok csilingelő üllőinél, a követ
emelő katonák körénél - jóllehet a megszakadt katonák villanásnyi képe ismét az
új tömegláttatás eszközével készül. Majd
újra hagyományos, szinte már a sokszor
látottakra emlékeztető
módon látjuk a

templomi jelenetet, - bár a korpaevés
egy radikálisari új tömegábrázolás mestereként mutatja az alkotókat.
Miért keveredik hát ez a kétféle tömegvízió ? Miért enged a film egy túlhaladott, unalmassá vált képstruktúrának,
mikor sikerült felfedeznie egy olyan látványformát, mely dinamizmusával, balladás drámaiságával
mind a tömegek arc-

nélküli jelenlétet, állandó, szinte fojtogató sűrűségét, sőt az elemi spontaneitás
veszélyeztetettségét
érzékelteti?
Talán
azért, hogya forradalmi rend, a népélet
megőrzendő tisztasága, kedélye, szenvedélyessége és kanalizálható vadsága mintegy széles körképben bernutattassék a spontaneitás veszélyeinek
ellenpont jakén t? A ha tás mindenesetre ez ellen a
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feltételezés
ellen szól: azok a képek
a
legizgalmasabbak,
melyekben
úgyszólván
csak foltokat,
robogó fényjeleket,
eltorzult
vonásokat,
test nélküli
végtagokat
látunk
míg unabkezunk
a tablószerü
felvonulásokon,
az évődő hangulatú
népünnepélyek
mozaikjainak
láttán. De nemcsak una tkozurrk:
a film dinami ka is lelassul, s vele elvész az a koncentrált
drámaiság, az a lélegzetállító
feszültség,
ami
Csoóri filmnovellájában
végig lehilincselt.
A hosszadalmas
állóképek
ellene hatnak
a feszültségnek.
A láncosok
menekülésében benne van az egész Dózsa-forradalom
tömegereje
és győzni akarása, szimbolikus
leláncoltsága
és az egymást
segítő, egymásra utalt szegények
kegyetlen,
önkínzó
földönfutása.
Ugyanez
már csak negatív
lenyomatban
él a táborjelenetekben,
a
sátrak,
konyhák,
felvonulások,
keresztelések
képein:
az előző vízió, az utóbbi
"csak" kép. S a kettő közötti különbségre
épp Sára ébreszt rá. De ez a stílus-skizofrénia nemcsak az összbenyomás
hatásfokát gyengíti,
hanem
megmagyarázza
az
alapkonfliktus
kikerülésének
titkát is. A
f'olthatású
jelenetek
ugyanis Dózsa és Lőrinc minden
teoretikus
vitájánál
jobban
érzékeltetiJk a rohanás
és végcél tragikus
kettősségét,
a céltalan, de annál szenved élyesebb futást,
a cél elérhetetlenségének
ütközését
a lázadás kényszerével.
S itt érkezünk
el a film mélyrétegéhez,
a
forradalmi
szenvedély
dialektikáját
csak fénypont jain ábrázoló
ballada
felhangjához : a népiség posztulátumához.
A
film nem magyaros
motívumokat
akart
róni egy hősi történet
kopjafájára
: nemzeti tragédiánk
egyúttal
egy sorsközösségre is utal, melyben
szlovákok,
románok, szerbek és magyarok
egyetlen
ügyért
"lobognak
és égnek
el, a parasztdemokráciáért
- melyről mit sem tudnak, legfeljebb csak kínzó, elemi szükségét
érzik
eljövetelének,
kiharcolásának.
A film népiessége
valami eddig nem látott kísérlet: a plebejus internacionalizmus
bemutatásának
próbája.
Itt robbanna
a tartalom és látvány
a néző ben, ha sikerült
volna végigvinni
a gondolat
és szenvedély vitáját.
A forradalmi
hagyományok
nem elválasztják,
hanem
összefűzik
eze84

ket a népeket.
A koprodukció
maga is
ennek az alapgondolatnaik
jegyében
született,
s a plebejus
etika különböző
jegyeinek dokumentálása
- a paraszti szótlanság,
makacs
következetesség,
szemérmes indulat, a tételes jogra fittyet hányó
szabadosság
és
felszabadulás-igény
gesztusokban
és képekben
is ennek
az
internacionalizmusnak
kíván emléket
állítani.
A gondolat
művészi
kivitelezése
azonban
jobbára
csak
a posztulátum
szintjén sikerül: a leíró néprajz és a forradalmi-plebejus
valóság
születése
el-elválik egymástól,
s csak
mint
érezhető
követelmény
tartja össze a filmet.
Mégis rokonszenves
ez a kísérlet,
hiszen újabbkori
történelmünk
során csak
ku'túránk
csúcsain
született
ilyen szintézis .- Bartóknál.
Kodálynál,
Illyésnél Kósáék kísérlete
ebbe az irányba
mutat.
Bessenyei
szótlan, csak tőmondatokban
és
szemvillanásokban
megszólaló
figurája,
Dózsa anyjának
utolsó áldása, a paraszti
kíméletlenség
és hajthatatlan
egyszerűség, a vadság
és humanizmus
tragikus
elegye
olyan
művészi
elemek,
melyek
először bontaná:k ki a népélet ellentmondásos mélyrétegét.
Csakhogy
inkább
tőmondatokként
jelennek
meg, villanásnyi
akciókként.
a cselekmény
dinamikájaban
nem tudnak
maradéktalanul,
előrelendítő
robbanóerővel
oldódni.

Persze érezzük, hogy a szűkszavúság
is
karakterizáló
eszköz a filmen, s arra hivatott,
hogy csak utaljon
arra, ami kimondva közhely.
A néző azonban
mégis
többet szeretne
látni ebből az új szerkezetű népéletből
- nem csak posztulátumként akar találkozni
vele, hanem a cselekmény,
hősformálás
izgalma t-gondola tot
sugalló részeként.
A népi internacionalizmus
és a "fenntartó
elem", valamint
a
forradalom
konfliktusokkal
terhes közege
így a szűkszavú
tőmondatok
falába ütközik, s csak töredékeiben
jut el a nézőhöz. A film megújult
történelemszemlélete és átélt népiessége
csak ígéretes
lépéseket
jelent
az igazi monumentalitás
megteremtésére.
Almási I-{iklós

Dózsa mítosz -

vagy a forradalom

"Szüzek

voltunk

Magas,

piros,

a forradalmak
hős

nászi-ágyán."

Ady
A pátosz korrigálja
a hősöket:
kórusaival
és
díszleteivel éppen azt a fejlődést és ugrást homályosítja
el, amelyben
egy ember harcai és
halálal révén hőssé válik, a történelem
szereplőjévé.
Kósa Ferenc
és Csoóri Sándor Itélet
círnű Ii lmjinkben a pátosz kegyelmében
részesílették
a meghasonlást,
a ihitetlenné-veszést,
a tehetetlenség
utolsó és hiábavaló önismeretét.
Filmjük képi nyelve lenyűgöző
vlzíók, látomások verseny.művs
lett, a képsorokhoz
tartozó,
azokkal együtt kirobbanó
szavak pedig pontos
és következetes
akció-költészetté
szerveződtek,
mégis a pátosz terrorja csak egyetlen - a valódi és sürgető létezés teré t nélkülözö
dimenzióban
engedte
rnozogní ezeket a készleteket.
A film huszita csataképek.
valamint
személyek közötti választások,
feszültségek
váltakozó
ciklusaira
épül, s valami
kétnemű
közvetítő
szándékú dramaturgia
útján .hal ad. A film előremutató
s filmnyelvi
Iogantatású
koncepciója
az volt, hogya
történelmi
anyagót szigorúan
Dózsa halál előtti ernlékképei.re,
gondolataira,
tragrkus helyzetére
szűkítette,
feloldva ezzel a
kronológla
tankönyvr
rendjét
és az egymásra
következő
események
kölcsönös
tranzitivitását.
Ezzel éppen a direkten
filmi ábrázolás
lehetőségét ragadta
meg, megnyílt az út az álomgyors és szürreálisan
gazdag, egyidejű
teljesség felé. Hiszen ahol minden
emlék, minden

teljessége
szó, minden arc mellé már a halál asszociációi
kapcsolódnak,
a véglegesség
megalázó
bizonyosságával,
ott valóban
megvan
a reménye,
sőt a tudása annak, hogy a halál nem befejezés vagy pusztulás,
hanem csak a következő
szükséges
lépés a forradalomban:
a cselekvés
hősi továbbja.
Az alkotok
ezzel arra tettek
kísérletet,
hogy lerövidítsék
a történelem
és
az egyes ember közöttí nagy távolságot,
mégpedig nem csak egy szuggesztív
interpretáció
önkényével,
hanem
azzal, hogy az emberről
mi nt történelemről
gondolkodtak,
a közvetítő
viszonylatok
bonyolult
mozgását
bátran
és kihívóan egyesítve a szu bjek tív meggyőződés, hit
és szabadságvágy
embertől
emberig
tagolt Érzésében. Az egyetlen emlékezetre,
haláljelelernre és eltökéltségre,
az egyetlen intenzív utolsó
eszmélésre
épített dramaturgia
már csak azért
is korszeru volt, mert így könnyebben
el lehetett volna kerülni
a történelmi
ábrázolások
kliséit, közhelyeít,
amelyek
egyébként
elkerülhetetlenek,
mivel az elszegényítő ismétlesek <21lené-re is a múlt és a jelen között
lehetséges
kornmunbkációt
biztosítják.
Sajnos ez a helyes
és távlatteljes
megoldás
a film egyik formai
ellentmondásává
vált. Ez a halál előtti emlékezés, ez a gyorsított,
türelmetlen
és eszmélethatári
állapot ugyanis regényesen,
epikusari
"gazdag"
motivációs
bázison nyugszik.
Vagyis
a film alkotól éppen a célba vett, kondenzált
dramaturgiai
megoldás Iehetőségei vel nem éltek,
ellenkezőleg,
forgószínpadszcrű
esernénybonyolítás t, túlságosan
komponált,
realista
látványtömböket vittek bele.
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Az emberi
koponyári
belül nincsenek
díszletek, még a természet és a szerelem szépségci
sem jelennek meg novellisztikus
miliőben,
hanem gyűrűző vízló-daeabokban,
mi n tha egy álom
tartana az ébrenlét kínjával
egy másik álomban.
Pontosan a film nyelv az, ami megragadhatná
egy olyan emberi koponya
"belsejét",
rnelyre
a megsemmisülés
vár azért, ami t tett, és mort
nem tudott győzni. Lélegzetfogytig
tartó kutatás az ilyen végső számvetés.
nem az események
deduktív
visszapergetése,
hanem másodpercekre
szaggatott,
képtelen, szervetlen
újraélése a múltriak,
s mindezt
az a hit fogja
össze, me ly már a tehetetlenség
szembeszegülése a halállal.
Ez a végső emlékezet
nem
sorolhat ja elő
leltárszer-űen
mindazt,
ami történt;
éppen ellenkezőleg a kétségbeesett
akarat valami másnak, valami
minden eddigi vel ellenkezőnek
készít helyet,
ami ugyanakkor
a még egyszer
[ellobbanó
hit fényében
mégis ahhoz kapcsolódik, ami tÖTtént, s ami történelemként
az emberekből,
hősök ből hátramarad.
Vállalni
kellett volna ennek a megoldásnak
összes következményét
és lehetőséget,
ez vitte
volna az
igazi filmszerüség
irányába
az ábrázolást,
a szubjektív
eszmélkedés,
részletes, sokszor didak ti kus Ilash-backjai
helyett.
Talán egyetlen
hatalmas,
lassított
csatakép
rémlik
fel ilyenkor
egy elbukott
forradalmár
és népvezér
agyában,
melyben
ugyan
már
a közelharc
és a csapatmozdulatok
minden részlete és fordulata elhibázottnak
és értelmetlennek
tűnik,
de
az egészet mégis e tévedésekben
való hit avatja
igazsággá, végzetté.
A képek költészete
tempóban
és intenzitásban elszakadt,
elkülönült
a szavak költészetétől, aszinkronitás
keletkezett,
sőt néha zavaró
volt a dialógusok
moralizáló
"túlvezéreltsége"
a képsorok mértéktartó,
szépírási realizmusához
képest. Természetesen
vannak mély képi-nyel vi
egyidej űségei,
szinkronban
tartott, felej the te tlen
pillanatai
is a filmnek: például a láncosok vonulása Dózsa és a Deák szavaira
vágva. Ennek ellenére
a "lapozó"
képi kompozíció
inkább epikus tempót
diktál,
és így akcióban
és ábrázolásban
egyaránt elmarad a filmben elhangzó agítációs-költőí
nyelvtől, amelyben
sokszor egy-egy szó tettek
és történések
lezárt
konzekvenciáí t tartalmazza.
A Szent
Berbalan-éjek
áldozati-hóhéri
dühét csak metszetszerűen
jelző képsorok
nem
idézik fel annak
a korszaknak
shakespeare-i
vérességét,
de ugyanakkor
nem is vállalják
a
direkt jelenidejűséget,
ami a film dialógusait
jellemzi. Gondoljunk az olasz vagy német későközépkori és reneszánsz
festők Utolsó ítélet képeire, freskóira : a lángoktól,
üregektől,
nyúzó,
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öldöklő szörnycktől
rettegő elkárhozottakra.
aki k
rt képek baloldalán
hányutnak
alá a pokolnak,
az ördögnek.
Egy négyszáz
évvel ezelőtt élt
forradalmár
lelkében ott volt még egy második
apokalipszis,
a keresztény,
vallásos rettegés
a
kárhozattól,
mivel az emberiség
még a következmények
egységében látta az életet a halállal, úgy tudta, hogyakínnak
és a szenvedésnek csak kezdete az élet. Ezt az állapotot
a
film kifejező
eszközeivel
megrendítően
Iehetett volna ábrázolni,
mintegy
a képzőművészet hatalmas
anyagát
bevonva
és továbbtejlesztve. Ezzel szemben a film etikaivá
egyszerúsiti le Dózsa szenvedésé t, akineik példátlan
lét-rnoralitása
szavai és a szavakat
illusztráló iképék
által filozófiai moralitássá
szegényedik,
egy közép-európai
rapszódia
mégoly
szép fortissimóival
áttörve:
nosztalgia
a Iorradalma król. Ha egyszer és nagyon helyesen
- egy emlékezetre
élesit jük le a történéseket,
akkor ehhez nem kell "más" kompozíció, mí nt
a saját magától,
élményeitől
terrorizált
emlékezet hosszú és tékozló rohanása: visszafelé, de
hátraarccal
és forogva, mindig a halálra, a bukásra,
a mcstra
szegezett
szemmel.
Dózsa
"nyol vanezer
életet tölváüal", tehát egy kort,
egy történelmet
vállal f'e I, tudja, hogy éhséget hagy hátra: "aki félig csinál csak forradalmat, örökké éhes marad"
ehhez a hősi
halálhoz
elid.egenitheteLlenül
hozzátartozik
tulajdon
létének
és halálának
rérne is, ehelyett
azonbari egy mindig másokra reflektált,
"írott"
Dózsát látunk, vagyis az nincs hozzátéve, ami t
a film tehetett volna hozzá: a forradalom
antropológral

totalitása.

,,Indem wir tun, lassen wi·r" - amikor megteszünk valamit,
elhagyunk
valamit
ha az
Itélet
az elhagyások
filmje volna, mint ahogy
Ady torradabmí
költészete
az volt, vagy például a T'izezer nap is, akkor valóban a történelemről
szólna, és egyben
és elsősorban
3
máról, ami a 'dolga is; így azonban megfogaln.azott ctukai
vállalásokat
és választásokat
ad
meg csomópontul
a teljességre
törő és romboló
lendületű kutatás
helyett. Ilyenformán
azzal is
vádolhatnánk, hogy csupán megemlékező
tisztelgésre és a történelem
illusztrálására
vállalkozott, bár
ezzel
olyan
látszatot
kelthetnénk.
mintha már nem volna feladatunk
a történelemnek
még az ilyen illusztrálása
és kihívó
felmondása
is. De ezt a csak "történelmi
leeke"-szerű
monumentalitást
nem hasonlíthatjuk
Glauber
Rocha
következetesebben
forradalmi,
terroriszti'kusan
szép és vad, szimbolista
pátoszú filmjeihez,
holott az Itélet
alkotói szülctésük,
sorsuk, és szá nd ákaik szerint
ugyanarról a forradalomról
gondolkodnak
és beszélnek, mi n t nagyszerű brazil .kortársuk.

A parasztforradalmak
és vallásháborúk
befejczhetetlensége
különben
sem etikai kérdés, annál jóval több: az adott lehetetlen
történelmi
helyzet vállalása, a kikerülhetetlen
tett végrehajtása
a túlélés reménye nélkül, eleve áldowtként,
de egyszersmind
anticipálva
egy olyan
forradalmat,
amely már túlélhető,
sőt jelentősége ebben a túlélésben
fejeződik ki.
Igaza van Almási Miklósnak,
amikor a "Ha
a hit az egyetlen fegyver ... " círnű cikkében
arról ir, hogy "az ellentmondásnak
kibontásával túlléphette
volna a magyar torradalmí
hagyományok
keretét.
és beleszólhatott
volna
abba az eszmecserébe,
mely nemzetközi
méréteket
öltve pezseg a forradalmiság
újraértékelése, harc modora és koncepciója
körül. A
spontaneitás
körüli
polémiákra
gondolok ... "
Ennek az ellentmondásnak
egyik oka, hogy az
alkotók nem fordultak eléggé szembe saját történelmükkel
és azzal a tudással,
amit belőle
merítettek.
Túlságosan emlékeztek az írott Dózsára, és nem merték
azt elfelejteni
egy lehetséges, egy ma megtanulható
Dózsáért. Egy
nyugtalanító mítoszt tárbak fel szélesebben, de magának a történelemnek logikáját
nem elemezték
ki, sem visszafelé, sem előre, csak megmutatták,
rnint a régi festök a szentek sebei t. Az ellentmondás
másik
oka összetett:
egyrészt
a

szavak drárnaiságát [ellazította a 'képsorok autonóm epikája, vagy regényesen gazdag motivációja (s ezzel megkezdődött az elf'ilmietlenedés),
másrészt a szigorú
kompozíciót hogy ti. a
megver t, elfogott és a halálos ítéletre váró Dózsa emlékezetéből
bontakoztatták
ld a történéseket a filmábrázolás
szempontjából
legtöbbször hatálytalanította
az a megoldas, hogy
ebbe a szuverén emlékezetbe
belefényképezték
az események
konvencionális,
a krónikás
10gikája szerinti
megjelenítését.
Ennek eredménye az Jett, hogy Dózsa emberi teljessége csak
kívülről
vált láthatóvá,
és gyakran
csak az
elvont hősiesség szerepében
részesült.
Az Itélet mindezek ellenére jelentősebb
film
annál, hogy tanulságait és ellentmondásait
holmi
olcsó pozitív összegezessel
ellensúlyozzuk.
Tetnek szárnít, hogy van. A forradalomról
gondolkodik, s ezt azért kell tettnek tekintenünk, mivel
Közép-Európában
a forradalom
történelmi hiányában
és félbenhagyottságaiban
élesen mást
jelent, mínt tőlünk keletre vagy nyugatra.
A
tí lm; és történelmi gondolkodás nagykorúságához
nyilván csak egyszerre
lehet és egyszerre kell
eljutni. Ez azonban mégsem az Itélet középpontjában álló szubjektív
lelkesedés, hősi hit és szenvedélyesség ellen szól, mivel éppen az benne
a maradandó és a felhívó.
Dobai Péter

LÁZADVA

ÉS MAGÁRA

HAGYATVA

Arc
Ha nyomban
Janus-filmnek
nevezzük
- egyszersmind a szójáték bünébe esve - eleve gyanússá válhatunk. jót és
rossza t, dícséret és elmarasztalast egymás
mellé hordó kritikai gondolatok kerülnek
itt megfogalmazásra. Bármennyire
kedviinkre való lenne is az egyértelmű beszéd, az Arc-ról szólva vállalni kell e
gyanú tehertételét.
A forgatókönyvírók - Köllő Miklós és
Zolnay Pál - szándéka, az az irány,
mellyel a témaválasztással elindultak, igen
figyelemreméltó. 1944 őszén, egy világháború legutolsó felvonásának
idején,
amikor százezrek sorsa forgott kockán,
épp e - szenvedő emberarcot túlzó bőséggel kínáló - időszakból egyetlen személyt választottak ki. Nem is egy élet
teljességét: a fiúról, akinek arcára koncentrál ez a film, mindössze annyit tudunk, hogy pesti srác, az ellenállásban
dolgozott, lebukott, börtönbe került, s onnan megszökött. S ez elég: ami személyiségéből és sorsából fontos, annak a
film képsorából kell kibontakoznia. Nem
monodrámáról van persze szó, csupán a
főszereplő és a mellékalakok közötti tudatos arányeltolásról.
Az Arc korszerű művészi szándéka tehát a történelmi tabló, a szélesre-magasra
méretezett pannó helyett a szűkítés, a
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ráközelítés az egyedi, egyéni emberi jelenségre. A mondanivalót s a történelmi
idő feszültségét egyetlen arc s alak tükrében akarja megmutatni.
A dráma lépcsőzete kettős. Az egyik
abból épül, hogy a gyerek életét a nyilas
államrendőrség
köröző parancsa fenyegeti. Bármely pillanatban szembetalálkozhat a későőszi budapesti utcán azzal a
nyomozóval, aki lelövi, - ott a helyszínen, azonnal. Minden lépése, minden kilépése a rejtekhelyről: öngyilkos, de legalábbis halált-provokáló lépés. A szerzők
e tényt jobbára hanyagolják, s úgy sétá l ta tják, villamosozta tj ák, viszik fegyverraktár udvarára, robbantanak
vele fasiszta tisztgyűlést az egyre veszettebb,
pánik tól megszállottan öldöklő nyilas hatalom fővárosában, hogy szinte el is feledhetnénk a film első képeit.
Figyelmünket ugyanis a dráma másik
lépcsőzete köti le, ott fut fel a cselekményszál
a tetőpontig.
Dramaturgiai
szempontból itt az a legfontosabb, hogy
a fiatal ellenálló cselekvése - a rejtőzés
parancsának megszegése - veszélyt hoz
a mozgalom számára. Ezt a vonalat a
szerzők három fázisban bontják ki: a moziban megtalált összekötő megígéri neki,
hogy - ha akcióra kerül sor - értesítést kap. Bár nem tartja be a "dekko-

lásra"
kapoLt utasítást,
rövidesen
"működésbe"
léphet:
egy fegyverraktár
megszerzésében
(felrobbantásában)
kap
feladatot a közben megkeresett
fiatal munkásfiúval
együtt.
Az akció sikertelen,
a
többi
résztvevők
rnind
meghalnak,
eltűnnek,
a "szál" ismét elszakad,
s a fiú
a most már végérvényesnek
tűnő senkiföldjén
áll. Minden
társkereső
lépése
eredménytelen.
Talál azonban
egy ismeretlen "láncszemet",
s amikor őszinte naivitással
kéri az öreg munkás
segítségét,
akkor
kerűl
feloldhatatlan
ul
tragikus
helyzetbe.
Az ismeretlen
elv- és mozgalmi társak,
akik az adott helyzetben
joggal
hiszik
provokátornak,
majdnem
agyonver ik.
É'letben marad
tehát,
s visszamegy
a
Iányhoz,
visszaténhet
a sajátjává
váló (halott barátjától
örökölt) családhoz, hogy aztán a zeneszóra
vezényelt
közmunka,
a
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lövészárok-ásás
után, veszélyeztetettségét
szinte
teljesen
feledve,
arca
végül is
szembetalálkozzon
a ha) ált hozó rendőri
revolverrel.
Mivel a dráma
először említett szálát csak két, szerencsével
kikerült igazoltatás
Iképviseli,
ez a pillanat
már nem lehet tragikus:
szerencsétlenség
ez, baleset
csupán.
Még akkor is, ha a
fiú helyzetéből
adódik,
s ha szükségszerűen köve tkezik is be a halál.
Nem a film szellemétől
idegen pátoszt,
nem e halál
nagyszerűségét
hiányoljuk
tehát, hanem a mű belső, intellektuálisdramaturgiai
következetességét.
Mert a
helyzet és az alak ambivalens
adottságával egy végül is meg nem teremtett
katarzist készített
elő. Különösen
fájó ez a
szerkezeti
fegyelemben
mutatkozó
hiány,
hisz a film részlet-eszközeiben
nemcsak
az oldott,
lírai alakf'ormálás,
hanem
a
keménységre,
dramatikusságra
törekvő

ábrázolásmód lehetősége is adva van. Mcrt
így sok finom megoldás és számos jó
részlet kerülhet bár a filmbe, az építmény, melynek részeit kellene alkotni uk,
mégis inog. S akkor ki tudja, kellett-e
egyáltalán?
Az ízlés meg a müvészi
arányérzék
persze egyensúlyozhat
bizonyos határok között, de vajon elég-e ez
egy szándékában, témaválasztásában
nagyobbra törő műalkotásnál ?

Az üldözött, senkiföldjére
és oLt halálos
kelepcébe került ember drámájának
megjelenitéséhez
Zolnay ugyanis megtalálja a
jó stíluselemeket.
A filmrendező tcozeucépeJ.cből, az emberi arcot, alakot felnagyító
beimtásokból
szövi műve főszolamát.
S
ezt minden görcsösség nélkül teszi- Két
korábbi filmjében (Hogy szaladnak a fák,
Próféta voltál szívem) is sokszor élt e
stíluseszközzel.
most
azonban
roppant
következetesen
használja. Összhangban
a
tartalommal,
s megemelve
azt. Zolnay
stlusa egyéni, látásmódjában
fellelhető a
művészi személyesség, ennek nem mond
ellent, ha arra is utalunk, hogy az Arc
- megci) őződésünk szerint rokon a
hatvanas évek, s épp Zolnay-val egykorú
rendezők több munkájával.
Hadd idézzünk
néhány
jellegzetes és
értékes példát az Arc-ból, a film építkezés-módját
illusztrálva.
A rendőri
nyilvántartóban.
előhívó vegyszerbe
merítve
fényérzékeny
papírlap lebeg. Az oldat fokozatosan jeleníti meg a fiú velünk szembenéző arcát, a fj -=-:. elő szempárt. - az
állófénykép merevség ével a tekintet tiszta
nyíltság át. Hosszan kitartott közelkép ez,
s e megoldás ötletességét, szépségét akkor is méltathatjuk,
ha tudjuk, hogy a
Persona nyitó képsorára rímel, szinte tisztelegve egy "mester" előtt. Az állófénykép - a finom áttűnés miatt szinte alig
tudjuk megragadni a váltás pillanatát egyszer csak élénken csillogó szempárral
néz már reánk, s a mozdulatlan
arcot
majdnem
észrevehetetlen
mimika
telíti
meg élettel. S a karnera még sokáig vizsgálgatja a szemek csillogását, ezt a rettegést-figyelmet-várakozást
kifejező emberarcot. A tekintetet
körülölelő homály
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egy mozitercm
sötétje, s halljuk is a
hangos, hars zenét, az 1944-es híradó
agresszív komrnentár-szövegét,
E korabeli híradó-képeknél
ismét megállhatunk,
és maris szólhatunk az ábrázolás egy másik fontos eszközéről.
Hiszen a közelre koncentráló,
az arc, az
alak, a személyes emberi világ részleteire
tapadó művész azt a vészterhes történelmi
szituációt, azt a kort, melyből ezt az emberit kihasítja, néhány igen tudatosan beépített távoli képpel jelzi. S teremti meg
e film belső, vizuális kontraszt-rendszerét.
E puffogó, nemzetvédő frázisokkal kísért
első híradó-képsor;
a havas sportpályán
folyó leventeoktatást
felülről mutató beállítás; egy második híradó-képsor,
melyben harcra buzdító nyilas üzemi gyűlést
láthatunk;
végül a sáncásásra
kirendelt
lakosság, a katonazenekar,
s a vezénylő
tr-ztek összképe - lényegében
ennyiből
áll össze e kontraszt-jelenetek
vonala.
A vizuális ellenpontozást, melynek egyszerre van tartalmi szerepe és érzelmi kifejező funkciója, auditív kontraszto k: erősítik fel. A fő- és mellékszereplők
intim,
sohasem hangos beszédtónusának
szövetét ezen a pontokon agresszív, hangos
mikrofonhang,
ordító
szónoklat-szöveg,
fülszaggató
zene szaggatja szét, zavarja
meg. A szerző nem állhatja meg, hogy
a film vége felé ne ironizáljon is mindezzel: látjuk, hogy híradó készül a lövészárok-ásásról
(vajon lesz-e moziterern,
melyben bemutaühatják
"), s a fúvószenekarral keringő dallamot játszat a nép telenné vált sáncrendszer
fölött.
Az Arc a városi helyszíneket,
s elsősorban a külvárosi utcák "arculatát"
is
igen finom, komor árnyalatú poézissei ragadja meg. Szemléletének
korszerüsége
az
alakábrázolás,
a szerepértelmezés
elmélyültségében
is kifejezésre
jut. E téren
Zolnay Pál és Zala Márk közös munkájáról kell esösorban
szólani. A stílusához igazított mozgású-beszédű
mellékszereplőkröl
is lehetne mondandónk, Ragályi
kamerája
azonban konok: elsősorban
a
legfontosabb arohoz ragaszkodik
Ennyire
karnera-közelben,
a testtartást, a mozgást,
a nyugalom és az izgatottság pillanatait
ennyire élesen nyomozó lencsével szem-
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bekerül ve, Zala nagyszerű
filmszínészkén
t
mutatkozhat
be. Arckifejezése
sohasem
direkt, vonásainak
vallomása
alig-alig
tapintható
ki, - s mégis teljesnek
érezzük.
Amiről
arca vall, az majd mindig
többszólamú:
a feszültség,
a gyerekes
nyíltság,
3. kölykös
hetykeség,
kivagyiság,
szerétetvágy, dac és szomorúság
vibrál
arcában,
iekintetében.
A másik
momentum
pedig,
amit
a
rendező
és színész is tudatos
jelzésként
felkínál:
a színész
testmozgásának
dinamikus és egészen
sajátos
kifejezésmódja.
A zsebre dugott kezű, kissé felhúzott
vállú
fiú, a szinte
lesben
álló,
néha
tétova,
néha kihívó szaggatott
járásképlet
a film
művészi emberábrázolásának
fontos része.
Ha "értjük",
s figyeljük
e mindcnnaposnak tűnő pantomimet,
az adott
drámai
szituációban
elválaszthatatlan
ez a mondanivalótól.
E modern
színészvezetés,
ez
a keresetlen
kifejező
eszköz segít hozzá,
hogy
a film
szerelmi
cselekményszálát
(mely csak érzelmileg
s nem dramaturgiailag
megoldott)
mégis
szépnek,
hitelesnek érezzük.
Néhány
elkapott
mozdulat, pár abbamaradt
vagy talán
el sem
kezdődött
tekintetés szóváltás
előzi meg
itt a drámai csúcspontot,
- az újabb magyar
filmművészet
egyik
lepoétikusabb

szerelmi
jelenetét.
A lány (Drahota
Andrea) kezeit látjuk,
amint
a beteg, fáradt
fiú rhátát mossa. A szorgos, gyors leánykéz mozgása egyszer csak "áttűnik",
lelassul: mozdulata
már szorongó
simogatás,
becézés.
S ekkor a kéz fölött a két gyerek arca az egymásra
talált
fiatal,
sebzett
állatok
szelídségével
lassan
egymáshoz
hajlik, s a kép egy ölelő mo zdulatnál
áll meg. Zala Márk
alakja,
haj viseletén ek, járás-stíl usának,
testtartásának finom anakronizmusa
eszünkbe juttathatta
Czybulski-t
a Hamu és gyémántban e jelenet
talán még inkább
S
mindkét
rendező
alig derengő
fényt
is
von e halál előtti szerelern
köré.
Nemcsak
az emberi
élet történelmi
veszélyeztetettségéről
vall
e film,
hanem
arról
.1 nagyon
szigorú
felismerésről
is,
hogy
a kiélezett
történelmi
pillanatokban maga a pozitív
cselekvés,
s annak
egyértelműsége
is kérdésessé
válhat.
Pozitív emberi
érték
is kerülhet
az értékek senkiföldjére,
temetődhet
az összeomló, hazug világ romhalmazába.
Zolnay
Pál lírai
elmélyüléssel
dolgozott. Tehetsége
ad jogot arra, hogy magasra emeljük
előtte a mércét:
e drámai
gondolathoz
ez kevés. Innen a film kétarcusága.
Fogarassy Miklós

VADÁSZJELENETEK
Mérsékelt

MAGYARORSZÁGON

égőv

Komor, mosolytalan
film Kézdi Kovács
Zsolt első nagyjátékfilmje:
a Mérsékelt
égöv. Bár napjainkban és a mi békés tájainkon játszódik, olyan mint egy háborús film. A szereplők állandó lelki-készültségí állapotban vannak és a tragédia ott
lebeg körülöttük az első kockától az utolsókig.
Csak fiatalok tudják az életet ennyi
szigorral, ilyen engesztelhetetlen keménységgel látni és láttatni. Az elsőfilmes rendezőt - ő egyben a forgatókönyv írója
is - csak a természet lágyít ja meg. Mert
ebben a filmben nemcsak emberek, fák
is "j átszanak" . Kis túlzással azt rnondhatnók,
a film főszereplője : az erdő. A
hajnali, az alkonyi, a ködülte, a sejtelmes-rejtelmes,
hatalmas erdő-birodalom.
Külön világ. Urai erdészek, vadászok. Hallgatag, komor, puskás emberek. Erősek és
hajlíthatatlanok, mint a fák, amelyek közt
élnek.
Ebbe a titokzatos erdő-országba érkezik
három fiatal a "külvilágból", telve ámulattal, várakozással és - balsej telemmel.
Már a vonatban balvégzetű szerelmi történetet mesél a kamaszfiú a két idősebb
barátnak, melodramatikus históriát, amelyben három lövéssel ölnek meg egy fiatal
nőt. És íme - a történet "csattanójaként"
valóban eldőrdü ' a három lövés a film-

ben. A fiúk a vonatablakból látják a menekülő orvvadászt, akit - miután üldözőire tüzet nyit - az erdő felfegyverzett
őrei bekerítenek és elfogják.
A vadászszenvedély, az emberiségnek ez
az ősi szenvedélye elfojtott vágyak, rejtett indulatok kiélési formája a filmben.
Ezek a vadászok nem egyszerűen
csak
vadászok. A vadászatok sem közönséges
vadásza tok. Mögöttes tartalma van itt a
képeknek, szavaknak, mozdulatoknak.
A főhősnek, aki ugyanolyan jó orvos,
mint amilyen kitűnő vadász, nemcsak
biztosan célzó keze és ritka fegyvergyűjteménye van, de súlyos múltja is, amit
úgy hordoz a vállán, mint apuskáját.
Fiatal felesége nem szereti a vadászatot. A férjét sem szereti. Az erdőt szereti, a csendet és saját boldogtalanságát.
A vendégségbe
érkező, disszertációjára
készülő orvostanhallgató
volt egyetemi társa és első szerelme pedig - még
mindig őt szereti. Ez lenne a film alapkonfliktusa, ha a rendező-szerző csupán
egy szerelmi történetet akarna elmesélni.
De Kézdi Kovács Zsolt valami fontosabbat, közérdekűbbet is akar velük közölni.
Érezteti, hogy ezek az erdészek, vadásztársaságoka
hatalmas állami erdőségek
- hajdani feudális nagybirtokok - mostaní urai, gondozói, a közélet "sűrűjéből"
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kerültek
ide, olyan "vadászterületekről",
ahol
egynémelyikük
megengedhetetlen
fegyverekkel küzdött eszméi és téveszméi
megvalósításáért.
Hogy ezek az emberek,
valamikor, amikor erre módjuk és lehetőségük volt, ember-vadászatot
is rendeztek. Ez is olyan ősi szenvedély - mondhatnánk - mint maga az emberiség.
És nem is az a baj, hogya
film rejtett mondandóit
ugyanolyan
sejtelmes
ködbe, titokzatosságba burkolja a rendező,
akárcsak Kende János bravúros-poétikus
operatőri munkája
az erdőt. A baj az,
hogy míg a természet, az erdő - amelynek csöndjét csak a vadászok éles golyói fúrják át -végig
megőrzi titokzatosságát, addig az emberek csak addig titokzatosak,
amíg meg nem szólalnak.
Amint beszélni kezdenek és a kurta, vezényszószerű,
párbeszédeknél
hosszabb
szöveget mondanak,
egyszerre megszűnnek
rej télyesek
lenni,
túlságosan
is
megmutatják,
leleplezik,
kifordít ják önmagukat.
Talán ez a legfőbb oka a film ellen tmondásosságának.
Mert ellentmondás van
a film biztoskezű rendezőre
valló szervezettsége,
technikai
érettsége - és a
film egészének erőtlensége,
halványsága
kőzött. Pedig Kézdi Kovács Zsolt birtokában van a filmcsinálás
eszközein-ek. De
amit ezzel a kiforrott, fölényes készséggel létrehoz, az ki nem érlelt és bizonytalan.
Szembeötlik
néhol a dialógusok sutasága is. A dísztelen, célratörő, tőmondatos
dialogizálás
önmagában
nem erény. Ha
a történésnek
nincs meg az a természetes sodra, a mondatoknak
az a gondola ti töltése, ami a figuráka t élettel telíti,
akkor a drámai feszültséget
az élesre
töltött puskákkal való halálos jáLék sem
pótolj a.
A szereplők szinte az arcukon hordják
a jellemüket,
a sorsukat, mint valami
maszkot. Már az első három lövésnél,
amelyet a film elején hallunk, tudjuk,
hogy a végén is el fog dörreni a végzetes három lövés. A film második felében szinte már türelmetlenül
várjuk a
kikerülhetetlen
végső nagy vadászatot. És
valóban mindez beteljesül:
a féltékeny
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orvos - megsértve az erdő törvényét, a
vadász törvényeket és az emberi törvényeket -- "becserkészi"
fiatal vetélytársát
- aki már menekülne
saját végzete és
az erdő varázslata
elől - körülkeríti
és
elej ti, mint a szarvast.
Szerelmi tragédia? Vadásztörténet?
Vallomás az erdőről ? Egyik sem és mindegyik. Mert szép az erdő csöndje a filmben, és szép a szerelern csöndje: az újra
éledő szenvedély fojtott viharzása a mérsékelt égövi világ langyos érzelmi klímáj ában.
Kár, hogya rendező nem tud úgy bánni a szavakkal, mint a kamerával.
Kár,
hogy ennek ellenére szavakkal mondatja
el fiatal hősével a hajdani szerelmi búcsú minden édességét és keserüségét.
Az
erdészházba visszavonult
orvos sértődött,
kemény
figurája is azért nem
eléggé
meggyőző, mert minden szava valószerűtlenül
következetes
és egyértelmű.
Ugyanabban
hisz és ugyanúgy,
mint az
ötvenes években, amikor az eszmét, a jó
ügyet megengedhetetlen
eszközökkel
és
kártékonyan
szolgálta. Akkor visszaélt a
hatalmával. Ma, amikor megbántva, félreállítva, tudományos
és politikai
pályájának - és ezzel mintegy az egész világnak - hátatfordítva,
az erdő mélyére
rej tőzik, ugyanolyan megengedhetetlen
és
embertelen módszerekkel
él.
Nem véletlenül
lesz tehát gyilkossá,
amikor felesége szerelrnesét
lelövi, hanem törvényszerűen,
mivel szinte predesztinálva van a kegyetlenségre.
A fiatalok bűntelenebbek.
Az ő közönyüket, langyosságukat
több megértéssel,
együttérzéssel
kezeli az elsőrfilmes rendező, mint az idősebb nemzedék
rossz
szenvedélyeit.
És a fiatalokat természetesen,
póztalanul mozgatja is. A magányos orvos-feleség alakját Törőcsik Mari tehetségének
fanyar
ízeivel igazi életre kelti. Kozák
András a fiatal orvostanhallgató
visszafogott érzelmeit,
zárkózottságát,
áldozat
mivoltát és passzivitását
ábrázolja finoman, poétikusari. Benkő Péter játéka egyszerű, magátólértetődő,
míg a fiatal, debütáló Gellért Gábor kedves naivsággal
adja önmagát. Somogyvári Rudolf vadá-

szó orvos figurája megtestesítője annak
a kemény, hajlíthatatlan,
határozottságában mégis egyszerre vonzó és taszító férfiasságnak a filmben, akinél a vadászat
több, mint sport, és több, mint mesterség: a világon, a természeten és az embereken való uralkodás bizonyos formája.
Somogyvári ennek a nem eléggé árnyalt
figurának markáns vonásait maradéktalanul érvényre juttatja. Az orvos alakjában azt a rossz értelemben vett katonás,
kétely
nélküli
magatartást
ábrázolja,
amely egyforma biztonsággal és magától
értetődéssel irányítja a célpontra töltött
fegyveré t: legyen az bekerített vad vagy

az erdő fái között bolygó védtelen ember.
Amikor a tehetséges elsőfilmes rendező
munkájának
hibáiról
beszélünk,
nem
hagyhatjuk említés nélkül azt az imponáló erényét, hogy - bár évekig Jancsó Miklós asszisztense volt - úgy tudott tanulni szuggesztív mesterétől, hogy
csaknem teljes mértékben megőrizte önállóságát. És ha majd Kézdi Kovács Zsolt
az emberek természetét, jellemét annyi
árnyalattal és szeretettel tudja kibontani,
mint az erdő lelkét első játékfilmjében,
akkor úgy véljük, jogosan tekintünk várakozással további munkássága elé.
Mágori

Erzsébet

DRÁMA

VÉR NÉLKÜL

Légyfogó

Eszmélésem legnagyobb és legféltettebb
filmélményei között is különleges helye
van Wajda Hamu
és gyémánt-jának,
amelyből egyforma élességgel őrzöm a
testbe hatoló golyók tól meggyulladt kabát
és a WC-ben támolygó részeg, a fejjel lefelé lógó feszület és a hányingeres érzelgősség képeit, a keserű pátosz és kisszerű
ocsmányság ellenpont jait, amelyeket feledhetetlen hűséggel ránt össze végül a
szemétdombon elpusztuló
Maciek embrióformába merevedő hullaja. Valahányszor
Wajda-filmet látok, rám tör a Hamu és
gyémánt egyetemessé növelt, de mégis oly
jellegzetesen
kelet-európai
fájdalma,
amely legutóbb, a leltárkészítő MiTtden eladó lá t tán külön szerepet is ka po tt: az értelrnezést
segíthette. Megörültem ennek a
fölkínálkozó szerepnek, és amikor végül is
szűkősnek
éreztem, amikor a film kielégítetlenül hagyott, akkor elfogultságomat
okol tam előbb. Most, hogy megnéztem
Wajda újabb filmjét, a Légyfogó című
vígjátékot, határozottabb vagyok - viszszamenőleg is.
A Minden eladó utolsó jeleneteinek
egyikében piros festéket önt a kellékes
a hóra, hogyafelvevőgép
elé kerülő jelenet a vért imitáló színezéssel is valódibbnak hasson. Miután a filmben többször is
kiserken a vér, és a kerek történettel nem
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sokat törődő konstrukció lényeges pontjait az illúziókeltés leleplezése adja, s
mert értelmezésem szerint ezt járja körül
voltaképpen az egész film is, talán nem
tévedek, ha a festékes üveget jellemző
részletnek látom, és elkülönítve beszélek róla. Ez a piros festék itt nem a művészet mindenkori illúziókeltését, a játékot jelzi, hanem egy vértelen
világot,
amely
véresnek akar látszani. A múlt
azonban megmásíthatatlan, a piros festék
csak a moziban válik vérré, és aki a való

életben is erőltetni vagy elhitetni próbálja az átváltozást, az nevetségessé válik. Ezért örültem Wajda filmjében a festékes üvegnek, amely kiáltóan
jelezte,
hogyanagymúltú
rendező mindezt látja
és belátja, ezért vártam a Légyfogó-tól
is az előzetes adatok alapján ilyenféle álláspontot. Az állásfoglalásban nem is csalódtam, de sajnos, magát a filmet olyan
sok össze nem illő ellentmondás feszíti,
hogy végül a gondolati váz is elhomályosodik, hi telt veszít.
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A film férfi-hőse, a harminc körüli Wlodek, szűk lakásban él feleségével, kisfi ával és felesége szüleivel, a mindennapok
szürkeségébe
te'hetetlenedve,
ellenszenves tétovaságban és puhaságban. Ebből az
állapotból az egyetemista Irena ragadja
ki a maga furcsa szépségével és mániákus határozottságával.
Zsenit lát Wlodekben, és küldetést érez magában, hogy ezt
mindenáron fölszínre hozza, hogy Wlodek külső és belső érvényesülésének útját
a maga elgondolásai szerint egyengesse.
Wlodek a kispolgári zaklatottságból egy
még
elviselhetetlenebb
zaklatottságba
pottyan, és amikor Irena erőszakos bűvköréből kiszakadva az ő külsőségeit felöltő feleség is zsenij ére hivatkozva támad
rá, karrierépítést
követelve tőle, akkor
Wlodek a legmélyebb kétségbeesésbe zuhan: rémlátomásként ussza körül a két
nő arca.
Ez a film fő vonala-szála, erre - stílusosan szólva - tapadnak rá a mellékszereplők és események, amelyek izgalmasabb rétegekre villantanak, mint a fővonulat: Wlodek útja egyik légyfogóiól a
másikig.
Mert a Légyfogó
részletei érintenek valami nagyon fájdalmas és eleven, vértelenségében is véres jelenséget, de adósak
maradnak még az összefüggő vázlattal is,
mikor pedig az elemzésre lennénk kíván. csiak. Arra, hogy miből és hogyan is készül ez a légyfogó a 60-as évek Lengyelországában, ki-ki mikor és miért akadt
fönn a maga légyfogóján, hogyan viselkedik aragacsosban, tud-e róla vagy sem,
jól érzi-e magát vagy sem - és minderre
úgy lennénk kíváncsiak, hogy megismerve
a lengyel jellegzetességeket, ráismerjünk
a mindenkori és mindenütt érvényes légyfogó-mechanizmusokra is. Valahogy úgy,
mint Örkény István Nászutasok
a légypapíron című remekében, amely aránytalan
mérceként idéződött föl bennem a film
címe és néhány ígéretes mozzanata láttán.
Itt van elsőnek Wlodek feltehetően
nyugdíjas apósa, aki - mint a kisfiú
automatikusan fölhangzó meséiből értesülünk róla - a németek ellen harcolt. Most
csak a televízióra tapadva él, ahol a kü98

lönféle halakról szóló előadássoroza t köti
le minden
érdeklődését,
és a színes filmben pergő szürke tv-képek, a Sl>
kos halak kifogyhatatlan áradata, a halásza t és a halfeldolgozás érdektelen képei, vagy éppen a boxkesztyűt
kötött
kenguru újra meg ujra megismétlődő
mozdulata, ahogy lábával hasbarugja, a
ring köteleire röpíti ellenfelét - mindez
elég erőteljesen jelzi a nagypapa, a régi
Wajda-hősök kortársának tragédiáját. Házsártos felesége rögeszmésen kutat a poharak eltüntetője és eltörője után, s mikor egyik "akciója" során mindenkinek
föl kell tartania a kezét, hogy nincs-e
rajta az áruló kávéfolt, akkor az idős
férfi, az egykori ellenálló eljut tragikomédiájának kibontásáig.
Ott áll a homályos szobában, és felesége zseblámpájának fénykörében lassan fölemeli kezeit,
mintha német géppisztoly ok néznének rá.
De csak egy villanás az egész, a film
egyharmadán, s többet már nem is találkozunk vele, se a figurával.
se a gondolattal.
Akad aztán a filmben két jó karakterfigura, a Wlodekék reggeli tejadagjába
egy pohár erejéig betársulni kívánó öregember, és Wlodek nyomasztó igazgatónője. Az előbbi a nagypapa világához terem thetne összekötő szálat, az utóbbi
Wlodek jellemzését segíthetné, de mindkettő külön rész marad, a két alkalommal megjelenő koravén kislány és kisfiú
társalgási jelenetéhez hasonlóan semmivel sem viszik előbbre a filmet. És idegen marad a film egyik legjobb jelenete
is, amelyben Wlodek megjutalmazását látjuk a rendőrségen. A több szólamú, harsány képsor némileg a csehszlovák filmekre emlékeztet, és minden különösebb
trükk nélkül is a valódiság érzetét kelti.
Más aztán már nincs is a filmben, amire
szívesen emlékeznék, legfeljebb a jó zene,
néhány megkapó kép, egy-egy villanásnyi ötlet (például Irena jellemzése a csirkeboncolással vagy a meztelen ölére és
mellére helyezett vaskos szótárakkal), és
a szép Malgorzata Braunek, aki kezdetben még teremt is Irena alakjának valami hitelességet és feszültséget. A film
többi része Wlodck és Ircna párosjelene-

teit és Wlodek kalandjait
mutatja, a festékesüveget,
de anélkül,
hogy bevallaná :
ez nem vér, csak annak akar látszani.
Az első tévedés:
Wlodek figurájának
a
kiválasztása.
Kezdetben
azt
hihetnénk,
van valami különös
és nyomós oka, hogy
ez a fiú így beleragadt
a légyfogóba. Kezdetben azt gondoljuk,
van valami jelentősége, hogy az egyetemet
azért nem végezhette
el russzisztikát
tanult
-,
rnert
"Gribojedov,
az
orosz
irodalom
Shakespeare-je"
című szakdolgozatát
ezzel a címmel készítette
el: "Shakespeare,
az angol
irodalom
Gribojedovja".
Ám
mindennek
semmi jelentősége
sincs, Wlodek, a szürke kis könyvtáros,
nem áldozat, kisszerű puhány
csupán, és téved az,
aki bármiféle
társadalmi
hátteret
képzel
mögéje.
De mert
ennyire
jelentéktelen,
a film egy pillanatig
sem tudja
hitelesíteni a sokat tapasztalt,
a világ dolgaiban és az irodalmi-műveszi
élet "berkeiben" járatos Irena és a filiszterséggel
oly
mélyen,
szinte
szagolhatóan
átitatott
Wlodek
kapcsolatát.
Irenát
bármennyire
is feszítik gőzei, ebben a Wlodekben
nem
láthat semmiféle fantáziát.
A második
tévedés:
annak a világnak
a bemutatása,
amely a filmben a huszonévesek divatos táncklubjának
tagjaitól
a
hétvégi
szálloda
gyors érvényesülést
és
szórakozást
hajszoló
közönségéig
terjed.
Ezek a figurák
már külső megjelenésükben, mozgásukban
is oly mértékben
utánzatnak hatnak,
hogy első pillanatban
azt
gondoltam
és reméltem ! -,
hogy
Wajda
éppen
ezt az álságot,
a szakállal, garbóval.
bőrszoknyával,
napszemüveggel
tüntető
pózolást,
a közöny
és a
romlottság
olcsó megjátszását
akarja pellengérre
állítani.
De nem! W aj da mindezt eredetinek
láttatja,
a bátor leleplezés
gesztusával
vonultatja
föl megszemélyesitőit. A szöveg
aztán
még tovább
fokozza a szürkeséget.
Ezek a szenvelegve
züllők és törtetök.
a nagy ember fia, az
újságszerkesztő,
a tévé op era tőr és a többiek, az ügyefogyott
Wlodekkel
és a szép
Irenával,
ezek mind úgy beszélnek,
olyan
átlátszóan
és primitíven
szövögetik
kis
ügyeiket,
hogy az embert
ismét megkísérli a gondolat,
hátha
ezt a közhely-

szerűséget
akarja bemutatni
a film, hátha
"megcsavarja"
az egészet. De ismét hasztalari a remény, nincs szó semmiféle
csavarásról,
ellenkezőleg,
még valamiféle
komoly társadalomkritika
is fölrémlik. Csakhogy az általánosításnak
ezen a szintjén,
a művészi megvalósításnak
ezen a fokán,
ez a kritika a semmibe
hull: bárhol, bármikor érvényes lehet, anélkül, hogy bárki
is találva
érezne magát. A művészet
kegyetlen
törvényei
működésbe
lépnek,
és
bebizonyítják
Wajdának
is! -,
hogy
az olcsóságot nem lehet olcsón ábrázolni,
hogy a festékes üveget be kell vallani.

A Légyfogó
vértelen
világot jelenít meg,
a 60-as éves Kelet- Európájában
játszódik. Ez természetes
anyaga,
itt formálódik hőseinek,
alkotóinak
egyéni és társadalmi háttere.
Ez a közeg merőben
más,
mint amiből a Hamu és gyémánt
táplálkozott, s ezért természetszerűleg
másnak
kell lennie a hozzá fűződő emberi és művészi viszonynak,
a müvészi
ábrázolás
módszereinek
is. Úgy
tűnik
azonban,
mintha Wajda mégsem végezte volna még
el maradéktalanul
azt a bizonyos
őnvizsgálatot, amelyről a 60-as években Európaszerte oly sok szó esett (a Minden
eladóban is l), és amelynek
meglétét,
erejét
számottevő
alkotások
jelezték
a filmművészetben
is. Úgy tűnik, Wajda a múlt
vonzásában
szemléli a jelent, és ez olyan
erős, hogy elfödi előle a valódi világot.
Mintha
tételesen
tudná
a változást,
de
élményszerűen
nem. Önkéntelenül
is az
jut eszembe bármilyen
durva is ez a
feltételezés
-,
hogy előbb volt a Légyfogó mint ötlet, szimbólum,
és e köré csomagolta
Wajda a filmet.
Talán ezért is
lógnak mindenütt
a filmben
a légyfogók,
idegesítő
magyarázatként,
hogy
soha,
senki egy pillanatra
se feledje, mi a mondanivaló,
amely azonban éppen ezért vértelen marad,
nem képes többre
egy jó
cím-ötlet
kilúgozásánál.
Lehet
persze,
hogy
következtetéseiru
túlzóak,
és a Légyfogó
egyszerűen
rossz
film, amelyre nem érdemes - talán nem
is szabad ágyúval
lőni, Kelet-Európát
meg
önvizsgálatot
emlegetni.
Csakhogy
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itt nem a Légyfogó-ról,
hanem Wajdáról,
a Hamu és gyémánt alkotójáról
van szó,
aki a Minden eladó egyenetlen,
de sokértelmű futamai után ezzel állt elő; a vértelenségről
van szó, amely egy történelmi
korszakot
jellemez,
de amit a művészet
nem mutathat
föl vértelenül.
Már azért
sem, mert ez a vértelenség
átfogó értelemben,
korszakos
nagyságrendben
igaz
csak. Nem dörögnek a fegyverek, nem dúl
szemtől-szembe,
jól fölismerhető
frontokon az embereket
biológiailag is megsemmisítő harc, de az emberélet
ma is veszélyben
forog, és a konszolidáció
nY!Igalmi fölszíne alatt megteremnek
a drámai helyzetek.
Hamis
az a vélekedés,
hogy csak a nagy és látványos történelmi
mozgások, a drasztikus
változások
idején
teremhet
nagy művészet,
hogy
csak
a
géppisztolyos
és zászlólengető
hősök körül kristályosodhatnak
ki jelentős
alkotások, a történelem
alakulásának
ellenzése vagy pártolása
talaján. Legfeljebb
a
nagy
művészet
formái, a szemlelet
és
hangvétel
változik
meg
időközben:
az
eposzok korát fölváltj a a töprengő-kérdező művek kora.
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Mikor a Minden eladó egyik emlékezetes jelenetében
a társaság
tagjai
ott
repülnek - előbb visongva, aztán émelygős hallgatásba
burkolózva
a körhintán, amilkor ott forognak
magatehetétlenül sodródva
ezen a jelképes
történelmi
ringlispilen,
akkor a rendező-hős
és ítélkező partnernője
a beavatottak
otthonosságával,
de józanul
nézi körforgásukat.
A jelenet lezáratlan
marad, otthagyják
a
beindított
gépezetet
és áldozatait,
a nézőre hagyva
a végnélküli
körforgás
értelmezését.
A Minden eladó szándéka
és
Wajda
eddigi filmjei,
a rendezőnek
az
egyetemes
és konkrét ambivalenciára
oly
érzékletes
egész művészete
azt sugallja,
hogy a körforgásban
ne a végzetes
sors
szimbólumát, hanem az összetorlódott
múlt
és jelen vivódásainak.
az egyéni és társadalmi
bukásoknak
és kitörési
kísérleteknek a képét lássuk
Ez az összetartó
sugallat,
ez a mélyebb
és többrétűbb
háttér hiányzik
a Légyfogó-ból,
amely
anyagát tekintve
sikeres filmjeinek,
akár
a Hamu és gyémánt-nak
a magasába
is
emelkedhetett
volna.
Horgas Béla

"

MUHELY

A KIKÖzösíTÉS
Meditáció

ÜRÜGYEI

Fleischmann filmjéröl

Tárgy
és színhely
szerint
klasszikus
mikro-világba lépünk: egy dél-bai()~o~;,.'Z:igi
falu nyárvégi hétköznapjaiba.
Abram, a
fiatal szerelő - a Vadászjelenetek
AlsóBajorországban főhőse - éppen hazaérkezik a városból hosszabb távollét után.
Pontosan senki se tudja, mit keresett ott,
de a gyanú hamarosan körbekeríti. Börtönben ült? A sejttetés gyorsan dönt, noha
semmi biztos alapja a találgatásnak,
Ha
csak az nem, hogy a lelki vadászösztön,
a mások bukásában önigazolást
kereső
bűntudat inkább a semmiből is tárgya t
teremt, csakhogy módja legyen igaznak;
tisztának érezni magát. A közösség jó közérzetéért valakinek fizetni kell. A cinkosság akol-ruelege nincs ingyen: áruló
kell hozzá. Túlzó általánosítás? A kicsi,
nagy, még nagyobb közösségek
társadalmi
és történelmi példái igazolják. Lehet tegnapi emlékünk róla, de lehet ezeréves is.
Az áldozat és feláldozás - akár szakrális, akár világi - a többség életösztönének kultikus vetülete. Kultikus biztonsági

szelep. Jó, ha tény támogatja, de ugyanúgy megfelel az ürügy is. A mitologizált
ürügy már a tények világába költözik.
Kitalálásában
kifogyhatatlan ok vagyunk,
- képzeletünk így helyesbíti a valóságot,
ami nem felel meg céljainknak, vagy túlságosan is többértelmű. A Szfinkszet úgy
kell szólásra bírni, hogy állítunk róla valamit. Ráfogás nélkül nincs rend, kultúra,
hatalom, biztonság, hit; nélküle meginog
az egység békéje. A szabadság túlzása következrie be, az anarchia villámfény-vakító
éjszakája.
Ürügy ben
utazunk,
mióta
ősünk kétlábra emelkedett.
Értelmességünk ára pedig, hogy szüntelen cáfolattal fizetünk érte.
A film mikro falu-közössége - ha gyökeréig utána gondolunk - első pillanattól kezdve ürügyben utazik. S a találékony suttogás egyre világosabban fogalmaz: biztos kiderült végre, hogy Abram
csakugyan homoszexuális, és ezért került
börtönbe. Az indok ezzel már kézben van.
Indulhat a hajsza, a laikus, spontán per
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csendes szerveződése:
a mindennapos
mozzanatokba
szétszórt és időzített vád
hitetesitése. A szúrófénybe rántott fikció
a tény életét kezdi élni. S a be szűkült
logika nem talál rést önmagán: megfellebezhetetlen, hiszen nem is védekezik a
vádlott! Sőt, a tények morzsái is ellene
vallanak.
Az indítás tudatosan konvencionális:
vasárnap délelőtt, templom - s bent, a
padokban, a megbocsátás falusi olt árával
szemközt, majdnem teljes létszámban ott
ülnek a leendő "esküdtek", "bírák". Munkába és sorsba belekeményedett arcok; és
szó sincs ördögpatáról. Feddhetetlenségük
záloga a józan egyformaság. Látszik rajtuk, hogy támaszai a tradíciónak és a keretnek, amibe hasznos középszerüségüket
belebetonozták. Mindenütt
érvényes arcképcsarnok ez, - ízelítő az emberszabású
emlős szépséget, kockázatot mellőző átlagmagasab brendűségéből.
A rendhagyásnak azonban már itt is van
egy jelenése: az idióta kamasz. A maga
irreális mosolyával és mozgásával úgy
ront bele a közösség rideg miseáhítatába,
mint aki egy másfajta üzenet részese. Idiótának kijáró, elnéző pillantások utasítják
rendre. Néhány snitt után megkapj uk a
jelenet másik változatát. Kint, a templomtéren, a vasárnapi ácsorgó fiatalok Hanneloréval jópofáskodnak durván. Hannelore ártatlanul
kurválkodó parasztteenager. Az egyik nagygazda disznóhízlaldájában dolgozik; s már vásottan hányaveti,
árokparti üdeségével is kirí a tablóból. Az
elnézést (és lenézést), ahogy froclizzák, itt
is ugyanaz motiválja: a még megtűrhető
rendhagyás.
Az idióták Isten barmai; a
Hannelorék az egészséges kanosság kiszolgálói. A közösség tőlük nyugodtan alhat.
Miattuk nem esik csorba a világrenden;
az ilyen csorba bele van építve az elfogadott világrendbe.
A létezés

botránya

Igazában Abrarn különös lénye az, ami
veszélyt jelent, - s ráadásul ez a veszély
nem is egyértelmű. Csupán érződik rajta
a másság; csupán fel lehet tenni róla,
hogy más értékrendhez vonzódik, mint ami
kötelező. Ugyanakkor szelíd, hallgatag, 102

sőt: mosolyognivalóan tétova és figyelmes,
kerül minden vitát és gúnyoldást. Mintha
hiányozna belőle az erőszaknak az a mértéke, ami egy zárt közösségen belül még
egymáscal
szemben is megengedhető, mint ártalmatlan, de szükséges tréningje
annak a másiknak, ami adott esetben (külső vagy belső veszélyesetén)
a közösséget védeni hivatott. Passzivitásának nincs
kinyomozhaló célja. Se érdemet, se jó szót
nem akar nyerni vele, se feltűnést kelteni. Akár egy szolgálatkész
tükördarab.
melyet bárki kézbe vehet, kihasználhat,
csak éppen a lehelet nem látszik meg rajta.
Falusi, botcsinálta Miskin? Akinek a gondolatairól, érzéseiről mitse tudunk, se arról, hogy minek a nevében olyan kikezdhetetlen? A film nem analizálja Abram
karakterét. Abrarn ilyen. A hangyaboly
sajátos
fenoménje, a belezárt titokkal.
Nem valószínű, hogy világrengető titok ez;
ha az volna, bizonyára nem passzívan
tűrné, hogya szentesítő suttogás végzetként manipulálja. Hiszen még az sem biztos, hogya
maga módján nem szeretné
jól érezni magát ebben a világrendben. A
falu, a közösség szülötte ő is; miért ne
itt találhatna otthonra? Tragédiája, hogy
a közmegítélés hirtelen reflektorától lebénul, mint az éjszakai országúton meglepett nyúl. De vajon kinek nincs olyan
végső, önmagára
csupaszított
arculata,
ami ha hirtelen reflektorfénybe kerül, ne
lehetne tárgya a botránynak?
Ilyenkor
rántunk maszkot; és Abrarn ezt elmulaszt ja. Nem tiltakozik a létezés, az egzisztencia megítélhetetlen botránya ellen. Elvállalja
önmagát. Mi több: a közösséget
is, s ilyen kiélezett párosításban ez már
peresíthető. Abram ugyanis nemcsak gyanútkeltően önmaga; megbízható szakember
is. Tulajdonképpen
mindenkinek
szüksége lehet még rá; s az ő esetében
ez még megbocsáthatatlanabb,
mint a
tényszerű bűn.
Fleischmann nem mulasztja el, hogy
észrevétlenül hangsúlyt ne helyezzen a fiú
motorjavító babrálásaira. Ezekben a pontos, hosszan kitartott jelenetekben elemitárgyi kódokkal rajzolódik elénk a fiú magánya. A feszült bensőségesség, ahogy a
gépmonstrumokra felmászik és belétük
ha-

sal, ahogy egy haj tólánccal bajlódik:
értelmet kereső menekülés
is. Ha a közösségi reflex, megértés,
belátás
sablon szerint üzemel, - még az elidegenedés
bűnbakja, a gép is emberibb
lehet a szomszédomnál. Modern Canossa idáig süllyedni, hogya
pillanatnyi
megváltás
közérzetébe földobhassuk
magunkat,
- de vajon nem realizmus?
Fleischmann
mindjárt
az első konfliktust jelző nagy jelenetet egy ormótlan mezőgazdasági
gép "szinterébe"
sűríti.
Itt
tudj uk meg, hogy Hannelore
szerelmes
Abramba,
le is feküdtek
már. A fiú bent
fekszik a gépmonstrumban,
hanyatt
forgolódik, csuszkál, mintha nem is annyira
javítaná,
inkább szeretkezne
a géppel. A
lány
suta
makacssággal
kapaszkodik
utána, visszaesik,
újra felmászik, - de a
gépmonstrum,
magába
hipnotizálva
foglyát, ellenséges vele. Csak egy ügyetlen
csókot tud kicsikarni,
s egy kelletlen
választ a kérdésre, hogy a fiú szereti-e még.
Fleischmann
sokkoló lírája ebben a jelenetben
adja az első ütést: az elkullogó
lány alakja Abram tragédiáj ával is terhes. (Később megtudjuk,
hogy szó szerint is teherben
van a fiútól.) Még alig
indult el valami, de már éreznünk
kell:
két non-konformizmus
taszította el itt egymást;
két magány
és kitaszítottság
íve
nem érhetett
össze. Mintegy kiegészítője
ennek a jelenetnek
Abrarn pillantása
az
idióta fiúval: mosolyukban
animális megfoghatatlansággal
csillan fel a rokonszenv.
A kertelés nélküli szerkezet
már az első
képsorokban
Abram
köré rendezi
a két
megtűrt
kitaszítottat,
ezzel is jelezve,
hogy velük és miattuk
fog elbukni ő, az
igazi kitaszított.
Eddig talán még lehettek alternatívák,
a múltban
(ahová egy
könyörtelenül
jelenidejű
kamera
nem is
fordulhat
vissza, az irodalmiasság
veszélye nélkül), - de ami ezután jön, az már
mind menthetetlen.
A partok végleg széthúzódnak,
hogy medret adjanak
a kinyitott zsilipnek.
Homoszexualitás
Néhány jel csakugyan
arra mutat, hogy
Abrarn nem szereti a lányokat;
vagy leg-

alábbis nem úgy, mint mások. S a film
nagy érzékenységgel
táplálja ezt a bizonytalanságot.
Sőt, a fokozását
paradox
módon - épp azzal éri el, hogy egyre több
mozzanatot
villant fel, ami igazolja a suttogást. Mégis fontos, hogy az ürügy-keresés e:,eve mi mellett dönt. S már akkor,
mikor még ugyanolyan
joggal és bizonytalansággal
- dönthetne
más mellett
is. Az X alsó-bajorországi
faluban "peresített"
hétköznapi
botrány
lélektani
háttere úgy érzem itt mélyíthető
tovább. És általánosítható.
A homoszexualitás
nem antropológiai
bélyeg; noha lehetnek,
vannak felismerhető
jegyei. De ezek legalább
annyira
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megtévesztők
is. Pszichikum unk animusát ést animá-ját nem feltétlenül
hordjuk a
gomblyukunkban
; keveredésük
ellentmondásos
képlet. Abram bizonyos
értelemben feminin?
Lehet; de ez még egyáltalán nem jelent semmit. Fleischmann
komponál egy éppen semmitrnondás ában
hangsúlyos
jelenetet,
ahol a test és mozgás, a nem éppen esztétikus
férfi-meztelenség egyszerre
vibrálóvá
lesz. Mintha
csakugyan le akarna lepleződni valami, de
semmi S2 történik.
A falu nagygazdájának a házában éppen lemosakodnak
a férfiak, helybeli és török import-rnunkások.
A félhomályos
épületszárny,
ahová betódulnak, pillanatok alatt zsúfolt lesz a laktanyai közösség,
a magára és önmagukra
visszakapcselt
kanos ság légkörétől. Abram
itt már kiélezetten
célpont. A néhány török rnunkás bakalódása
inkább csak háttere az érlelődő feszültségnek;
az Abramügy előttük alakul, de nem beavatottak.
Izmot, meztelenséget
kijátszó kötekedésük
ha nagyon akarom ugyancsak
jelezhet valami bujkáló kétértelműséget;
de
most nem arról van szó. Az egy másik
közösség belügye. A kamera csak atmoszférát csapol le belőlük. Ami fontos Fleischmann-nak:
Abram és a helybeli munkácok
mozgása, célozgatásuk
mimika-játéka.
A kamera két testet ér tetten úgy, hogy
spontán értelmezésre
is csábít. Az egyik
a durvaságban
legrámenősebb
parasztiegényé: görbedt hát, hegyesedő
pocak, s
valami lajhárszerű,
fiatalos izmosság. Arca
szüntelen
vigyorra,
kajánságra,
vaskos
tréfára, váratlan
kegyetlenségre
kész. A
karakter
redői közt letagadhatatlanul
ott
van a szorgalom,
a parlagi megbízhatóság, a jóindulat
és szentimentalizmus
is.
Szóval kétértelmű?
Az. Ahogy a legtöbben azok vagyunk. Adott körülmények
között elfogadom
ezt a típust a falu közkedvelt
tréfacsinálójának,
akire
mindamellett biztosan számítani
lehet; de elfogadom bármilyen
erőszakszervezet
sorkatonáj ának is, aki csak ·annyira mocskolja
be magát, amennyire
követelik
tőle, vagy ha szükséges, jobban. A másik testés hús analízis, amire
a kamera
biztat,
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maga Abram. Ahogy a félhomályos
helyiségben, a röpködő félszavak, provokáló
pillantások
kereszttüzében
odamegy
a
csap hoz, már puszta mozgás-ábrájával
is
igazol valamiféle
idegenséget. Pantomimjének drótvonala
nincs bekötve a helyiség hálózatába,
így nem is okozhat rövidzárlatot.
Még nem. Ahhoz a további
fejlemények
szükségesek;
a delictum. De
a kamera már utal a kétértelműségre,
könyörtelen
élességgel követi a csap alá
hajló Abramot,
s majdnem
teljes to+álban mutatja a fiú meztelen hátát, a felsőtest lágyan húsos, kissé hájasodó körvonalát. Az izom a lágyság alá húzódik, a
férfitest egyértelműsége
a kétértelműség
mögé. Lénye
csupán
sugall mLrmi!yen
rendhagyást.
Mégse jut senkinek
eszébe
más; és ez az árulkodó.
Kíséreljünk
meg egy magyarázato t, ami
látszólag messze visz, de talán közelebb
is hozza a történat
mélyebb rétegeit.

A lappangó
A válasz, amit egy nyílt kenyértörés
kihív, túlságosan
is egyszerű
és erős, túlságosan is "jogi". Itt kultikusabb
proceszszusról van szó, aminek előbb meg kell
találni a jogi formáját.
Ugyanis mindig a
lappangó az, ami valamennyiünkre
tartozik. S az igazi önigazolást a részvétel mámora adja, az ürügy bontakozó mitológiájával való azonosulás. A végkifejlet
számbavétele már a kijelölt
szervek
rutinmunkája;
s kicsit olyan helyzetet
ís teremt, mint a felnőtt, aki a játékot elveszi. A totális elintézéssel
az ítélet csüggedtté
üresiti magát;
s hogy folytatodhassék a processzus, újra telítődnie kell a
rendhagyó
"lappangóval" .
Ha Fleischmann
mikro falu-közösségét
relatíve
tipikusnak
vesszük, pszichológiai
telitalálatnak
kell éreznünk a homoszexualitást-mint
ürügvet. Olyan botránysúlypont, ami a természetes,
s a szaporodás
ki nem iktatható
erkölcsét
billenti meg.
De egyidejűleg
utal is minden olyan "lappangóra"
sommázó általánosítással
amit a törvény, a tradíció saját mindennapjaiban sikerrel tilt le. A görög tragédia

incestusa

Ráció és pokol

szerint
fénybe

Rációnk
tékben

se annyi
csupán, amennyit
szó
jelent.
Sokkal
inkább
reflektorállított,
racionalizált
és megnevezhetövé
tett kódja
a létezés
"irracionális
botrányának".
A görögök azért nyúltak
le
e gyalázat
kútmélységéig,
mert kénytelenek voltak
vele: emberi istenekkel
állították
párba
isteni elbukott jaikat.
Egy
ilyen rokonság
és egyenrangúság
a szabadság
olyan
totális
kierőszakolása,
ami
él-C abszurdot
teszi minden
további grádus
alapjává,
isten-szülőnket
ágyasunkká.
Az áthágott
tiltás így lesz a nagyság
feltétele,
s a szükségszerü
bukás
a lét
legmélyebb,
igazolható
értelme .. A görög
szellem mégis ebből szűri ki a harmóniát.
A vállalt
"metafizikai
incestust"
egy
Ödipuszban
figyelmeztető
regulátorpéldaként
igazítja
hozzá a Törvény
mindennapos
világához.
Náluk
még
méltó
egyenrangúsága
van az ürügyeknek.
S a
büntudatuknak
pátosza.
Ilyen
értelemben
a homoszexualitás
cgyikde jellemző
módon halványabbmegfelelője
az incestusnak.
Ha szabad így
mondan unk: domesztikálódott
botrány;
de
az. S éppen
mert félúton
van az elítélhetőség felé, gyakorlatilag
alkalmasabb
is
- domesztikáltabb
-,
hogy
kipécézett
bünbak-összegezője,
jelképes
hordozója legyen mindannak,
amit esetleg szeretnénk
meg tenni,
de nem teszünk
meg. Olyan
biológiai
(és következményeiben
közösségi) non-konformizmus,
ami súlyosságszintjét
tekintve
mindennaposabban
esik
közelebb
saját elfojtásaink
átlag-tárta
lm ához. Mindenesetre,
spontán
elfojtás-kivetítésként,
könnyebb
gyakorlatilag
is hitelesíthető
vád-jelképet
kovácsolnunk
belőle, mint az incestus
istenítéletet
kihívó
gyaláza tá ból.
Nekünk,
kései "polgároknak"
- ha éppen ürügyben
utazunk
~ a homoszexualitás is megteszi.
De abban
máig megegyezünk
a görögökkel
("európaiságunkban" egyezünk),
hogy az ürügy be mitologizált vádat és botrányt
sajátos bűntudatunkból
teremtjük
meg, és vetít jük ki.
A vád mindig
és mindenütt
titkos vallomása is a bíráknak.

túlélesítettsége
reven olyan mérlettünk
önelemzőkké,
hogy a világ-és-mi kapcsolatban
elveszítettük
érzelmi ártatlanságunkat.
Magyarázható
10giká t keresünk
a létben;
akárcsak
közösségi, társadalmi
szervezettségünkben.
Ürügyeink,
hasonlóan
a logikánkhoz,
az egymá st kizáro
pólusokat
kedveuk.
Sa iá.:»:
bűntudatunk
a ráció büne. Magunk
is
annyira
a vádban
élünk, hogy büntetésül
s az öröm felszabadult
bosszújaként
- gondolkodás
né Ikül biz tosít] uk a poklot,
cserébe
a reményért,
hogy mi megmenekültünk.
Logikánk
sarkító,
ellenpontozó
ösztöne
így ül diadalt.
S ebben,
hogy
mindez
uralkodó
közérzetté
konzerválódjék, a görög szellemnek
Moirák, Nemesis - legaább annyi része van, mint
a vulgár-kereszténységnek.
Az aztékok
a
paradicsom
boldogságát
biztosítják
a kultikusan
lemészárolt
tízezreknek,
s közvetve
maguknak.
Az ilyen ellentmondásos jóindulat
megzavar
bennünket.
Ebben
nincs logika. Tra:l[ció::,
törvényvédő
becsületességünk
épp azzal igazolja megvesztegetlenségét,
hogyalikvidáltnak
az
áldozatul kipécézettnek
- nem ad útravalót. Hogy tartós európaiságunkban
szolgáltunk
más példákkal
is? Küldtünk
paradicsomba
is áldozatot?
Biztos. De az is
biztos, hogy értelmességünk
spontán
nehézkedése
nem a kötelezés
és kötelezettség nélküli megbocsátás,
a megértés
független gesztusa
felé húz. Inkább
a kultuiált közöny
felé, szenvedélytelenített
finomí tásakén t a j óind ula túan paradicsomot ígérő, véres barbarizmusnak.
Ha X alsó-bajorországi
faluban
a közösség - az adott történet
keretében
- a
homoszexualitás
mellett
dőn i Abrarnmal
kapcsolatban,
bonyolultau
európai
döntést
hoz. Minőségben
és módszerben
európait ; bár lényegét
tekintve
olyan általánosat,
amilyen
általános
az ürügy-té bolyunk.
S biztosak
lehetünk
benne,
hogy
a dráma poklot ígér be: az áldozat a közösségért
fog elbukni,
de nem önmagáért
is. Erről is elmondhatjuk,
hogy lehet tegnapi
emlékünk
róla közösségi,
társadalmi, politikai
egyaránt
-, de lehet ezeréves is. Valószínü,
hogy Fleischmann
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dászjelenetek-je

ettől a mélyebb
rétegtől
kap olyan húzást, ami a görög tragédiák
metsző egyszerűségét,
katartikusan
totális
modellszerűségét
juttatja eszünkbe.
De vajon igazi tragédia-e
Fleischmann
filmje? Nyomozzunk
tovább a processzus
motívumaiban.

A rituális boncolás
Egy tragédiát a döntetlen tesz kivételessé.
Kérdés, hogy Abram és bírái között egyáltalán lehetséges-e
döntetlen,
erkölcsi értelemben,
vagy ha jobban tetszik:
az
érvényese n igazolható
sorshelyzet
szempont jából? A film egyre emelkedő jelenetsorai válaszolnak
erre. A bonyolódó
suttogás az egyik fő jelenetben
olyan tárgyi keretet kap, ami kitűnő példája az objektív jelképességnek.
Anélkül,
hogy kiesnénk a falu életének cinéma direct-szerű
tettenéréséből,
egy disznóvágás
pontos, de
nem
túlzó
beszámolójával
az áldo zat-,
feláldozás-ritus
köznapi
sémáját
is megéljük - többértelműen.
A nagygazda házában vagyunk. Minden
úgy, olyan szervezetten
történik,
ahogy a
falusi
munka,
a mozdulatok
tradíciója
megköveteli.
S öröm van ebben; a betakarítás öröme. Nem ingyenélők
tréfálkoznak
itt, hanem fegyelmezett
túlélők. Nem ördögök, kontra angyal - egyszerűen
őrök.
A "közösségben-jobbat-nem-tudunk-kitalálni" sorshelyzet
őrzői. A képsornak
azonban van más vetülete is, - Abram szempontjából.
Ebben a szimbólum
fenyegette
jelenetben
a film még f'okozottabban
a
realizmusra
játszik, mikor nem fél a szimbólum
lehetőségétől.
Azt adja, ami van,
megha szimbolikus
is. Így nézői tudatunkban - a többsíkú zónákkal pásztázott
valóság áthallásainak
megfelelően
- a leölés
és trancsirozás
részletezése
olyan manipulációs folyamatot
mutat be, ami az áldozatot kedvvel és élvezettel
boncolja szét,
vág bele minden szerv titkába - a lappangóba --, hogy alkalmassá tegye a megemész.és-e.
fl.. gusztusos-sterrllé
boncolt
szervek, tagok - ahogy kézről kézre járnak - a közösség
tradicionális
éhségét
.fogják csítítani.
Ami a boncolás-traricsirozás ellenére esetleg
túlzottan
hasonlít
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még
az áldoza tra - pl. a személyest
(egyedit) makacsul idéző "disznófej"
védtelensege vagy a széthasított
combok morbid erotikája
-, arra jó legfeljebb,
hogy
kockázat nélkül ijesztgessék
vele egymást,
csiklandozzák
magukat.
Így,
rituálisan
szembenézni
a "lappangóval"
, már
veszélytelenül
lehet.
Sőt, ez az egyetlen
alkalom, hogy közösségi számonkérés
nélkül azonosuljanak
az ingerlő alantassággal ; s hogy körülményes
rehabilitáció
nélkül elorozzák utólag. Szinte látjuk is
előre, a tálra rakott fej hogyan kerül majd
asztalra:
lefegyverezve,
ártalmatlanná
téve, de úgy, hogy megőrzi "sertésségét".
S ennyi kell is, hogy előre az inyünkön
érezzük, hol kell keresni az új áldozatot.
Ne értsük félre: mindezt a legpontosabb
képi mikro-realizmus
fogalmazza
meg.
Asszonyok,
férfiak jönnek-mennek
a csupasz húsokkal,
s még az Abramot
kerülgető célozgatás
sem szerkesztetten
követi
a trancsirozást.
De a kör éppen az önkéntelenségtől
zárul be. Minden
áthallássá
válik, mert a processzus
feszültségében
minden át is hallik. A világ deterrninizmussá tapad össze. Még az olyan apróság is, mint a nagygazda-lány
egyik önfeledt mozdulata.
Ez a ványadt-kurvoid
szőke te en ager ott téblábol
a munkások
között, s egy pillanatra
odahaj-ol a f'a'cn
homályosodó
Coca-Cola emblémához, megigazítja a haját. Semmiség;
de ebben a
disznóvágással-Abrarnmal
telített
légkörben mégis villanó
súlypont.
Ez a lány,
mint nőiség, párja a filmben
Hannelorenek. De már egész megjelenése
sugallja,
hogyalkatibban
romlottságra
kósz ; csupán
számítóbb, s józanul óvatos. Hannelore
az,
akire
a franciák
azt mondják,
Marie
coucrie-toi-lo ; és Abram sorsa vele bonyolódott össze. Elvállalja rendhagyó
önmagát, akárcsak Abram. A nagygazda
lánya
- nyilván
hazugság
árán - f'eddh atetlen
a rend és tradíció sánca mögött. E futó
mozdulatában
mégis
több a kurvaság,
mint Hannelore vadóc cngedékenységében,
ha kötekedve
a bugyiját lehúzzák. Különben neki is van egy árulkodó
önmegvető
rnozdulata : ahogy
slampos
ruháján
keresztül
mutatóujjával
beletúr,
belevakar
gyerek-mellébe.
Mint aki úgy rabja tes-

tének, hogy tisztában van közkincs-értékével, de szeretne szabadulni is tőle. A
di-znóöléssel
előrevetített
Abram-tragédiába Fleischmann a lehető legtakarékosabban jelöli be Hannelore helyét. Az óvatos romlottság nem is vállaln á soha Abram védtelen másságának a kockázatát;
csak Hannelore lehet a partner, a félig
megtűrt.
Mindent számba véve, Abram és bíráinak viszonya - az eddigiek alapján nem mond ellene a döntetlennek. Dolgos,
jókedvű embereket láttunk, akiknek normáik vannak, s védik ezeket a normákat.
Akik nem sietik el a pert; bár arról se
mondanak le, hogy beismerésre bírják a
Szfinkszet. A processzus pillanatnyi szakaszának ez a lényege. Ugyanakkor Abram se szolgáltat még semmi megfoghatót. Sőt, Hannelore se táplál semmi gyanút, a célozgatásokat visszautasítja: közös
gyermekükben hisz. Halványabb, de rímelő motívumként a nagygazda lánya is
a döntetlent támogatja, mikor Hannelore
bevallja neki, hogy kitől vár gyereket:
a közöny és részvét keverékével tanácsolja,
hogy vetesse el. Az adott esetben majdnem cinkosságnak érezzük ezt; nem védi,
de nem is támadja vele Abramot.
Egy másik, szintén fontos jelenet tovább
feszíti a játszmát. Abram a kocsmában
várja Hannelore-t, a lány beszélni akar
vele a terhességről. S a fiú nem tér ki.
A kocsma tele az ismert arcokkal. Kötekedésük, szellemeskedésük a jól végzett
munka önelégült lazítása.
Maga Abram
is szívesen csatlakozna hozzájuk; néhány
tétova gesztus erre utal. Erre azonban
már nincs mód. A tragika i tét nem a beleolvadás, hanem aszembeállításban
holtpontig feszített döntetlen. A fiú végül kiszáll a hirtelen megrendezett
menetből :
nem bírja tovább, s elmegy, mielőtt a lány
megérkezne. Noha ez semmire nem bizonyíték, mégis olyan érzést kelt a bírákban, hogy egy lépés előre.
A kritikus döntetlen

Az egyensúly akkor kezd kritikussá válni,
mikor Abram fölkeresi a falu friss özvegyasszonyát, valami javítás ügyében.

Ennek az asszonynak a fia az idióta kamasz. Abram szó nélkül hallgatja az aszszony vallomássá ügyetlenedő panaszait
életéről, sorsáról. Szinte gyón neki, s érezzük, hogy választ is várna. Igazán emberien, gyanakvást mellőzve, egyedül ő beszél a film során Abrammal. S ez újabb
csavarás a tragédián. Mikor az idióta kamasz idétlen-angyali arccal megjelenik az
ablakban, s társkereső pillantással szinte
provokálja Abramot, - először sejlik föl
bennünk, hogya célozgatás oknak esetleg
igazuk is lehet. Abrarnnak alig volt mosolya eddig; s most egyszerre olyan töményen süt pillantásából a mőgötti, mintha megszokott némasága kezdene beszélni.
Nem meghatott felnőtt néz így egy kamaszra; a nyitottság más minősége ez. Lehet, hogy Hannelore-r2 nézett így, rnikor
még együtt jártak, s lefeküdtek? De erről
semmit nem tudunk: ez az ürügy igénnyé
kovácsolódását megelőző szakasz. S ki törődik azzal? A pernek kijelölt startlukja
van. Így mi is kétcégben
maradhatunk,
hogy Abram váratlan érintettségét minek
véljük - puszta rokonszenvnek az idióta
esettsége iránt, vagy olyan ösztön jelenek,
ami biszexualitás és homoszexualitás között ingázik? Az asszony mindebből semmit nem vesz észre, csak gyónja tovább a
magáét. De arra még hagy időt a jelenet,
hogy a kamasz is gyónj on : zavaros bizalommal súgja meg Abramnak, hogy az
anyja gyűlöli őt.
A döntetlen kritikus lett? Abram fiatalkorúakkal súlyosbítja tovább a vádat?
Mindenesetre, nyílt beismerést is sejtető
pillanat; bár a közösség számára nincs
változás, a közjátékról csak mi tudunk. Ha
a tragédia kórusának képzeljük magunkat,
így kellene megfogalmaznunk a helyzetet:
"Az istenek ismerik az ürügyek
célját,
tény-értéket,
ismerik a valóságalternatíváit. De a véletlent, ami az áldozat elkerülhetetlen feláldozásának determinisztikus irányt ad, azt az istenek sem ismerik. Lehet módosítani az ürügyet, de megszüntetni nem. A véletlenben lehet bízni,
lehet tartani tőle, de nem lehet kibújni a
determinizmus
alól. Abramot föl lehet
menteni, de ez még nem jelenti azt, hogy
ne éppen azért hajtsuk végre az ítéletet,
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mert a megbocsátás lehetősége nélkül is
föl lehetne menteni. Így a döntetlen továbbra is fönnáll. Egyik fél sem tehet a
másikért semmit, anélkül, hogy ne önmagát ítéltetné el a másikkal, a fölmentés
minden reménye nélkül."
Ez így elég "dodonéJÍ" ahhoz, hogy Abram sorsát továbbra is a tragédia kitüntető zsákutcájába lássuk beletorkollni. S
történetünk
tovább is bírja a fokozást:
kihívó e'lenpontként az asszony sánta élettársát Hannelore-val hozza össze.
A lánya
terhesség felemás örömével,
szorongásával bolyong a határban, s ott
akad össze a férfival. Ellenszenves, óvatoskodó kan; de az alkalom csábító. A
férfi akarja, s húzódozik is, hogy megkapja az olcsón kurválkodó lányt. Első
próbálkozását Hannelore undorral utasítja
vissza, majd mikor a férfi küldi el,
benne ébred föl a bicsaklott öntudat. "Ha
nagyon akarom, lefekszik velem, mégha
vatam-innyi török végi~melt is rajtam."
Hannelore abból présel ki önbizalmat, ami
rniatt "használják",
ele meg i:, vetik.
"Bűne" nyilvános, a közösség nem törődik vele, hogyan menti fel magát. Titka
nem elég lappangó, hogy processzus ürügye legyen. Kitaszítottságának
más a
delictum-értéke ; más
tragédiá ba van
bezárva, mint Abram. De vajon csakugyan másba? Kettősük előtörténetét változatlanul homály fedi. Viszont, ha igaz a
terhesség (amit Abram szó nélkül elfogad),
- a búzatábla mellett lejátszódó jelenet
durván igazolja is a fiút. Hogyan vállalja
gyereke anyjának a lányt, mikor az undorral és mégis önként képes lefekűdni?
Lehet, hogy Abram csalódott a nőkben, s
most szenvedi, és nem talál megfelelő viselkedést hozzá? Ez nagyon olcsó döntetlen volna. És nem is ilyen olcsó. Miért
ne gondolhatnánk, hogy Hannelore az, aki
csalódott a férfiakban, köztük a hűtlen
Abramban legjobban - és éppen miatta
olyan, amilyen?
Az elutasított

katarzis

A kórus itt újra megszólalhat, elnézőbb
módon: "A kipécézett áldozat a hozzá közelítők, hasonlók miatt kénytelen közvetlenül elbukni." A procecczus ri tusához tar108

tozik minden véletlen hasznosítása, hogy
a "törvényes" közösség ne közvetlen oka
legyen a bukásnak, csak előrelátó bírája.
Hogy lehetőleg az eleve rokon-szabásúak
(bár különböző delictum-értéküek)
a maguk körén belül demonstrálják, mi fenyegethette volna magát a közösséget is. Az
áldozat köré megtűrt cinkosok kellenek,
hogy azok segítsék elő - akarva-akaratlan
- az ürügy ténnyé
válását. A mód,
ahogy a falu a Hannelore-Abram
kapcsolatra, s a lány terhesség ér e reagál, legalábbis erre utal. Fel se merül bennűk,
hogy esetleg a homoszexualitás
cáfolatát lássák benne. Ellenkezőleg: alkalmivéletlen ürügy csupán a vád mélyítésére.
Egy "Hanne'orenál"
először is soha se lehet tudni, ki az apa. S a rendhagyás (Abram) még a "természetessel"
is rendhagyóan kísérletezik. Az áldoza tnál a "törvényes" is ultraparadox visszájára fordul.
Ha a közösség, a bírák így gondolkoznak,
valójában ördögpata nélkül gondolkoznak
így: saját logikáj ukkal, ami t a törveny
és tradíció védelme hitelesít. Nyugodjunk
bele, - a látszat ellenére is, még mindig
döntetlenről van szó.
A film két nagy "dobása" azonban még
hátra van. A mai (s már rég-régóta tegnapi) közösség, valójában nem a döntetlen katarzisára vágyik; még kevésbé martíriumra. A processzust ősi izgalommal
igényli; de egyenrangú szembesítés nélkül. Egyértelmű győzelmet, de nem önkritikát. Bűnt, amire vitathatatlan
paragrafus van. Fleischmann-nak
sikerül kifejletként
olyan helyzetet
teremtenie,
hogy csak számunkra
biztosítja a döntetlen élményét; a közösséget viszont ott
és abban hagyja, amiben jól érzi magát:
az óvatos-nyárspolgári
döbbenet szintjén.
S amire kockázat nélkül tapadhat rá az
égbolt nélküli erőszak - érdemtelenül a
tragikum pátoszára.
A hasznosított

véletlen

Az egyik ilyen "dobás" a híd-jelenet. Ha
valahol, egyedül itt kísért a szirnbolikus
is, mint a rendezés valamilyen árnyalata.
Eddig minden az élet természetes menetébe ágyazódott. S gyanútlanul.
Az viszont már kevésbé "természetes",
hogy

Abram és az idióta kamasz a hídon találkoznak, s éppen itt kerül sor köztük a
döntő jelenetre. A híd önmagában is jelképesebb a szekottnál. S különössn most.
Abram napok óta űzött, egyre jobban szorítják a rókarántóba. Bárhova megy, falakba ütközik. A falu szélén, a hídról,
többsávú, egymást keresztező sztrádákra
nyílik kilátás, - már nagyvonalú ívei kkel is a táguló végtelenség érzését keltik. A lelki-közérzeti "rókarántónak"
kísértő ellentéte ez a táj. Sőt, közvetlen
tipp is: szökjön meg. De Abrarn más értelemben is hídon áll. Az idióta kamasz
révült izgalommal figyeli, hogyan motorozik föl-alá a fiú az ő szórakoztatására.
S amit remélni se mer, Abram mctorra
ülteti, s mutatja, hogyan induljon. A kamasz a váratlan bizalom bohócaként felbukik; de búkhatna szerencsétlenebbül is.
A szeretet, melegség, öröm -szerzés csődj e?
Sőt: végzete, a Moirák s a Nemesis szellemében? Ami utána történik, mindenesetre a végzet megrendezettségével
következik be. S ennyiben mégis igaza van
Fleischmann-nak, hogy nem tussolta el a
jelenet beállítottságát. Bizonyos értelemben csak a felismert Nemesis útját követi objektív kamerával.

látszik igazolni. De még mindig nem úgy,
hogy a döntetlen megbillenjen; nézői rokonszenvünket nem vonhatjuk meg Abramtól. A kórus nem kívánhat poklot.
A döntés a közösség kezében van. Legfeljebb hangosan gondolkodhatunk: "Az
istenek tiszában vannak a rendhagyás
bűn-értékével, hasonlóképpen a rend és
törvény bűn-fedezetével. Az istenek úgy
vannak tisztában a léttel, ahogy a lét nincs
tisztában a megszervezett élettel és történelemmel. Az istenek azon az áron
értik magukat, hogy megértett' magukat
ők sem érthetik meg soha. Ha ez így igaz,
mennyivel inkább feltehető, hogy maga
Abram sem érti igazán megértett önmagát. Űzött és hajszolt. Ezért vagy azért.
Társtalan. A mozdulat és gyengédség - a
közösségen belül, a processzus rögtönzött
tárgyalásain - már mind kétessé van
téve. Vajon nem Miskin simogatja itt az
idiótát - a különcségnek és a magánynak egy vérremenőbb játszmájában ? Nem
Miskin feküdt le Hanneloreval, s csalódott benne? Nem lehetséges olyan magány, ami már csak egy idióta animális
derűjében.
kedvességéban mer bízni, csak
annak az önzetlenségére nyílik ki? Vegyük így, s a döntetlent nem kell feladnunk."

A híd nem fedezék. Aki hídra áll, a
védtelenséget választja, két világ közé
Az utolsó képsor azonban - legalábbis
dobja magát, a döntés hol.pontjába.Még ha
a közösség szempontjából - megsemmivissza is fordul, már elárulta egy lehetsésíti a kórus érvelését. Hirtelen autó tűges szándék lehetőségét. Abram odamegy a nik fel, benne néhány asszony a faluból;
felbukott kamaszhoz, felsegíti, s a mozdus éppen a kritikus jelenetet látják meg.
latoknak olyan bensőségességével tapogatAz idióta anyja felháborodottan ráncigáíja
ja, hogy megsebesült-e, ami önmagában
magával a kamaszt, Abramra fröccsentve
teljesen reális, "nincs benne semmi". Vagy a végre igazolt indulatot: ide csalja ki az
ha mégis, azt mi is csak azért érezzük,
áldozatait, a gyerekeket! Az senkinek nem
mert a manipulálás már bennünk is dol- jut eszébe, hogy a híd nem rejtekhely. Az
gozik. A kórus tárgyilagossága azonban fi- ürügy süket arra, ami ellene dolgozik. Bígyelmeztet, hogy nekünk nincs jogunk eh- rái az árnyalatlan tényt értékelik, szigohez. S akár a kórusnak, nekünk is várrúan
abban a keretben, amiben tetten
nunk kell még. Abram, belefeledkezve a érik. Vagy amibe a processzus menete begyengédség hirtelen lehetőségébe, a ka- lekényszeríti a lehetőséget, ami épp ezmasz arcához, nyakához, füléhez nyúl, já- által lesz ténnyé. Abram zavart és tétova:
tékos-tétován simogatja. S ezek a mozdu- maga is érzi, hogy a manipuláció sokkal
latok már csakugyan kétértelműek. Meg- előnyösebb helyezetben van, mint eddig,
van bennük az az öncélúság, ami nem a - a kikényszerített feszültségben a láthelyzetből adódik. Talán a többletből, ,a szat nem fedhet többé ártatlanságot. A
lappangóból? Mindkettőjük
arca, csendje
közösség ettől kezdve jogosan hiszi, amit
olyan változáson megy át, ami az ürügyet
hisz; s az áldozat sem vonhatja kétségbe
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a jogszerű jogosságot. A Vadászjelenetek
ezen a ponton billen át a kétarcú tragédiába: a döntetlen már csak bennünk hiteles. Közeledik a rendőrségi bea ~atkozás;
s ezzel, a közösség számára, a katarzis sikeres elodázása.
Magánszorgalom

és mellékáldozat

A film másik nagy "dobása" Abram menekülési kísérlete, és a gyilkosság. Olyan
kertelés nélküli ez is, mint az egész történet. Abram kofferrel, vidékies ünneplő
ruhájában föl akar szállni az autóbuszra,
s elmenni valahová. Mindegy hogy hová.
A megállónál többen körbeveszik, s a szokottnál fenyegetőbben, de azért még mindig "polgári" fegyelemmel vágják az arcába a "bebizonyosodott" botrányt. Tudják, hogy kellene még egy lépés a jogi
elintézéshez ; és tartják magukat a rend
konvencióihoz. A hivatalos erőszak iránti
bizalom feltétele a katarzia semleg saítécének. Ha a törvény elleni lázadás lehetőségét kétségbe vonjuk, a magunk elleni
lázadásban sem lehetünk önállóbbak.
Még
elszökhet Abrarn. de már bélyeggel a homlokán, - s hol nincs szerve a hivatalos
erőszaknak, amelyik a szégyen bélyeget föl
ne ismerné ? Lehet, hogy Abram is végiggondolja ezt, mégis mennie kell. Idegenben az ítélet elviselése is könnyebb, s
legalább remény van rá, hogy a közöny
részvéte vegyül a végrehajtásba. Hallgat;
de mit is mondhatna az utolsó szó jogán?
Processzust nem lehet szétrobbantani egy
szóval; csak fel lehet építeni egy szóra.
De azért érezzük, hogy nyüszít a hallgatása. Közben beáll a busz, s mikor szállna
föl, hirtelen
odafut
egy asszony,
s
mondja, hogy már értesítette a rendőrséget. És ez teremti meg a végleges helyzetet. A kockázat nélkül előretolakodó
magánszorgalom
párhuzamos a közösség
természetes
tempósságával.
Egymásnak
dolgoznak, s a célba mindig egyszerre tudnak beérni. A jelenet kontúrfigurája néhány szabadságra induló török munkás.
Társaik délies izgatottsággal búcsúztatják
őket, de mi semmit nem értünk ebből az
izgatottságból. Mint ahogy ők se a másikból; ahogy hirtelen leránt ják Abramot a
buszról, lökdösik, s próbálják körbefogni.
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A buszról visszaintegetnek a törökök. Törökország! Abrarnnak egy kihalt, meredek
utca marad. Feliszonyodó rémülettel arra
kezd rohanni, - és senki se követi.
Fleischmann könyörtelen
realizmusa az
ilyen apróságokban mutatja
meg igazi
erejét; hogy senki. Ugyanis ez nem fogás:
valószínűségi kalkulus, ami ha éppen mégsem ilyen, akkor önmaga kivétele. Abram
sehová se futhat; s már csak ezért sem
csodálkozhat, hogy nem követik. Ezért
döbben meg, mikor észreveszi, hogy Hannelore fut a nyomában. S csakugyan: ki
más, ha egyáltalán valaki? Az idióta kamaszt, a delictum
áldozat-lehetőségét,
már csak bizonyítékként is óvni, őrizni
kell. S bizonyára őrzik is otthon, és oltják bele a rend követelte bizalmatlanságot, - számára az első, s talán egyetlen
emberi kapcsolat megtagadását.
Csak Hannelore jöhet számításba. Egyrészt a pszichológiai evidenciának, másrészt egy semmrképp se racionális erőnek - Nemesisnek - a bábjaként. Amiben viszont tudjuk - közösségünk már nem görögmódra hisz. Mi, kórus, hihet j ük, hogy
Hannelore Nemesis··ként rohan Abram
után; a falu csak azt, hogy kis kurvaként
az abortusza vagy a gyereke sorsa izgatja.
Szöveg szerint az utóbbi lesz igaz; s nem
is lehet másképp. Mert mit lehet kimondani? A logikusat. A lappangát soha.
Már kint járnak a falu szélén, s Abram,
mint a késleltetett lövésre váró vad, egy
épülő házfélébe menekül. Sánc, takarás
reményét keltheti a menekülőben, de annak is befejezetlen
- s ez most különös
hangsúlyt kap: nem több, mint lövés előtt
az arc elé emelt kar védelme. A lány ide
is követi, s dühödt-szárialmasan
buggyannak ki belőle a szavak. Hová megy Abram? Miért hagyja magára? A fiú gyűlölettel vágja oda neki, hogy nem vele,
de bárkivel lefeküdt a faluban! Abramnak
ez az első indulatkitörése
a film során.
S nem hagyható figyelmen kívül, hogy
mivel kapcsolatban. Vad szemrehányása
egyenrangú cáfolata is lehetne a proceszszu s "bizonyított" tényének - ha érdekelne valakit. Így az se kelt majd különösebb feltűnést, hogy a felgyűlt indulat éppen a rokon kitaszítottságra
veti magát -

joggal, bár legalább annyira irracionális
megítélhetetlenséggel
is. Egyedül az fontos csak, hogya
most már letagadhatatlan delictum - mindegy, milyen - megfelelő módon demonstrálódik.
Az eszmei végpont, amit a kamera belénk döf: a kép, ahogy Abram több késszúrással,
az árokba hemp?-:g2tv2, megöli
Hannelorét. A lány - az iszonyat emlékeztető dallamát ismételve - ugyanolyan
visító kis hangokkal hal meg. mint a feltrancsírozott sertés, amelyiknek gondozója
volt. S ez újra ránk zúdíthat ja a disznóölés egész j elenetsorá t, minden felhangjával. Lehet, hogy Abram késebelénk
is
döfött? A kórus pártatlanságába ? Vagy
abba a nézői-magunkba,
aki gyengeségből
csak közösségnek próbálta
érezni magát
- mivel maga is abban él? Fleischmann
a döntetlen eldöntését is ránk hagyja, saját belügy ünknek. A saját Canossánknak.
Mikor Abram rémülten elfut a tett színhelyéről, mi is vele futhatunk; s ettől még
nem leszünk gyávák, se mi, sem Ő. Megvan a képességünk úgy magunk fölé nőni,
hogy csak a gyávaság
látszatával
lehet
beszámolni róla. De maradhatunk
Hannelore és az odagyülekező falusiak mellett
is, akik igazolva látják a rendhagyás kihívásának lavina-veszélyét,
- a proceszszusba n sm feltétlenül
bclek alkulált, ártatlan mellékáldozatot.

Vadászat és önigazolás
Két záróképsor
olyan idillbe emeli föl
a filmet, ami - bizonyos mértékig Fleischmann
kórusszövege,
képben. Tágí t va összegez.
Az első: az erdei hajtóvadászat.
Keresik Abramot. A párában uszó táj töményen, líraian harmonikus,
amilyen csak
egy délnémet
táj tud lenni. A történet
önkéntes esküdtei, bírái - botokkal a kezükben - nyugodtan és derűsen pásztázzák a fény szabdalta erdőt. Mintha egy
paraszti, peripatetikus
séta szertartásában
vennének részt. Sietésre nincs ok. A hajtók tudják, hogy az áldozat is tudja: biztosan elfogják Az indulat nem indokolt.
A botrány végül is nem rendített
meg

semmit; a processzus viszont elvégezte a
magáét, mint biztosító szelep. Mit akarhatnának
még? Esetleg egy új méhészfelszerelést - mondja az egyikük -, ha
ő kapja meg a már formaságból is kitűzött vérdíj at. Közben egy rendőrautó
is
felbukkan az erdei ösvényen; de az sem
Ieltűnő sn. Szolídan. A per következő fórumára olajozottan siklik át az ügy. A kutyák sem hangosak, csak amennyire éppen
természetes. A képsor hangvilága is idilli:
a színre lépő jogi megtorlás szervezettségéhez, a célszerűsített
és pátosztalan erőszakhoz illő. Abrarn szó nélkül lép elő a
bokrok mögül, és hagyja, hogy kezére tegyék a 'bili ncset. Ez az arc, mely az egész
film során lágy szfinkszerűségetárasztott,
- most, a fák közt becsapódó fényben,
fehér ingében, olyan áldozatta higgad, aki
majdnem jézusiari magasodik a hajtóvadászat csendje fölé. Csak ekkor vesszük
észre tudatosan is, hogy dombon, domboldalon fogják el. De azért ne gondoljunk
most se szimbólumra.
Elhisszük, hogy a
valóság ilyen zavarbahozóan precíz; s hogy
maga a valóság gondolkodik összefüggésekben.
Ugyanígy, a másik záró idill-jelenetnél
se jusson eszünkbe valamilyen fordított
kánai vendégségre
gondolni, ahol a "kivételes" és "megfejthetetlen"
kerül áldozatként terítékre;
olyan áldozatként,
aki
bukásával
egyenranguva
lett, méltóvá,
hogy kivételes
hiányával,
nem-létével
lakjanak jól, s vaskos örömüknek éppen
ez a jóllakottság adjon pátoszt. Hamis finomítás. A mulatság, amit a falu megrendez kint a zöldben, rezesbandával,
polgármesterrel, helybeli pappal (akit -- most
csodálkozunk rá erre is - a kezdő templom-jelenet óta S? itt, se ott, nem láttunk,
semelyik oldalon) - nem egyéb, mint a
masszív tradíciók szokásos, vasárnapi lazítása. A becsületes
munka
ünnepe. S a
polgármester buggyos bricsesze a garancia,
hogy itt - X alsó-bajorországi
faluban,
és másutt a világban - soha senki nem
fog más delictumot elkövetni büntetlenül,
csak amit a mindenkori törvény és tradíció megkövetel.
Mészöly

Miklós
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FÓRUM

FILMGVÁRTÁSUNK

TECHNIKAI

FELKÉSZÜLTSÉGE

Az utóbbi időben a filmszakmában egyre
több vita folyik filmgyártásunk technikai
bázisának problémáiról, a szükséges fejlesztés kívánatos irányáról. Miközben a
magyar film a jelek szerint egyelőre tartani tudja azt a művészi színvonalat, aminek az utóbbi években kivívott nemzetközi rangját köszönheti, a szakmán belűl
néhányan
elsősorban
amiatt
aggódnak
filmművészetünk
jövője felől, mert kérdésesnek látják, hogy a magyar filmgyártás, mint ipar, jelenlegi technikai felkészültségével képes lesz-e lépést tartani a
fejlődés fokozódó követelményeivel
s világszerte jelentkező eredményeivel. Ez aggodalom mélyén az a közhellyé vált alapigazság húzódik, hogy egvetler,
művészeti ágban sem olyan szoros és elválaszthatatlan a kapcsolat az esztélikai minőség és a technikai lehetőségek között ; ez
az oka annak, hogy ezúttal a magyar filmgyártás
legégetőbb
technikai-szervezeti
problémáiról kérdeztük meg néhány érdekelt - alkotók, technikai szakemberek
- véleményét.
Gaál István rendező:
- Abból az ágas-bogas problémahalmazból, ami a magyar filmgyártás szervezeti
és technikai lehetőségeit jellemzi, a magam részéről =gyetlen, s szerintem nagyon
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lényeges kérdést emelnék ki: a keskeny
technika bevezetésének szükségességét. Ez
a - látszólag - technikai részletkérdés
meggyőződésem szerint a magyar filmművészet összképét befolyásolja; a technikai lehetőség ez esetben tartalmi, esztetikai minőséggé válhat. Ez a legjobb lehetősége annak, hogy filmművészetünk
ismét megmerüljön a közvetlen valóságban; életközelibb és hitelesebb legyen.
- Mire gondol konkrétabban?
- A 16-os technika elterjedésének többféle üdvös hatása lenne. Nyilvánvaló, hogy
eleinte elsősorban a dokumentumfilmben
kell teret nyernie; ez ma már a korszerű
dokumentumfilmnek
úgyszólván kizárólagos technikája szerte a világon. S ha dokumentumfilmművészetünkben
általános
gyakorlattá válna a valóság tettenérésére
törekvő - a közvetlen hitelesség erejére
építő - művek készítése, az ilyen dokumentumfilmek
információ anyaga és hitelesebb valóság-látása
jótékony hatást
gyakorolna még a hagyományos módszerrel készülő játékfilmek
látásmódjára is.
Másfelől a könnyű technika elterjedésével jóval olcsóbbá válhatna egész filmgyártásunk, mert a közben megszerzett
tapasztalatok bátorítást adhatnának a ma
még rendkívül nyomasztó "gyártásszerve-

zeti vízfej" leépítésére. A könnyű technikához összehasonlíthatatlanul kisebb lámpapark, tehát jóval kisebb létszámú stáb
szükséges;
jóval olcsóbbá és mozgékonyabbá válna a gyártási apparátus. Egyszerre anyagi és esztétikai kérdés, hogy
például ne 30 világosítóra - és egyéb
technikai kisegítő személyzetre - legyen
szükség egy forgatásnál, hanem sokkal
kevesebbre. Ha utánaszámolunk, mit takaríthatunk meg az olcsóbb nyersanyag,
a kisebb létszámú stáb, a szállítási költségek lecsökkenése stb. stb. révén, nyilvánvaló, hogy létkérdés a 16-os technika elterjedése. E technika művészi lehetőségeinek és előnyeinek beszédes bizonyítéka,
hogy anagy nemzetközi fesztiválokon szereplő legjobb játékfilmek ma már minti'r,;y 25-40 % -a 16-os technikával készült.
- És a képminőség? A 16-os technikával
felvett film a normálosítás során legalábbis az eddigi hazai kísérletek tapasztalatai
szerint szemcséssé válik,
s
szinte élvezhetetlen
képminőséget ad ...

dasági . mutatókkal ; versenyfutás
a naponta megtermelt hasznos méterekért. Ebben a Ihajszában pedig elidegenednek a
normatívák a tevékenység valódi céljától.
Illés György

operatőr :

- A mi filmgyártásunk technikai bázisának elemzésénél ma alapkövetelmény a
színes technika vizsgálata. Világszerte a
színes film dominál, ezt igénylik ma már
a televíziók is, hiszen Európa nagy részében van színes TV-adás. Filmgyártásunk néhány éve nagy apparátussal kezdett hozzá a színes technikára való átálláshoz, s nemrégiben a Filmművész Szövetség operatőri szekciója is megvitatta,
hogy megvannak-e a technikai feltételei
ennek az átállásnak. Az eredmények: a
legkorszerűbb pozitív és negatív nyersanyagokra dolgozunk, s korszerűsödött :->
lámpaparkunk
is. Mennyiségileg
nem
elégséges még ez a korszerű lámpa-park,
s hiányoznak azok az izzók, amelyek alkalmasak az állandó színhőmérséklet tartására. A magyar filmművészetnek kialakult egy sajátos stílusa, amely technikai
igényeit tekintve közelebb áll a könnyű
felszerelés fogalmához, mint az úgynevezett nehéz felszereléshez. A forgatókönyvek téma világ a, a mai társadalommal való
közvetlen kapcsolat igénye miatt a rendezők többnyire úgynevezett külső-belsőkben kívánnak dolgozni; az ilyen aktuális
jellegű filmek nehezen viselik el a díszletmegoldásokat.
Ehhez a külső-belsőben
való munkához pedig nagyon szegényes a
technikai bázisunk, különösen a könnyű
lámpákból van kevés ...

- Valószínűleg azért, mert nem volt elég
jó a nyersanyag és nem jó a felnagyító
gép. A felnagyításnak külföld ön már tökéletesen kidolgozott technikáj a van; a
nagy fesztiválokon olyan tökéletes képminőségű, felnagyított kópiákat vetítenek
- akár széles vászonra -, hogy azokról
a legrigorózusabb szakember is nehezen
állapítja meg, vajon 16 mm-es vagy 35
mm-es nyersanyagra forgatták-e a filmet.
Nyilván nekünk is meg kell oldanunk ezt
a kérdést: korszerű, direkthang-felvételre
alkalmas keskeny kamerákat kell beszereznünk, hozzá megfelelő nyersanyagot, és
gondoskodnunk kell a jó minőségű felnagyításhoz szükséges berendezésről.
A szigorúan technikai problémák mel- - Néhány évvel ezelőtt még valóságos
lett azonban vannak olyan gyártásszerveközelharcot vívtak
egymással a párhuzazési kérdések is, amelyek, nézetem sze- mosan forgató produkciók például a varint, jelentősen befolyásolják filmjeink
rioglaukárért.
Ehhez képest tehát javult
színvonalát. Szembetünő, mennyi megol- a helyzet ... ?
datlanságot jelent - többek között a 16
miliméteres technika hiánya folytán, a so- - Ahhoz a mélyponthoz képest sokat jakat emlegetett túl nagy létszámú stábok vult, de több kiegészítő technikai eszköznelhézkessége, a költségek aggasztó növe- ből még mindig kevés áll rendelkezésre. A
kedése. Ez is közrejátszik abban, hogy a nagyvariót például még mindig egymás
filmkészítés egyre inkább nyugtalan hajkezéből kapkodják ki az operatőrök; s van
szává válik: versenyfutás a különféle gaz- összesen 3 darab színhőmérsékletmérőnk
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- miközben gyakran 5-6 produkció forgat egyidőben. Ugyanez vonatkozik a korszerű állványokra
és számos kiegészítő
anyagra.

- Régi probléma az is, hogy rendkívül
hosszú a muszter átfutási ideje ...
- Igen, a filmgyártásban
nemzetközi normatíva, hogya ma este leadott nyers anyagot másnap reggel a forgatás
előtt megnézi a rendező és operatőr.
így volt ez
régebben nálunk is évtizedeken
át, hiszen
ez a gyorsmuszter
szinte egyetlen
lehetősége a menet közbeni javításoknak,
az
utólagos ismétlések
elkerülésének.
Sajnos,
az elmúlt években
a laboratórium
rendkívüli
mértékben
megnövelte
a muszter
átfutási idejét; nemrégiben
gyakori volt a
72 órás átfutás. Az utóbbi időben valamit
javult a helyzet,
bár még mindig tartha ta tlan ul hosszú az átfutási idő: feketefehérben
24 óra, színesben
48 óra a jelenlegi minimum.
Remélhetőleg
azonban
hamarosan javulni fog a helyzet; már döntés született rá, hogy a laboratórium
kap
egy olyan új automata
berendezést,
ami
12 órára rövidíti le a színes muszter
átfutási idejét. Meglehetősen
drága készülék ez, de meggyőződésem,
hogy hamarosan megtérül.
mert kiküszöböli
azt a rengeteg bonyodalmat,
amit a muszter hoszszú átfutási ideje okozott mind művészi,
mind gazdasági szempontból.
S ha már a
gazdasági kérdéseknél
tartunk:
filmgyártásunk egyik alapproblémája
a hallatlanul
magas rezsikulcs,
amely azt okozza, hogy
egy 4-5 milliós össz-költségvetésű
film
esetében ennek
az összegnek körülbelül
egyharmada
fordítható
magára a filmre.
~ agyon rossz arány ez, ami fantasztikusan megdrágítja
a filmeket.

- Az Ön véleménye szerint a 16 mm-es
technika elterjedése mennyiben csökkenthetné a jelenlegi gondokat?
- A magyar filmgyártás
jellegéből, tematikai vonzódásából
következő
természetes
igény a könnyű felszereléssel
való forgatásra eléggé régi keletű
és közismert.
Egyelőre azonban nagyon nehezen
bevezethető ez a módszer, mert gyakorlatilag
semmi
kapacitásunk
erre nincsen.
Külföldön rég megoldották
már a 16-os te ch114

nika műszaki problémáit,
nálunk viszont
egy egész bázist kellene kiépíteni
erre a
technikára.
Csak akkor lehetne érdemben
tárgyalni a 16-os technika előnyeiről. Természetes,
hogy nem a magyar filmgyártás egész volumen ét kellene erre a technikára átállítani,
de filmjeink jelentős hányadát
keskenyben
lehetne
forgatni.
Ha
az évi húsz filmnek eleinte csak egyharmadát, később
esetleg
felét
keskenyben
forgathatnánk,
ez
rengeteg
gazdasági
problémát
megoldhatna
oly módon, hogy
a gyártási költségek j elentős részét vissza
lehetne nyerni a film látványára,
a tartalom kifejezésére.
A külföldi laboratóriumok ma már tökéletes képminőséget
produkálnak
felnagyítással
; jelenleg ennek a
kérdésnek
a megoldása
az egész módszer
alapfeltétele.
Biztató jel, hogy a napokban már egészen jól sikerült hazai felnagyítási próbát is láttam.
Színesben
még
messze vagyunk
a megoldástól,
mert tudomásom
szerint - egyelőre még csak
fekete-fehér
kópiák nagyítás áról folynak a
kísérletek. Elvben - éppen a színes nyersanyag
kevésbé
szemcsés volta miatt színesben
még tökéletesebb
képminőség
érhető el, mint fekete-fehérben,
de ez nálunk egyelőre
csak fikció (és a külföldi
példákból
ismeretes),
mert itthon még el
sem kezdődtek a színes felnagyítási
kísérletek.

- Mi az Ön véleménye a filmgyártásunkban általánosan bevezetett
túlforgatási
normákról?
Nagy vívmány,
hogy egy idő óta a
legkiválóbb
külföldi nyersanyagokra
dolgozhatunk
fekete-fehérben
és színesben
egyaránt.
(Eastman-colort
használunk
szíriesben és Kodakot fekete-fehérben.)
Ez a
vívmány logikusan együttjár
bizonyos kötöttségekkel
is: a j ó nyersanyag
behozatala olyan anyagi terhet jelent kemény valutában, hogy fontos
tényező
a nyersanyag-takarékosság.
Valószínű, hogy filmgyártás unk elbírná gazdaságilag
a magasabb szorzószámokat
is, de tény, hogy a
rendezők többsége be tudja tartani ezeket
a nemzetközi
átlaghoz képest szűken mért
nyersanyagfelhasználási
normákat.
Természetesen
nálunk is dolgoznak olyan al-

kotók, akiknek az a módszerük, hogy egyegy komplexumon
belül többféle variáció t
is felvesznek,
s ez a módszer "esZi" a
nyersanyagot.
A nemzetközi
filmgyártásban néhány világhírű
rendező példája is
bizonyítja, hogy ennek a módszernek
feltétlenüllétjogosultságavan.
Ugyanakkor az
is tény, hogy 30 év óta, mióta én a magyar
filmgyártásban
dolgozom, körülbelül mindig hasonló
nyersanyagnorma
volt érvényben. Nagyjából ennyi volt az átlagos
forgatási
napok száma is. A nemzetközi
normatívákhoz
képest mi itt mindig rendkívül gyors iramban forgattunk, és ez valahogy
nemzedékeken
át beleivódott
a
szakma művelőinek
többségébe. Ami persze nem jelenti azt, hogy ez az egyetlen
járható út. Ha egy film napi 40 hasznos
métert tervez, az még egyáltalán nem biztosítéka annak, hogy annyival jobb film
is lesz belőle. És megfordítva:
sem a lassú,
sem a gyors munkatempó
nem feltétlen
garancia a készülő mű esztétikai
színvonalára.

- Ön szerint mi a teendő, hogy a magyar
filmgyártásban
ne "új hullámvölgy" következzék, hanem legalábbis tartani tudja
elért színvonalát?
- A magyar film legfontosabb
és legegészségesebb jellemvonásának
azt tartom,
hogy
filmművészetünk
általában
rajta
tartja a kezét társadalmunk
érverés én, s a
magyar társadalomban
napról napra fellépő új jelenségeket,
konfliktusokat
nagyon friss és "up to date"-módon
képes
jelezni, sőt szerencsésebb
esetekben,
feltárni. Ez a filmművészet
szinte a zsurnalisztikához
hasonló frisseséggel
és akt ualitással volt képes az utóbbi
években
együtt lélegezni társadalmunk
problémáival. Most éppen ezt a tendenciát
érzem
veszélyeztetve.
Lassanként
ott tartunk,
hogy ha ma megír egy író vagy rendező
egy forgatókönyvet
a ma izgalmas problémáiról, az a könyv csak két év múlva kerülhet megvalósításra,
amikorra
a film
esetleg elveszíti hamvát,
fri:3Seségét, aktualitását - vagyis azokat a jellernvonásait, amelyek a magyar filmművészet
fő
erényének
számítanak.
A jelek
szerint
nem tudunk vagy nem akarunk
túllépni

évi 20 film készítésének
keretén, miközben forgatókönyvi
állományunk
- a megnövekedett
rendezői létszám
következtében - úgy megszaporodott,
hogyha a rendezők számát elosztom a készíthető filmek
számával, kiderül, hogy - elvben - optimálisan
két évenként
kerülhet
sor egy
rendezőre.
Ez az állapot meggyőződésem
szerint
semmiképpen
sem fog előnyére
válni a magyar film összképének.
A teendő az lenne, hogy emelni kellene a filmek számát (ami hosszabb
távon, meggyőződésem
szerint, gazdaságilag
is nyereséges megoldás ~2nne); addig pedig, míg
ez megvalósulhat,
mindenekelőtt
zöld
utat kellene biztosítani
azoknak a filmterveknek
a megvalósításához,
amelyek a
mai társadalom aktuális problémáival
foglalkoznak.

- S az elmondottakat
hadd egészítsem
ki egy olyan magán-megjegyzéssel,
ami
valószínűleg nem lesz túl népszerű a filmszakmában.
A közönség és a film viszonyát alaposabban kellene elemezniük rendezőinknek. Meggyőződésem,
hogy rendezőink - a forgatókönyvek
íróival együtt
általában
nagyon jó szemmel
veszik
észre a j elenségeket.
eseményeket,
társadalmi konfliktusokat,
embereket, akikről
filmjeikben
beszélni akarnak. Hogy mégis észlelhető bizonyos konfliktus
a közönség és a filmesek között, annak fő oka szerintem - az, hogyatörténeteket
nem
eléggé cselekményesen
dolgozzák fel; a
filmek mint izgalmat keltő művészetnek
a hatás-lehetőségeit
nem tudjuk kellőképpen kihasználni.
Egyetlen
személyes
ellenérzésem
az új magyar filmek többségével kapcsolatban,
hogy filmjeink
egyre
inkább az észhez szólnak, és gyakran csak
az észhez, kikapcsolva az érzelmeket. Márpedig azt hiszem, hogy korunk sem nélkülözheti az érzelmeket.
A legmagvasabb
társadalmi
igényű
mondandót is meg lehet fogalmazni olyan
formában,
amely jobban utat nyit a néző
azonosulási,
beleélési
igényének.
Amin
nem azt értem, hogya
rendezők egyszerűen alkalmazkodjanak
a nézők ízléséhez,
igényeihez,
hanem azt, hogy a nézőt fokozatosan
be kell vezetni az új formák
világába.
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Pintér György

hang mérnök :

- Ahhoz, hogy filmgyártásunk
mai technikai felkészültségéről
és annak
problémáiról beszéljünk,
történeti
szempontból
kell vizsgálni a helyzetet. A magyar filmgyártás nak egy-másfél
évtizeddel
ezelőtt
olyan
technikailag
meglehetősen
elavult
bázisa volt, amely csak úgy-ahogy
volt
alkalmas évi 10-14 film legyártására.
Ez
a mennyiség évi 20 filmre emelkedett,
miközben belépett a televízió is, amely mintegy évi 40 játékfilmhossznak
megfelelő
filmet gyárt évente - ugyanazzal a technikai bázissal. E fantasztikusan
megnőtt
termelési volumen teljesítése nem a technikai bázis fejlesztésével
történt,
hanem
a belső szellemi
tartalékok
fölélés ével ;
ilyen tartalékok nélkül viszont nyugodt és
színvonalas gyártási munka elképzelhetetlen.

- Mit ért a belső szellenti
élésén?

tartalékok

föl-

- A filmek
hangtechnikai
kidolgozása
szempontjából
az a kisipari módszer, ahogyan mi filmet gyártunk,
szellemileg legfeljebb addig volt követhető,
amíg évente
húsznál kevesebb filmet készítettünk.
Ha
egy technikai apparátus
évente
harminc
filmegységnél
többnek a legyártására
vállalkozik, ahhoz más módszerekre
és más
technikai bázis ra lenne szükség. Mi pedig
körülbelül
évi 60 filmegységet
gyártunk
- egy optimálisan
20 egységre alkalmas
bázissal.
- A magyar
filmgyártásban
egyfelől
egy művészfilm-készítési
igény, másfelől
egy kommersz
igény tapasztalható.
Az
előbbihez
nagyon
képzett, rugalmas
és
odaadó
szakemberekre
van szükség, és
megfelelő
apparátusra.
Nálunk
gyártási
szempontból
a kétféle film teljesen
ös zszekeveredett;
abba a technikába,
ami
kommersz
megoldásokra
alkalmas,
bele
vannak szorítva a művészi törekvések
is.
Ezert most valamiféle
szürke
középszer
felé tendálunk, mert egyszerűen nem marad energia ahhoz, hogy egy-egy igényesebb anyagból a maximumot
kihozzuk. A
legszükségesebb
technikai
eszközök
biztosí tásáért foly ta tott osto ba és kisszerű
mindennapi
küzdelmek
kötik le az ener116

giákat az alkotói
problémákkal
való
küszködés
helyett.
Sohasem a szervezeti
formát ól függ, hogy milyen filmek készülnek. A filmeket a jó filmeket
mindig az alkotó személyiségek,
az egyéniségek készítik. Logikus tehát, hogy hasznos minden olyan szervezeti
forma, ami
elősegíti a személyiségek
kibontakozását.
A mi jelenlegi szervezeti-technikai
megoldásaink
inkább akadályozzák
a személyiségek, az alkotó egyéniségek
kibontakozását.

- Hangtechnikai
berendezéseink
mértékben
tartanak
lépést a
filmkészítés
igényeivel?

milyen
korszerű

Lépéstartásról
szó sincs. Az utóbbi
években a fejlesztésre
szánt - egyébként
nem is csekély összegeket
nem lehetett arra fordítani,
hogy lépést tartsunk
a rohamosan fejlődő technikai igényekkel;
mindössze arra volt lehetőség, hogy a létezésünket,
a fennmaradást
biztosíts uk. A
fejlesztésre
rendszerint
kevesebb
anyagi
áldoza tot szán tunk a szükségesnél;
így
mindig csak a szellemi tartalékok
fel áldozásával
sikerült
fennmaradnunk
és a
gyártás folyamatosságát
biztosítanunk.
A

minőségi
módon

igényekkel

aligha lehetett

ily

törődni.

- Véleménye
déis?

szerint

mi lenne

a megol-

- A hangtechnikai
követelmények
szempontjából külön kellene választani a kommersz- és a művészi igényű filmgyártást.
Egy jó hangszakember
kiképzése
analóg
feladat ~gy operatőr képzés ével. Ha már
egyetemista
korban előszelekciót alkalmazunk, akkor is legalább 3-4 évi gyakorlati munka szükséges ahhoz, hogy egy diplomás
hangmérnökből
profi
szakember
váljék. További
3-5 év, amíg a profi
hangmérnökből
olyan munkatárs
lesz, aki
művészi igényű feladatoknál
is alkalmazható. Egy igazi szakember képzéséhez tehát az egyetem után legalább 610 év szükséges. A filmgyártás
mennyrségének ilyen arányú felfutásához,
ami az
utóbbi években bekövetkezett,
a személyi
állomány,
a szakembergárda
többéves,
tervszerű
fejlesztésére
volna szükség. És

olyan gyárLás-szervezetre, ami az egyéniségek kibontakozásának
kedvez.
Ezzel
-zernben
az utóbbi évek tendenciái
az
egyéniség elfojtására és a feladatokat gépiesen teljesítő gyártásszervezetbe
való
beleilleszkedés re ösztönzött - technikai
szakembereket és művészeket egyaránt.
- Technikai lehetőségeinket
meghatározza, hogy Magyarország a mi szakmánkban meglehetősen elszigetelt kis ország;
minden szükséges berendezést csakis kemény valutáért lehet beszerezni. S a fejlesztésre, beszerzésekre évek óta nagyon
kevés valuta jutott. Újabban pedig még
az a lehetőség is megszűnt, hogy a külföldi bérrnunkákból szerzett valuta bizonyos részét beszerzésekre lehetett fordítani. Ez még inkább visszaveti technikai
lehetőségeinket. E pillanatban nagyon komoly összegekre van szükség ahhoz, hogy
egyáltalán
fönnmaradhassunk ;
vagyis
meg tudj unk felelni azoknak a minimális
technikai
követelményeknek,
amelyek a
gyártás folyamatosságához
elengedhetetlenek. Fejlesztésünk egyebek között azért
is topog egy helyben, mert ha ma valamilyen
új technikai igény jelentkezik,
azt legjobb esetben másfél-két év múlva
próbálj uk teljesíteni, amikorra az adott
berendezés már túlhaladottnak, elavultnak
számít a nemzetközi
piacon. Egyetlen
konkrét példa. Évek óta épül a zeneterem
- ami nélkül valójában már egy évtizede nem lenne szabad dolgoznunk. Az a
szisztéma, amire ezt a zenetermet évekkel
ezelőtt - akkor még korszerűnek számító
igényekkel - megtervezték, elavult lesz,
mire elkészül. Most azon igyekszünk, hogy
legalább a technikai felszerelése modern

legyen. De sajnos, azok a régi gondolkodási modellek - amelyek szerint éppen
azt a kevés többletet kell megtakarítan i
a fejlesztési-beruházási
összegből, amitől
egy-egy létesítmény
rugalmas, sokoldalú
és valóban korszerű lehetne - még mindig érvényesek ...
- Be kellene látnunk végre, hogy átlagos kommersz-filmekkel
a magyar filmgyártás nem indulhat eséllyel a világpiacon. A nagy, monstre kommersz filmekhez
mások - az amerikaiak vagy az olaszok
például - sokkal jobban értenek, mint
mi. A magyar film egyetlen lehetősége
arra, hogy jelen lehessen a világ filmművészetében, ha kialakítj a a maga sajátos
arculatát. A hétköznapi szórakoztatás feladatait a televízió lassanként teljesen átveszi a mozi tól. Már ma is a TV a bevált eszköze a másfélórás
egyszerű időtöltésnek. A mozitól valami mást, többet,
igényesebbet várnak az emberek. A mozinak
fel kell emelkednie a filmszínház
rangjara ; arra a kulturális színvonalra,
amelyen a TV megjelenése előtt csak a
színház volt. Ilyen mozihálózattal,
mint
a mienk - ahol rossz a kép- és a hangminőség, rossz a levegő, recsegnek a székek - ez egyelőre elképzelhetetlen.
Azt
hiszem, a filmszakma alapvető problémáinak nincs egyetlen megoldása. Egyik sem
megy a másik nélkül; - a gyártási-technikai bázis fejlesztése és a struktúra megjavítása, valamint a mozihálózat fejlesztése egymás függvényei, s csakis együttesen, gyökeres változással oldhatók meg
a gondok. S ez a hangtechnikai
problémákra éppúgy érvényes, mint a filmszakma problémáinak egészére.
(- ni-)
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Miben vétkes a kritika sznobizmusa

?

"Egy film nem cselekszik"? A mondat Makk
Károlyé. A kérdőjel az enyém. Az indulat is
az övé, amellyel nyilatkozatában
vitába száll
a Filmvilág hasábjain
a cselekvő film által ánosan elfogadott, bár újabban talán a .kcllcténél gyakrabban
használt terminológiájával.
Érvelése látszólag
cáfolhatatlan:
hiszen
a szó
konkrét, fizikai értelmében a fiLm valóban nem
"csele~szik", legfeljebb a film hősei, no meg a
mozigépész, akinek munkájára
Makk
Károly
hivatkozik, amikor a filmet befűzi és levetítí.
Ha nem Makk Károly nyilatkozatáról
lenne szó,
alighanem vitatkoznék:
a konkrét fizikai cselekvés elvontabb, átvitt értelmezéséről
szólriék,
arról, hogy a gyújtó szónoklat nem rendelkezik
gyufával ,s általában a szerelem is anélkül lobban lángra. Vagy rnegrnagyaráznárn,
hogy "az
elmélet, ha behatol a tömegekbe, anyagi erővé
válik", s a filmművészet az előítéletek bombázásával, a közgondolkodás megmozgatásával,
új
társadalmi
problémák
felszínre
hozásáv,aligenis cselekszik. És attól, hogy valaha leegyszerűsítettük
és vulgarizáltuk
ezt a társadalmi hatékonyságot, és elvártuk, hogy egy-egy termelési fdlrn nyomán mérhető tonnákban
nőjön a
munkateljesítrnény,
egy~egy téesz film hatására
pedig nótaszóval lépjenek be a tegnapi ingadozók ettől még ma sem tagadjuk a művészet világképformáló
- cselekvő! - erejét.
De Makk Károlynak nincs szüksége effajta iskolás magyarázatokra.
Nincs
szüksége,
hiszen
mindezt
legalább
ugyanolyan pontosan tudja, mint nyilatkozata
olvasói, Ezért nem is azért köt bele a kritika
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közkeletű szóhasznúlatába,
hogy nyelvi dogmatizmusát kifejezésre juttassa. Inkább indulatainak ad teret és tápot, mikor haragját
a cselekvő filmre
zúdítva, megsuhint ja ostorát bocsánat, ez is csak képletes! - "a mi sznob és
előkelően intellektuális
krí tikaí és filmalkotó
Iégkörünk'
felkavarására.
Ezt az ostorpattogtatást hallgatva megint csak nem a mondat tartalma lep meg, hanem hogy a szavak mögött
éppen Makk Károly, a Ház a sziklák alatt, az
Elveszett paradicsom,
a Megszállottak
rendezője
áll. Aki egyébként pályáján nem egy példáját
adta már a cselekvő filmnek. Ezek közül is
talán a legemlékezetesebb
az említett felsorolásból az utolsó: a Megszállottak
nemcsak egy
új film-hullám
ihletője, első fecskéje, elindítója volt, de egy feszülő társadalmi ellentmondás
első felfedezése is.
A vígjáték-termés
keserveit olvasva is elcsodálkozom: miért szakad meg Makk Károly szíve
szegény Germiért,
akinek bizony "nem lenne
könnyű
dolga" Magyarországon.
ha történetesen vígjátéki formában vallana azokról a közérdekű, legfontosabb
kérdésekről,
amelyek izgatják Ha elismerhetjük
is,hogy
nálunk nincs
számottevő hagyománya
a vígjáték műfajának,
s ezért az gyakran ütközik különféle ellenállásokba, végül is a megszületett művek megtalálták a közönségüket, s nem volt sajnálatra
méltó
az a rendező, aki történetesen vígjátéki formát
választott lényeges kérdések elmondására. Vagy
kitörölte volna az utóbbi évek filmterméséből
például az Isten liozta őrnagy ur-at, az Ismeri
Szandi Mandit?,
az Egy őrült éjszaká-t? (S hogy

nem folytathatom
a sort, az bizony elég szomorú, de nem hiszem, hogy a kri tika vétket)
Megvallom. Makk vígjátékalkotói
panaszaiban
azt éreztem, mintha rendezőnk
nyitott kapukat
döngetne. De ha mégsem:
mutasson
nekem
egyetlen filmkritikust
szerte Hunniában,
aki azt
írja, hiszi, vagy mondja, hogy "komoly dologról illetlenség
vidáman
beszélni".
Aki nyiltan
rangsorolni meri, nem a műveket, hanem a műfajokat! S ha ez így van - a tény máris válasz rá, hogy Makk Károly nem eléggé jól érzékeli a kritikai közélet tendenciáit.
Hiszen ha a
szakmai közvélemény
valóban olyan arisztokratikus lenne, amilyennek
Makk sejti pontosabban sejtteti
bizonyára
lennének
szószólói as.
Az igazság az, hogy nemcsak a közönség van
kiéhezve jó vígjátékra,
hanem
a kritika
is.

Egyébként még a fesztiválközönség
is hálás, ha
megnevettétik
A vígjáték sürgetése, követelése
ma már kritikai közhelynek számít. Még a műfaj monopóliumának
is megszületett
- mutatis
mutandis - a maga elmélete, lásd Dürrenmatt
állásfoglalását
a tragikomédiáról.
A komédia rnűfaji megjelölése
korunkban
nem handicap, hanem ajánlólevél.
Csakhogy ajánlólevél
és nem
menlevél!
Márpedig
a filmkomédia-termés
egy
nem lebecsülendő
hányadát
az alkotok kol lektívája a műfaj menlevelével
ajánlja
a közőriségnek. S a kri ti ka, amely maga is az ajánlólevél aláírói között
szerepel, ezt a menlevelet
utasítja
vissza néhanap.
Abban
a meggyőződésben, hogyaszínvonaltalanságnak
nincs és
nem lehet menlevele. Különösen
nem egy olyan
fontos és népszerű
műfajban,
amilyen a filmkomédia.
F. A.

Fortélyos dícséret
Nem Keleti Márton történelmi
magánügyei
ellen emelek kifogást - kizárólag az a fortélyos
módszer ihletett szólásra, amellyel László Miklós e műalkotást
a Hétfői
Hírekben
mcgdícsérte: "Keleti
Márton
bátran mer, "csupán" a
film mestere lenni. A Történelmi
magánügyek
isa mostanság divatos művészi kellékek: szirnbólum, parabola
és úgynevezett
intellektuális
izgalomcsiholás
nélkül új." Értjük,
ugye? Ezek
a fránya
modernek
mindenfélét
kitalálnak
a
művészetben,
több mint száz éve traktál nak
bennünket
szimbólumokkal,
több mint
ötven
éve parabolakkal
tömnek, ami pedig az úgynevezett
intellektuális
ízgalomcsiholást
illeti,
ezt a felháborító
ejlárást
egyenesen
emberemlékezet óta űzik. László Miklós ezekkel a "kelIékekkel" szemben az egyszerű örömök pártját
fogja. Hogy is mondja ezt Karinthy?
Nem hivalgó, cifra páva
Nem modenn az én szívem.
Egyszerűség lakik benne
Mosolyogva szelíden.
Erről van szó, ez az ideál bontakozik ki nemis-túlzottan
ámuló szemünk előtt. Aki "csupán"
a film mestere,
az "bátran
mer" (gyáván
is
merhetne?)
filmet csinálni
olyan szemlélettel,
amely a film feltalálása
előttről való. És László
Miklós még tovább megy: "Keleti Márton egyik
,leleménye'
e filmnél is: megint
író,
Gyárfás
Miklós forgatókönyvét
forgatta, kipróbált opera-

tőrrel: Hildebrandt
István-nal
fényképeztetett,
s
ismeretlen civilek helyett színészelckel játszatta."
Elhessentern a feltoluló kérdést: hogy vajon miként lesz egy operatőr
kipróbált,
ha mindenki
eleve csak kipróbálttal
dolgoztat,
és elhessentem a másikat is: hogy vajon messze a Történelmi magánügyek
színvonala
alatt van-e az
összes olyan film (például Forman művei vagy
a Nagyítás), amelyben ismeretlen
civi lek is szóhoz jutottak
és csak a harmadikat
teszem
fel: hogy kikről beszél a kr itrkus? Mert annyi
bizonyos, hogy itt már végképp nem Keleti Mártonról van szó, hanem másokról, akiknek nem
írók írnak, nem operatörök
fényképeznek
és
nem színészek
játszanak,
Feltehetően
megint
a fránya moderneken
csattan
az ostor de
vajon kicsodákon?
Ismét Karinthy t hívom segítségül:
Kicsi kunyhó, szerető szív,
Messze égbolt, tiszta, kék
Fulladjon
meg ... .,.
Lehetőleg

máma

még.

Az eredeti
szövegben a pontok helyén Ady
Endre neve állt. Ez az óhaj ma már sajnos nem
volna időszerű. Arra kérem a játszani
szerető
olvasót, hogy tetszése szerint helyettesítse
be a
kipontozott
részt; de a költészet hagyományos
szabályaira
vigyázzon:
ha nem akar a formabontás bűnébe esni, csak négy szetagot
írhat
oda.
(-i-n)
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Josef von Sternberg 1894 -1970
A 76 éves korában nemrég elhúnyt Sternberg
pályáját
követi végig az Image
et son
áprilisi
számában
Noél
Simsolo. Sokak számára egyedül a
Kék angyal rendezője
Mariene
Dietrich felfedezője
Sternberg,
holott kevésbé emlegetett többi
filmje
közül
nem egy szintén
maradandó
alkotás.
Az
"árny-mutogató",
ahogy önmagát önéletrajzi
könyvében
nevezi (Souvenir
d'un
montreur
d'ombres)
1894-ben, Bécs zsidónegyedében született. A környezetet, a városi folklórt, a cirkuszok, vásárosok világát szinte mítikussá növelve éli át, s
ez az emlék egész életéri .kísérí.
Akárcsak
a tenger, az utazás
élménye,
hiszen
gyerekfejjel
már háromszor is átkel az Atlan ti -óceánon.
Fiatalon
kezd
dolgozni
az
Egyesült
Államokban,
s rnint
annyian a film nagyjai közül,
mindenféle munkát vállal. Szinte véletlenül
kerül a filmhez,
asszisztens lesz a World Film
Corporation
nevű
vállalatnál.
1920 körül
ismerkedik
meg
Émile Chautard
francia
rendezővel, s itt kezdődik, ezzel
az ismeretséggel
Sternberg
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lyája.
Chautard,
aki nem a
"diktátorok",
.hanem a segítőkész rendezők
közé tartozik,
döntően
befolyásolja.
Nemcsak
asszisztens
most már, hanem
tudatos
film-néző
is, Ohaplin,
Griffith,
és a "felejthetetlen
Patyomkin"
ragadja meg leginkább.
Első önállóan rendezett filmjének
sikere (The
Salvations
Hunters)
egyik napról a másikra az élvonalba emeli. Chaplin és Douglas Fairbanks
felfigyel rá, Mary Pickford
szerepet kér legközelebbi
filmjében, a Metro Goldwin .Mayer
szerződést köt vele.
A Paramountnál
rendezett
filmjei
után (Last command,
Jannings-szal,
Docks
of New
York)
már a vezető amerikai
rendezők
közé számít. Egyúttal a színészek réme is, keményen
dolgoztat ja őket, hangneme szinte diktatorikus.
William Po .. .el például
csak úgy
ír
alá
szerződést
a
Paramount-tal,
ha biztosítják:
nem
kell Sternbergnél
játszania.
Igy érkezik el az 1930-as év,
a Kék angyal éve. Sternberg
az UFA számára készít Németországban
filmet. Az érdekes-

ségek

sora: hogy regényadaptávállalt, hogy a Sternberggel már sokszor ellentétbe
került Jannings a főszereplő, mindez eltörpül a legnagyobb meglepetés mellett: egy ismeretlen
színházi
színésznő,
Mariene
Dietrich
tűnik föl a filmben.
Sternberg
magával
viszi Hollywoodba,
és sikert
sikerre
halmoz
vele.
Ha
megkísérli
Dietrich nélkül, csalódást keltő
az eredmény:
1931-ben, ilyen
csa'ódás az Amerikai
tragédia,
Eizenstein soha meg nem valósított nagy témája ...

cíót

1935-ig tart művészi
pályafutásának
ez a korszaka.
Soroljuk csupán a címeket: Sanghai

express,

The

Scarlet

ou

A

szőke

Empress,

Vénusz,
The

De-

is a Woman...
1935-ben
Sternberg hátat fordít a Paramount-nak,
nem forgat
többé
Marlene
Dietrich-hel.
Könyvében így ír erről: "Feladatom
befejeződött,
repülőgépre
ültem
Havanna felé. Jó volt egyedül
sétálgatnom.
Pontot tettem egy
szolgasági periódus végére, mely
ha valakinek
ártott,
az egyedül én voltam .. ," Mai szemmel nem adhatunk igazat neki,
hiszen ez a "szolgaság"
akkor

példátlan
művészi
szabadságot
biztosított számára.
"Tévelygő",
botladozó
évek
következnek.
A Columbia számára elkészíti a Bűn és bűnhődés filmváltozatát
meg egy
operottet.
Mindkettő
gyenge,
Sternberg
maga sem titkolja.
1937-ben aztán megint felcsillan előtte egy nagy lehetőség.
Alexander
Korda
hívására
Angliába
megy, hogy Charles
Laughtonnal a főszerepben rendezze az Én, Claudius-t.
Mint
már annyiszor, most is ellentétek támadnak közte és a színészek (Laughton, Merle Oberon) között. A film befejezetlen marad. Sokak szerint, akik
látták
a töredéket,
mestermű
vetélt el ...

du Cinéma, vagy la párizsi Cinématheque
ébren tartja
rnűvészetének emlékét, s talán nem
is kell ébren
tartani,
hiszen
hatása kimutatható
az új hullám rendezőin, különösen Truffaut-n.

Mi is volt tulajdonképpen
Sternberg
filmjeinek
varázsa?
Nem "szerzO! filmek",
annyi
bizonyos, legalábbis, ha a szót
mai, leszűkített
értelmezésében
használjuk.
A banális
cselekményű kalandfilmekben
nem a
történet, hanem a hősnő vagy
a hős egy-egy mozdulata, arcvillanása sugall vallami önmagán túlmutató művészi "üzenetet". Kritikusai
és a filmtörténetek barokkos szemléletmódot
vélnek felfedezni műveiben. Ha
És Sternberg most már vég- a "barokkos"
jelzőt a fantasztikussal, a bizarral, a szabályképp "bukott ember", legalábbis
stíHollywood így tekint rá, a pro- talanul gazdag, túldíszített
lussal
rokonít j uk,
tagadnunk
ducerek
hallani
sem akarnak
kell
ezt a megállapítást.
Az
róla. Egy sikeres Brodway-darab filmadaptációja
után (The azonban bizonyos, hogy Sternberg különös szerepet tulajdoShanghai
Gesture)
le is zárul
nított
a kosztumöknek
és a
háború
előtti
pályája,
hiszen
legközelebb csak 1950-ben áll a díszleteknek. Nem a téma szabkamera mögé. Bár ne tette vol- ta meg filmjeiben
a díszletet,
na - sóhajtanak
fel hívei, hi- hanem megfordítva:
arra töreszen két rendkívül gyenge kémkedett, hogya témát minél jobalárendelje
a
históriát készít (Jet Pilot
és ban elbújtassa,
Macao), melyek az amerikai ka"dekorációnak".
Ebből
szemtona primitív
dicsőítését,
bár- pontból egyenesen Coeteau-hoz
gyú
kommunista-ellenességet
lehet hasonlítani,
akinél a léárasztottak
nyeg ott tárul föl, ahol a hős
Mégsem ezzel a szomorú em- a tükör üvegéri át lép egy másik életsíkba. Varázslatos
faliberi és művészi csőddel fejeződött be életműve. 1953-ban Ja- kárpit tehát a Sternberg-filmek
pánban
készítette
utolsó film- világa. S nem is olyan furcsa,
hogy ebben a világban a halál
jét, s a Saga of Anatahan-ról
azt állapítja
meg a kritika,
is egyfajta
"díszletbe-simuláshogy
vitathatatlan
remekmű.
nak" tűnik, a szerelem
meg
mindig a megszállottságig
foTizenhét évig élt még a Kék
angyal
rendezője,
korántsem
kozva jelenik
meg. Szimbóluelfeledten.
A szürrealista
irá- mok? Sternberg
több interjúnyú Posi tif, akárcsak a Cahiers
ban is tiltakozott: sohasem állt

szándékában
szirnbólumokra
építeni filmjeit. Nem, a lényeget mindig (és egyszerűen) a
mozgásban levő látványban kereste.
Tagadta, hogy bármilyen kívülről jött hatás nyomott hagyott
volna műveiben, mégis
tény, hogy Dovzsenko vagy Lubitsch megoldásait ő is felhasználta, a Saga of Anatahan-ban
meg a japán film befolyása ismerhető föl.
És éppen ebben a filmben
szembetűnő az egyetlen természeti elem megjelenése,
amely
Sterriberg
díszlet-világában
mindvégig
hangsúlyozottan
jejentkezett.
Ez az elem a víz.
Nem túlzás talán, ha a víz jelenlétét
filmjei ben gyerekkori
óceán-utazásain ak
emlékével
magyar-ázzuk.
S a víznél csak
a fény erősebb,
áthatóbb.
A
fény, mely Sternberg mozijának
legfontosabb,
legdöntőbb
mozgatóereje.
"Minden
fénysugár
árnyat vetít a vászonra - írja
könyvében. - Ahol árnyat látunk, fénynek
is kell lennie.
Az árnyék elrejti a dolgokat,
a fény feltárja. A művészet lényege, hogy tudjuk,
mit kell
homályban
hagyni és mit kell
feltárni."
És így folytatja:
"A
fénysugár felragyog, majd gyengül ve kihuny. Az az utazás,
melyet a ragyogás és a kihunyás, a fénylő kezdet és az árnyék előőrsei között teszünk, ez
a fény kalandja és drámája."
~z volt Joseph von Sternberg
művészi kalandja is, s úgy tűnik, művészetének
jellegzetességei nem halványodní,
hanem
erősödni fognak halála után is
fejeződik
be az Image et
Son cikke.
(Image

et

Son,

1970. április)

Utolsó beszélgetés Lev Kulesovval
A közelmúltban húnyt el Lev
Kulesov, a szovjet filmművészet korai korszakának
jelentős
teoretikusa
és rendező művé-

sze. 1962..:ben, az akkor 63 éves
mester Párizsban
járt, ott készítette vele André S. Labarthe
az alábbi (kivonatosan
közölt)

magnetoroncs
-

Milyen

lyája

-

interjút.
filmeket

látott

pá-

az amerikai

fil-

kezdetén?

Akkoriban
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mek voltak rám a legnagyobb
hatással.
De mindenből,
amit
Oroszországban
csak vetítettek,
hasznosítottam
valamit.
- Akkortájt
kezdtem el dolgozni, amikor
az Egy nemzet
születése elkészült.
Griffi th akkor már érett ember volt, én
fiatal fiú, de ugyanazt a módszert alkalmaztuk.
- Ma már sajnos nem emlékszem a szerzők nevére,
de
olvastam olyan oroszra fordított
amerikai
munkákat,
amelyekben azt írták,
hogy Kulesov
mon tázsa Griffibh-ére
emlékeztet, azzal egyidőben jelent meg.
Ismétlem:
Griffith
sokkal
tapasztaltabb
volt, mint én, de
GriHith gyakorlati művész volt,
én
viszont
rögtön
elmélettel kezdtem
foglalkozni.
Az
amerikaiak
ezt
lényegében
mind a mai napig nem tették
meg, mi viszont azóta is folytat juk.
- Forradalom
után voltunk,
ami a nehézségek
ellenére
is
nagy
lehetőségeket
adott
nekünk;
felszabadította
az embert, a gondolatot.
-

Első

közül
a
érzem a
legfontosabbnak.
G21ja az volt,
hogy igazolja a montázs
fontosságát. Meglehetősen
banális
bűnügyi
témát
választottunk.
Ebbe a filmbe kerültek
be elsőízben
dokumentum-szekvenciák. Érdekelt a bűnügyi film,
és ebben nem álltam egyedül.
Ezekben a szüzsékIben egyszerűbb a montázs munkáját
álcázni. Később, amikor az olyan
ragyogó tehetségű
emberek
is,
mint Eizenstein, megtanulták
a
montázs
alkalmazását,
nagy
előrelépés
történt:
mindezeket
az ismereteket
áttették a forradalmi témájú filmekbe.
Pright

-

Milyen

mazott

filmjeim

mérnök

fajta

tervé-t

montázst

alkal-

akkoriban?

- A montázs
egész ábécéj ét
hasznosítottuk,
a
legnaivabb
formáka t is: használt unk párhuzamos
montázst,
a premier
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plán okat, különböző plán ok őszszeillesztését.
Mint
Griffith,
gondolom.
Kulesov
ezután
hosszabban
beszélt arról, milyen életreszóló
tapasztalatokat
hozott neki két
évi operatőri
munkája
a harcoló Vörös Hadsereg
soraiban.
-

Mi volt a terve
Laboratóriummal
?

a Kísérleti

_. Tanítani. Speciálisan
a film
játé:kigényeinek megfelelő színészeket képeztünk ki.
-

A montázsról

ban
méleti
féle
meg.

-

ami

szóló

és gyakorlati
montázsfajtákat
Véleménye

történetében
tázs-kategóriák

tanításá-

egyszerre

volt
-

határo.zott
szerint

eddig

el-

külön-

milyen

merültek

a film
monfel?

- Ez nehéz kérdés. Meggyőződésem, hogy a montázs már a
film előtt is létezett, ezt könynyű kimutatni.
Vegyük szemügyre az orosz klasszikusokat,
pl. Tolsztojt, Gogolt: a különböző oldalakról
kiváló
montázs áll össze. Ugyanez a helyzet Puskin prózajában
és verseiben. A mai iróknál
is kiváló
montázs-formákat
találunk: pl. Hemingwaynél.
Puskin, Gogol, Tolsztoj korában a
film nem lézetett (bár Tolsztoj
szárnára igen), de már létezett a
montázs eszméje. Megmagyarázom, mire gondolok. Képzeljen
el egy embert, aki vadászik. Megpróbál elejteni egy madarat. De
van egy ku tyája, aki a világot
a madarak
szagan
keresztül
észleli.
Az
embernek
nines
ilyen
szagérzé:kelési
készsége.
A kutyát
a szirnata
vezeti.
Vagyis egyfajta
sajátos érzéke
van. Úgy gondolom, az élet észlelésének
különféle
módjai lehetségesek.
Muzsikus-percepció,
szobrász-percepció,
festő-percepció; és úgy tűnik, a montázs
is, már régóta, az élet észlelésének egyik eszköze.
A művésznek
az a legfontosabb,
hogy
kif'ejezhesse
gondolatait.
A filmben
ehhez
legjobb eszköz a montázs. Le-

gyen
az
Eizenstein
művészi
montázsa, Kulesov montázsa stb.
De a montázs
elve az egész
világon ugyanaz. Szerintem
ez
a lényeg a .különböző montázsiskolákkal
kapcsolatban.
_. Lumiere
egyetlen
beállításban mutatta egy vonat megérkezését. Ezután kezdtek problémák felmerülni. Meg kell mutatní egy utast, aztán egy másikat, a mozdonyvezetőt,
a gépészt, a pályudveron
várakozókat. A problémák egyre bonyolultabbakká
váltak. Apránként
megjelent
a montázs, és megjelentek
a filmművészeti
szabályok.
-

A nehézség,

ami

lönböző

elemeinek

tásakor

jelentkezett,

montázshoz

vált

megtörése.

De

időben

egymásra:

előbb

stein
lépi

azután
ezzel
át

logikai
vagyis

az

a

plánok

következnek
látjuk

a

utast.

Eizen-

szemben

a referenciális

a referenciális

kü-

a referenciális

egységes
pészt,

egy

vezetett,

szükségessé
tér

a vonat

a megmuta-

gé-

egyszerre
teret

és

időt.

- Mondok egy példát. Képzeljenek el egy feketeruhás
nőt.
Képzeljenek
el egy sírkeresztet.
A feketeruhás
nő egy Ieketeruhás nő; a sírkereszt egy sírkereszt. Kapcsolják
össze a keresztet és a feketeruhás
nőt,
adva van egy özvegy. Most bonyolítsuk
egy kissé a dolgot.
Oda-lép egy férfi a nőhöz, és
így szól: "Siratja
a férjét. De
hiszen még fiatal,
még jöhet
egy másik, és azt is szeretní
fogja." A nő így válaszol: "Az
a valaki már eljött. Ez az ő
sírja."
Mindez montázs.
Logikai, vagy
miféle?
Eizenstein
Sztrájk-jában
a rendőrö k ölik
a munkásokat.
Ugyanakkor
a
vágóhídon
ölik az állatokat. Ez
összehasonlítás.
A montázs lehet
montázs,
lehet
metafora,
asszociáció;
lehet logikai, módosíthatja
az időt; korlátlan
lehetőségeket
kínál.
Van
jelenetrészletekből

álló és van beállításakból
álló
mon tázs; van olyan mon tázs,
amelyik
észrevehető,
és van
olyan, amelyik nem. Úgy gondolom, a művészetben élni kell

mindenfajta
eszközzel;
ahány
eszköz, annyi probléma.
Kell-e
pl. montázs
az
olyan
színész
esetében,
mint
Chaplin? Nem szükséges,
Ele-

gendő a jelenléte. Ha a színész
meg akarja dolgoztatni
a nézőt,
az már a montázs egy formája.
(Cahiers

du

Cinéma,

1970. má-

jus-június.)

Elia Kazan "kiegyezése"
-

"A

cím ű regénye

kiegyezés"

42 héten

keresztül

best-seller
késztette

lista
önt,

regényírásra

az amerikai

élén
a

állott.

Mi

filmrendezőt

?

1954 óta szűntelen
foglalkoztatott
a regényírás
gondolata. Titokban tartottam,
mert
ha az ember olyan nagy írókkal dolgozik, mint Miller, Williams, Steinbeck, gátlásossá válik írói ambíciói nak megvalósításában.
-

A

készült

és a regényből

regény
film

egy ember
á.ll?

-

középpontjában

lelkiismereti

válsáQa

Igen. Egy ember válságba
kerül,
és kénytelen
mindent
újra
átgondolni.
Meg akarja
ölni magát, anélkül hogy pontosan tudná, miért, Mikor a regény
megirasara
készültem,
ilyenfajta esetek kerültek elém
és döbbentettek
meg. A rendőrségnek ez idő tájt egész sor
olyan autóbalesettel
volt dolga,
melyeknél a kocsivezetők szinte
szándékosan fának rohantak. A
rendőrség a vizsgálat során nem
talált
féknyomokat.
Biztosnak
látszott, hogy balesetről és nem
öngyilkosságról
volt szó.
A főhős, Eddie Anderson
válságán keresztül saját magam
és az amerikai társadalom válságát igyekeztem
ábrázolni. A
film bírálat
tárgy ává teszi a
pénz hatalmát az amerikai polgári
társadalomban,
a leplezést szolgáló
erkölcsöt, s foglalkozik a közös kultúrához tartozás problémájával.
A kiegyezés cím allegorikus jelentésű. A
főhős azt az amerikai
típust
képviseli, aki tiszteletben tartja
a környező társadalom
érték-

rendjét, de ugyanakkor
új értékek után áhítozik. Az amerikai társadalom, Eddie Andersonhoz hasonlóan, fejlődésének
csúcspontján
egy sereg kétséggel,
problémával
kényszerül
szembenézni. Amerika ma már
nem az, ami volt, és nap mint
nap rengetegen
felfedezi k ezt.
Ugyanazok a problémák kínozzák őket is, mint a film főhősé t, és végül szembefordulásra
kényszerítik őket a társadalommal. Számuk egyre nő: előbb
a négerek,
aztán
az egyetemisták, az értelmiségiek, és végül már a középosztály is.
Nixon "csendes többségről" beszél. Szerintem ezek az
emberek azért hallgatnak, mert
félnek.
Nem
hinném,
hogy
hallgatás uk egyetértést
jelentene.
Eddie
Anderson
hosszú
ideig egy szót sem szól a filmen. Hallgatása ezt a kényszerű . csendet jelképezi.
Eddie
lítja

Andersonról

a filmben,

c.

Amerika"
Stavrosnak

hogy
műve

ön is egy

aki

kultúra

Állíthatjuk-e,
rika,
tés

volt,

Mint

bevándorolt,

vonzásában

hogy

Amerika"
filmje

ál-

főhősének,

unokaöccse.

Stavros,
két

azt

"Amerika,

él.

míg az"Ame-

a gyökeretereszA

kiegyezés

már
gyökeret
eresztett
válságáról
szól?

a

ember

Igen, azt hiszem, hogy ez
igaz. Minden nemzedéknek kellő
mértékben
el kell tudni szakadnia az őt körülvevő kultúrától, majd később, egy adott
pillanatban
ismét helyét keresni a környező világban. Kritikus szemmel kell tekintenünk
arra, amit az életből örököltünk, ahhoz, hogy saját életünket egyszer ráépíthessük. Ma

Amerikában
az emberek ezt a
kritikus
önvizsgálódást
végzik,
sokkal
mélyebben
magukba
nézve, mint valaha.
-

Játsszunk

kal.

tovább

a szavak-

Elmondhatjuk,

"Amerika,
A merikáját
pedig

hogy

az

Amerika"
az álmok
idézte, A kiegyezés

az álom

szertefoszlásáról

vall?

Pontosan.
Bár "az álmok
szertefoszlása"
helyett szívesebben használnám
"az álmok felülvizsgálását".
A film az "amerikai álom" hazug voltának leleplezése.
-

Nincs-e

valami

hősben, amikor
lenetében
hogy

azt

görög,

kihívó

a film
állítja
holott

Görögországban?
tudtunkra

adni,

amerikai

a fő-

egyik

je-

magáról,
sosem

Így
hogy

járt

akarja
elítéli

az

életmódot?

- Nem, ez túl leegyszerűsített
szemlélet lenne. Inkább a dolgok kettőssége
az, ami megragadott benne. Például, amikor
Eddie felkiált: "Gyűlölöm Amerikát!" ez a kiáltás tartalmazza
fájdalmát,
szeretetét,
csalódását, érezvén, hogy a neki
oly kedves ország elárulta
őt.
Én ezt nagyon fontosnak
tartom, annál
is inkább,
mivel
Amerikában
minden
jelenség
ellentmondásos.
Ez valószínűleg
egyedülálló a világon.
-

Egyesek

a

Vágy

azt

írták,

filmrendezője.

egyezés ben

is

mélyreható

elemzését

szexualitás

szerepének

amerikai

nagyon

hogy
A
éles
nyújtja
a

ön
ki-

és
a
mai

társadalomban.

- A szexualítás
lélektanilag és
dramaturgiailag
egyaránt árulkodó jelenség, mert a személyiség ösztönös reakciói ról tanús123

kodik. Filmjeimben
feladatomnak tekintettem,
hogy felrázzam az amerikai középosztályt.
Így néha valami nagyon meghökkentőt,
valami nagyon egyértelmű t kell alkalmaznom
ahhoz, hogy figyelmüket
felkeltsem.
-

A

kiegyezés

kalommal

hős e

kijelenti:

Megmaradnak-e

több
"A

alvilág

digi adómentességét,
és problematikussá
teszi az egész hálózat jövőjét.
1966-ban 46 művészmozi működött Párizsban,
70 a külvárosokban és vidéken.
1969 végére számuk
Párizsban
elérte
a 62-őt, míg a külvárosokban
87, vidéken pedig 120 filmszínház homlokzatára
erősíthették
fel a művészmozit
jelképező
aranyozott plakettet. A művészmozik a mozi park 6%-át alkotják, és az összbevétel hez annak 10%-ával járulnak
hozzá.
Bár 37 megyében az érdeklődő
nézők nem találnak
művészmozit, a hálózat fejlődése
ennek ellenére
hosszú ideig töretlennek
mutatkozott.
A fejlődés - ezt senki sem vonta kétségbe - elsősorban az adómentességnek volt köszönhető.
A művészmozi jellegét az határozza meg, hogy tulajdonosa

önzésbe

menekülök.

szavai?

- Bizonyos értelemben igen. Én
félig görög, félig amerikai
vagyok. Nem érzem teljesen
otthonosan magam sem Amerikában, sem az ezredesek
Görögországában. Gyakran szembeke-

rülök
önmagammal:
amerikai
vagyok-e vagy görög? De még
akkor is, amikor elfog a kísértés, hogy az önzésbe meneküljek, akkor sem tudom megállni,
hogy a világ problémáira
oda
ne figyeljek. Én már csak ilyen
maradok.
(Les Lettres
rilis

Fran~aises

1970. áp-

6.)

Franciaországban?

köteles az év 42 hetében
kimondottan
művészi
filmeket
bemutatni,
míg a fennmaradó
10 héten át bármit vetíthet.
Ha a bevétel
nem haladja
meg a heti 2000 frankot,
akkor teljesen,
ha meghaladja,
akkor
pedig
viszonylagosan
adómentes a mozi.
A rnűvészmozi-mozgalom
eleinte kevés mozitulajdonost
vonzott. Csak ha elsősorban nem a
haszonszerzés volt a céljuk. Időközben
azonban
a mozgalom
fejlődött. A 10 év előtti mozirajongó
tulajdonosokat
új típúsú vezetők váltották fel, akiket elsősorban
a bevétel érdekelt.
A közönség is megváltozott.
Főleg
társadalmilag.
Már
a
Quartier
Latin-ban
sem csak
egyetemistákból
áll. A ma is
zömében fiatalokból
összeverődő közönség ezekben a mozikban keresi igényei kielégítését.
Az elődökkel ellentétben
azonban nem filmkultúrát
akar szerezni, csupán jó filmeket látni.
Kevésbé tisztelettudó
és rajon-

gó, mint
elődei,
az
1950-es
évek nemzedékei. Gyakran kifűtyüli elődei bálványait,
és nem
fél nagynak elismert filmrendezők műveiben a hibákat bírálni.
A rnűvészmozi-hálózat
anyagi
támogatás
vagy másfajta
szubvencionálás
nélkül nagyon nehéz korszaknak
néz elébe. Tíz
évvel ezelőtt az NSZK-ban még
150 művészmozi
működött.
Az
adókedvezmény
eltörlése követketében számuk 48-ra esett viszsza. Már Franciaországban
is
érezteti
hatását
az új rendelet. 30 vidéki rnűvészmozi-tuIajdonos felmondta a már megkötött
szerződéseket,
és azzal
fenyegetőzik,
hogy
beszüntet
minden
tevékenységet,
ha az
állam nem nyújt valamiféle
támogatást.
Ma még nehéz lenne megjósolni, milyen következményekkel jár majd mind a filmgyártásban,
mind
a külföldi
filmek
forgalmazásában
a művészmozik számának
észrevehető csökkenése.
(Le Mande

1970. április

3.)

külön száma a szovjet avantgarde-ról

A szovjet húszas évek, mint fogalom, az utóbbi
évtizedben
gyakran bukkant
fel hazai és
külhoni, marxi sta és nem-marxista tanulmányokban.
Nálunk,
úgy tetszik, inkább irodalom- és
művészettörténeti
hézagok pótlására,
a kulturális
örökség
egyik mostohán
kezelt darab124

az

a művészmozik

A francia
kormány
rendelete,
mely előírja, hogy 1970. január
l-től a filmiparban
is be kell
vezetni az új adózási rendszert,
megszünteti
a művészrnozík ed-

A Cahiers

elől

Nem akarok
ehhez a társadalomhoz
tartozni."
Ezek az ön

jának birtokbavételére
esett a
hangsúly, Nyugaton
jobbára
a
szoclalista
gondolat és gyakorlat iránti
megnőtt
érdeklődés
kielégítésre.
A Cahiers du Cinéma 1970. május-júniusi,
kitűnően szerkesztett
különszáma
a
fenti
missziók
mindegyikéből
teljesít
egy keveset.
Ráadásul

értékes többletet
is nyújt: mai
szerzőinek
egy
része,
mivel
maga
is hasonló
szemléletű,
szakavatott
kézzel előássa, letisztítja,
s múlt- és jelenbeli
értékét
meghatározva
mutatja
fel a 20-as éveknek
azokat a
szovjet művészetelméleti
törekvéseit, amelyek
joggal tekint-

hetők a strukturalista
módszer
nem egy esetben úttörő jelentőségű előzményeinek.
A francia folyóirat
különszárnát
dícsérve okvetlenül meg kell említeni példás filológiai
pontosságát
(források
megjelölése,
jegyzetek, kronológia, bihliográfiák).
A bemutatott
anyag heterogén, nemcsak
azért, hogy sok
információt
közvetítsen,
de azért is, nehogy "a húszas évek"
fogalmat túlságosan
leegyszerűsítve
képzeljük
el. A nevek
köré csoportosított
kis fejezetek anyagai lényegében kétfél ék.
Szövegek
elméleti
írások,
manífesztumok,
interjük
a
korabeli
szovjet
filmművészet
nagy j ai tól:
Dzíga
Vertovtól,
Eizensteintől,
Kulesovtól és Kozincevtől. Kri tikaí tanulmányok
a fenti alkotókról, Mint az előszóból kitűnik, a szerkesztők ez
utóbbiakat
nem valamiféle ideoIógiai "cementnek"
szán ták, nehezen is lehetnének
azok: mind
az egykorú,
mind a mai kritikai írások különféle
szellemi
nézőpontokat,
módszertani
megközelítéseket
képviselnek.
Vertov,
a híres 1922-es Manifesztummal
együtt, hat szöveggel szerepel. A róla szóló
írások közül különösen érdekes
Georges
Sadoulé,
aki
Dzíga
Vertov és az olasz futuristák
kapcsolatát
elemzi.

Az ún. orosz formalista
iskola két neves irodalomtudós
képviselője (a nálunk főként kitűnő
történelmi
szépprózája
alapján ismert) Jurij T'ínyanov
és Borisz Ejhenbaum,
nagy érdeklődéssel
fordult
a filmművészet felé is. Közölt két tanulmányuk
a
filmstilisztika
problémáit
boncolgatja.
Jean
Narboni
jól eligazító tanulmánya Tinyanov
és Ejhenbaum
írásai t egyfelől
belehelyezi
a
történelmi
kontextusba,
másfelől kiemeli belőlük a ma is továbbgondolható
elemeket.

Eizensiein.
közül

elméleti
munkái
a különszám
szerkesztői

A. forma

materialista

megköze-

című, igen lényegesnek
tartott írást választották
ki. Magával Eizensteinnel
két írás foglalkozik.
Bernard
Eisenschitz
történetileg
dolgozza fel Eizenstein és a Proletkult
viszonyát.
A másik írás, melynek címe
lítéséről

Eizenstein

és a modern

struk-

a különszám egyik legérdekesebb
és
sok újszerű gondolati ösztönzést
adó írása. Szerzője, Vjacseszlav
Ivanov, a szláv nyelvek strukturális
tipológiai
szekciójának
vezetője
a Szovjetunió
Tudományos Akadémiáján.
V. Ivanov
Eizensteint
a filmnyelv
nagy
művészetként-tudósaként
méltatja.

turalista

nyelvészet,

Lássunk egy kis ízelítőt, hogyan fest a kor nagy rendezője szemiológiai
aspektusból. Eizenstein
esztétikai
teóriája - amely sok modern művészeti
és szemíológíaí
koncepciót megelőzött - a külőnböző nyelvek
összehasonlításán
alapult.
Beszélt
egyebek
között arról a hasonlóságról,
amely
egyfelől a festészet tisztán k,oma tikus
eszközeinek
nyel ve,
másfelől
az olyan, lényegileg
metaforikus,
archaikus
nyelvek
között áll fenn, mint pl. a kínai. Eizensteín
soknyelvű
volt,
nemcsak
a szó közvetlen,
hanem legtágrabb értelmében
is.
Feljegyzéseiben
akárcsak
Stendhal
csapongott
egyik
nyelvből
a másikba.
A kód
szűntelen
váltogatás a (információ-elméleti
szakikifejzéssel
élve: code switching)
egész tevékenységére jellemző volt. A 40es években Eizensteinben
olyan
esztétikai koncepció kezdett kiformálódni,
miszerint
az alapprobléma
a művész elképzeléseinek, eszméinek
lefordítása
az
archetipikus
képek
közvetlen
hatású
nyelvére.
Utolsó munkáiban a különböző művészetek

nyelvét úgy Írta le, hogy öszszehasonlította
őket a mítosz és
a rituálé nyelveivel, valamint a
psziohoanalízisban
tanulmányozott jelekkel.
Ha valakinek
az értékét szemlológiai
krí tériumok
alapján
akarjuk
megállapítani
azaz
azoknak a nyelveknek
és egyéb
jelrendszereknek
a száma alapján, melyeket egyidejűleg
használni képes - úgy Eizensteint
rendkívül
magasra kell helyeznünk.
A filmnyel vvel foglalkozó tanulmányaiban
Eizenstein különleges értéket tulajdonít
a metonírniának,
és ezzel sok modern kutatót
megelőzött,
Amikor azt állítja, hogy a premier
plán metonirnikus
megjelenítés
(pars pro toto), összetalálkozik
a strukturalista
nyelvészet és a
szemiológia
legjelentősebb
képviselőivel.
A metonímia,
egy
legújabban
javasolt
defínició
szerint:
a szintaktikai
helyzet
változása. Ez az elképzelés egybevág azzal, ahogyan Eizenstein
a filmművészeti
trópust
értelmezte; a szavak egymásra
következéséhez
hasonlította
a természetes nyelvek/ben. Eizenstein
szívesen
alkalmazta
a bináris
oppozíciók eszközét
leírásaiban.
A
modern
szemíológia
és
strukturális
nyelvelemzés,
meIyet a bináris
oppozícióknak
nemcsak az analízise, hanem a
szintézise is érdekel, Eizensteinben egyik előfutárát
tisztelheti.
.Mínt
az
irodalomtudomány
példája bizonyítja, a strukturalista elemzés - mint a lehetséges
megközelítési
módok
egyike - hozzájárulhat
a műalkotás
teljesebb
befogadásahoz. Vjacseszlav
Ivamov tanulmánya és ennyiben
a különszám
összes hasonló
szemléletű
írásai
inspiráló
hatással lehetnek
a filmesztétika
ilyen irányú kutatásaíra.
(Cahiers

du

Cinéma,

1970. má-

jus-június)
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Az anarchizmus

mint téma és ihlető

Az anarchizmus
filozófiai doktrinája Proudhon művében kapott első ízben megfogalmazást
a múlt század közepén. Lényegét néhány mondatban
így lehet összefoglalni: Isten a rossz;
a magántulajdon
lopás; szavazni annyit jelent, mint lemondani. Akcióprogramjukban
az
anarchisták
előkelő helyet biztosítottak
a "tényekkel
propagáljunk"
elvének. A terrorizmus polgárjogot kapott: bombamerényletek
egész sora keltett
megbotránkozást
az előkelő körökben.
Később
az egyszerű
banditizmust is az anarchizmus
etikett jével tették
szalonképesebbe Ravachol, Bonnot fénykorukat élték.
Furcsa
módon
a film
az
anarchizmus e terrorisztikus
oldalát
találta
legcsábítóbbnak.
Szinte alig volt műf'aj, mely
függetleníteni
tudta volna magát hatásától. Ma is elég az
anarchizmusra
hivatkozni,
és
minden gengszter-történet
mögött filozófiai mélységeket
keresnek.
Érthető, ha az anarchizmus
fil mi vetületét
keressük,
kűlönbséget kell tennünk. a valóban
anarchista
ihletésű
és
szellemű művek és az anarchizmusról
készített. kereskedelmi
jellegű vállalkozások
között.
Az előbbi igen elszigetelt jelenség. A szürrealizmus
minden bizonnyal a valódi anarchizmus egyik ritka erejű művészi megnyilvánulási
formája
volt.
A szürrealista
korszak
filmjei (Bunuel Andaluziai
kutyá-ja
és Aranykor-a)
valóban
provokatív cselekedetnek számítottak.
Manapság
egyedül
az
underground
film volna képes
Bunuel műveihez hasonló alkotások létrehozására,
ha a fogyasztási
társadalom
átka, a
kommercializálódás
nem
hajtotta volna a szexualitás
és a
kábítószer-élvezet
filmi illusztrálása delé,
Godard-t
a jobboldali
sajtó
126

gyakran
vádolta
anarchizmussal. A kínai lány, de főleg az
1968. májusi események óta melyeknek ez a film előhírnöke
volt - a rendező egyre inkább
a marxizmus-leninizmus
forradalom-elméletének
vonzásába
került.
A Kifulladásig
hős e,
Mitchel
Poiccard,
kacérkodott
az anarchizmus
gondolatával,
mikor a társadalmat
a gengszterizmus hagyományainak
felhasználásával
hívta
tetemre.
Ferdinand-Pierrot
- a Bolond
Pierrot
hőse - szabadság utáni
vágyát a valódi értékek keresése motiválta. A kínai lány vitázó kis forradalmár
csoportja
a májusi események
tükrében
vált igazán jelentőségteljessé.
A legszebb tiszteletadás t is
Godard-nak
köszönhetik
május
anarchista és forradalmár
diákjai. Az Egy meg egy zárójelenetében
a halott
Anne Wi azemskyt egy a filmgyártásban
használatos darura fektetve, vörös és fekete zászlókkal borítják be. A daru felemelkedik,
és az azúrkék égboltra felrajzolódnak a vörös és fekete zászlók kontúrjai.
Az anarchizmus
híres történelmi figuráit életre keltő film
nem sok készült. E ritka művek
közül
való Philippe
Fourastié
Bonnot bandája és Louis Malle
A tolvaj
című filmje. Malle A
tolvaj-ban
az anarchizmus egyik
igen tiszta típusát állítja elénk.
Cannonier a lopást mint fegyvert használja a társadalom ellen. Randal először bosszúból,
majd unalomból, végül gyönyörűségből lop. A lopás ban leli
meg élete értelmét. Anarchista
vonás
jellemében,
hogy nem
tiszteli a magántulajdont;
a lopással nem a meggazdagodás,
hanem a kihívás a célja. Cannonier-nek nem sikerült őt megnyernie
az anarchizmus
eszméjének, és végig önző, menthetetlenül individualista
marad,
aki bár bosszút áll a társadalmon, ténylegesen
nem kívánja

annak vesztét, mert ő maga is
csak ilyen társadalomban
létezhet.
Vannak
művek, melyek
ha
nem is közvetlenül
az anarchizmusról
szólnak,
de olyan
hősöket állítanak a film középpontjába,
akik az általuk rothadónak
ítélt világot erőszakkal
akarják
megváltoztatni.
Lindsay
Anderson
Ha
című
filmje is ezt a szemléletet tükrözi. Szereplői
nem anarchisták, de lázadásuk
a környező
világ fizikai megsemmisítéséig
viszi el őket. Anderson
megmutatja,
hogy azok az intézmények, melyekben
a hagyományok tisztelete, az embertelenül szigorú fegyelem uralkodik, gátat
szab az egyéniség
kialakulásának.
Mérlegelve az anarchizmus és
a film kapcsolatát,
nem állíthatjuk, hogy ez a szemlélet túl
nagy hatást gyakorolt volna a
filmrendezők
fantázi áj ára,
és
művek
alkotására
ösztönözte
volna őket. Eltűntek az olyan,
valóban
anarchista
filmművészek, mint a harmincas
évek
Jean Vigo-ja, akinek Magatartásból elégtelen című műve 38
év után is épp oly erővel hat,
mint
elkészítésekor,
vagy
a
Marx fivérek, akiknek gyilkos
humorában, kifejezésmódjukban
és
gagjeikben
a
szabadság
utáni leplezetlen
vágy nyilvánult
meg,
miközben
agreszszíven és élvezettel gázoltak át
a társadalomban
értékként tisztelt normákon.
Napjainkban
az
anarchista
szemlélet
visszaszorult
a májusi eseményekről
készített dokumentumfilmekbe,
melyeket
nem hivatásos
művészek,
hanem forradalmár
diákok és értelmiségiek
kis csoportjai
forgattak. Filmjeik feltárják és jól
illusztrálják
e mozgalrnat, melynek hatása világszerte még ma
is igen erős.
(Séquences,

1970.

februá1'.)
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A selectio n from
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history

a quarter-century's
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Hungariari

documents

film

(1945-

II.

A continuation
of a series started in our previous number. Extracts
from newspapers
and periodical
show how the new Hungarian
film carne into being, what idea s and social conditions
played
a part in its birüh. The compilatien
attempts
to provide an outline of the effect Hurigarian
films have had both at home and
abroad,
and to indicate
their eritical reception
and commercial
success.
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If faith is the only weapon ...
Judgemerit
(Miklós Almási)
Ferenc Kósa, Sándor Csoóri and Sándor Sára, that is those who
made Tenthousasid. Sums endeavoured
to express
a film out of
what the 16th century
György Dózsa led pcasant
rising had to
teach our age. Almási pays respect
to the interesting
aspects
of this enterprise,
which endeavours
to givea
sympathetic
and
balaneed
account
of the hop eless and neverbheless
unavoidable
armed rebellion
by the masses. He objects though that objective
historical
causes are not dealt with, whiah would have made it
possible to understand
the importance
of the Dózsa rising, and
to give a fu11er account of the dramatic
conflicts involved.
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'Ijhe Dozsa my th -

or the totality

of revolution

(Péter

Dobai)

The 1514 Hungarian
Peasant Revolt comes to live in Judgement
in a series of facinating
images. It is Dobai's view however
that
this pa thos-filled
approach
to György Dozsa, the leader's
figure
leads to the neglect of the true composition
of the revolt.
88

Rebe1lious
The Face

in solitude
(Miklós Fogarassy)

Pál Zolnay who directed Face is responsible
for a number of suecessf'ul Hurigarian
films. Face deals with the drama or war as it
becornes apparent
in the "historical
solitude"
of a young man.
'Ilhe special virtue
of the film it that it shows a fine feeling
when alternating
close-ups
of a human
face showing
passion
and inner tension with frames
showing
the abandoned
streets
of the Ibesieged city.
93

Hunting
Scenes in Hungary
The Temperate
Zone (Erzsébet Mágori)
The central
character
of Zsolt Kézdi Kovács' first feature
film
used improper
weapons in the Fifties when fighting for his ideas.
'I'hese days, far from public Iife, ha employs the same sort of
means to help him sol ve the problems
of his private
life.
127
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Pretended bleeding?
Fly-cather (Béla Horgas)
Aceording to Horgas Andrzej Vajda's Fly-cather does not really
delve deeply into the problems which it points out. Why are
its characters caught on their own fly-paper, in they trap of
their patty-bourgeois way of life which knows no escape. Since
he does not depict the :historical perspectives beh ind his story,
the image provide d remams bloodléss. weare given dves instead
of blood.

Workshop
99

Excuses for excommunication
Reflections on Fleischmann's films (Miklós Mészöly)
Mészöly employs Fleischmann's Hunting Soenes in Lower Bavaria to discuss the small-town society there depicted, and to
reflect on the seardh for scape-goats and excuses, and the individual and social psycholegical méchanism
behind self-justification and excommunieation.

Forum
110

The technical equipment of film-production in Hungary
(-ni-)
And interview with a number of film producers and officials
who discuss the situation as regards equipment available in Hungary, drawing attention to the most burning needs.

Counter-opinion
118

The sin s of eritical snobbery. (A. F.)
A defence of action-film.

119

Tricky praise (-i-n)
The intellectual pretensions
discussion.
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